
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 )TUL( ادرار مجراي طریق از شکنی سنگ

سنگ شکنی از الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 یردگطبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام  )TULطریق مجراي ادرار (

  اقدامات قبل از عمل 
  .در صورت داشتن سابقه بیماري، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج و متخصص بیهوشی را در جریان امر قرار دهید 
  پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي جدید جایگزین در صورتی که بیماري خاصی دارید و تحت درمان هستید، به پزشک و

 شود.
 ه و آب هم ننوشید.شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چاي، قهو 
 باشدمیمصرف شیر ،حبوبات ،سبزیجات و غذاهاي نفاخ ممنوع  تی یو ال روز قبل از سنگ شکنی از. 
 .قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید 
 را پاك کنید مورد نظر روز قبل از مراجعه براي سنگ شکنی موهاي نواحی. 
 ،صبح روز سنگ شکنی همراه با مقدار اندکی آب میل کنید آسم و غیره را حتماً ،فشار خون همه دارو هاي مربوط به بیماري قلبی. 
 .قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را باید از خود دور کنید 
 پوشید .هاي خود (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بباید کلیه لباس 
  شود .میقبل از رفتن به اتاق عمل به شما سرم وصل شده و براي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق 
 شود.مییا بی حسی نخاعی انجام میعمل شما تحت بیهوشی عمو 
  رف آن قبل از عمل جراحی سوال کنید.کنید، از پزشک خود درباره لزوم قطع مصمیاگر به دلیل یک مشکل پزشکی روزانه آسپرین مصرف 
 چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.در  از مصرف سیگار و دخانیات 

 رژیم غذایی و تغذیه 
  شود.میچند ساعت پس از سنگ شکن تی یو ال به دستور پزشک باید ناشتا باقی بمانید و سپس رژیم غذایی مایعات در حد توانایی بدن شما شروع 
 . میزان آب دریافتی باید در حدي باشد که رنگ ادرارکمرنگ شود 
  وان آب مصرف کنید.لی 8ساده ترین راه پیشگیري عفونت هاي ادراري مصرف مایعات است لذا روزانه 

  فعالیت 
 و راه بروید. در بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود. بهتر است هر چه زودتر از بستر خارج شده 
  از تخت خارج شوید. دقت کنید حتما پرستار پس از هوشیار شدن ابتدا بنشینید، سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن سرگیجه و تاري دید و ...

 بخش را در زمان خارج شدن از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.
 .شب اول بعد از عمل را استراحت نمایید از روز بعد شروع به ورزش و تحرك نمایید 

  مراقبت 
  اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام گیرد.در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع دهید تا طبق تجویز پزشک 
 .در صورتیکه درد مقاوم باشد و با مسکن تسکین پیدا نکرد به پزشک خود اطالع دهید 
 ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید.از دستکاري سرم 
 وجود حالب لوله گذاشتن به نیاز مواردي که در. شود مرخص روز همان در تواندمی حسی بی رفع از بعد بیمار و شده خارج کامل بطور بیمار در اغلب موارد سنگ حالب 

 شود. مراجعه پزشک به آن کردن خارج براي هفته چهار از بعد تا حتماً دارد
 .داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار براي شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت 
  درحین اینکه منتظر دفع سنگ هستید ادرار خود را از صافی عبوردهید تا سنگ دفع شده را جهت مشخص شدن نوع آن به پزشک نشان دهید و پس از سنگ شکن و یا

 یا به آزمایشگاه ارسال نمایید.
  باشد، دچار کبودي شوید.میممکن است در محل درمان که درناحیه پشت 
  کنید.در صورت کاهش برون ده ادراري پرستار را مطلع 
  روز به طول انجامد. 5تا  4انتظار خون در ادرار را داشته باشید این مسئله در مورد تمام بیماران مورد انتظار است، اما این عارضه نباید بیش از 
 اطالع دهید.سوزش، تکرر و تأخیر ادراري  در صورترا گزارش کنید.  واستفراغ تهوع، ادرار در خون وجود 

  رژیم غذایی و تغذیه 

 و از نوشیدن نوشابه هاي گاز دار خودداري کنید. دهیدکاهش  را مصرف مواد قندي و شیرین 
References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth



 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 )TUL( ادرار مجراي طریق از شکنی سنگ

 
 اده کنید.نیاز به محدود کردن رژیم غذایی نیست و از زیاده روي در مصرف پروتئین هاي حیوانی خودداري شودو به جاي آن از پروتئین هاي گیاهی استف 

  شکالت  خشک فندق گردوخشک، پنیر، ،نمک، بار درهفته محدود کنید)1-2(خوردن گوشت را خوردن گوشت نوع کلسیم باشد:در صورتیکه سنگ از
 را محدود کنید. مرغ تخم و زیتون ،ش،کشم

 .در صورتیکه سنگ از نوع اگزاالت باشد:خوردن نوشابه هاي گازدار، شکالت وبادام زمینی را محدودکنید 
  کنسروي، ي مانند محصوالت مواد در مصرف ونوع اوریک اسید باشد:خوردن گوشتهاي حیوانی، حبوبات و نمک را محدود کنیددر صورتیکه سنگ از 

 احتیاط کنید. وهوقه چاي کاکائو، انگور، ، سیب گالبی، ،موز گوسفند، زبان و مغز سرخ کالباس،گوشت سوسیس

 لیموترش،لیموشیرین،پرتقال وسایر مرکبات به غیر از گریپ فروت استفاده کنید.، )آب،چاي کمرنگ تازه دم(از نوشیدنی هاي مناسب 

 .نوشابه هاي کافئین دار ، چاي پررنگ،ونوشابه هاي گازدار را محدود کنید 

  کنیدمصرف انواع میوه و سبزي را در رژیم غذایی خود افزایش دهید . از مصرف غذاهاي حاوي نمک زیاد خودداري. 

  فعالیت 

 است مفیدبراي شما  طناب زدن سواري، دوچرخه زدن، مثل قدم باز فضاي در سبک يها ورزش. 

 خودداري کنید ،گردد می زیاد بدن حرارت درجه تغییرات که موجب سنگین کییفیز هاي فعالیت از. 

 اجتناب کنید. شودمی نآ غلظت وافزایش کاهش ادرار باعث که زیاد کردن عرق از 

  مراقبت 

  باشد، دچار کبودي شوید.میممکن است در محل درمان که درناحیه پشت 

 .در صورت کاهش برون ده ادراري پزشک خود را مطلع کنید 

  .از پزشکتان بخواهید که لیستی از داروهایی که نباید در این دوران مصرف کنید، را به شما بدهد 

  زیرا ممکن است دفع سنگ  شود، نگران نباشید و کافی است مایعات بیشتر مصرف کنیدمیده خون در ادرار دی ،یک تا دوهفته بعد از سنگ شکنیبه مدت
 از درمان ادامه یابد.  هفته تا چند ماه پس 6براي 

  .پس از سنگ شکن، ادرار خود را از صافی عبوردهید تا سنگ دفع شده جهت مشخص شدن نوع آن به آزمایشگاه ارسال شود 

 دارو 

  مصرف کنید پزشک تجویز شده را دقیقاً طبق دستورداروهاي. 
  .در صورت لزوم و تجویز پزشک از داروهاي تجویزي براي کاهش تشکیل سنگ استفاده نمایید  
  توانید از انواع مسکن ها با مشورت پزشکتان استفاده نمائیدمیرجات متفاوتی از درد داشته باشید شما دممکن است. 

 زمان مراجعه بعدي 

  نتیجه کار شدن مشخص  و بررسی جهتیک هفته پس از سنگ شکن حدود 

  ... در صورت درد شدید، تب یا خونریزي شدید ادراري، احتباس ادراري و 

 آن کردن خارج براي هفته چهار از بعد تا حتماً دارد وجود حالب لوله گذاشتن به نیاز مواردي که در  
 

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth


