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 چیست ؟   (ESWL)سٌگ  ضکي  تزٍى اًذاهی

سٌگ ضکي تا اهَاج ضَک دٌّذُ اس خارج اس تذى، 

تکٌیکی است کِ در آى هی تَاى تذٍى اًجام جزاحی 

سٌگْای کلیِ ٍ حالة را درهاى ًوَد. در ایي رٍش اس 

اهَاج تا اًزصی تاال کِ قاتلیت ػثَر اس تافتْای تذى را 

دارًذ، جْت ضکستي سٌگ تِ قطؼات تسیار کَچکتز 

استفادُ هی ضَد. تؼلت اًذاسُ کَچک سٌگْای حاغلِ اس 

 طزیق ادرار ٍ تذٍى ّیچ هطکلی اس تذى دفغ هی ضًَذ.

     ایي رٍش چیست؟ هشایا ٍ هؼایة 

اغلی تزیي هشیت ایي رٍش آى است کِ تذٍى اًجام 

 درهاى ًوَد. جزاحی هی تَاى سٌگ را

در ًتیجِ ، ّشیٌِ ّا، سهاى تستزی در تیوارستاى، ػَارؼ 

جاًثی ٍ دٍرُ تْثَدی کاّص خَاّذ یافت. هتأسفاًِ 

تواهی اًَاع سٌگْا تا ایي رٍش قاتل درهاى ًوی تاضٌذ. 

اٍقات قطؼاتی اس سٌگ در داخل تذى تاقی  تؼالٍُ گاّی

هی هاًذ کِ ًیاس تِ اًجام رٍش ّای درهاًی دیگزی هی 

 تاضذ .

 ؟ آیا ًیاس تِ تستزی تیوار ٍجَد دارد

هؼوَالً تیوار تزای یک یا دٍ رٍس در تیوارستاى تستزی 

خَاّذ ضذ. گاّی ًیش هی تَاى تػَرت سزپائی ایي ػول 

    را اًجام داد . 

 ؟ تیوار ًیاس تِ تیَْضی خَاّذ داضتآیا 

ػوَهاً جْت کوک تِ آراهص تیوار کاّص اضطزاب ٍی 

هوکي است اس رٍضْای تی حسی هَضؼی یا تیَْضی 

 .ػوَهی استفادُ ضَد

 ػَارؼ جاًثی ایي ػول چیست ؟

گاّی اٍقات تؼذ اس چٌذ رٍس هوکي است در ادرار خَى 

ذ سثة ٍجَد داضتِ تاضذ. ػثَر سٌگ خزد ضذُ هی تَاً

تزٍس ًاراحتی در فزد ضَد. گاّی ًیش سٌگ تطَر کاهل 

ًطکستِ است ٍ اًجام رٍضْای درهاًی دیگز هَرد ًیاس 

  خَاّذ تَد.

 



 ؟هیشاى هَفقیت ایي رٍش چقذر است

در تیواراًیکِ کاًذیذ خَتی جْت ایي رٍش ّستٌذ، در 

درغذ هَارد فاقذ سٌگ  07تا  07طی سِ هاُ تؼذ اس درهاى 

ضذ. تاالتزیي هیشاى هَفقیت هزتَط تِ سٌگْای خَاٌّذ 

ی اررهتحزکی است کِ در قسوتْای فَقاًی هجاری اد

تؼذ اس  یِ ّا ٍ قسوتْای فَقاًی حالة ّاقزار دارًذ ًظیز کل

درهاى هوکي است قطؼات تشرگی اس سٌگ تاقی هاًذُ 

تاضذ کِ در ایي هَارد در غَرت ٍجَد ػالئن هی تَاى 

   درهاى را تکزار ًوَد.

 

 تؼذ اس درهاى تایذ اًتظار ٍقَع چِ هسائلی را داضت؟

تؼذ اس اتوام درهاى تسیاری اس تیواراى هی تَاًٌذ حزکت 

کٌٌذ ٍ حتی خیلی ّا ًیش در طی یک تا دٍ رٍس تؼذ اس 

درهاى هی تَاًٌذ تِ کارّای رٍسهزُ خَد تپزداسًذ. رػایت 

ی رصین غذایی السم ًیست اها ًَضیذى هقادیز سیادی آب ه

تَاًذ تِ دفغ سٌگ کوک کٌذ. هوکي است در حیي دفغ 

سٌگ هقذاری درد ایجاد ضَد کِ هؼوَالً تؼذ اس درهاى 

ضزٍع ضذُ ٍ گاّی هی تَاًذ تا چْار الی ّطت ّفتِ تؼذ 

اس درهاى اداهِ یاتذ. هػزف هقادیز کافی اس هایؼات ٍ 

خَردى دارٍّای هسکي هی تَاًذ تِ کاّص درد کوک 

 کٌٌذ.

 

 رٍضْای درهاًی دیگزی  ٍجَد دارد؟یا آ

ّا تذٍى درهاًی خاظ اس کلیِ  درغذ اس سٌگ 07 حذٍد

کِ دفغ خَد تخَد غَرت  ّا دفغ هی ضًَذ. در هَاردی

ًگیزد رٍضْای درهاًی جْت تزداضت سٌگ هَرد استفادُ 

قزار هی گیزد. تؼضی سٌگْا تا دارٍ قاتل حول ّستٌذ. در 

ًظیز تزداضت سٌگ اس هَارد دیگز هی تَاى اس رٍضْایی 

 طزیق پَست یا اس طزیق یَرتزٍسکَج استفادُ ًوَد.

 

آیا ایي رٍش را هی تَاى تزای تواهی سٌگْای کلیَی 

 هَرد استفادُ قزار داد ؟

اًذاسُ، هحل ٍ جٌس سٌگ اس جولِ فاکتَرّایی  .خیز

است کِ تایذ جْت اًجام ایي رٍش هذًظز قزار گیزًذ. 

تایذ هطخع ضَد تا  تؼالٍُ ػکس تزداری هحل سٌگ

اهَاج دقیقاً تِ هحل سٌگ تاتاًیذُ ضًَذ. اگز اختالالت 

ساختاری ٍجَد داضتِ تاضذ ًیش تایذ اس رٍضْای دیگز 

درهاًی استفادُ ضَد. اس طزیق ػکسثزداری ٍ سایز 

آسهایطات هطخع خَاّذ ضذ کِ آیا ایي رٍش جْت 

درهاى هٌاسة است یا ًِ. گاّی ًیش هوکي است ایي رٍش 

 هاًی تا سایز رٍضْا تزکیة ضَد.در

 

 

 

 

 آیا سٌگْای کلیَی قاتل پیطگیزی ّستٌذ؟

تلِ کساًی کِ تیص اس یک سٌگ کلیِ دارًذ، احتوال 

سٌگ جذیذی ًیش تساسًذ. جْت تؼییي  ِتیطتزی دارًذ ک

ػلل احتوالی تزٍس سٌگ هوکي است اس تیوار خَاستِ ضَد 

تؼذ اس تؼییي ساػتِ خَد را جوغ آٍری ًوایذ.  42کِ ادرار 

ػلت تِ تیوار هی تَاى تَغیِ ًوَد کِ تِ هقذار تیطتزی 

  پیزٍی  خاظ غذایی    رصین اس  هایؼات هػزف ًوایذ. 

 هی تَاى اس دارٍّای خاغی استفادُ ًوَد. گاُ   ٍ  ًوایذ
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