-8فعبىيت رٗسأّ ٗٗرسش رٗسأّ ٍْبست ثبعج ضذٓ سْگ
ضَب سزيعتز دفع ض٘د.
-9ت٘صئ ٍي ض٘د در ْٕگبً رفتِ ثٔ دستط٘يي ادرار
خ٘درا در صبفي دفع مْيذ تب اگز سْگ دفع ضذ ثت٘اّيذ آّزا
ثزاي آسٍبيص ثجزيذ.

تاريخ مزاجعً تعذي:
رژمي غذايي:
آدرص پششك:
منُوً پاتُنُژي:
تاريخ اجناو پاوظمان:

-10درد ّٗبراحتي م٘تبٓ ٍذت در ْٕگبً دفع سْگ خ٘إيذ
داضت ّگزاُ ّجبضيذ ايِ درد سزيع ثزطزف ٍي ض٘د.
-11درصورت تشديد در –تب ونرز-
دردوسوزش وَاراحيت شديد ُْگاو دفع
ادرار -تغيري رَگ-تريِ شدٌ يا كدر
شدٌ ادرار بّ پسشك يراجعّ مناييد.

وكاتي جٍت پیشگريي اس اوُاع
طىگ ٌا:
-1مصزف سياد مايعات كً هبرت اطت
وصف مايعات مشا آب طادي
تاشذ.درصُرت مصزف آب میُي هبرت اطت
آب پزتقال اطتفادي كىیذ َآب طیة
كمرت مصزف شُد.
 -2پزٌیش اس مصزف تیش اس اوذاسي
چاي َقٍُي َوُشاتً ٌاي گاسدار
-3درطُل رَس ٌز 1تا 2طاعت يك
نیُان آب َقثم اس خُاتیذن َپض اس
تیذار شذن  2نیُان آب تىُشیذ.تا
ٌزَعذي غذايي  2نیُان آب تىُشیذ.
-4كاٌش مصزف منك َپزٌیش اس مصزف
شكزسياد َطعي كىیذ اس غذاٌاي
كىظزَ-فظت فُد-طُطیض-كانثاص چیپض
َ ....اجتىاب كىیذ.
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رَال كونيك(دردكهيّ)
چيست؟
دستگبٓ ادراري ضبٍو ميئ ٕب،حبىت ٕب
ٍ،ثبّٔ،پيطبثزآ(ٍجزاي ادراري) است.
ثيَبري دردميئ يني اس ضبيعتزيِ اختالالت دستگبٓ
ادراري است .سْگ ٕبي ميئ يل ت٘دٓ ثي٘ري ضنو
ٗسخت ٗ مبٍال" ضجئ ثٔ سْگ ثب مْبرٓ ٕبي تيش است
مٔ ٍَنِ است در ٕز قسَتي اس دستگبٓ ادراري يبفت
ض٘د.اّذاسٓ آّٖب ثسيبرٍتفبٗت است اساّذاسٓ ي يل دأّ
ثزّج يب ضِ تب ثشرگي يل تخٌ ٍزغ ديذٓ ٍي ض٘د.
تشكيم سُگ  2عهت يي تواَد
داشتّ باشد:
-1مَج٘د آة ثذُ ٗمبٕص ٍصزف ٍبيعبت مٔ ثبعج
مبٕص دفع آة در ادرار ٗغييظ ضذُ ادرار ضذٓ
ٗاصيي تزيِ عيت سْگ ميئ است.
 -2افشايص تزضح ٍ٘اد ٍعذّي ثٔ داخو ادرار
ثْبثزايِ اثتذا يل رس٘ة م٘چل ايجبد ضذٓ مٔ تطنيو
ثي٘ررا ٍي دٕذٗسخت ٍي ض٘د ٗآراً آراً ثب رس٘ة
ثيطتز ثزرٗي اُ ثشرگ ٗثشرگتز ضذٓ ٗ ثٔ ضنو سْگ
در ٍي آيذ.
ع٘اه ديگزي مٔ ثبعج ايجبد سْگ ميئ ٍي ض٘د
عجبرتْذ اس:
مٌ ث٘دُ فعبىيت جسَبّي -سبثقٔ سْگ ميئ در افزاد
خبّ٘ادٓ-سبثقٔ سْگ قجيي در خ٘د فزد -مَج٘د ميسيٌ-
ٍصزف سيبد پزٗتئيِ حي٘اّي-مَج٘دٍصزف سجشيجبت
ٗفيجزٍ -صزف سيبد ضنزٍ-صزف ثيص اس اّذاسٓ ٍنَو
ٕبي دارٗيي ٗٗيتبٍيِ ٕب ٍبّْذ:قزظ ميسيٌٗ-يتبٍيِ
ثٗ -يتبٍيِ د -مپس٘ه ٕبي رٗغِ ٍبٕي
ٍصزف ثزخي اس دارٕٗب ٍبّْذ :م٘رتُ٘ ٕبٕ٘ -رٍُ٘
ٕبي تيزٗئيذ-ضذاسيذٕبي ٍعذٓ-سبثقٔ عفّ٘ت ٕبي
ٍنزر ادراري-افزاد داراي يل ميئ -ميست ٕبي
ميي٘ي-ضيَي درٍبّي-ديبثت -چبقي ضذيذ

اَواع سُگ ادراري:
-1ميسيَي -2اسيذاٗريني  -3ضبخ گ٘سّي -4
سيستيْي

یًؾ  ٜب ٘  ١ ٙية ازضاضي ؾ ٜ
س  ٞزؾ يي ٔ ٠

عالئى شايع در ايٍ بيًاري:
 درد:مؼمُال" واگٍاوي ٌَمراي با
احطاش فشار اضت.شذت آن ثابت
ويطت كم َزياد مي شُد از  20دقيقً
شرَع مي شُد تا يك ضاػت ٌم ادامً
دار اضت.
 خُن ادراري :كىاري ٌاي تيس
ضىگ ٌىگام ػبُر از محم ٌاي تىگ
دضتگاي ادراري ايجاد خراظ َخُن
ريسي مي كىذَ ادرار بً روگ قرمس
ديذي مي شُد.
 احظاص واراحيت َدرد در
ٌىگاو ادرار
 ویاس تً ختهیً ي مكزر
ادرار

(ضريغ َفُري ادرار كردن)
 تعزيق
تشخیص:
ػكص ضادي-ػكص روگي -ضي تي اضكه-
ضُوُگرافي
درمان:
درصُرت دردشذيذ  ،تجُيس مطكه تُضط پسشك
َدارَي ضذ اضتفراؽ كً بايذ مىتظر باشيذ تا
ضىگ دفغ شُد.
درمُرد ضىگ ٌاي بسرگتر از ا ضاوت كً
احتمال دفغ اوٍا پاييه اضت درماوٍاي تخصصي
ماوىذ ضىگ شكىي وياز داروذ.

تُصیً ٌاي پض اس تزخیص:

-1درص٘رت داضتِ درد استفبدٓ اس دارٕٗبي ضذ درد
خ٘رامي(ديني٘فْبك،استبٍيْ٘فِّ،بپزٗمسِ)
ت٘جٔ داضتٔ ثبضيذ ٍصزف سيبد ديني٘فْبك ٗيب ثزفِ يب
ّبپزٗمسِ ثبعج ّبراحتي ٍعذٓ ٍي ض٘د ٗيب ثبعج
تطذيذ آسٌ يب فطبرخُ٘ ٍي ض٘د اس ٍصزف آُ پزٕيش
مْيذ
-2درص٘رتطذيذ درد استفبدٓ اس ضيبف ديني٘فْبك
(حذامثز 3عذدرٗسأّ)
-3درص٘رتينٔ ت٘سط پشضل ثزاي ضَب دارٗي ضو
مْْذٓ ٗگطبد مْْذٓ حبىت تج٘يش ضذٓ حتَب" طجق
دست٘ر استفبدٓ َّبييذ.
-4اگز ثزاي ضَب سّ٘٘گزافي اّجبً ضذٓ حتَب" ج٘اة
آُ را تب سٍبُ دفع سْگ ّگٔ داريذ ٗدر ٍزاجعبت
ثعذي ثٔ پشضل َٕزآ داضتٔ ثبضيذ.
ٍ-5بيعبت سيبدٍصزف مْيذ رٗسأّ حذاقو  2 /5 -3ىيتز
ٍبيعبت ثْ٘ضيذ(.ثيص اس ّصف ٍقذار تعييِ ضذٓ آة
سبدٓ ثبضذ)ٍيشاُ ٍصزف آة ثٔ اّذاسٓ اي ثبضذ مٔ
حذاقو  2ىيتز ادرار در ٕز ضجبّٔ رٗس دفع مْيذ(در
ط٘ه ضت حذاقو يل يب دٗ ثبر ثزاي ادرار مزدُ ثيذار
ض٘يذ) ٗرّگ ادرارسردرٗضِ يب ثي رّگ ثبضذ.
-6اسٍصزف َّل ٗضنز سيبد خ٘دداري مْيذ.
ٕ-7يچ ٍبدٓ غذايي را ثذُٗ دست٘ر پشضل اس رژيٌ
غذايي خ٘د حذف ّنْيذ.

