Ενημερωτικό δελτίο ασθενούς

Νοσοκομείο:

Kidney Stone

Νεφρολιθίαση
Τι είναι η νεφρολιθίαση;
Οι πέτρες των νεφρών σχηματίζονται από
ανόργανες ουσίες που περιέχονται στα ούρα για
διάφορους λόγους, ορισμένοι εκ των οποίων
μπορούν να προληφθούν.
Το μέγεθός τους μπορεί να ποικίλει από 1-2 mm
έως και πάνω από 8-10 mm. Κατά κανόνα, όσο
μεγαλύτερη είναι η πέτρα τόσο πιο απίθανο είναι
να
μην
δημιουργήσει
προβλήματα.
Οι
περισσότερες
πέτρες
είναι
μικρές
και
αποβάλλονται μέσω των ούρων.
Οι μεγαλύτερες μπορεί να επικαθίσουν σε
οποιοδήποτε
σημείο
του
ουροποιητικού
συστήματος και όταν κολλήσουν προκαλούν πόνο.
Οι πέτρες στους νεφρούς είναι πιο διαδεδομένες
στους
άντρες
παρά
στις
γυναίκες
και
εξακολουθούν να σχηματίζονται σε όλη τη ζωή
τους.

Τι μπορεί να προκαλέσει μία πέτρα;
Οι πέτρες αυτές καθ' αυτές δεν αποτελούν
πρόβλημα μέχρι να επικαθίσουν στο ουροποιητικό
σας σύστημα, σε οποιοδήποτε σημείο από τον
νεφρό έως την κύστη. Όταν βρίσκονται στην
κύστη συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα.
Συνήθως παρουσιάζεται οξύς πόνος στη μία ή την
άλλη πλευρά της μέσης, ο οποίος έρχεται σε
κύματα και ενίοτε μεταφέρεται στη βουβωνική
χώρα και τα γεννητικά όργανα.

Γιατί νοσήσατε;
Πολλές φορές δεν αποδίδονται σε ένα
συγκεκριμένο αίτιο αλλά συνήθως οι πέτρες
σχηματίζονται όταν υπάρχει συμπύκνωση ούρων.
Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δεν πίνετε αρκετό
νερό. Κάποιες διατροφικές συνήθειες σχετίζονται
με τον σχηματισμό πετρών, όπως η κατανάλωση
πολύ μεγάλων ποσοτήτων φυλλωδών λαχανικών
(μεγαλύτερων από τις φυσιολογικές). Με τις
πέτρες έχουν συσχετιστεί και κάποιες λοιμώξεις
του ουροποιητικού.

Jordi March iNogue, 2010, Ουροποιητικό Σύστημα, 25.05.2012
<http://en.wikipedia.org/wiki/ File:Urinary_system.svg>

1. Ουροποιητικό
σύστημα
2. Νεφρός
3. Νεφρική πύελος
4. Ουρητήρας
5. Ουροδόχος κύστη
6. Ουρήθρα
7. Επινεφρίδιο
8. Νεφρική αρτηρία
και φλέβα

9. Κάτω κοίλη
φλέβα
10. Κοιλιακή αορτή
11. Κοινή λαγόνια
αρτηρία
12. Συκώτι
13. Παχύ έντερο
14. Πύελος
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Στρατηγικές πρόληψης

Ενδεχομένως σας έχουν δώσει ισχυρά
παυσίπονα σε σταγόνες ή δισκία. Μην οδηγείτε
μετά τη λήψη αυτών των φαρμάκων.

Ανάλογα με τον τύπο της πέτρας, μπορεί να
υπάρξουν
κάποιες
ειδικές
στρατηγικές
πρόληψης μέσω της διατροφής ή θεραπείας. Σε
γενικές γραμμές, θα πρέπει να διατηρείτε τον
οργανισμό σας επαρκώς ενυδατωμένο πίνοντας
όσο νερό χρειάζεται για να παραμένουν τα ούρα
διαυγή και όχι κίτρινα. Η κατανάλωση μεγάλων
ποσοτήτων νερού μπορεί να οδηγήσει στην
αποβολή αλάτων από τον οργανισμό σας και να
σας προκαλέσει προβλήματα.

Η διαχείριση του πόνου συνήθως βασίζεται σε
μία στρατηγική που στοχεύει στο καλύτερο
αποτέλεσμα
με
τις
λιγότερες
δυνατές
παρενέργειες, οπότε ακολουθείτε τις οδηγίες
που σας έδωσαν.
Ο πόνος σας μπορεί να υποχωρήσει εάν
αποβληθεί η πέτρα, αλλά ακόμη και όταν
επικάθεται σε ένα σημείο ο πόνος συχνά
υποχωρεί.

Οδηγίες:

Μπορεί να σας έχουν δώσει φάρμακα κατά της
ναυτίας και υγρά με ορό εάν είχατε αφυδατωθεί.
Κάποια φάρμακα που παρέχονται για τον πόνο
χορηγούνται μέσω του ορθού ως υπόθετα.
Πραγματοποιούνται εξετάσεις ούρων και αίματος
προκειμένου να γίνει έλεγχος για πιθανές
λοιμώξεις (που μπορεί να είναι πολύ σοβαρές)
και να ελεγχθεί η λειτουργία του νεφρού που
μπορεί να συνεχίζεται κανονικά για πολύ καιρό
ακόμη και μετά από έμφραξη.
Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή τα
εξωτερικά ιατρεία, ανάλογα με την περίπτωση,
πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, αξονικές
τομογραφίες και υπερηχογραφήματα.
Συνήθως δεν χρειάζεται εισαγωγή στο
νοσοκομείο αλλά μπορεί να χρειαστεί εάν
αισθάνεστε έντονη αδιαθεσία, ανεξέλεγκτο πόνο
ή κινδυνεύετε από νεφρική ανεπάρκεια.

Παρακολούθηση
Θα επιστρέψετε στο σπίτι με ένα σχέδιο που θα
παρακολουθείται στην αρχή από τον παθολόγο
σας και στη συνέχεια από ουρολόγο, εάν
χρειάζεται.
Κάποιες πέτρες, εάν δεν αποβληθούν, μπορούν
να αντιμετωπιστούν χωρίς επέμβαση, αλλά
κάποιες χρειάζονται αφαίρεση ή θεραπεία για
διάσπαση από τον ουρολόγο σας.

Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια:
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
πηγαίνετε στο
πλησιέστερο τμήμα
επειγόντων περιστατικών ή καλέστε 000.

Συνεχίστε να παίρνετε τα παυσίπονα που σας
έχουν συνταγογραφηθεί και επισκεφθείτε τον
παθολόγο
σας
εάν
εξακολουθείτε
να
αντιμετωπίζετε προβλήματα.
Δήλωση αποποίησης: Οι ιατρικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν προορίζονται αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να απευθύνεστε πάντοτε στον ιατρό ή τον ειδικό υγείας σας για να βεβαιωθείτε ότι οι εν
λόγω πληροφορίες είναι σωστές για την περίπτωσή σας

