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 مرکز آموزشی درمانی والیت
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 :عزيز بيمار

 هاي كلیه در كلیه سنگ مجدد امکان تشكیل

 توضیحات به شود مي توصیه دارد وجود شما

 آن از پیشگیري و سنگ تشكیل مورد در ذيل

 .نمائید توجه

 

 :كلي توضيح

 كه است سختي و كوچك ذرات كلیه، سنگ

 گاهي و شود مي تشكیل كلیه هردو يا يك در

 ادرار كه باريكي هاي لوله) ها حالب داخل به

 انتقال (كنند مي منتقل مثانه به ها كلیه از را

 دانه يك از اندازه نظر از كلیه سنگ. يابند مي

 و بوده متغیر كوچك توپ تا حدود يك شن

 كلیه سنگ. باشد متعدد يا منفرد است ممكن

 هر از سال 02 بالي بزرگسالن معمولا 

لی  و سازد مي مبتال را( زن و مرد)  دوجنس

 .است تر شايع در مردان

 

 

 

 

 :شايع عالئم

 بسیار درد هاي دوره ايجاد باعث سنگ دفع

 چند هر فاصله به( متناوب) پیچشي و شديد

 ناحیه در ابتدا معولا  درد شود مي دقیقه

 مي ظاهر ، ها دنده پايین درست ، پشت

 ناحیه روز چند يا ساعت چند طي در. گردد

 طرف به حالب از سنگ حركتي مسیر از درد

 ، سنگ دفع با. میكند پیشروي ران كشاله

 در كه سنگي ولي. گردد مي متوقف بیمار درد

 ندارد عالمتي معمولهییچ نیست دفع ل حا

 دفع باشد مي شايع عالئم از يكي مكرر تهوع

 كه شود مي موجب ادرار در خون اندك مقادير

 .برسد نظر به تیره يا كدر ادرار

 

 



 :علل

 سنگ علل نمك زياد مصرف و آب كم مصرف 

 از كلسیم حد از بیش مقادير دفع است سازي

 تنظیم كه -تیرويید پارا غده اختالل اثر در ادرار

 اثر در يا – دارد عهده به را كلسیم متابولیسم

 سنگ مورد در) نقرس، كلسیم از بیش مصرف

 دلیل هر به ادراري انسداد( اسیداوريكي هاي

 .ادرار منظم تخلیه عدم ،كلیه مزمن عفونت،

 

 تشكيل خطر دهنده افزايش عوامل

  :سنگ

 آب يا آبي بي از ناشي ادرار حجم كاهش

 متناسب نا غذايي رژيم وخشك گرم وهواي

-(سديم و D-C كلسیم حد از بیش مصرف)

 خانوادگي سابقهمصرف بیش از حد ویتامین 

 .سابقه پرکاری پاراتیرویید-كلیه سنگ

 :پيشگيری

 نكنید فراموش را ورزش و روي پیاده. 

 

 بپرهیزيد نمك زياد مصرف از. 

 لرز، تب، مانند عالئمي بروز صورت در 

 خون وجود يا ادرار سوزش و شكم درد

 با نمائید مراجعه پزشك به ادرار در

 عفونت بروز از فردي بهداشت رعايت

 .نمائید پیشگیري ادراري

 مراجعه پزشك به يكبار ماه شش هر 

 انجام و معاينه تحت و نمائید

 .گیريد قرار آزمايشات

 علت به توجه با و پزشك نظر طبق بر 

 شده تجويز داروهاي از سنگ ايجاد

 .نمائید استفاده

 ها كلیه در ادرار ماندن راكد از 

 .نمائید جلوگیري

 دار فیبر مواد از خود غذايي رژيم در 

 .مانند

 ،میوه و دار سبوس نان سبزيجات 

 .نمائید استفاده

 

 

 رژيم در را قرمز گوشت انواع مصرف 

  .نمائید محدود خود غذايي

 
 لیوان سه معادل توانید مي شما 

. نمائید مصرف روز در لبنیات و شیر

 ماست لیوان دو=  شیر لیوان سه

 .بنوشید آب لبنیات مصرف از بعد حتماا 

 شبها بنوشید آب لیوان يك ساعتي 

 آب لیوان دو رختخواب به رفتن از قبل

 .بنوشید

 تخلیه را خود مثانه ساعت دو هر 

 .نمايید

 نوع اساس بر را خود غذايي ژيمر 

 .نمایید رعايت سنگ

 

 

 :آدرس

مرکز -میدان تعون-کوی الهیه-مینودر–قزوین 

 آموزشی درمانی والیت


