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های  نفروستومی و مراقبت

 بعدازآن
6931دی ماه : تاریخ بازنگری    

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 .لیوان آب در روز بنوشید  ۸حداقل * 

وقت نگذارید که کیسه ادراری خیلی پر شود تا       هیچ *  

 .آن را خ لی کنید 

لوله و کیسه را هرروز پس از استف ده ب  آب گار  و        *  

 ( .البته اگر کیسه چند ب ر مصرف ب شد ) ص بون بشویید 

ترخود را به  اوراانه       درصورت مشکالت زیرسریع

 : برسانید 

 .لوله خم شود   -

 .به مدت طوالنی از ادرار تخلیه نشود  -

 .پیچ بخورد   لوله -

 .اطراف  لوله نشت داشته ب شد  -

تب ولرز ، ادرار کدر ، خونی  یا   :  عالئم عفونت ، ش مل _ 

 بدبو

قرمزی،  ور  ، خونریزی به مقدار زی د ، ترشح به مقدار   -

 زی د

توان حتای با  خاوردن         درد ن گه نی و دردی که نمی  -

 .شده است تحمل کرد  داروه یی که به شم  داده

از پزشک خود دستورات الزم را بگیرید تا 

 نکت  مبهمی باقی نماند
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های زیر را باید  وقتی شما ب  منزل مراجع  کردید  مراقبت

 :انجام دهید 

س عت فردی کن رت ن ب شد ت  شم  را    ۴۲بهتر است  برای * 

 .ی ری دهد 

توانید دوش بگیرید  از پزشکت ن بپرسید که چه زم نی می*  

ت  قبل از آن با یاد     .  ، حم   کنید ی  در آب غوطه ورشوید 

اگر موقع دوش احتم ل .  دارید   سطح پ نسم ن را خشک نگه

توانیاد یاک درپاوش         دارد پ نسم نت ن ترشود ، شم   می

 .پالستیکی روی پ نسم ن خود بکشید ت  خیس نشود 

در طول شب لوله نفروستومی را به کیسه بزرگ تخلیه در *  

موقع خواب همواره کیاساه   )  کن ر تخت خود متصل کنید  

، و در طول روز   .( تر از سطح کمرقراردهید  تخلیه  را پ یین

لوله را به کیسه در زیر لب س و در کن ر س ق پ ی خود متصل 

 .نم یید 

روز در می ن عوض کنید اگر پ نسم ن  3-۴پ نسم ن را هر *  

خیس شد ی  کثیف شد آن را عوض کنید و همیشه قبل از   

 .ه یت ن را بشویید  تعویض پ نسم ن دست
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مدت که سبب ضعف عمومای بادن      ه ی طوالنی بیم ری*  

 .گردد  می

 کننده خون استف ده از داروه ی رقیق* 

 :باید بدانید ک  

محل عمل توسط پزشک ضد عفونی شده  است و سپاس   

شود ت   شود و سوزنی وارد می حس کننده زده می آمپول بی

ه  تخلیاه ناما یاد ساپاس یاک                                ادرار را از راه کلیه

م ند که انته ی آن به  لوله  پالستیکی در داخل بدن ب قی می

شود بعد از انج   این فرآیناد شاما                ای  وصل  می کیسه

س عت تحت نظر هستید ت  روند تخلایاه ادراری      ۲۴  -  ۸

ممکن است کمی خونی ب شاد کاه یا ی        .   بررسی شود 

کم شف ف  خواهد شد این عمل حادود   نگرانی نیست و کم

کشد ، شم  ممکن است که ت  چند  دقیقه طول می 3۳ت   ۲۱

روز بعد از نفروستومی احس س درد داشته ب شید که معموالً 

بعد .  پزشک یهت کم شدن درد به شم  مسکن خواهد داد 

از اینکه پزشک مطمئن شد لوله در ی ی من سب قرار دارد  

توانید بیم رست ن را ترک کنید ؛ زیرا نی زی نیست کاه   ، می

 .حتم  در بیم رست ن به مدت طوالنی بستری شوید 

حسی ماوضاعای داده         به شم  یهت نفروستومی یک بی 

شود ممکن است از طریق رگ  محیطی به شم  مساکان،    می

بیوتیک داده شود سپس پرستا ر   داروه ی شل کننده و آنتی

 . گیرد بخش برای شم  یک رگ  من سب می

 :بعد از انجام این کار ممکن است دچار مشکالت زیر شوید 

 خونریزی* 

 عفونت* 

 (محل ورود سوزن)ه ی نزدیک  آسیب به ب فت* 

 ک هش فع لیت کلیه* 

 تشکیل لخته خون* 

 حسی حس سیت به داروی بی* 

 درد* 

 :دهد   عواملی ک  احتمال موارد فوق را افزایش می 

 ن رس یی کبد* 

 ح ملگی* 

نفروستومی معموالً توسط یراح ی  ب  دخ لت رادیولوژیسات  

پزشک یک لوله پالستیکی ظریف را توسط .  گردد  انج   می

. کند    سوراخ کوچکی از راه پوست به ن حیه ادراری وارد می

شاود و پازشاک           این ک ر در حین سونوگرافی انج   می

در این موقع ادرار از     .  ب شد  متخصص مسئول این ک ر می

کند و به درون    لوله پالستیکی ن زک  به بیرون راه پیدا می

 .شود  کیسه ادراری ریخته می

 :چند نکت  ک  بایدرعایت کنید   

صورت حس سیت به دارو و ی   مواد خوراکی حتم  باه   در *   

 .پزشک  خود اطالع دهید 

اگر خ نمی هستید که ب ردار می ب شد  پزشک خود را در   *  

 .یری ن قرار دهید 

س عات   ۸قبل از نفروستومی مثل هر عمل دیگر حداقل *   

 .چیزی نخورید و نی ش مید 

کنید از پزشک خود سؤال کنایاد    اگر دارویی  مصرف می*  

توانید بخورید ی  نه ؟ ممکن است پزشاک   که آی  دارو را می

به شم  توصیه کند که بعضی از داروه  را مصرف نکنایاد ،     

پس .   کننده خون و داروه ی ضدالته ب  مثل داروه ی رقیق

 .حتم ً ب  پزشک خود مشورت کنید 


