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 (: سنگ درون حالب)سنگ شکن 
سنگ حالب از اورژانس های مهم و شایع بیمارستاان   

است و اکثر بیماران با دردهای بسیار شدید و ماناوب مراجعه 

به طور کل  دردهتای  . و فقط با مسکن تسکین پیدا م  کنند

ه سنگ از درون کلیته هتا بته    کلیوی زمان  ایجاد م  شوند ک

وارد شود که به دلیل قطر کم حالتب انستداد   ( حالب)میزنای 

جریان ادرار ایجاد و موجب دردهای شدید در پهلوها که بته  

قسمت داخل  ران ها مناشر م  شود و ممکن است همراه با 

 .تهوع و اسافراغ و سوزش ادرار باشد

 :عوامل زمينه ساز بروز سنگ كليه
   کم تحرک 

  مصرف زیاد نمک که سبب دفع زیاد کلسیم

 م  شود 

  افزایش کلسیم ادرار با علت ناشناخاه 

  مثل مصرف زیاد )افزایش اگزاالت ادرار

ممکن است باعث سنگ ( اسفناج و غیره 

 . کلیه در افراد سنگ ساز اگزاالت  شود

 ارث 

 بیماریهای ماابولیک 

 عدم مصرف مایعات 

 مصرف گوشت قرمز زیاد 

 تعریق فراوان 
 

 

 

 : روش هاي تشخيصي سنگ كليه
                             عکس ساده رادیوگراف * 
         سونوگراف * 
 عکس رنگ  از کلیه ها و مجاری ادراری* 
                    ( در موارد نادر)  س  ت  اسکن* 

 :سنگ شکن مي شوند ،چه سنگ هایي

بساه بته انتدازه ستنگ و مشتکلت کلیتوی        ●
 .تصمیم گیری خواهد شد

% 09میلیماتتر در  4ستتنگ هتتای کتتوزکار از  ●
 .موارد دفع م  شوند 

متوارد  % 09میلیمار در  6تا  4سنگ های بین  ●
متوارد  % 09میلیمار در  6و سنگ های بزرگار از 

 .دفع م  شوند

 :نحوه سنگ شکن

ب  )بیهوش  موضع   عمل با وارداکثریت م در

بیماران  وشده انجام  (به پایین کمر ازحس  

 ،طریق مانیاور اتاق عمل از توانند هوشیار م 

 .نمایندملحضه  نحوه سنگ شکن  خود را

ه باریک  ب وسیله بسیار طریق سنگ شکن  از

 و ادرار مجاری عبور از یورتورسکوپ پس از نام

 قیم ازامسبا دید گ سن مثانه درون حالب رفاه و

 .شودو خارج می لیزر خورد طریق امواج صوت  با
 

 

 



 
 
 
 

 

 توصيه هاي قبل از عمل سنگ شکني 

 .باشتید ساعت قبل از عمل ناشتاا  6حدافل 

 ،الك نتاخن .شتود مثانه قبل از عمل  تخلیه 

بنتا بته    .دیه باشنداشا آرایش و زیور آالت 

بل قبیهوش   مشاوره قلب و توصیه پزشک،

در صتتورت داشتتان  .از عمتتل انجتتام شتتود

حساسیت به دارو و غذای ختا  حامتا بته    

 .اطلع پزشک یا پرساار رسانده شود

 مراقبت هاي  بعد ازعمل 

 44ها ظرف  اکثرموارد خرده سنگ در*

 .شود کردن دفع م  ساعت ازطریق ادرار

سنگ شکن  مصرف  ساعت پس از 4 *

ساعت راه رفان  09دود ح از بعد مایعات و

  .توصیه م  شود

سنگ شکن  به  از درساعات اولیه بعد* 

شود  دساور پزشک توصیه م ه بیماران بنا ب

 خرده سنگ کرده تا که در ظرف خاص  ادرار

جهت انجام  وهای دفع  را جمع آوری 

آزمایش آنالیز سنگ به آزمایشگاه فرسااده 

 .شود

به پرساار اطلع داده شود تا  در صورت درد* 

 . زریق شودمسکن ت

 6ال   4تا  ،شده اید کمراز ب  حس   اگر* 

 . دیتحرك نداشاه باش ،ساعت

الت    0ط   ممکن است بعد از هوشیاری در* 

،  عضتتلت درد دزتتار بیمتتار ،ستتاعت بعتتد 8

مصترف   کته در ارتر   یا سردرد شود و کمردرد

 فتع رقهوه -ایکه با خوردن زمایعات فراوان 

 .م  شود

 ..توجه

ت یوضتع  ،دلیل بزرگ  سنگخاص  ب موارد در

 ،سخا  سنگ ،آناتومیک خا  مجاری ادراری

 در بار 3ال    4ممکن استسنگ شکن  ،عمل

 .د وفواصل زمان  خا  تکرار ش

 
 

 پيگيري بيماران 

تشکیل سنگ ادراری اصتوال یتک بیمتاری    

احامتتاع عتتود ستتنگ طتت   زنایکتت  بتتوده و

بیمتاران بایستا     ووجود دارد سالهای آت  

  عکتس بترداری بته    سالیانه جهت ویزیت و

بساه به جتنس   .پزشک خود مراجعه نمایند

 عتود  از داروهای خاصت  تجتویز تتا    ،سنگ

ی شتتود حاتت  ت ذیتته جلتتوگیر  مجتتدد آن

   .مناسب الزم است 

 توصيه در منزل  

توصیه لیار  3ال   4روزانه مصرف مایعات *

 . م  شود

   آزمتایش ارستال    نمونته   جتواب پیگیری * 

 نوع سنگ جهت تشخیص 

به درمانگاه  مراجعه بعد از دریافت جواب،* 

 ازجراح  جهت دریافت راهنمای  های الزم 

 .پزشک معالج 

 


