خارج کردن سىگ کلیٍ از طریق یک سًراخ در پُلً

مراحل بستری ي عمل جراحی

عمل جراحی

()PCNL

ثغت ٝث ٝؽزایط ثیٕبری ؽٕب  ٚترت ٞبی ٔٛجٛز ثیٕبرعتبٖ  ٚثٙب ثٝ
٘ظز پشؽه ،رٚس لجُ اس ػُٕ یب صجح رٚس ػُٕ ث ٝثیٕبرعتبٖ ٔزاجؼٝ
ٔی وٙیس .اٌز رٚس لجُ اس ػُٕ ٔزاجؼ ٝوٙیس ،زر ثرؼ ارِٛٚصی
ٔززاٖ (طجم ٝا )َٚیب س٘بٖ  ٚاطفبَ (طجمٕٞ ٝىف) ثغتزی ٔی ؽٛیس.
اٌز رٚس ػُٕ ٔزاجؼٔ ٝی وٙیس ،عبػت  8صجح ث ٝپذیزػ اتبق ػُٕ
ارِٛٚصی ٚالغ زر طجم ٝا َٚثیٕبرعتبٖ ٔزاجؼٔ ٝی ٕ٘بییس .زرایٗ
صٛرت حتٕبً ثبیس ٘بؽتب ثبؽیس؛ یؼٙی اس عبػت  12ؽت رٚس ػُٕ
چیشی ٔیُ ٘ىٙیس .ؽت لجُ اس ػُٕ حتٕبً ؽبْ ثصٛرت ٔبیؼبت ٔیُ
وٙیس  ٚیه عبػت ثؼس ٌ 40زْ رٚغٗ وزچه (یه ؽیؾ ٝوٛچه)
ثرٛریس  ٚتب عبػت  12ؽت ٔجبس ث ٝذٛرزٖ فمط ٔبیؼبت ٞغتیس.
ضٕٙبً صجح رٚس ػُٕ ثبیس ػىظ عبز ٜؽىٓ ثٍیزیس ؤ ٝؼٕٛال
زرذٛاعت آٖ رٚس تؼییٗ تبرید ػُٕ زر زفتزچ ٝیب عزثزي زرج ؽسٜ
اعتٕٞ .چٙیٗ صجح رٚس ػُٕ آسٔبیؼ ذ ٚ ٖٛرسر ٚذ ٖٛا٘جبْ
ٔی ؽٛز .السأبت فٛق ثزای ثیٕبراٖ ثغتزی اس طزیك ثرؼ ا٘جبْ
ٔی ؽٛز .حتٕبً افزازی اس ذب٘ٛاز ٚ ٜتزجیحبً ِٚی ؽٕب اس جّٕ ٝپسر،
ثزازر ،پغز یب ٕٞغز صجح رٚس ػُٕ جّٛی زرة اتبق ػُٕ حضٛر
زاؽت ٝثبؽٙس  ٚتٕبٔی ػىظ ٞب  ٚآسٔبیؾبت ٕٞزاٞتبٖ ثبؽس.

اثتسا  ٚزر ٍٙٞبْ ٚرٚز ث ٝاتبق ػُٕ پز٘ٚس ٜؽٕب تٛعط پزعُٙ
پذیزػ  ٚپزعتبر اتبق ػُٕ ثزرعی  ٚوبُٔ ٔی ٌززز .عپظ
پشؽه ثیٟٛؽی ؽٕب را ٚیشیت ٔی وٙس ٚ ٚضؼیت ؽٕب را اس ٘ظز
ثیٟٛؽی ٔجسز ثزرعی ٔی وٙسٕٔ .ىٗ اعت زر ایٗ ٔزحّ ٝپشؽه
ٔترصص ثیٟٛؽی ثب ؽٕب  ٚذب٘ٛاز ٜاتبٖ زر ٔٛرز ذطزات ثیٟٛؽی
ٔؾبٚر ٜوٙس  ٚاٌز السْ ثبؽس ثزٌ ٝرضبیت تٛعط ؽٕب ٕٞ ٚزاٞب٘تبٖ
أضبء ؽٛز .زر صٛرت ٌذرا٘سٖ ایٗ ٔزحّ ٝؽٕب ث ٝاتبق جزاحی
رإٙٞبیی ٔی ؽٛیس .ایٗ ػُٕ زر طی عبِٟبی ٌذؽت ٝزر تؼساز
سیبزی اس ثیٕبراٖ ا٘جبْ ؽس ٜاعت  ٚثؼٛٙاٖ زرٔبٖ اعتب٘سارز
عٍٟٙبی وّی ٝثشري  ٚعرت و ٝث ٝعبیز رٚؽٟب جٛاة ٕ٘ی زٙٞس
ؽٙبذت ٝؽس ٜاعت .ایٗ ػُٕ زر ثغیبری اس ثیٕبراٖ جبیٍشیٗ ػُٕ
ثبس ؽس ٜاعت .ط َٛػُٕ ٔؼٕٛالً  2تب  3عبػت اعت .جزاحی اس
طزیك یه ثزػ وٛچه یه عب٘تی ٔتزی زر پ ّٟٛایجبز ٔی ؽٛز.
(ؽىُ  )1یه ِ ِٝٛاس طزیك ایٗ ؽىبف  ٚثب رإٙٞبیی اؽؼ ٝایىظ
زر وّی ٝلزار زازٔ ٜی ؽٛز .یه تّغىٛح وٛچه اس طزیك ایٗ ِِٝٛ
رز ٔی ؽٛز تب ع ًٙزیس ٚ ٜؽىغت ٝؽٛز  ٚعزا٘جبْ اس ثسٖ ذبرج
ٌززز .اٌز السْ ثبؽس اس ِیشر  ٚعبیز ع ًٙؽىٗ ٞب جٟت ذزز
وززٖ ع ًٙاعتفبزٔ ٜی ؽٛز .ایٗ ػُٕ ثبػث زرز ثغیبر وٕتزی
پظ اس ػُٕ ٘غجت ث ٝػُٕ جزاحی ثبس  ٚسٔبٖ ثغتزی وٕتز ٚ
ثبسٌؾت ث ٝوبر رٚسٔز ٜعزیؼتز اس ػُٕ ثبس اعت .ایٗ رٚػ
ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ ٔٛفمیت ثغیبر ثبالتزی زر رفغ ع ًٙزر یه جّغٝ
٘غجت ث ٝع ًٙؽىٙی ثز ٖٚا٘سأی زارز ؤ ٝؼٕٛالً ٘یبس ث ٝچٙسیٗ
جّغ ٝع ًٙؽىٙی ٔی ثبؽس.

ث ٝع ًٙؽىٙی  ٚذبرج عبسی عٍٟٙبی وّی ٝاس طزیك یه عٛراخ
زر پ ّٟٛزر اصطالح پشؽىی ٘فزِٚیتٛتٔٛی
پزوٛتب٘ئٛط ) (Percutaneous Nephrolithotomyیب ثٝ
اذتصبر ٌ PCNLفتٔ ٝی ؽٛز .ضٕٙبً ٌبٞی اس ایٗ رٚػ جٟت
ذبرج وززٖ عٍٟٙبی لغٕت ثبالئی حبِت (ِ ِٝٛا٘تمبَ ازرار اس
وّی ٝثٔ ٝثب٘٘ )ٝیش اعتفبزٔ ٜی ٌززز .عٍٟٙبی وّی ٝزر زعتٍبٜ
ازراری ث ٝػّت تؾىیُ وزیغتبِٟبی ٔٛاز ؽٕیبیی زر ازرار ایجبز
ٔی ؽ٘ٛس PCNL .رٚؽی اعت و ٝثزای زرٔبٖ عٍٟٙبی وّیٚ ٝ
لغٕت فٛلب٘ی حبِت و ٝثشري ٞغتٙس  ٚاس طزیك رٚؽٟبی زیٍز
زرٔبٖ آٟ٘ب ٔؾىُ اعت ،اعتفبزٔ ٜی ٌززز.
وحًٌ وًبت گرفته برای عمل PCNL
ثیٕبرٔحتزْ ،ؽٕب ث ٝزرٔبٍ٘ب ٜترصصی ؽٟیس زوتز ِجبفی ٘ضاز
ٚالغ زر ذیبثبٖ پبعساراٖ٘ ،جؼ ثٛعتبٖ ٘ٔ ٟٓزاجؼٔ ٝی وٙیس .زر
صٛرت اثتال ث ٝع ًٙوّی ،ٝثبیس ث ٝوّیٙیه اٚرِٛٚصی ٚالغ زر
زرٔبٍ٘ب ٜارِٛٚصی ٔزاجؼٕ٘ ٝبییس تب زر آٖ جب تٛعط ٔترصص
ارِٛٚصی ٚیشیت ؽٛیسِ .طفبً تٕبٔی ػىغٟبی رازیِٛٛصیه  ٚپز٘ٚسٜ
لجّی ذٛز را ثٕٞ ٝزا ٜزاؽت ٝثبؽیسٕٔ .ىٗ اعت ٘یبس ث ٝا٘جبْ
آسٔبیؾبت  ٚػىغٟبی جسیس زاؽت ٝثبؽیس .جٟت ٚیشیت تٛعط
پشؽه ٔترصص ثیٟٛؽی ث ٝؽٕب ثزٌٔ ٝؾبٚر ٜزازٔ ٜی ؽٛز وٝ
زر طجم ٝا َٚزرٔبٍ٘بٚ ٜالغ اعت .پشؽه ٔترصص ثیٟٛؽی
ٕٔىٗ اعت ثب عبیز ٔترصصیٗ اس جّٕٔ ٝترصص لّت  ٚػزٚق
ٔؾبٚرٕ٘ ٜبیس.
پظ اس تىٕیُ ٔؾبٚرٞ ٜب ٔجسزاً ث ٝوّیٙیه اٚرِٛٚصی ٔزاجؼٝ
 PCNLؽسیس ،تبرید
ٕ٘بئیس  ٚپظ اس ایٙى ٝوب٘سیس ا٘جبْ
ٔزاجؼ ٝث ٝثیٕبرعتبٖ جٟت ثغتزی  ٚػُٕ ث ٝؽٕب ٌفتٔ ٝی ؽٛز.
ثب تٛج ٝث ٝحجٓ ثبالی ثیٕبراٖ ٔزاجؼ ٝوٙٙس ٜث ٝایٗ ٔزوش ٔؼٕٛال
سٔبٖ ا٘تظبر ثزای ػُٕ ثیٗ  2تب ٞ 4فتٔ ٝی ثبؽس.
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آمادگی برای عمل
داريَائی کٍ قبل از عمل باید قطع شًود
زارٞٚبی عززرز ،آعپزیٗ ،آوغبر (آ ط آ) ،زیىّٛفٙبن ،ثزٚفٗ،
ٔفٙبٔیه اعیس٘ ،بپزٚوغٗ ،پیزٚوغیىبْ ،عّىغیتٚ ،یتبٔیٗ ای،
پالٚیىظ ،تیىّٛپسیٗ  ٚثؼضی زارٞٚبی ضس رٔٚبتیغٓ ثبیس یه ٞفتٝ
لجُ اس ػُٕ ثب اجبس ٜپشؽه تجٛیش وٙٙس ٜلطغ ؽ٘ٛس .اٌز ٚارفبریٗ
اعتفبزٔ ٜی وٙیس ،چٙس رٚس سٚزتز زر ثرؼ ثغتزی ٔی ؽٛیس تب
ٚارفبریٗ لطغ  ٚجبی آٖ اس ٞپبریٗ اعتفبز ٜوٙیسٙٔ .فی ثٛزٖ وؾت
ازرار اس ٘ظز رؽس ٔیىزٚثی (٘ساؽتٗ ػف٘ٛت ازراری) لجُ اس ػُٕ
ثغیبر ٔ ٟٓاعت  ٚاٌز زر ایٗ ٔٛرز ؽه زاریس اس پشؽه ثرٛاٞیس
وؾت ازرار ثزای ؽٕب زرذٛاعت ٕ٘بیس.
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3

خطرات احتمالی ي عًارض

اقدامات پس از ترخیص:

اٌز چ ٝثبثت ؽس ٜاعت و ٝایٗ ػُٕ ذیّی ایٕٗ اعت أب ٔب٘ٙس عبیز
اػٕبَ جزاحی ذطزات  ٚػٛارض ثبِم ٜٛذٛز را زارز.

کىترل درد ي عفًوت :پظ اس تزذیص آ٘تی ثیٛتیه ،زارٚی ضس زرز ٚ

خًوریسیٔ :مساری ذ٘ٛزیشی طی ایٗ ػُٕ رخ ٔی زٞس ٕٔ ٚىٗ
اعت ٘یبس ث ٝزازٖ ذ ٖٛثبؽس.
عفًوت :جٟت وبٞؼ ػف٘ٛت پظ اس ػُٕ آ٘تی ثیٛتیه زازٜ
ٔی ؽٛز.
آعیت ث ٝارٌبٟ٘بی اطزاف وّی :ٝاٌز چ٘ ٝبؽبیغ ٔی ثبؽس احتٕبَ
آعیت ث ٝارٌبٟ٘بی اطزاف اس جّٕ :ٝرٚز ،ٜػزٚق ،طحبَ ،وجس ،ری،ٝ
ِٛسإِؼس ٚ ٜویغ ٝصفزا ٚجٛز زارز ٕٔ ٚىٗ اعت ٘یبس ث ٝجزاحی
زیٍزی ثبؽس .اس زعت رفتٗ ػّٕىزز وّی٘ ٝبزر أب ٕٔىٗ اعت.
تجسیُ ػُٕ ث ٝػُٕ ثبسٕٔ :ىٗ اعت ایٗ ػُٕ تجسیُ ث ٝػُٕ
جزاحی ثبس ؽٛز.
ػسْ تٛا٘بیی زر ذزٚج عٕٔ :ًٙىٗ اعت ثؼّت ا٘ساس ٜع ًٙیب ٔحُ
آٖ ٕٝٞ ،ع ًٙذبرج ٘ؾٛز ٘ ٚیبس ث ٝزرٔبٟ٘بی زیٍزی زاؽت ٝثبؽس.
اقدامات پس از جراحی
پظ اس جزاحی ؽٕب یه ع٘ٛس ٔجزا  ٚیه ع٘ٛس زر ٘بحی ٝپّٟٛ
ذٛاٞیس زاؽت و ٝترّی ٝازرار اس طزیك ایٗ ز ٚع٘ٛس ذٛاٞس ثٛز .ایٗ
ز ٚع٘ٛس  2-1رٚس ثبلی ذٛاٙٞس ٔب٘س  ٚث ٝتزتیت ذبرج ٔی ؽ٘ٛس.
زرز پظ اس ػُٕ زر رٚػ جزاحی  PCNLثغیبر وٕتز اس رٚػ ثبس
اعت و ٝاغّت ثب زارٞٚبی ٔرسر لبثُ وٙتزَ ذٛاٞس ثٛز .تٟٛع ٚ
اعتفزاؽ پظ اس ػُٕ ػبزی ثٛز ٚ ٜاغّت ثب زارٞٚبی ضس تٟٛع لبثُ
وٙتزَ اعت .ذ٘ٛی ثٛزٖ ازرار پظ اس جزاحی أزی ػبزی اعت ٚ
اغّت تب یه ٞفت ٝپظ اس جزاحی ازأ ٝذٛاٞس زاؽت .پظ اس
تزذیص اس اتبق ػُٕ تب یه رٚس پظ اس ػُٕ ٘بؽتب ٍ٘ ٝزاؽتٝ
ٔی ؽٛیس  ٚزر ط َٛایٗ ٔست عزْ زریبفت ٔی وٙیس .فززای ػُٕ
اثتسا ٔبیؼبت ٔی ٘ٛؽیس  ٚزر صٛرت تحُٕ ،رصیٓ ػبزی ؽزٚع
ٔی ؽٛز .تٛصیٔ ٝی ؽٛز وٞ ٝز یه عبػت یه ِیٛاٖ آة ٔصزف
وٙیسٔ ،رتصز را ٜثزٚیس ،عزف ٝوٙیس ٘ ٚفظ ػٕیك ثىؾیس تب زچبر
ػف٘ٛت ریٛی ٘ؾٛیس.
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زارٞٚبی ازرار آٚر زازٔ ٜی ؽٛز و ٝثبیس حسالُ یه ٞفت ٝوبُٔ ٔصزف
ٕ٘بییس.
حمام :زر ٔٙشَ ٔی تٛا٘یس زٚػ ثٍیزیس  ٚعپظ ٔحُ ػُٕ را ثب ٌبس
ذؾه پب٘غٕبٖ ٕ٘بییس .اعتفبز ٜاس ٚاٖ حٕبْ تب زٞ ٚفتٕٛٙٔ ٝع اعت.
فعالیت :تب یه ٞفت ٝپظ اس ػُٕ زر ٔٙشَ اعتزاحت زاؽت ٝثبؽیسٚ .رسػ
 ٚفؼبِیت ٞبی عٍٙیٗ تب یه ٔبٕٛٙٔ ٜع اعت .اس را٘ٙسٌی ثٔ ٝست ز ٜرٚس
پظ اس ػُٕ ذٛززاری وٙیس.
يیسیت مجدد :زٞ ٚفت ٝپظ اس جزاحی ثبیس ثب عٌٛ٘ٛزافی  ٚػىظ عبزٜ
ؽىٓ ث ٝزرٔبٍ٘بٔ ٜزاجؼٕ٘ ٝبییس تب زر صٛرت ثبلی ٔب٘سٖ ع ًٙالسأبت
السْ ا٘جبْ ٌززز .زر ضٕٗ یه ثری ٝزر ٔحُ ع٘ٛس پٚ ّٟٛجٛز زارز و ٝزر
ایٗ ٚیشیت وؾیسٔ ٜی ؽٛز.

َشدارَا
مًاردی کٍ بیمار باید زيدتر مراجعٍ وماید:
 -1ازرار ذ٘ٛی :ازرار ذ٘ٛی تب یه ٞفت ٝأزی طجیؼی اعت  ٚثب اعتزاحت
 ٚػسْ فؼبِیت ٔ ٚصزف ٔبیؼبت فزاٚاٖ ٔؼٕٛالً ثزطزف ٔی ؽٛز .زر صٛرتی
و ٝایٗ ذ٘ٛزیشی ثیؼ اس یه ٞفت ٝازأ ٝیبثس یب ذ٘ٛزیشی چٙبٖ ؽسیس
ثبؽس وٕٞ ٝزاِ ٜرت ٝذ ٚ ٖٛیب ث ٝصٛرت ذ ٖٛرٚؽٗ (ٔثُ :ذ٘ٛزیشی پظ
اس ثزیسٖ اٍ٘ؾت) ثبؽس ،ثبیس ث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعتبٖ ؽٟیس ِجبفی ٘ضاز
ٔزاجؼٕ٘ ٝبییسٕٞ .چٙیٗ زر صٛرت عزٌیج ،ٝوبٞؼ فؾبر ذ ،ٖٛرً٘
پزیسٌی ،ػزق عزز  ٚتبری زیس عزیؼبً ث ٝپشؽه ٔزاجؼ ٝوٙیس.
 -2تت ِ ٚزس :زر صٛرت ثزٚس تت ثبالی  38زرج ٝث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعتبٖ
ؽٟیس ِجبفی ٘ضاز ٔزاجؼٕ٘ ٝبییس.
 -3ذزٚج ازرار اس ٘بحی ٝؽىبف پ :ّٟٛذزٚج ازرار اس ٘بحی ٝؽىبف پ ّٟٛتب
یه ٞفت ٝطجیؼی اعت .زر صٛرت ػسْ لطغ ٘ؾت ازرار پظ اس یه ٞفتٝ
ثبیس ث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعتبٖ ؽٟیس ِجبفی ٘ضاز ٔزاجؼٕ٘ ٝبییس.
 -4ثزای ثؼضی ثیٕبراٖ ع٘ٛس ٔرصٛصی زر زاذُ زعتٍب ٜازراری تؼجیٝ
ٔی ؽٛز و ٝایٗ ثیٕبراٖ حتٕبً ثبیس زر ػزض یه ٔب ٜجٟت ذزٚج آٖ ثٝ
اتبق ػُٕ ٔزاجؼٕ٘ ٝبیٙس؛ زر غیز ایٗ صٛرت ع٘ٛس ثبػث ػف٘ٛت  ٚتؾىیُ
عٔ ًٙی ؽٛز .زر صٛرتیى ٝثزای ؽٕب ایٗ ع٘ٛس ٌذاؽت ٝؽس ٜثبؽس،
ٍٙٞبْ تزذیص ث ٝؽٕب اطالع زازٔ ٜی ؽٛز.
5

خارج کردن سنگ کلیه از طریق
یک سوراخ در پهلو
()PCNL

نشریه شماره :16
قطب ارولوژی کشور ،واحد آموزش پرستاری
بیمارستان شهید دکتر لبافی وژاد
تلفه23601 :

