
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 پس از ترخیص از بیمارستان:

لَگیزی اس دارٍی آًتی تیَتیک را کِ تزای ج

 ػفًَت تجَیش هی ضَد تا پایاى استفادُ کٌیذ.

 ٍ ٍجَد درد هختصز پْلَ ٍ سَسش ادرار خفیف

است ٍلی  خًَی تَدى ادرار پس اس ػول طثیؼی

یذ اس هسکي ّای اگز درد ضذیذ تَد هیتَاً

 خَراکی استفادُ ًواییذ.

.اس رٍس تؼذ ػول هی تَاًیذ استحوام کٌیذ 

.فؼالیت ػادی خَد را اس سز تگیزیذ 

 ِاس رٍس تؼذ راُ رفتي در حذ هؼوَل تزای کوک ت

 دفغ سٌگ ّا کافی است.

اب یص اس حذ ،تاال ٍ پاییي پزیذى ٍطٌدٍیذى ت

فؼالیت ٍرسضی ضذیذ کوکی تِ دفغ تیطتز سدى ٍ 

 سٌگ ّا ًوی کٌذ.

.فؼالیت جٌسی اس رٍس تؼذ اس ػول تالهاًغ است 

.تْتز است هصزف هایؼات را اًذکی افشایص دّیذ 

 در صَرتی کِ لطؼات درضت سٌگ را در ادرار

هطاّذُ کزدیذ ٍ تَاًستیذ آى ّا را جوغ آٍری 

را کٌیذ هی تَاى تا آسهایص آى ّا جٌس سٌگ 

دلیك تزی تزای ضوا هطخص کزدُ ٍ رصین غذایی 

 تؼییي کزد.

 در صَرتی کِ استٌت دتل جی در حالة ضوا

گذاضتِ ضذُ است تا سهاًی کِ استٌت ٍجَد دارد 

خًَی سَسش ادرار،درد گاُ تِ گاُ پْلَ،تکزر ادرار ٍ 

ضذى ادرار ٍجَد خَاّذ داضت ٍ ًثایذ ضوا را 

 ًگزاى کٌذ.

 در صَرتی کِ استٌت دتل جی در حالة ضوا

خزج گذاضتِ ضذُ است حتوا تؼذ اس یک هاُ جْت 

  آى تِ پشضک  خَد هزاجؼِ ًواییذ.

 

 

 

 

 

 

طریق حالبسنگ شکنی از  

(TUL) 
0تاریخ تاسًگزی: -10/4/1396تاریخ تذٍیي: -تْیِ کٌٌذُ: رضا رادهٌص  

 : سَپزٍایشر آهَسضی، سَپزٍایشر آهَسش سالهتٍیزاست ػلوی

: 



 

ضوا،  تاسالم ٍ آرسٍی سالهتی تزای  :مددجوي عسیس

اهیذٍارین اس لحظاتی کِ در کٌار ضوا تَدین رضایت کافی 

داضتِ تاضیذ ٍ ّز چِ سزیؼتز تِ آغَش خاًَادُ ٍ جاهؼِ 

پوفلت آهَسضی جْت افشایص اطالػات ضوا تاسگزدیذ. ایي 

در هَرد هزالثت تؼذ اس ػول ٍ پیطگیزی اس ػَارض آى در 

 .اختیار ضوا لزار گزفتِ است

لَلِ ای است کِ ادرار را اس کلیِ تِ هثاًِ هٌتمل  حالب

هی کٌذ.تا سهاًی کِ سٌگ در کلیِ است هؼوَال درد 

رج چٌذاًی ایجاد ًوی کٌذ ٍلی ٍلتی سٌگ اس کلیِ خا

ضذُ ٍ ٍارد لَلِ حالة ضَد هؼوَال درد تسیار ضذیذی در 

پْلَی ّواى طزف ایجاد هی ضَد کِ تِ آى کَلیک 

کلیَی گفتِ هی ضَد. ایي درد اغلة هتٌاٍب ٍ ّوزاُ تا 

تَْع ٍ استفزاؽ است. اگز اًذاسُ سٌگ کَچک تاضذ)کوتز 

هیلی هتز(هوکي است تا درهاى دارٍیی ٍ صثز کزدى  6اس 

زدد ٍلی اگز سٌگ حالة تشرگ تاضذ ٍ پس اس سٌگ دفغ گ

ّفتِ اًتظار ٍ درهاى دارٍیی دفغ ًطَد هؼوَال  4تا  2

سٌگ ضکٌی السم است چَى تالیواًذى سٌگ در حالة تِ 

هذت طَالًی ٍ اًسذاد هسیز حالة گاّی تاػث اس کار 

 افتادى کلیِ ّواى طزف خَاّذ ضذ.

 

سٌگ ّای اتتذای حالة را هوکي است تتَاى تا سٌگ 

( ضکست کِ ًیاس تِ تیَْضی ٍ ESWLضکٌی اس رٍی تذى)

اتاق ػول ًذارد ٍ رٍضی سزپایی هی تاضذ ٍلی سٌگ 

ّای لسوت هیاًی ٍ تحتاًی حالة را تا سٌگ ضکٌی اس 

هیکٌٌذ کِ در اتاق ػول اًجام ضذُ ( خزد TULراُ هجزا )

در اتاق  TUIّواًطَر کِ گفتِ ضذ  ٍ ًیاس تِ تیَْضی دارد.

ػول ٍ تا تیَْضی ػوَهی یا     تی حسی ًخاػی اس کوز 

تیوار تایذ لثل اس ػول تٌاتزایي تِ پاییي اًجام هیطَد.

ایجاد ًوی ضَد  ّیچ تزضی رٍی تذى TULًاضتا تاضذ.در 

  یك هجزای ادراری اًجام هی ضَد.ٍ توام الذاهات اس طز

در ایي رٍش جزاح تا ٍسیلِ ای تِ ًام یَرتزٍسکَج کِ 

ًٍین هیلی هتز دارد ٍ ٍارد حالة هی ضَد 2تا  2لطز آى 

ٍتِ سوت کلیِ تاال هی رٍد تا تِ سٌگ تزسذ.پس اس 

هطاّذُ سٌگ تا پزٍب تسیار ظزیفی کِ ٍارد دستگاُ هی 

ٍارد هی ضَد تا  ضَدضزتات سزیغ ٍ پزلذرتی تِ سٌگ

 سٌگ خزد ضَد.

اگز حالة گطاد تاضذ ضایذ تتَاى تا پٌس لطؼات سٌگ 

را پس اس سٌگ ضکٌی اس داخل حالة خارج کزد ٍلی 

هؼوَال ًیاسی تِ ایي کار ًیست ٍ خزدُ ّای سٌگ تِ 

 حال خَد رّا ضذُ تا تا جزیاى ادرار خارج ضًَذ.

 استنت حالب چیست؟

اگز لطؼات سٌگ تسیار درضت یا سیاد تاضٌذ یا حالة 

ظزیف ٍ تٌگ ٍ یا هتَرم ضذُ تاضذ،تزای ایٌکِ راُ کلیِ 

تاس تواًذ ٍ لطؼات سٌگ راحت تز دفغ ضًَذ جزاح لَلِ 

الة حای تِ ًام استٌت حالة )استٌت دتل جی(را در 

لزار هی دّذ.یک سز ایي استٌت در کلیِ ٍ سز دیگز آى 

هی گیزد.ایي استٌت هَلتی است ٍ تایذ در هثاًِ لزار 

حذاکثز تا یک هاُ تؼذ خارج ضَد.الثتِ اًَاع هاًذگار تز 

آى هَجَد است کِ در هَارد خاصی استفادُ هی ضَد ٍ 

 هی تَاًٌذ تا چٌذ هاُ در حالة تالی گذاضتِ ضًَذ.

 پس از خروج از اتاق عمل

اس تی حسی ًخاػی استفادُ ضذُ  TULچٌاًچِ تزای 

ساػت تؼذ اس خزٍج اس اتاق ػول چٌاًچِ اس  2تاضذ 

ػوَهی استفادُ ضذُ تاضذ ،پس اس َّضیاری  تیَْضی

ؼات را ضزٍع کزد.چٌاًچ هایؼات یکاهل هیتَاى هصزف ها

را تحول کزدُ ٍ تَْع ٍ استفزاؽ ًذاضتِ هیتَاى غذاّای 

هؼوَلی را ضزٍع کزد.اگز هطکل خاصی ٍجَد ًذاضتِ 

صثح رٍس تؼذ اس ػول اس  تاضذ هیتَاى ػصز ّواى رٍس یا

 تیوارستاى  تزخیص ضَد.


