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 PCNLعمل جراحي 

درمان سنگهاي كليوي و مراقبت هاي 

 جراحي

 

 سارا زراعتي

 كارشناس ارشد روانپرستاري

 1397بهار

PCNL چيست؟ 

 راه از كلياه  سان   كاردن  خاار   يعني  PCNLكلمه 

سن  كليه ياک بيمااري شااي      . پوست كوچک سوراخ

 دستگاه اداري است. 

 جراحي  خالصه مراحل 

براي جراحي بسته، بيمار به طور كامل بيهوش مي شود، 

سانتي متر در پشت يا پهلو ايجاد  3-2يک برش حدود 

مي گردد واز طريق اين برش يک دوربين وارد كليه شده 

 وسن  را با سن  شکن خرد و خار  مي نمايد.

 

 :قبل از جراحي نکات قابل توجه

 اشتا باشد. بيمار بايد از شب قبل از عمل ن _ 

بيمار بايد ناحيه تناسلي، پهلو، پشت وشاک  خاود را    _ 

 و موهاي اين نواحي كامال  تراشيده شود. اصالح نمايد

به منظور كاهش خونريزي به هنگام عمل وبعاد از نن   _ 

معرف داروهايي مثل نسپرين وساير داروي ضدالتهاب از 

 روز قبل از عمل قط  گردد.  10

يماري خاص مثال ديابات، بيمااري    در صورت داشتن ب _

قلبي، نس ، فشار خون، بيماري هاي خونريزي دهنده و... 

 پزشک يا پرستار بايد مطل  گردند. 

جراحاي بساته سان  در     عد ازمراقبتهاي ب 

 : حين بستري

شما تا صبح روز بعد از جراحي اجازه خاار  شادن از    _ 

 تخت و خوردن نب وغذا را نداريد. در صورتي كه پزشک

شما اجازه دهد مي توانيد از تخت خار  شاده، مايعاات   

 وسپس غذا مصرف نماييد. 

شما بعد از جراحي سوند فولي داريد. سوند فولي  _ 

لوله اي است كه از طريق مجاراي ادرار شاما تعبياه    

شده است وسر نن داخل مثانه باوده وادرار شاما از   

 طريق نن به داخل يک كيسه تخليه مي شود. 

براي تخليه ادرار از كليه شما، كاه جراحاي   گاهي  _ 

شده است لوله اي در نن تعبيه مي شود كه از پهلوي 

 شما خار  مي شود. 



گاهي براي تخليه بهتر ادرار ودف  بهتر تکه هااي   _ 

ريز سن ، لوله اي بين كليه ومثانه شما درون بادن  

تعبيه مي شود ) دبل جي ( ويکماه يا بيشتر در بادن  

را نمي بينيد كاه بعاد از    شما باقي مي ماند وشما نن

مدت معيني ) يک تاا دو مااه ( حتمااا باياد توسا       

 خار  شود.  جراح پزشک

ه طور معمول شما روز دوم بعد از انجام جراحاي  ب _ 

پس از خار  كردن سوند فولي از بيمارستان مرخص 

 مي شويد. 

مراقبتهاي بعد از جراحي بسته سن  كلياه   

 در منزل

ليوان مايعات مصارف كنياد.    8تا  6حداقل روزي  _ 

در صورتي كه تکرر ادرار، شما رانزار مي دهد مصرف 

 ك  كنيد.  مايعات بعد از شام را

)در صورتي كه لولاه اي باه   دو روز بعد از ترخيص  _

مي توانيد حمام نموده وپانسامان  شما متصل نباشد(

را برداريد. نياز به پانسمان مجدد نيسات مگار كاه    

در صورت داشتن لوله در پهلو  پزشک به شما بگويد.

   از رفتن به حمام پرهيز نمائيد.

ني كه پزشک باه  از فعاليت شديد و سنگين تا زما _ 

 شما اجازه دهد بپرهيزيد. 

 شما مي توانيد قدم زده واز پله باال برويد.   _ 

از فعاليت جنسي تا زماني كه پزشک به شما اجازه  _

 بدهد بپرهيزيد. 

در صورتي كه براي شما دارو تجاويز شاده اسات     _

 دوره درمان نن را كامل كنيد. 

ن باا  ادرار شما ممکن است خوني باشد ايان خاو   _

 مصرف مايعات وبه مرور زمان ك  مي شود. 

همانگونه كه قبالا ذكر شد ممکن است بين كلياه و   _

مثانه شما، لوله اي به نام ) دبل جاي ( تعبياه شاده    

باشد كه موجب تسهيل دف  سن  وادرار مي گردد. 

دبل جي گاهي باعث تکرر ادرار، سوزش ادرار و خون 

ن و مصارف مايعاات   در ادرار مي شود كه با مرور زما

 بهبود مي يابد اين لوله بايد يک ماه بعد خار  شود. 
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