اصول کلی درمان سنگ های ادراری:

 - 6هَادی هثل اسفٌبج ،چغٌذس ،ضکالت ،آجیل ٍ چبی



کِ حبٍی همبدیش فشاٍاى اگضاالت ّستٌذ سجت
 - 1هصشف هبیعبت فشاٍاى ،حجن ادساس سٍصاًِ ثبیذ
حذالل  2لیتش دس سٍص ثبضذ .کِ ایي هبیعبت
هی تَاًذ ضبهل آة ،چبی کوشًگ ثبضذ .تشکیجبتی

 - 2هصشف گَضت لشهض ثبیذ دس حذ هتَسط ثبضذ ٍ اص
هصشف صیبد آى خَدداسی کشد.
ً - 3مص هحذٍدیت هصشف ًوک طعبم دس جلَگیشی

تسشیع تطکیل سٌگ هی ضًَذ ٍیتبهیي ً Cیض

سٌگ ّبی حبلت کوتش اص

(ثیص اص  2گشم دس سٍص) ثِ تطکیل سٌگ کوک

دسهبى هحبفظِ کبساًِ ضبهل هصشف هبیعبت،

هی کٌذ.

ٍسصش ٍ هصشف داسٍی خَساکی

برای درمان سنگ ادراری از چه روشهایی



 - 5کبّص هصشف کلسین دس سطین غزایی احتوبل



دس سٌگ ّبی کلیِ  5-20هیلی هتش هعوَالً

ّیذسٍکلشٍتیبصیذ هَثش است.

هصشف هکول ّبی کلسین اگش ّوشاُ غزا ثبضٌذ

اص سٍضْبی جشاحی ثذٍى ضکبف
(آًذٍسکَپیک ٍ ثِ ًذست جشاحی ثبص)



سٌگْبی حبلت  5هیلی هتش ٍ کوتش هعوَالً
خَدثخَد دفع هی ضًَذ ٍ دسهبًْبیی ضبهل

دس صَست افضایص اسیذ اٍسیک استفبدُ اص
داسٍّبیی کِ ادساس سا للیبیی هی کٌذ هَثش
است.



استفبدُ هی ضَد.


دس صَستی کِ تطکیل سٌگ عوذتبً ثب

هبیعبت)

تطکیل سٌگ سا افضایص هی دّذ دس صَست

حذ یک لیَاى ثبعث پبکی استخَاى هی ضَد.

هجشای ادساس هی تَاى استفبدُ کشد.

افضایص کلسین ادساس ثبضذ داسٍّبیی هثل

هی ضَد ٍ دس سٌگْبی کلیِ ثضسگتش هعوَالً

ًوی ضَد ثلکِ اثش پیطگیشی داسد .حزف ضیش دس

سٌگ ضکي ٍ یب خشدکشدى سٌگ اص طشیك

سٌگ ّبی ادساسی  5هیلی هتش ٍ کَچک تش

ثشای دسهبى اص سٍش سٌگ ضکٌی استفبدُ

احتوبل تطکیل سٌگ کوتش هی ضَد

دس سٌگ ّبی حبلت ثضسگتش اص  5هیلی هتش
ثب تَجِ ثِ هحل سٌگ ٍ ًظش پضضک اص

الذام دسهبًی خبصی ًذاسًذ (هصشف


 - 6خَسدى یک لیَاى ضیش ًِ تٌْب ثبعث سٌگ سبصی



هعوَالً خَدثخَد دفع هی ضًَذ ٍ ًیبص ثِ

 - 4سیسک اثتال ثِ سٌگ ادساسی دس افشاد چبق ثیطتش

دس ضشایط افضایص سیستئیي ادساس
داسٍّبیی هثل  -Dپٌی سیالهیي هَثش است.



دس صَست اثتال ثِ سٌگْبی عفًَی هصشف
آًتی ثیَتیک تَصیِ هی ضَد.

هصشف هبیعبتٍ ،سصش دس جْت دفع سٌگ
هفیذ ّستٌذ.

1

 5هیلی هتش اص

تبهسَلَسیي هی تَاى استفبدُ کشد.

استفاده می کنیم؟

اص تطکیل سٌگ ادساسی ثبثت ضذُ است.

است

سٌگ ّبی حبلت ثضسگتش اص

هعوَالً خَدثخَد دفع ًوی ضًَذ ٍ دس

هبًٌذ آة لیوَ ٍ یب پشتمبل ًمص تعییي ضذُ ای دس
جلَگیشی اص تطکیل سٌگ ادساسی داسًذ.

 5هیلی هتش

2

3

قطب آموزش ارولوشی کشور

پیشگیری از تشکیل سنگ ادراری:

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

 دس صَست عذم پیطگیشی دس  % 50ثیوبساى
طی  5سبل سٌگ ادساسی عَد هی کٌذ.
 دس صَستی کِ تطکیل سٌگ ادساسی عوذتبً ثب
افضایص کلسین ادساس ثبضذ داسٍّبیی هثل
ّیذسٍکلشٍتیبصیذ هَثش است.
ثب تطکش اص تْیِ کٌٌذگبى هجوَعِ ًطشیِ ّبی هشکض
 دس صَست افضایص اسیذاٍسیک ادساس داسٍّبی
للیبیی کٌٌذُ ادساس هَثش است.
 دس ضشایط افضایص سیستئي ادساس داسٍّبیی
هثل  Dپٌی سیالهیي هَثش است.

سنگ های ادراری ()2

پضضکی ضْیذ دکتش لجبفی ًظاد
دکتش احوذ جَاّشفشٍش صادُ ،دکتش سضب سشٌّگ ًظاد،
دکتش فشصام تجلی ،دکتش حسیي کیالًی ،دکتش هحوذ سبم صادُ،
دکتش سیذعلی هحوذ هیشجلیلی ،دکتش حسیي رکی
پشستبساى ّوکبس :علی ًَسی ،جالل الذیي سحوبًی ٍ
طیجِ هعصَهی

کلیِ
حبلت
هثبًِ

 دس هجتالیبى ثِ سٌگ ّبی عفًَی هصشف
آًتی ثیَتیک تَصیِ هی ضَد.

هجشا

نشریه شماره :12
گشٍُ آهَصضی اسٍلَطی ،تلفي23601 :
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