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  ריסוק אבנים בשיטה מלעורית ניתוח מידע למטופל לקראת

 معلومات للمريض قبيل عملية تفتيت حصى الكلى التنظيرية 
PerCutaneous NephroLithotomy -PCNL  

 بلغة المذكر لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء تمت صياغة هذه اإلرشادات

 
 ، العزيزحضرة المريض 

المكوث في المستشفى للعالج وفترة العملية الجراحية، في اجتياز فترة مساعدتك الهدف من هذه اإلرشادات هو 

  النقاهة بأفضل صورة وبأمان. 

 هذا المستند هو إضافة للشرح الذي سيقدمه لك الطبيب، وليس بديال الستمارة الموافقة على إجراء العملية. 

 

 خلفية:
( وظيفتهما نقل البوم من Ureters(، حالبين )Kidneyالبولية: كليتين يتشكل البول فيهما)يشمل جهاز المسالك 

( Urethra( التي تستخدم من أجل تخزين البول، واإلحليل )Bladderالكليتين إلى المثانة البولية، المثانة البولية )

 البول إلى خارج الجسم.   وهو أنبوب صغير وظيفته إفراز

بتركيز مرتفع في البول. من  لمسالك البولية حين تتواجد مواد مثل الكالسيوم وحامض اليوريكتنشأ الحصى في ا

في البول سليما، خصوصا حين يتم إنتاج كمية بول  حين يكون تركيز المواد الممكن أن تتشكل الحصى كذلك

الزدياد تدريجيا، إلى أن تتحول بلورات تعلق في الكليتين ويبدأ حجمها با قليلة في اليوم. تؤدي هذه المواد إلنشاء

البول. لكن البلورات  أن تتحرك بحرية وتخرج من الجسم معإلى حصوة في الكلى. بإمكان البلورات الصغيرة 

الكبيرة التي ال يمكنها الخروج من الجسم، من الممكن أن تؤدي لشعور باأللم بل وحتى أن تسد المسالك البولية، 

تهابات متكررة في المسالك البولية. في مثل هذه الحاالت، تكون هنالك حاجة تسبب أضرارا ألداء الكلى وال

 للتدخل الجراحي من أجل إخراج الحصى. 

طرق الحين استبدلت  ، مّر مجال عالج الحصى في المسالك البولية بتغيير كبير، وذلك08في بداية سنوات الـ 
تمتاز متعارفا عليها حتى ذلك الحين.  التي كانغزوية العالجات الجراحية المفتوحة ال الصغيرةجراحية ال

الطريقة الغزوية الصغيرة بالحاجة إلى فترة استشفاء أقصر من تلك الالزمة في الطريقة الجراحية المفتوحة، 
 مصحوبة بألم أقل، كما أن الندوب التي تتركها على الجلد تكون صغيرة جدا لدرجة أنها تكون غير مرئية نهائيا 

 يان.     في بعض األح
خالل العملية، يتم إدخال أنبوب بالستيكي صغير عن طريق الجلد، والذي يتيح بدوره إمكانية إدخال جهاز 

منظار داخلي( تكون في طرفه آلة تصوير )كاميرا(، حيث  -لفحص التجويفات الداخلية في الجسم )إندوسكوب 
ان وجود الحصى ويقوم بتفتيتها بواسطة إلى مك -بشكل دقيق  -يستطيع الطبيب الجراح أن يصل بواسطته 

األمواج فوق الصوتية )أولتراساوند( وتكنولوجيا الليزر. بواسطة اإلندوسكوب، يتم شفط فتات الحصى إلى 
 الخارج. 

 

 قبل العملية، من المهم التأكد أن بحوزتك المستندات التالية:
 .نتائج فحوص الدم، صورة األشعة للصدر وتخطيط القلب الكهربي 

  نتائج فحص رزع البكتيريا من البول. في حال كان هنالك تلوث، فستتلقى عالجا بالمضادات الحيوية
 في صندوق المرضى.

  صورةCT   .لمنطقة البطن والحوض 

  .كتاب توجيه من الطبيب المعالج 

  .)مستندات طبية إضافية، في حال وجود أمراض أخرى )في القلب، الرئتين أو ما شابه 

    الي من صندوق المرضى أو ترتيب الشأن المالي.التزام م 

 سُيطلب منك إحضار كل هذه المستندات يوم استقبالك في عيادة "ما قبل الجراحة".
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 في عيادة ما قبل الجراحة:

 تستغرق اإلجراءات في عياد ما قبل الجراحة عّدة ساعات، ولذلك عليك االستعداد بما يتالءم مع هذا.
 .لك فحوص قياس نبض القلب، ضغط الدم، الوزن، وتستكمل الفحوص الناقصةستستقبلك ممرضة تجري 

بفحصك، وستحصل منه على شرح حول ماهّية العملية، وسيطلب منك  مختص بالمسالك البوليةسيقوم طبيب 

  التوقيع على استمارة موافقة على إجراء العملية. 
، ثم سيطلب منك ونوع التخدير الهدف من التخديرسيقوم طبيب مختص بالتخدير بفحصك، وسيقدم لك شرحا عن 

 التوقيع على استمارة موافقة على التخدير. 

علمك بتاريخ يوأحد أفراد الطاقم تصل بك بل العملية، ستعود إلى منزلك. سيفي نهاية إجراءات االستقبال، وق

 . العملية

(، كارتيا Sintrom(، سينتروم )Coumadin(، كومادين )Aspirinفي حال كنت تتناول أدوية مثل: أسبرين )

(Cartia( بالفيكس ،)Plavix أو أي دواء آخر لتسييل الدم، فيجب التوقف عن تناوله قبل العملية بـ )أيام، وبعد  0

  استشارة الطبيب الذي أمرك بتناوله )طبيب العائلة، طبيب القلب أو طبيب الرئتين(.

 

 ليلة ما قبل العملية:
 .00:88-00:88مكوث في قسم المسالك البولية في الليلة التي تسبق العملية بين الساعات سُيطلب منك الحضور لل

 من المفضل إحضار قائمة األدوية الدائمة التي تقوم بتناولها، من أجل أن نتمكن من حتلنة القائمة في ملفك الطبي. 

حذاء منزلي ومواد للقراءة  من المفضل إحضار المستلزمات الشخصية مثل: أدوات االستحمام، سترة علوية،

 )هنالك إمكانية لطلب جهاز تلفزيون بجانب السرير، الرجاء التوجه إلى أفراد الطاقم من أجل إجراء الطلب(. 

سيقوم طاقم قسم المسالك البولية باستقبالك وتجهيزك للعملية. يشمل التجهيز مجموعة إرشادات، تعرف على 

 خذ عينات لفحوص االستكمال عند الحاجة. القسم، إدخال إبرة الحقن الوريدي وأ

 سُيطلب منك االستحمام وارتداء مالبس نظيفة. 

 عند منتصف الليل، ستبدأ بالصوم )البقاء دون طعام أو شراب(. 

 

 صباح يوم العملية:
 سُيطلب منك االستحمام مرة أخرى وارتداء مالبس قطنية تحتية فقط ) يجب خلع المالبس الداخلية(.

 ستقوم الممرضة بإعطائك األدوية الدائمة، وسيتم وصلك بالحقن الوريدي من أجل تلقي السوائل.  

قبيل االنتقال إلى غرفة العمليات، ستتلقى أدوية تجهيزية تتضمن المضادات الحيوية وأدوية لتقليل التوتر المتوقع 

 )وفقا لتوصية طبيب التخدير(.

ساٍع لمرافقتك إلى غرفة العمليات. قبل ذلك، ال تنِس خلع النظارات، عند حلول موعد العملية، سيأتي إليك 

 العدسات الالصقة واألسنان المستعارة.

في حال عدم وجود أحد أفراد العائلة أو شخص مرافق في وقت االنتقال إلى غرفة العمليات، يرجى االهتمام 

 بإيداع األغراض الثمينة لدى رجل األمن. 

 وم الساعي بتسليمك لطاقم الممرضات واألطباء لالهتمام بك. في غرفة العمليات، سيق

 

 عاشخالل اإلجراء واإلن

سم في منطقة  0عادة ما يتم إجراء العملية تحت التخدير الكلي. خالل العملية يتم عمل شق صغير بطول نحو 

 الخاصرة فوق الكلية، من خالل هذا الشق، يتم تمرير منظار داخلي مباشرة إلى الكلية. 

( وكذلك قثطار لكيس البول أجل ُمصّرففي نهاية العملية الجراحية، يتم إبقاء قثطار صغير في الخاصرة )

 السماح بتصريف أكبر كمية ممكنة من البول، وإتاحة شفاء الكلية. 

 

 بعد العملية:

 سيتم نقلك إلى وحدة اإلنعاش بعد انتهاء مفعول التخدير.
من شبه المؤكد أن يبقى في الخاصرة أنبوب التصريف الذي يعمل على إخراج اإلفرازات من منطقة الخاصرة 

 في جهة العملية، وكذلك قثطار كيس البول من أجل إتاحة تصريف أكبر كمية ممكنة من البول. 
الدم، النبض، في وحدة اإلنعاش، ستكون تحت إشراف ومراقبة الطاقم الطبي. حيث سيجرون لك قياس ضغط 

 حالة األكسدة في الدم وكذلك كمية البول المفرزة من خالل األنبوب. كما سيتم فحص ضمادة جرح العملية.  
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 إذا شعرت باأللم، بإمكانك طلب مسكنات األلم من الممرضة. 
 سيخرج الطبيب إلى أفراد العائلة في غرفة االنتظار ويبلغهم عن حالتك.   

 د العائلة الدخول لغرفة اإلنعاش بالتنسيق مع الممرضة.عموما، بإمكان أحد أفرا
 بعد أن يرى الطاقم الطبي أن حالتك أصبحت مستقرة، ستتم إعادتك إلى قسم المسالك البولية.

 

 في القسم: 
 مرفق بهذه الورقة معلومات عامة حول القسم.

 .لياٍل 4يستغرق المكوث في المستشفى بعد العملية بالمعدل بين ليلتين إلى 
 في يوم العملية لن يتم السماح لك بالنزول من السرير. 

سيتم إجراء قياس لضغط الدم، النبض، نسبة األوكسجين في الدم، األلم، كمية إفراز البول، ومتابعة حالة 
 النزيف من جرح العملية. 

 ستتلقى حقن سوائل من خالل الوريد، وستعود تدريجيا إلى تناول الشراب والطعام. 
كنت تعاني من األلم و/أو الغثيان، يجب إبالغ الممرضة المعالجة لكي تعطيك مسكنات لأللم أو  في حال
   للغثيان. 

 الرجاء االستعانة بجرس استدعاء الممرضة في أي حالة طارئة أو مشكلة. 
 سيكون النزول األول من السرير في اليوم التالي للعملية، وبمرافقة الممرضة فقط. 

من أجل التأكد من عدم بقاء فتات من   CTالـالجراحية بيوم واحد، سيتم إجراء تصوير باألشعة أوبعد العملية 
 الحصى داخل الكلية، وأنه ليس هنالك انسداد في ممر البول بين الكلية والمثانة البولية. 

ية تنظيف صغيرة، في بعض الحاالت القليلة، تبقى هنالك بقايا )فتات( في الكلية، وعندها باإلمكان إجراء عمل
 يتم خاللها إخراج الفتات المتبقية عبر أنبوب التصريف. يتم إجراء هذا األمر تحت التشويش أو التخدير. 
 بعد إجراء التصوير والتأكد من عدم وجود فتات وبقايا، يتم إبقاء أنبوب التصريف الصغير فقط لعدة أيام. 

سيتم إرشادك إلجراء بعض العالج الحركي التنفسي ابتداء من اليوم التالي للعملية، وذلك من أجل منع تراكم 
 البلغم )المخاط( وإلتاحة أفضل أكسدة للدم. 

تدريجيا، وحسب حالتك، سيتم إخراج القثطار من كيس البول، وقبيل التسريح من المستشفى سيتم إخراج إنبوب 
 التصريف. 

 

 لممكن حصول مضاعفات؟هل من ا
تعتبر هذه العملية واالستشفاء الذي يليها آمنين. ومع ذلك، من الممكن أن تحصل خالل فترة المكوث في 

 المستشفى، الظواهر التالية: 

  جراء االنتقال من الخاصرة إلى الكلية. في الحاالت غير المنتظمة يجب إعطاء وجبة دم.  -نزيف 

 ظاهرة منتشرة جدا بعد العملية الجراحية. في أي حالة من حاالت وهي  - ارتفاع درجة الحرارة
يتم ارتفاع الحرارة، يتم إجراء الفحوص من أجل التأكد من عدم وجود تلوث في المسالك البولية. 

  إعطاء العالج بناء على النتائج. 

 ن تتجمع في حال كان أنبوب التصريف يمر من فوق األضالع، فمن الممكن أ - سوائل في الرئتين
بعض السوائل بين أغشية الرئة. عموما، ال تستدعي هذه الحالة أي عالج. في بعض الحاالت النادرة، 

 تكون هنالك حاجة لتصريف السوائل من أغشية الرئة. 

 

 عند التسريح:
 ستجري معك الممرضة المعالجة محادثة إرشادية. 

لزيارة المتابعة لك كتاب تسريح يتضمن توصيات لمتابعة العالج، مع اإلشارة إلى الموعد الذي تم تحديده تلقى ست

 في عيادة المسالك البولية. 

 من أجل الفحص والمراقبة، عادة ما يطلب منك إحضار فحص تصوير باألشعة محتلن. 

 العيادة.  يجب التزود بكتاب التزام مالي إضافي من صندوق المرضى عند زيارة

 

 كيفية التصرف في المنزل:
 من المهم متابعة العالج والمراقبة بناء على التوجيهات الواردة في كتاب التسريح. 
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 يجب إبالغ طبيب العائلة بشأن العملية التي خضعت لها. 
 يجب الحفاظ على نظافة منطقة جرح العملية وغسله مرة كل يوم بلطف بالماء والصابون. 

عن النشاط الجسدي المتعب إلى حين موعد الزيارة التي تم تحديدها لك ويجب االمتناع عن رفع األوزان الثقيلة 
 لعيادة المسالك البولية. 

 باإلمكان الحصول على تقرير اإلجازة الطبية بناء على توصية الطبيب. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يسّر طواقم عيادة ما قبل الجراحة، والمسالك البولية
 اإلجابة على على أي استفسار عبر أرقام الهواتف:

6666266-22 ،6666666-22 
 تمنياتنا بالشفاء العاجلمع 

 
 

 ُيرجى االنتباه!
 يجب االمتناع عن جلب األغراض الثمينة من المزل مثل النقود، المجوهرات واألجهزة اإللكترونية.

في حال أحضرت معك أغراضا ثمينة، يرجى منك تسليمها ألحد أفراد العائلة/ المرافق من أجل الحفاظ عليها 
 حتى تسريحك من المستشفى.

 من ذلك، بإمكانك إيداع األغراض الثمينة في قسم األمن.بدال 
 ستقوم الممرضة المعالجة، بناء على طلبك، باستدعاء رجل أمن من أجل ترتيب إيداع األغراض الثمينة.

 المستشفى غير مسؤول عن ضياع / أي ضرر يحصل لألغراض الثمينة.

 هام!
 في حال ظهور واحدة أو أكثر من العالمات التاليية:

 درج
 38ocة حرارة أعلى من 

 قشع
 ريرة

  دم
 في البول

 صع
 وبة في التبول

 
 فيجب التوجه فورا إلى غرفة الطوارئ )مع كتاب التسريح(. 

 


