
 تعریف:

سنگ ممکن  یک یست،مشخص ن یادرار یسنگها یلتشک یلدل 

شود.  ینکند، اما اغلب موجب بروز درد م یجادا یاست مشکل

 یکوچک هستند و توسط ادرار دفع م یادرار یسنگها یشترب

افتاده و موجب  یرگ یهکل یااز سنگها داخل حالب  یشوند . بعض

برداشتن  یبرا یمختلف روشهایشوند .  یبروز عالئم مداوم م

آب در روز  یادیز یرمقاد یدنافتاده وجود دارد، نوش یرگ یسنگها

 کند. یریجلوگ یهتواند از عود مجدد سنگ کل یم

 

 چه هستند؟         یادرار سنگهای

که ادرار را از  یی، حالب ) لوله ا یهدر داخل کل یادرار یسنگها

شوند . از  یم  لیدر مثانه تشک یاکند (  یبه مثانه منتقل م یهکل

 متفاوت هستند یارنظر شکل و اندازه بس

  یست؟چ یادرار یسنگها عالئم

 ینقرار دارد، در ا یه، درخود کل یاز موارد، سنگ ادرار یبعض در

 یسنگ نم یلمتوجه تشک یمارشود و ب ینم یدهد یحالت عالمت

 یم یدهد یرچند عالمت ز یا یکشود، در صورت بروز عالئم ، 

                                               شود.      

 یکافتاده، موجب بروز درد در  یرگ یهکه در کل ی:سنگ یهکل درد

 شود. یطرف شکم م

است که در اثر عبور سنگ از حالب  یدی: درد شد یکیکول درد

شکم و کشاله ران  یینکه به سمت پا یشود، درد یم یجادا

 کند.  یم یو احساس ناخوش کند یعرق م یمارشود، ب یمنتشر م

حالب توسط سنگ ممکن  یجدار داخل یدگی: در اثر خراش خون

 است خون در ادرار مشاهده شود.

 یادرار یبه سنگ ها یاندر مبتال یادرار ی: عفونتها عفونت

تواند موجب بروز تب ، درد و تکرر ادرار  یاست، عفونت م یعشا

 شود. 

                                           یست؟چ یادرار یسنگ ها علل

سنگ مشخص  یلتشک یلموارد دل یشترعلل ناشناخته :در ب 

حال در اکثر  یناست که با ا یمسنگها کلس یشتر. منشاء ب یستن

عناصر موجود در خون و ادرار  یرو سا یسمموارد ، مقدار کل

شدن ادرار  یظل سنگ ، غلیتشک یلاز دال یکیاست .  یعیطب

گرم ،  یآب و هوا ید،وان مثال به هنگام ورزش شداست به عن

موجب  یادز یقگرم به علت تعر یها یطاشتغال به کار در مح

 شود. یشدن آن م یظسنگ ادرار و غل یدتول

سنگ  یلتواند موجب تشک یخاص م یی: مصرف داروها داروها

از  یادرار آور ، بعض یشود، به عنوان مثال، داروها یادرار یها

 یمورد استفاده در درمان سرطان و بعض یدرمان مییش یداروها

. با  یرندگ یمورد استفاده قرار م یدزکه در درمان ا ییاز داروها

داروها  یناز ا یادرار یسنگها بهمردم بدون ابتال  یشترحال ب ینا

 کنند . یاستفاده م

           یادرار یسنگها یلتشک ۀمستعد کنند دالیل

                                 یادرار یمجار و یهمکرر کل ی. عفونتها1

         یهکل یرو یو آثار بافت جوشگاه یهکل یست. ک2

  یکدر بستگان درجه  یه. سنگ کل

 

                یست؟چ یادرار یسنگها یاحتمال عوارض

سنگ بزرگ  یک ی.گاه یستن یعشا یادرار یعوارض سنگها 

انسداد ممکن  ینکند . ا ید مادرار را به طور کامل مسدو یرمس

 یشود . با استفاده از پرتونگار یهکل یبآس یااست موجب عفونت 

 رد.سنگ ها را مشخص ک ینتواند وجود ا یاسکن م یا

 یم ییچه کارها ی،مجدد سنگ ادرار یلاز تشک یشگیریپ برای

 توان انجام داد؟                                 

دارند، در  یسابقه دفع سنگ ادرار که یاز کسان یدر بعض    

 سنگ وجود دارد.  یلسال احتمال تشک 10عرض 

در  یعاتما یترل 2-3 یستیبا یمارنگهداشتن ادرار، ب یقرق یبرا

 یگر،طول روز مصرف کند ) مگر به علت داشتن مشکالت د

 یت را محدود کرده باشد( . در صورت زندگیعاپزشک مصرف ما

باشد                                                                یشترب یباست یعاتما گرم ، مصرف یها یطاشتغال در مح یا

اگزاالت  یدکنند، با یدفع م یماگزاالت کلس یکه سنگها یافراد

خود را کاهش دهند، به عنوان مثال از  ییغذا یمموجود در رژ

 .کنند    یو قهوه خوددار یواسمصرف اسفناج ، ر

 

  بعد از عمل جراحی: مراقبت

 :ییدمراقبت نما یرز یبه روشها یاز سوند ادرار-

بار با اب و صابون شسته و  2 یادرار را حداقل روز یمجرا-

 .ییدسپس خشک نما



 .یدلوله سوند را با دقت به شکم بچسبان-

 .یداز سطح مثانه نگهدار یینترپا یشهادرار را هم یسهک-

و  یخوردگ یچپ یادرار دارا یورتالوله جمع ا ییددقت نما -

 انسداد نباشد.

 .ییدان فرما یهپر شد اقدام به تخل یادرار یسهک 3/1 یکهزمان -

 .یدصورت کاهش واضح مقدار ادرار به پزشک اطالع ده در

 یاریاخت یبعد از برداشتن سوند دچار ب یممکن است تا مدت-2

به بهبود ان  یتوانیدم یرز یروشها یریکه با بکار گ یدباش یادرار

 : ییدکمک نما

 .ییدادرار نما یکبارساعت  2-3هر  یدکن یسع-

کامل  یهبه تخل یستادها یاانجام عمل دفع ادرار در حالت نشسته -

 .یکندمثانه کمک م

 یعاتما یادز یدنروز( از نوش 2-3)مثال  یتا مدت محدود-

 .یداجتناب کن

 ین.)اییداجتناب نما ینالکل و کافئ یحاو یعاتما یدناز نوش-

 یمحرک مثانه هستند و کنترل ادرار را با مشکل مواجه م یعاتما

 سازند.(.

 .یداستفاده نکن یعاتچند ساعت قبل از رفتن به بستر از ما-

به بهبود کنترل ادرار کمک  یتناسل یهناح یبا انجام ورزشها-

باسنها به هم و سپس شل کردن  کردن یک.)مثال به هم نزدیدکن

-4 ادرارکردن.( ینادرار در ح یاننمودن جر متوقف یاعضالت 

 یشما مثل قبل از عمل است.بهتر است از غذاها ییغذا یمرژ

 یجاتخشک/وسبز یها یوهاهن مثل جگر/حبوبات/ م یحاو

 .یداستفاده کن یشترب

فقط مراقب  یدحمام کن یبه راحت یتوانیدم یصبعد از ترخ-5

 .یدنکن یکتحر یادعمل را ز یهناح یدباش

ور طه به درمانگاه بصورت روزانه)همانمان را تا زمان مراجعپانس-6

(وبعد از ان طبق دستور پزشک یدهدکه پرستار به شما اموزش م

از زخم/ وجود ترشح  یزی.در صورت داشتن خونریدانحام ده

اطراف زخم  ی/و التهاب وبرافروختگیفراوان/ وجود ترشح چرک

 .ییدبه پزشک مراجعه نما یعترهرچه سر

 .ییدادامه درمان به درمانگاه مراجعه نما یموعد مقرر براراس -7

اما روزانه  یدنداشته باش ینو ورزش سنگ یتتا چند هفته فعال-8

سوند  یکه.تا زمانیدکن یرو یادهچند بار و بر اساس تحمل پ

که  یدداشته باش یاد.)به یدکن یرانندگ یدنبا یددار یادرار

 ییل با کمک و راهنمابالفاصله پس از دستور پزشک بعد از عم

 نگردد.(. یجادتا در پاها لخته خون ا یدپرستار از تخت خارج شو

 یحالیو ب یبعد از عمل احساس خستگ یممکن است تا مدت-9

 ..یگرددرفع م یجکه به تدر یدداشته باش
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