تؼزیف:
دَیُ تؾهیُ عٍٟٙای ادراری ٔؾخـ ٖیغت ،یه عٕٔ ًٙىٗ

خ : ٖٛدر اثز خزاػیذٌی خذار داخُی ضاِة تٛعو عٕٔ ًٙىٗ
اعت خ ٖٛدر ادرار ٔؾاٞذ ٜؽٛد.

اعت ٔؾىُی ا یداد ٘ىٙذ ،أا اغّة ٔٛخة تزٚس درد ْ ی ؽٛد.

ػف٘ٛت  :ػف٘ٛتٟا ی ادرار ی در ٔثتال یاٖ ت ٝعٞ ًٙا ی ادرار ی

یؾتز عٍٟٙا ی ادرار ی وٛزه ٞغتٙذ  ٚتٛعو ادرار دفغ ْ ی
ب

ؽایغ اعت ،ػف٘ٛت ْی تٛا٘ذ ٔٛخة تزٚس تة  ،درد  ٚتىزر ادرار

ؽ٘ٛذ  .تؼلی اس عٍٟٙا داخُ ضاِة یا وُی ٝيیز افتادٛٔ ٚ ٜخة

ؽٛد.

تزٚس ػالئٓ ٔذا ْ ْٚی ؽ٘ٛذ  .رٚؽٟای ٔختّفی تزا ی تزداؽتٗ
عٍٟٙای يیز افتادٚ ٜخٛد داردٛ٘ ،ػ یذٖ ٔماد یز س یادی آب در
رٚس ْی تٛا٘ذ اس ػٛد ٔدذد ع ًٙوُی ٝخّٛيیزی وٙذ.

ػُّ عٞ ًٙای ادراری ذیغت؟

یؾتز عٍٟٙا وّظیٓ اعت و ٝتا ا یٗ ضاَ در اوثز
ٖیغت ٙٔ .ؾاء ب

پزتٍ٘ٛاری یا اعىٗ ْی تٛا٘ذ ٚخٛد ایٗ عٞ ًٙا را ٔؾخـ نرد.

اعت ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ تٍٙٞ ٝاْ ٚرسػ ؽذ یذ ،آب ٛٞ ٚا ی ٌزْ ،

وُی ٝتٔ ٝثا٘ٙٔ ٝتمُ ْی وٙذ ) یا در ٔثا٘ ٝتؾهیُ ْی ؽ٘ٛذ  .اس
٘ظز ؽىُ  ٚا٘ذاس ٜتظیار ٔتفاٚت ٞغتٙذ

ػالئٓ عٍٟٙای ادراری ذیغت؟
در تؼلی اس ٔٛارد ،ع ًٙادرار ی  ،درخٛد وُی ٝلزار دارد ،در ا یٗ
ضاِت ػالٔتی د یذٓ٘ ٜی ؽٛد  ٚبیٕار ٔتٛخ ٝتؾهیُ عٓ٘ ًٙی
ؽٛد ،در فٛرت تزٚس ػالئٓ  ،یه یا زٙذ ػالٔت س یز د یذْ ٜی

اؽتغاَ ت ٝوار در ٔص یو ٞا ی ٌزْ ت ٝػّت تؼز یك س یاد ٔٛخة

در تؼلی اس وغاٖی و ٝعاتم ٝدفغ ع ًٙادرار ی دار٘ذ ،در

دارٞٚا ٔ :قزف دارٞٚا یی خاؿ ْ ی تٛا٘ذ ٔٛخة تؾهیُ عًٙ
ٞای ادرار ی ؽٛد ،ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ،دارٞٚا ی ادرار آٚر  ،تؼل ی اس

ى َٛرٚس ٔقزف وٙذ ( ٍٔز ت ٝػّت داؽتٗ ٔؾىالت د

یٍز،

دارٞٚای ػیٕی درٔاٖی ٔٛرد اعتفاد ٜدر درٔاٖ عزىاٖ  ٚتؼل ی

پشؽه ٔقزف ٔا یؼات را ٔطذٚد وزد ٜتاؽذ)  .در فٛرت س٘ذيی

اس دارٞٚا یی و ٝدر درٔاٖ ا یذس ٔٛرد اعتفاد ٜلزار ْ ی يیز٘ذ  .تا

یؾتز تاؽذ
یا اؽتغاَ در ٔصیو ٞای ٌزْ ٔ ،قزف ٔایؼات تاعتی ب

یؾتز ٔزدْ تذ ٖٚاتتال ت ٝعٍٟٙای ادراری اس ایٗ دارٞٚا
ایٗ ضاَ ب

افزادی و ٝعٍٟٙا ی اٌشاالت وّظیٓ دفغ ْی وٙٙذ ،تا یذ اٌشاالت

اعتفادْ ٜی وٙٙذ .

ٔٛخٛد در رص یٓ غذا یی خٛد را واٞؼ دٙٞذ ،ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ اس

دالیُ ٔغتؼذ وٙٙذ ٠تؾهیُ عٍٟٙای ادراری

درد وُی: ٝعًٙی و ٝدر وُی ٝيیز افتادٛٔ ،ٜخة تزٚس درد در یه

یٕار ػزق ْی وٙذ  ٚاضغاط ٘اخٛػی ْی وٙذ.
ٔٙتؾز ْی ؽٛد ،ب

تٛاٖ ا٘داْ داد؟

تزای رقیك ٍٟ٘ذاؽتٗ ادرار ،بیٕار تا یغتی َ 2-3یتز ٔا یؼات در

 .2نیغت وُی ٚ ٝآثار تافت خٛؽٍا ٜی رٚی وُیٝ

ایداد ْ ی ؽٛد ،درد ی و ٝت ٝعٕت پا ییٗ ؽىٓ  ٚوؾاِ ٝراٖ

تزای جیؾٍیزی اس تؾهیُ ٔدذد ع ًٙادرار ی ،ز ٝوارٞا یی ْی

تَٛیذ ع ًٙادرار  ٚغُیظ ؽذٖ آٖ ْی ؽٛد.

ؽٛد.

درد وَٛیىی  :درد ؽذ یذی اعت و ٝدر اثز ػثٛر ع ًٙاس ضاِة

یا آط یة وُی ٝؽٛد  .تا اعتفاد ٜاس

ػزك  10عاَ اضتٕاَ تؾهیُ عٚ ًٙخٛد دارد.

 .1ػف٘ٛتٟای ٔىزر وُیٔ ٚ ٝداری ادراری

ىزف ؽىٓ ْی ؽٛد.

ٔظیز ادرار را ت ٝىٛر وأُ ٔغذٚد ْ ی وٙذ  .ا یٗ ا٘غذاد ٕٔىٗ

ػُّ ٘اؽٙاخت: ٝدر بیؾتز ٔٛارد دَیُ تؾهیُ عٔ ًٙؾخـ

ىةیؼی اعت  .یىی اس دال یُ تؾهیَ ع ، ًٙغُ یظ ؽذٖ ادرار

عٍٟٙای ادرار ی در داخُ وُی ، ٝضاِة ( ِ ِٝٛا یی و ٝادرار را اس

ػٛارك عٍٟٙا ی ادرار ی ؽا یغ ٖیغت ٌ.ا ٜی یه ع ًٙتشري
اعت ٔٛخة ػف٘ٛت

ٔٛارد ٔ ،مذار وُ یغٓ  ٚعا یز ػٙافز ٔٛخٛد در خ ٚ ٖٛادرار

عٍٟٙای ادراری زٞ ٝغتٙذ؟

ػٛارك اضتٕاَی عٍٟٙای ادراری ذیغت؟

ٔقزف اعفٙاج  ،ریٛاط  ٚل ٜٟٛخٛدداری وٙٙذ .

 .ع ًٙوُی ٝدر تغتٍاٖ درخ ٝیه
ٔزالثت تؼذ اس ػُٕ خزاضی:
-اس ع٘ٛذ ادراری ت ٝرٚؽٟای سیز ٔزالثت ٕ٘اییذ:

ٔ-دزای ادرار را ضذالُ رٚس ی  2تار تا اب  ٚفات ٖٛؽغتٚ ٝ

-تا ا٘داْ ٚرسؽٟا ی ٘اش ی ٝتٙاعُی ت ٝتٟثٛد وٙتزَ ادرار وٕه

عپظ خؾه ٕ٘اییذ.

وٗیذ ٔ(.ثال ت٘ ٓٞ ٝشد یه وزدٖ تاعٟٙا ت ٚ ٓٞ ٝعپظ ؽُ وزدٖ
ػنالت یا ٔتٛلف ٕ٘ٛدٖ خز یاٖ ادرار در ش یٗ ادراروزدٖ-4 ).

 ِِٝٛ-ع٘ٛذ را تا دلت ت ٝؽىٓ تسغثاٖیذ .

رصیٓ غذا یی ؽٕا ٔثُ لثُ اس ػُٕ اعت.تٟتز اعت اس غذاٞا

ی

ضاٚی أ ٗٞثُ خٍز/ضثٛتات ْ /یٞ ٜٛا ی خؾهٚ/عثش یدات
-نیغ ٝادرار را ٓٞیؾ ٝپاییٙتز اس عيص ٔثاٍٟ٘٘ ٝذاریذ.

یؾتز اعتفاد ٜوٗیذ .
ب

 -دلت ٕ٘ا ییذ تاِ ِٝٛخٕغ اٚر ی ادرار دارا ی جیر خٛرديی ٚ

-5تؼذ اس تزظ یـ ْ یتٛا٘یذ ت ٝراضتی ضٕاْ وٗ یذ فمو ٔزالة

ا٘غذاد ٘ثاؽذ.

تاػیذ ٘اشی ٝػُٕ را سیاد تطزیه ٘ىٗیذ .

 -سٔاٖیى 1/3 ٝنیغ ٝادراری پز ؽذ الذاْ ت ٝتخُی ٝاٖ فزٔاییذ.

-6پا٘غٕاٖ را تا سٔاٖ ٔزاخؼ ٝت ٝدرٔاٍ٘ا ٜتقٛرت

ٔزوشآٔٛسؽی درٔا٘ی ٕ٘اسی

در فٛرت واٞؼ ٚامص ٔمذار ادرار ت ٝپشؽه اىالع د ٜیذ .
ٕٔ-2ىٗ اعت تا ٔذتی تؼذ اس تزداؽتٗ ع٘ٛذ دزار بی اختیاری
ادراری تاػیذ و ٝتا تىار يیزی رٚؽٟا ی سیز ْیتٛا٘یذ ت ٝتٟثٛد اٖ
وٕه ٕ٘اییذ:
عغی وٗیذ ٞز  2-3عاػت یىثار ادرار ٕ٘اییذ.-ا٘داْ ػُٕ دفغ ادرار در ضاِت ٘ؾغتٝ

یا ا یغتاد ٜت ٝتخُیٝ

وأُ ٔثا٘ ٝوٕه ْیىٙذ .
تا ٔذت ٔطذٚد ی (ٔثال  2-3رٚس) اس ٘ٛػ یذٖ س یاد ٔا یؼاتاختٙاب وٗیذ .
اس ٘ٛػیذٖ ٔا یؼات ضا ٚی اِىُ  ٚوافئ یٗ اختٙاب ٕ٘ا ییذ(.ایٗٔایؼات ٔطزن ٔثا٘ٞ ٝغتٙذ  ٚوٙتزَ ادرار را تا ٔؾىُ ٔٛاخٝ
ْی عاس٘ذ.).
-زٙذ عاػت لثُ اس رفتٗ ت ٝتغتز اس ٔایؼات اعتفاد٘ ٜىٗیذ .

رٚسإ٘ٞ(ٝاٖهٚر و ٝپزعتار ت ٝؽٕا أٛسػ ْ

یذٞذ )ٚتؼذ اس اٖ

ٚاضذ آٔٛسػ مٕٗ خذٔت

سنگهای ادراری

ىثك دعتٛر پشؽه ا٘طاْ د ٜیذ .در فٛرت داؽتٗ خ٘ٛز یشی اس
سخٓٚ /خٛد تزؽص فزاٚاٖٚ /خٛد تزؽص ززن
ٚتزافزٚختًی اىزاف سخٓ ٞزز ٝعز

ی ٚ/اِتٟاب

یؼتز ت ٝپشؽه ٔزاخؼٝ

ٕ٘اییذ.
-7راط ٔٛػذ ٔمزر تزای ادأ ٝدرٔاٖ ت ٝدرٔاٍ٘أ ٜزاخؼٕ٘ ٝاییذ.
-8تا زٙذ ٞفت ٝفؼاَیت ٚ ٚرسػ عًٙیٗ ٘ذاؽت ٝتاػیذ أا رٚسا٘ٝ
زٙذ تار  ٚتز اعاط تطُٕ ج یاد ٜر ٚی وٗیذ .تا سٔاٖیى ٝع٘ٛذ
ادراری دار یذ ٘ثا یذ را٘ٙذيی وٗیذ (.ت ٝیاد داؽت ٝتاػ یذ وٝ
تالفافّ ٝپظ اس دعتٛر پشؽه تؼذ اس ػُٕ تا وٕه  ٚرإٙٞا یی
پزعتار اس تخت خارج ؽٛیذ تا در پاٞا ِخت ٝخ ٖٛایداد ٍ٘زدد.).
یطاِی
ٕٔ-9ىٗ اعت تا ٔذتی تؼذ اس ػُٕ اضغاط خغتًی  ٚب
داؽت ٝتاػیذ و ٝت ٝتذریح رفغ ْیٍزدد ..
ٔٙاتغ-1:پرستاري داخلي – جراحي برونر و سىدارت ،

،انتشارات شابك ،ويرايش 2010

-2بياتی .سحر،مطالعه و شناخت سنگهاي كليىي،سايت
اينترنتي http://www.ansarnews.com/news/1000

PT-HO-186
تٟی ٝوٙٙذ :ٜاؽزف ٔؼٕاریشادٜ
وارؽٙاط ارؽذ ٔزالثت ٚیضٛ٘ ٜساداٖ
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