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.6531، نیمه اول بهمن ماه   53ماهنامه خود مراقبتی، شماره  :منبع  

میدان انتظام ، جنب پارک ابریشم ، —شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 بیمارستان امام خمینی )ره( 

 36511545316شماره تماس : 

 33333735611شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

 رژیم غذایی در افراد مبتال به سنگ کلیه

اگر نوع سنگ کلیه کلسیمی یا فسفری باشد ،از مصرف فرآورده 

های لبنی، شکالت ونارگیل خودداری کنید.دفع مقادیر بیش از 

حد کلسیم از    ادرار در اثر اختالل   غده پارا تیرویید یا در اثر 

 به وجود می آید. مصرف بیش از حد ویتامین د و کلسیم 

روشهای مختلف درمانی برای سنگ های بزرگ که خوود بوه 

 خود دفع نمی شوند:

 حل کردن سنگ به طریق شیمیایی -6

 در آوردن سنگ با آندسکوپ -4

 خارج کردن سنگ از طریق پوست -5

 سنگ شکنی با کمک اشعه ماوراء صوت . -1

    
    

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا           

  سنگ کلیه چیست ؟     
   

 

 

 

 

 

 

 

کلیه مددجویان مبتال یا در معرض ابتال به گروه هدف:

 سنگ کلیه

زیر نظر واحد آموزش سالمت بیمارستان امام خمینی 

 )ره( صومعه سرا

 6531خرداد 

مهمترین نکتوه درموانوی در 

درمان سنگ کلیه نووشویودن 

لویووان موایوعوات  65روزی 

مخصوصا آب می باشود.ایون 

 مساله را فراموش نکنید
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 به نام خدا

 سنگ کلیه

سنگ کلیه ذرات کوچک و بزرگ وسخت که در یوک یوا هور 

دوکلیه تشکیل شده و گاهی به داخل حالب ها انتقال می یابد.سنگ 

کلیه از نظر اندازه از یک دانه شن تاحدود یک توپ گلفت متغیر 

بوده و ممکن است منفرد یا متعدد باشد.سنوگ کولویوه موعوموو  

سال از هر دو جنس را مبتالمی سازد ولی در  53بزرگسا ن با ی 

 مردان شایع تر است.

 عالئم شا یع 

دوره های درد شدیدو پیچشی)متناوب( به فاصله هر چند دقیقه. درد 

معمو  ابتدا در ناحیه پشت ودرست پایین دنوده هوا هواهور موی 

گردد.در طی چند ساعت یا چند روز، ناحیه درد از مسیر حرکتوی 

سنگ از حالب به طرف کشاله ران پیروی می کند.با دفع سنگ درد 

بیمار متوقف می شود.از نشانه های دیگر سنگ کلیه ، تهوع مکرر ، 

کدر یا تیره به نظر دفع مقادیر اندک خون در ادرار که ممکن است

 برسد.

 

 علت ایجاد سنگ کلیه:

 کلسیم ،نقرس وانسداد ادراری به هر دلیل.-6

 کاهش حجم ادرارناشی از بی آبی  و آب وهوای گرم وخشک.-4

 رژیم غذایی نامتناسب. -5

 سابقه خانوادگی سنگ کلیه. -1

 پرکاری پارا تیرویید. -3

 در بستر افتادن طو نی. -1

 مصرف الکل. -7

 پیشگیری از ابتال به سنگ کلیه:

 لیتر مایعات و بخصوص آب خالص. 5مصرف روزانه  -6

 اجتناب از مصرف شیر و فرآورده های لبنی. -4

 خودداری از شرایطی که با تعریق بیش از حد همراه باشد. -5

سنگ های بزرگ معمو  در کلیه مانده و بدون عالمت هستند هر 

چند که می توانند به کلیه آسیب بزنند سنگهای کوچک به آسانی 

همراه ادرار از طریق حالب دفع می شود.چنانچه حرکت سنگ 

متوقف و باعث انسداد شود،برای پیشگیری از آسیب بیشتر کلیه ، 

 سنگ ها  باید خارج شوند.

 درمان سنگ کلیه

هنگام ادرار کردن از کاغذ صافی یا گاز استفاده کنید تا دفع سنگ 

مشخص گردد، یا در شیشه ادرار کرده در صورت وجود سنگ آن 

آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار،عکس شکم را نزد پزشک ببرید.

وسونوگرافی کلیه ممکن است  مورد نیاز باشد.در صوورت وجوود 

سنگ کوچک اما بدون  انسدادو عفونت ممکن است نیاز به درمان 

 خاصی نباشد.


