
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 اظ پس جطاحی اًجام اظ تؼس زٍم ضٍظ ضوا هؼوَل طَض تِ -

 .ضَیس هی هطذع تیواضستاى اظ فَلی سًَس کطزى ذاضج

 

منسل در جراحی از بعد های مراقبت 

 تاضس هی تاال ازضاضی ّای سٌگ ػَزت ذطط کِ اًجا اظ -

 حساقلاست. ظیاز هایؼات هػطف پیگیطی َلاغ اظ یکی

                      کٌیس. هػطف هایؼات لیَاى ۸ تا ۶ ضٍظی

 هػطف زّس هی آظاض ضا ضوا ازضاض، تکطض کِ غَضتی زض -

 .کٌیس کن ضا ضام اظ تؼس هایؼات

 پاًسواى ٍ ًوَزُ حوام تَاًیس هی تطذیع اظ تؼس ضٍظ زٍ -

 پعضک ایٌکِ هگط ًیست هجسز پاًسواى تِ ًیاظ تطزاضیس. ضا

 .تگَیس ضوا تِ اٍضٍلَغی

 اٍضٍلَغی پعضک کِ ظهاًی تا سٌگیي ٍ ضسیس فؼالیت اظ -

 .تپطّیعیس زّس اجاظُ ضوا تِ

 .تطٍیس تاال پلِ اظ ٍ ظزُ قسم تَاًیس هی ضوا -

 ضوا تِ اٍضٍلَغی پعضک کِ ظهاًی تا جٌسی فؼالیت اظ -

تپطّیعیس تسّس اجاظُ . 

 زٍضُ است ضسُ تجَیع زاضٍ ضوا تطای کِ غَضتی زض -

.کٌیس کاهل ضا آى زضهاى  

 هػطف تا ذَى ایي تاضس ذًَی است هوکي ضوا ازضاض -

 شکط قثالً کِ ّواًگًَِ.ضَز هی کن ظهاى هطٍض تِ ٍ هایؼات

 ًام تِ ای لَلِ ضوا، هثاًِ ٍ کلیِ تیي است هوکي ضس

 سٌگ زفغ تسْیل هَجة کِ تاضس ضسُ تؼثیِ جی( )زتل

 سَظش ازضاض، تکطض تاػج گاّی جی زتل گطزز. هی ازضاض ٍ

 هػطف ٍ ظهاى هطٍض تا کِ ضَز هی ازضاض زض ذَى ٍ ازضاض

 ذاضج تؼس هاُ یک تایس لَلِ ایي یاتس هی تْثَز هایؼات

 .ضَز

 

 

 : منابع
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PCNL) ) خارج کردن سنگ کلیه از

 راه سوراخ کوچک پوست
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 سَپطٍایعض آهَظش سالهت -سَپطٍایعض آهَظضیۺ ٍیطاست ػلوی
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یک تیواضی ضایغ زستگاُ ازاضی است. زض  کلیهسنگ 

گصضتِ توام هَاضز سٌگ ّای تعضگ کلیِ تِ ضٍش ػول 

جطاحی تاظ ٍ تا ایجاز ضکاف ٍسیغ زض ًاحیِ پْلَ یا ضکن 

زضهاى هی ضسًس ٍ زض ایي ضٍش تیواضاى تا چٌس هاُ اظ 

زضز هحل تطش جطاحی ٍ ػَاضؼ ًاضی اظ آى هثل فتق 

اتساع ضٍش ّایی هثل هحل ػول ضکایت زاضتٌس ٍلی تا 

سٌگ ضکٌی تا اهَاج غَتی، تطای سٌگ ّای کَچکتط اظ 

2cm  طاحی تستِ )اظ ططیق ایجاز سَضاخ جٍ ضٍش

کَچکی زض ضٍی پَست( تطای سٌگ ّای تعضگتط اظ 

2cm  اکثط سٌگ ّای کلیِ ضا تطاحتی ٍ تسٍى ضکاف

 .ٍسیغ پْلَ هی تَاى زضهاى ًوَز

 

جراحی مراحل خالصه 

 هی تیَْش کاهل طَض تِ تیواض تستِ، جطاحی تطای

 یا پطت زض هتط ساًتی 3-2 حسٍز تطش یک ضَز،

 یک تطش ایي ططیق اظ ٍ گطزز هی ایجاز پْلَ

 ضکي سٌگ تا ضا سٌگ ٍ ضسُ کلیِ ٍاضز زٍضتیي

 .ًوایس هی ذاضج ٍ ذطز

جراحی عمل از قبل آمادگی 

 تیواضستاى زض ظٍزتط ضٍظ 1 تیواض جطاحی اظ قثل

 ٍ ّا آظهایص تواهی تایس تیواض )  گطزز. هی تستطی

 تاضس.( زاضتِ ّوطاُ ضا تیواضی تِ هطتَط ّای ػکس

 .تاضس ًاضتا ػول اظ قثل ضة اظ تایس تیواض

 ضا ذَز ضکن ٍ پطت پْلَ، تٌاسلی، ًاحیِ تایس تیواض

 .ًوایس اغالح

 اظ تؼس ٍ ػول ٌّگام تِ طیعیذًَ کاّص هٌظَض تِ 

 زاضٍی سایط ٍ آسپطیي هثل زاضٍّایی هػطف آى

 .گطزز قطغ تایس ػول اظ قثل ضٍظ 10 اظ ضسالتْاب

 تیواضی زیاتت، هثل ذاظ تیواضی زاضتي غَضت زض 

 ذًَطیعی ّای تیواضی ذَى، فطاض آسن، قلثی،

 هطلغ تایس پطستاض یا اٍضٍلَغی پعضک …ٍ زٌّسُ

 .گطزًس

بیمارستان در جراحی از بعد های مراقبت 

 اظ ضیسى  ذیاضج  اجیاظُ  جطاحیی  اظ تؼس ضٍظ غثح تا ضوا -

  ًساضیس. ضا غصا ٍ آب ذَضزى ٍ ترت

 تَاًیس هیزّس اجاظُ ضوا اٍضٍلَغی پعضک کِ غَضتی زض -

 .ًواییس هػطف غصا سپس ٍ هایؼات ضسُ، ذاضج ترت اظ

 ٍ ذًَطیعی است ػطٍق پط اًسام یک کلیِ کِ اًجا اظ -

 جایگعیٌی ،ّستٌس کلیَی جطاحی اغلی ػَاضؼ اظ ضَک

 است ضطٍضی ػول اظ پس تالفاغلِ زٍضُ زض ذَى ٍ هایغ

 ػول طی زض ضفتِ زست اظ ذَى هقساض جثطاى )توٌظَض

 جطاحی(

 لَلِ فَلی سًَس زاضیس. فَلی سًَس جطاحی اظ تؼس ضوا -

 ٍ است ضسُ تؼثیِ ضوا ازضاض هجطای ططیق اظ کِ است ای

 زاذل تِ آى ططیق اظ ضوا ضاضاز ٍ تَزُ هثاًِ زاذل آى سط

 .ضَز هی ترلیِ کیسِ یک

ِ  ضوا، کلیِ اظ ازضاض ترلیِ تطای گاّی -  ضیسُ  جطاحیی  کی

ِ  ضیَز  هیی  تؼثیِ آى زض ای لَلِ است  ضیوا  پْلیَی  اظ کی

 .ضَز هی ذاضج

ِ  تْتیط  زفغ ٍ ازضاض تْتط ترلیِ تطای گاّی-  ضییع  ّیای  تکی

 هی تؼثیِ تسى زضٍى ضوا هثاًِ ٍ کلیِ تیي ای لَلِ سٌگ،

 ضیوا  تیسى  زض تیطیتط  ییا  هاُ یک ٍ جی( زتل )سًَس ضَز

 هؼیٌی هست اظ تؼس کِ تیٌیس ًوی آًطا ضوا ٍ هاًس هی تاقی

 ذیاضج  اٍضٍلیَغی  پعضک تَسط تایس حتواً ( هاُ زٍ تا یک )


