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بسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم دستیار و فلوشیپ و اتندهای بخش ارولوژی
با سالم و عرض ارادت .لطفا ً موارد زیر مورد توجه دقیق قرار گیرد:
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از بستری کردن بیماران از طریق کلینیک بدون امضاء اتند مربوطه خودداری فرمایید.
از هرگونه نقل و انتقال بیماران از اورژانس یا بخش های بیمارستان یا کلینیک ها (از جمله جهت
سنگ شکنی) جهتت مشتاوره یتا امتدامات درمتانی یتا تشخیستی بته ستایر مراکتز توستط دستتیاران و
فلوها بدون اطالع اتند مربوطه جدا ً خودداری شود .در سورت در دسترس نبودن اتند مربوطته بتا
مسئول آموزش بخش یا رئیس بخش یا یکی از اتندهای در دسترس تماس حاسل شود.
بیمارانی که سابقه عمل جراحتی در ایتن بیمارستتان را دارنتد بته محت ورود بته اورژانتس توستط
دستیار یا فلو به اتند مربوطه اطالع و با توجه به نظرات اتند مربوطه امدامات تشخیسی و درمانی
انجام شود بدیهی است در مواردیکه خطتر جتانی و فتوری در کتار باشتد بتا همکتاری دستتیار ارشتد
ارولوژی کشیک امدامات درمانی الزم فوری جهت حفظ جان بیمار سورت می گیترد و در ضتمن
انجام امدامات فوق با اتند مربوطه نیز از طریق پرستاری اورژانس تماس گرفته می شود.
پس از اتمام اعمال جراحی الکتیو در اتاق عمتل ،رزیتدنتی کته در عمتل مشتارکت داشتته در انتقتال
بیمتتار بتته ریکتتاوری و کنتتترل ستتوندها ،درن و ستترم بیمتتاران و تحویتتل آنهتتا بتته پرستتتار ریکتتاوری
مشارکت مستقیم داشته باشد که مس ئول اسلی انتقتال بیمتار از نظتر مستائل جراحتی دستتیار مربتوط
می باشد .بتدیهی استت پتس از اتمتام جراحتی رزیتدنت مربوطته الزم استت مرتبتا ً بیمتار را از نظتر
مسائلی مثل اطمینان از جریان ادرار و خونریزی های احتمالی پتس از عمتل و کلیته معاینتات الزم
بعد از عمل مورد معاینه مرار دهد.
حضور کلیه دستیاران و فلوها و انجام وظایف محوله آموزشی در اداره جلسات آموزشی ضروری
است و در سورت عدم حضور ارائه دلیل به مسئول آموزش بخش مطعا ً ضروری است.
حضور به مومع دستیاران در اعمال جراحی که نام ایشان در لیست مربوطه ذکر شده طبق برنامته
تنظیمی الزامی است( .رزیدنت ارشد مسئول ارائته برنامته از روز مبتل بته اتتاق عمتل و بختش متی
باشد) نوشتن شرح عمل و دستورات به طور کامالً خوانا و بدون عجله و با ذکر جزئیات فنی الزم
و مربوطتته مثتتل گذاشتتتن ستتوند داختتل حتتالبی ،درن و دیتتره و نتتوع دمیتتق عمتتل جراحتتی از وظتتایف
دستتیار مربوطتته متی باشتتد .در ستتورت عتدم حضتتور دستتیاران وظتتایف فتتوق بته عهتتده فلتو یتتا اتنتتد
مربوطه می باشد.
ساعت شروع کلینیک های تخسسی در سبح حداکثر  9ستبح و در بعتد از ظهتر ستاعت 14/30
می باشد و حضور همکاران فلو و دستیار طبق برنامه تنظیمی از ابتدای شروع کلینیک از اهمیتت
ویژه ای برخوردار بوده و رع ایت ارائه محبت و احترام بته بیمتاران در ضتمن امتدامات تشخیستی
درمانی توسط اتندها ،فلوها و دستیاران محترم از واجبات متی باشتد .لطفتا ً همتدیار را بته ایتن مهتم
سفارش نمائیم.
رفع مسائل جراحی بخش پیوند از مبیل دستورات جراحی و امدامات مربوطه توسط دستتیاران ستال
باالی کشیک ا رولوژی و ویزیت روزانه توسط فلوهای پیوند و آنتدویورولوژی متی باشتد .حضتور
در بالین بیماران و در هناام انجام وظایف در بیمارستان با پوشیدن روپوش سفید مرکتز بته همتراه
آرم مربوطه با ظاهری آراسته و تمیز و برخوردی محبت آمیز باعث ارتقاء زحمات همکاران بوده
و اثر آن از امدامات درمانی سرف در روحیه بیماران بیشتر است.
پاسخاویی مستقیم موارد فوق رزیدنت مربوطه و در نهایت مسئول پی گیری اجرا و نظارت دمیق
و تذکر مکرر موارد فوق دستیار ارشد بخش و مسئول آموزش بخش می باشد.
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 -10خواهشتتمند استتت در ارتبتتاط بتتا بیمتتاران رعایتتت جوانت فنتتی را نمتتوده و طتتوری بتتا بیمتتار محتتاوره
فرمایید تا بیمار احساس نماید که همکاران نماینده اتند مربوطه هستند و در جریان کامل امور بوده
و مسئول بیمار اتند مربوطه می باشد.
 -11از انجام پانسمان سیرکوالر دور ناحیه ژنیتال آمایتان و در انتدام هتای حرکتتی (متز ،بتازو  )...جتدا ً
خودداری شود.
ً
در پایان در سورتی که موارد مشابه عملی به نظرتان متی رستد کتبتا اعتالم فرماییتد تتا در مکاتبتات بعتدی
مورد استفاده مرار گیرد.
انشاء ا ...با اجرای موارد فوق و ستایر وظتایف مربوطته هماتی بتتوانیم بتا یتک همکتاری جمعتی موجبتات
رضایت بیماران و در نهایت رضایت حق تعالی را بدست آوریم.
با تشکر
دکتر ناصر سیم فروش
رئیس بخش ارولوژی و پیوند کلیه

وظایف روزانه و کشیک ها:
بررسی مبل از عمل:
 رعایت مسائل اخالمی در برخورد با بیمار و همراهان وی. الزم است ضمن اینکه اتند مربوطه می بایست در جریان تمام امدامات درمانی ،تشخیسی بیماران خودباشد در زمان کشیک رزیدنت ارشتد کشتیک ،مستئول ارتبتاط بتا اتنتد و در ستایر موامتع رزیتدنت ارشتد
سرویس این مسئولیت را دارد.
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 آخرین فردی که از اتاق عمل خارج می شود رزیدنت ارشد اتاق عمل می باشد ماتر متبالً موافقتت اتنتدهای اتاق عمل کس شده باشد.
 متتدارک پزشتتکی در پیایتتری بیمتتاران زتته از نظتتر درمتتانی ،آموزشتتی و زتته متتانونی بستتیار مهتتم استتتمقتضی است پرونده های بیماران ،برگه خالسه پرونده و شرح عمل خوش خط ،به دمت و رسا نوشته
شود.
-12
-13
-14
-15

-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

اطالع از شرح حال بیمار مبل از عمل و نیز بررستی کلیته هتا و آزمایشتات بیمتار و الستاق کلیشته
های رادیولوژی به نااتوسکوپ
مسئول گرفتن شرح حتال رزیتدنت ستال یتک استت و بایتد هتر گونته کوتتاهی در گترفتن شترح حتال
توسط رزیدنت سال یک همان سرویس پوشش داده شود.
 Progress noteباید حتما هر روز نوشته شود و شامل آخرین آزمایشات ،ت  ،حتال عمتومی Ab
ها و  planبیمار باشد.
رزیدنت ها هر روز باید ساعت  7سبح بالیست کامل بیماران سترویس مربوطته در بختش حاضتر
باشد .مبتل از ویزیتت  progress noteنوشتته شتود ،پتس از ویزیتت برگته هتای مشتاوره ،تعتوی
پانسمان ،شستشوی مثانه و پاچ progress note ،و خالسه پرونده را نوشته باشد ،به بخش پیونتد
رفته و خالسه پرونده های بخش پیوند را بنویستند و راس ستاعت  9در کلینیتک حاضتر باشتد .در
تمام این مدت مسئولیت اورژانس به عهده رزیدنت کشیک آن روز می باشد.
از زمان تماس پرسنل اورژانس تا ویزیت بیماران حداکثر  10دمیقه فاسله باشد.
پس از اتمام کلینیک به اورژانس مراجعه نموده و بیماران اورژانس را ویزیت نماید.
بین ساعت  4-5به رادیولوژی رفته رتروگرید حال  ،VCUG ،نفروستوگرافی را انجام دهد.
بیماران  CCUو  ،RCUدهنده کلیه را بخش پیوند ویزیت نماید.
مبتتل از ویزیتتت رزیتتدنت ستتال پتتایین بایتتد بیمتتاران پتتس از عمتتل را ویزیتتت نمتتوده و عالیتتم حیتتاتی،
آزمایشات out ،ادراری ،محل پانسمان را یادداشت نموده و جهت ویزیت با رزیدنت سال باال آماده
باشد.
شستشوی پاچ اطفال با  10ccسرم کافی است.
رزیدنت سال یک مستئول پیتدا کتردن تختت ختالی و همتاهنای بتا رزیتدنت هتای ستایر بختش هتا در
مورد بیمارانی است که در سورت پر شدن تخت بخش های ارولوژی پس از عمتل نیتاز بته تختت
دارند می باشد.
بخش هایی که رزیدنت کشیک مسئول آنها می باشد .اورولوژی مردان ،ارولوژی زنان ،ارولوژی
اطفال RCU،و  ،CCUپیوند و هر بخشی که بیمار ارولوژی بستری دارد.
رزیدنت سال یک بدون هماهنای با رزیدنت سال  2کشیک یا سرویس به هتیز عنتوان بتا رزیتدنت
سال  3و  4و  5و یا اتند در مورد بیماران مشورت نمی نماید و هر موردی را ابتدا به وی اطالع
می دهد.
ساعت خروج از بیمارستان در روزهای دیر کشیک و پس از اتمام کارهای روزانه توسط chief
مشخص می شود.
هیز بیماری به هیز عنوان بدون اجازه و ویزیت رزیتدنت ارشتد کشتیک و بتدون همتاهنای بتا اتنتد
آنکال به بیمارستان دیاری اعزام نشود (حتی در سورت مشکالت دیر اورولوژیک )

شرح حال :
نکاتی که حتما ً باید در شرح حال ذکر شود:
* پروستاتکتومی باز و : TURP
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PSA -1
 -2شرح سیستوسکوپی
DRE -3
-4سابقه مسرف پرازوسین (و سایر آلفابلوکرها) و میزان پاسخ به درمان
-5سابقه همازوری گراس و یا سنگ مثانه حتما در شرح حال  TURPذکر شود.
-6بی اختیاری ادرار و impotency
 -7سابقه مبلی جراحی پروستات

*رادیکال پروستاتکتومی :
PSA -1
 -2جوا پاتولوژی بخسوص←Gleason Score
Metastatic W/U -3
( Bone scan -4در سورت )PSA<10
 CT -5اسکن (در سورت )PSA<20
DRE -6
 -7سابقه دردهای استخوانی کاهش اشتها ،کاهش وزن ،تعریق شبانه
 -8شرح حال  potencyو  continencyبیمار حتما ً باید ذکر شود.
 MRI -9در سورت مشکوک بودن به متاستاز استخوانی در اسکن استخوان
 -10بیماری های همراه مثل سابقه مشکالت ملبی HTN ،DM ،و ...

* : TURT
 -1تاریخ کلیه  TURTمبلی بخسوص آخرین TURT
 -2جوا آخرین پاتولوژی بخسوص ذکر درگیری عضالنی
 -3جوا آخرین سیستوسکوپی و محل تومور در آخرین سیستوسکوپی
 -4سابقه درمان با  ،BCGمیتومایسین ،کمورادیوتراپی
-5متاستاز W/U

* رادیکال سیستکتومی :
 -1شرح آخرین سیستوسکوپی با مید تاریخ آن و محل تومور
 -2تاریخ آخرین  TURTو محل تومور
 -3جوا پاتولوژی  ،TURTوجود یا عدم درگیری عضالت ذکر شود
Metastatic W/U -4
 -5جوا  IVPو  CTاسکن ← درگیری ارگانهای اطراف هیدرونفروز و لنفادنوپاتی
 -6شرح حال  potencyو  continencyبیمار حتما ً باید ذکر شود.

* سیستوپالستی :

 ← VCUG-1شکل مثانه و ترابکوله بودن آن Spina bifida
 -2شرح سیستوسکوپی در سورتیکه انجام شده باشد
 -3سابقه انجام  CICو کاهش یا عدم کاهش هیدرونفروز کلیه ها و یا کراتینین به دنبال CIC
 -4عالیم voiding dysfunction
4

 -5سابقه تزریق بوتاکس
 -6سابقه جراحی های گوارشی و مشکالت گوارشی

* جراحی آنتی ریفالکس :
 -1سابقه ت و پیلونفریت
 -2سابقه مسرف داروی پروفیالکسی و ذکر ت یا  UTIحین پروفیالکسی
RNC/VCUG -3
 -4ذکر وجود اسکار کلیه در  DMSAو بدتر شدن اسکار کلیه
 -5عالیم  :voiding dysfunctionیبوست ،انورزیhesitency ،dribling ،
 -6ذکر معاینه ناحیه لومبار از نظر spinabifida
 -7ذکر  spinabifidaدر  KUBیا VCUG
 -8شرح سیستوسکوپی و وضعیت سوراخ های حال

* پیلوپالستی :
-1
-2
-3
-4
-5

سابقه  UTIیا همازوری و دردهای شکمی
IVP
اسکن DTPA
جوا گرافی رتروگرید حال و مید زمان تخلیه بر حس ساعت
بررسی از نظر ریفالکس ( VCUGیا )DRNC

* رادیکال نفرکتومی :
 CT -1بیمار ←آیا درگیری کاو دارد یا نه ،بررسی درگیری ددد لنفاوی
 -2در سورت درگیری کاو باید بیمار  MRIداشته باشد
 -3در شرح حال باید حتما ً موارد زیر ذکر شود:
 -4واریکوستتل ،ادم انتتدام تحتتتانی ،گتتراس همتتازوری ،ترشتتح کلیتته در  IVPیتتا  CTاستتکن ،تناتتی نفتتس،
لنفادنوپاتی
 -5بررسی metastatic work up
 -6گزارش سونوگرافی محل ،اندازه و  solidیا کیستیک بودن توده
 -7بررسی از نظر عالئم فئوکروموسیتوم ،کوشینگ

* موارد خاص دیار :
-

در شرح حال یورتروپالستی باید  potencyو  continencyبیمتار ذکتر شتود حتمتا ً آمتادگی روده ای در
 pre opداده شود
در شرح حال  RPLNDنیز متاهل و مجرد بتودن بیمتار و  potencyو  continceyو sperm freeze
 CTاستکن هتای بیمتار بایتد ذکتر
و تومورمارکرهای مبل و بعد از جراحی و کموتراپی ،شترح دمیتق
شود.
در شرح حال حال اکتوپیک سابقه اپیدیدیمواورکیت و بی اختیاری ادراری باید ذکر شود.
در شرح حال کیست کلیه سابقه تروما (احتمال سودوکیست پانکراس) و تماس با حیوانات (احتمال کیست
هیداتید) ذکر شود.
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* نمونه شرح حال :
 Cc
  PIدر این مستمت ذکتر خالسته ای از عملهتای اورولوژیتک مبلتی و مواردیکته در مستمتهای مبلتی
جهت هر بیمار مید شد نوشته شود و در آخر ذکر شود بیمار مثالً کاندید رادیکال پروستاتکتومی است.
 / IHD/HTN/DM  PMHبیماری تیروئید  / COPD / Asthma /تشنج  /استعداد به
خونریزی
 /سابقه جراحی مبلی با ذکر تاریخ آن  /رادیوتراپی  /کموتراپی
  DHمسرف  ASAو پالویکس و وارفارین بسیار مهم است
کلیه داروهای مسرفی بیمار باید در تست برگه  orderوارد شود
Opium/Alcohol/smoking  SH
  Allergyدر سورت حساسیت دارویی ذکر گردد
  PH/Exمعاینه سر و گردن ،مل و ریه و شکم بخسوص اسکارهای جراحی و محل اسکار ذکر
شود.

  Lab testگرافیها  /سیتی اسکن  /سونوگرافیها با ذکر تاریخ آن ها
نوع بیماری = 
نوع جراحی = P

ترخیص بیماران:
* مبل از خالسه پرونده ،برگه محتوای پذیرش بیمار و برگه  progress noteزک شده و کامل گردد.
-1
-2
-3

در برگه خالسه پرونده زنانزه امدام تشخیسی ،plan ،گتزارش پتاتولوژی مهمتی وجتود دارد بایتد
ذکر شود.
ً
نکته بسیار بسیار مهم :در سورت داشتن  Djحتما باید در گوشته خالسته پرونتده بته ستورت Dj
نوشته شود.
نداشتن ومت خروج  Djو عدم ت وجیه شفاهی بیمار برای رزیدنت سال اول برابر با نابودی است

ومت خروج  Djیک ماه بعد از جراحی در سرویس اتندینگ مربوطه (ناشتا)
 -4هناام ترخیص بیماران حتما ً باید از نظر خروج درن بیمار زک شود.
 -5بیمارانیکه با فولی یا درن مرخص می شوند حتما ً در برگه خالسه پرونده داشتن فولی و درن مید و
تاریخ خروج آن نیز مید گردد
 -6دو هفته بعد مراجعه به درمانااه ارولوژی اتند مربوطه با آزمایشات و گرافی الزم که باید تاریخ آن
یک روز مبل از مراجعه به درمانااه اتند مربوطه باشد.
شنبه:
یکشنبه:
دوشنبه:
سه شنبه:

دکتر علیزاده
دکتر طبیبی
دکتر شریفی
دکتر علیزاده

عسر :دکتر سلطانی
عسر :دکتر شخص سلیم
عسر :دکتر رادفر
عسر :دکتر رادفر یا سلطانی
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زهارشنبه :دکتر بسیری
پنجشنبه :دکتر رادفر یا سلطانی

نمونه یک خالسه پرونده:
-7
نوع بیماریΔ :
(حتما تاریخ عمل ذکر شود )
نوع جراحیP :
=Hb
=Lab. Test → Cr
=K
توسیه ها:
 ← Ab -1در ستتورتیکه بیمتتاران  crبتتاال دارنتتد دادن سفالکستتین ممنتتوع استتت و سیپروفلوگزاستتین (در
سورت سن باالتر از  17سال) داده می شود و در سورت  cr<3نیز دوز سیپروفلوگزاسین به 250mg
 bidکاهش داده می شود.
 -2در سورت بروز مشکل به اورژانس مراجعه نماید.
 -8نکات مهم در مورد خالسه پرونده بیماریهای خاص :
* به بیماری که آنتی ریفالکس عمل می شود تا سه ماه پروفیالکسی داده می شود( .مثال :شربت سفالکستین
هفته اول هر  6ساعت  5ccو سپس هر ش  5ccتا سه ماه) و بیمار  6هفته بعد در سرویس اتند مربوطه با
 U/Aو  U/Cو سونوگرافی و سه ماه بعد با اسکن  D RNCبه کلینیک مراجعه نماید.
* کلیتته جراحتتی هتتای ستتنگ مثتتل  ، TUL ،PCNLستتنگ بتتازو  ...دو هفتتته بعتتد از تتتاریخ عمتتل بتتا  KUBو
سونوگرافی به درمانااه مراجعه کند.
* هناام ترخیص هیپوسپادیازیس توسیه به دیالتاسیون مجرا با ترمومتر وپماد تتراسیکلین هفته اول روزی
سه بار ،هفته دوم و سوم روزی یکبار و سپس هفته ای دوبار داده شود.
* در خالسه پرونده رادیکال پروستاتکتومی حتما ً مدت زمان عمل ،تعداد پک سل تزریق شده حتین عمتل و
جوا پاتولوژی باید ذکر شود.

اصول کلی :Pre op.
( .1در بخش اطفال از  3سبح) از  12ش

NPO

 .2از زمان  Npoدر بزرگساالن Serum 1/3 2/3 1000 cc /8 hr
*  orderسرم در اطفال بر اساس کیلوگرم وزن بدن تجویز شود
1000cc
500cc
200cc

→ 10کیلوی اول
→ 10کیلوی دوم
→ 10کیلوی بعد

*  Orderسرم برای  ESWLدر اطفال  Serum DW5%نوشته شود.
 (BUN, Cr, Na, K) .3بیوشیمی و CBC
* در سورت دیابتیک بودن بیمار  BS 4PMو  FBSسبح روز عمل نیز درخواست شود.
CT , BT .4
 .5نیم ساعت مبل از عمل Amp. Keflin 1gr/IV/
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* در مورد اطفال کفلین  25mg/kgتجویز شود.
* در سورت داشتن هرگونه پروسه عفونی ( U/Aاکتیو) ،سوند ،سیستوکت و یا سنگ شاخ گوزنی کفلتین هتر
 6ساعت تجویز شود.
* در سورت  Crبتاال کفلتین ممنتوع بتوده و سفتریاکستون  1grدر بزرگستاالن و  20mg/kgدر اطفتال تجتویز
شود.
 .6رزرو  3واحد خون
* در عمل های رادیکال سیستکتومی و رادیکال پروستاتکتومی رزرو  5واحد خون الزم است.
* در رادیکال نفرکتومی و نفرکتومی ساده نیز رزرو  4واحد خون الزامی است.
* عمل های یورتروسکوپی سیستوسکوپی بته  ،TULنفروستتومی ،تعبیته  ،Djواریکوستلکتومی و لیتوالپکستی
رزرو خون نمی خواهد مار در برگه ادمیت ذکر شده باشد.
 ok (age>40 y/o) .7بیهوشی
* هرگونه دستورات و  orderبرگه بیهوشی باید در  pre opنوشته شود.
 Ok .8مل
* هرگونه دستورات و  orderبرگه متخسص مل نیز باید در  pre opذکر شود.
 8مورد اول  pre opدر تمام بیماران باید نوشته شود .موارد زیر بر اساس نوع بیمار ذکر گردد.
 .9اخذ رضایت  high risk : high riskو یا  mod to high riskبودن و این که همراه بیمار سبح
روز عمل در اتاق عمل باشد حتما ً باید در  pre opنوشته شود .ساعتی که بیمار باید در اتاق عمل باشد ( با
نظر رزیدنت ارشد کشیک ) نیز باید در پرونده مید گردد .
 .10کلیه داروهای ملبی ،فشار خون ،داروهای اعسا و دیار داروهای روتین بیمار (مثل لووتیروکسین)
سبح عمل با کمی آ میل شود (با وجود ناشتا بودن)
* نکته :مسرف  ASAباید  7-10روز مبل از عمل مطع شده باشد.
* در سورت مسرف وارفارین باید مبل از عمل بستری شده و طبق مشاوره داخلی با هپارین  changeشود.
* مسرف کاپتوپریل و اناالپریل و گلی بن کالمیدومت فورمین سبح عمل مطع شود.
 .11در سورتیکه بیمار کورتون مسرف می کند سبح عمل Amp. Hydrocortisone 200mg/IV
تجویز شود
( .12در عمل های رادیکال سیستکتومی و سیستوپالستی الزامی است) آمادگی روده ای سه روزه
* در کلیه عمل های الپاروسکوپی آمادگی روده ای الپاروسکوپی الزامی است.
* آمادگی روده ای برای یورتروپالستی و  RPLNDنیز الزامی است.
.13لیست کردن کلیه داروهایی که بیمار مسرف می کند
Metastatic work up .14
در جراحی های تومور مثل رادیکال یا پارشیل نفرکتومی ،TURT ،رادیکال سیستکتومی ،رادیکال
پروستاتکتومی و آدرنالکتومی باید موارد زیر زک شود.
 ALT , AST , ALK-P , LDH , Bil ( D , T ) , Ca , P )CXR (PA, Lat .15پروفیالکسی آندوکاردیت
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بزرگساالن

نیم ساعت مبل از عمل Amp Ampicillin 2gr + Amp Gentamycin 80 mg /IV
 6ساعت پس از عمل Amp. Ampicillin 1gr/IV/

اطفال

نیم ساعت مبل از عمل Amp. Ampicillin 50mg/kg + Gentamycin 1.5 mg/kg

6ساعت پس از عمل Amp. Ampicillin 25mg/kg
 KUB .16سبح عمل برای کلیه جراحی های سنگ (وزیکولیتوتومی ،PCNL ،PCCL ،جراحی سنگ
 Lapسنگ بازTUL ،
 .17در سورت  Cr>2مشاوره داخلی یا نفرولوژی جهت لزوم دیالیز اورژانس درخواست شود
 .18در سورت  FBSو  BSباالی  200نیز مشاوره داخلی جهت امدامات مبل از عمل درخواست شود
 .19زنانزه بیمار کاندید  RPLNDسابقه کموتراپی با بلئومایسین داشته باشد مشاوره ریه نیز درخواست شود
 .20بیمارانیکه کاندید جراحی  Anti incontinenceهستند دوش واژینال ش مبل از عمل الزامی است

ویزیت بخش پیوند:
 -1ویزیت دهنده کلیه :دهنده پیوند به عنوان یک مری  post-opاز نظر عالیم حیاتی و  outputادراری
و زک آزمایش های بعد از عمتل ویزیتت شتده و در ستورت نداشتتن مشتکل  orderمستکن )(morphine
گذاشته می شود.
 -2خالستته پرونتتده :طبتتق روتتتین برگتته خالستته پرونتتده نوشتتته شتتده ،ومتتت ختتروج بخیتته هتتا ،مراجعتته بتته
درمانااه با سونوگرافی و برگه استعالجی به مدت دو هفته الی  20روز داده می شود.
 -3در مورد گیرنده پیوند کلیه تعوی سوند به عهده رزیدنت سال یک است.
 -4در سورت نیاز ،ویزیت بخش پیوند در اسرع ومت باید انجام شود.

ویزیت بخش سنگ شکن:
برای کلیه بیماران درمان دارویی (آنتی بیوتیتک ،مستکن و دیورتیتک) و  KUBو ستونوگرافی بترای دو هفتته
بعد نوشته شود.

اورژانس های ارولوژی:
-

هر امدام  invasiveدر اورژانس ← یک دوز سفتر یا کسون  2grوریدی
بیمار عمل شده در این مرکز هر زمان هر گونه مشکلی پیدا نموده است باید در همتین مرکتز رستیدگی
شود بدون اطالع سال باالتر به بیمارستان دیار ارجاع ناردد.
بیماران آنوریک به سنگ دو طرفه و مشکوک به اورمیک باید بیوشیمی و سونوگرافی داشته باشند.
در موارد  K > 5/5مشاوره داخلی درخواست شود.
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* گراس همازوری:
 -1در سورتی که بیمار دفع  clotداشته باشد باید یک نالتون مرمز شماره  fenestrated, 18شود و با تومی
شستشو داده شده clot ،ها خارج شود ،سپس سوند سه راه تعبیه و شستشو برمرار شود.
 -2زک  CBCو بیوشیمی :در سورت افت  Hbنیاز به تزریق  packed cellمی باشد.
 -3مراجعه به کلینیک با سونوگرافی ،سیتولوژی ادراری  3xو .IVP
تبسره :در سورت  Cr > 2انجام  IVPارزشی ندارد CT .اسکن بدون کنتراست انجام می شود.
* رنال کولیک:
 -1حتما ً ت و معاینه کامل شکم و لان  RLQجهت  R/Oآپاندیسیت زک شود.
 -2مستکن ) Amp Diclofenac, Amp Promethazine, Amp. Hyoscineو در ستتورت عتتدم پاستتخ
)Amp Pethedin, Amp Methadone
 -3پس از ترخیص با  KUBو سونوگرافی به کلینیک ارولوژی مراجعه نماید.

* تروما به مجرا:
 -1بتتا  10ccژل داختتل مجتترا بتته ستتورت  gentleفتتولی  14 Frداختتل مجتترا تعبیتته شتتود و دو هفتتته بعتتد بتتا
رتروگرید مجرا به کلینیک مراجعه نماید.
 -2در سورت عدم امکان تعبیه فولی در اورژانس کاندید سیستوسکوپی و تعبیه فولی یا سیستوکت می باشد و
پس از آن با رتروگرید مجرا به کلینیک مراجعه نماید.
* رتانسیون ادراری:
 -1ابتدا با  10ccژل داخل مجرا برای تعبیه فولی امدام می کنیم ،اگر امکان پذیر نبود با نالتون  tryمی کنیم.
 -2در سورت تعبیه فولی با درمان دارویی (پرازوسین) سونوگرافی و بیوشیمی به کلینیک ارولوژی مراجعه
نماید.

* خروج نفروستومی:
 -1شستشوی نفروستومی با جنتامایسین و سترم  N/Sمتی باشتد کته در ستورت  outبتودن از سیستتم ،زنانزته
نفروستومی بیش از یکماه مانده باشد و کمتر از  24ساعت از ختروج آن گذشتته باشتد بتا نالتتون آبتی شتماره 8
 tryمی شود ،در سورت عبور فیکس می شود.
 -2زک  CBCو بیوشیمی و سونوگرافی اورژانس از کلیه ها و مجاری ادراری از نظر هیدرونفروز
 در ستتورت ت ت  ↑cr, single kidney ،اندیکاستتیون تعبیتته نفروستتتومی اورژانتتس متتی باشتتد و در دیتتراینسورت در سرویس اتند مربوطه به کلینیک همان روز مراجعه نماید.
 -3دستورات  post opنفروستومی با افزایش کراتینین : cr
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-

رژیم اورمیک
بیوشیمی و CBC
Amp. Ceftriaxone 2 gr/IV/stat
Amp. Ceftriaxone 1gr/IV/BD
زارت  outputنفروستومی
زارت ت
serum 1/3. 2/3 Intake=output+100cc/q3hr
if output > 200cc/hr →I=70% output
اطالع داده شود→ if output < 50 cc/hr
ویزیت رزیدنت محترم کشیک ارولوژی

* : Testis pain
 -1هر درد بیضه باید به رزیدنت سال باال اطالع داده شود (مبل از درخواست سونوگرافی داپلر رنای)
 -2سونوگرافی از بیضه ها و اسکروتوم و سونوی داپلر رنای عروق بیضه  R/oتورشن درخواست شود.
U/A -3
 -4در سورت ا پیدیدیمو اورکیتت بتا درمتان دارویتی مربوطته و مراجعته بته کلینیتک فتردا ستبح جهتت ویزیتت
مجدد مرخص است و در سورت تورشن ← کاندید explore

اطاق عمل :
عملهای باال یا عملهای باز :شامل کلیه جراحیهای باز به عالوه کلیه جراحیهای الپاراسکوپی.
عملهای پایین یا بسته :شامل  /PCNLسیستوسکوپیTUL/DJ /و TUR-Pو  TUR-Tو تعبیه ستوند حالت و
لیتوالپاکسی و تعبیه .DJ

لیست اطاق عمل :
اتاق عمل باال

اتاق عمل پایین

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

شماره تلفن های داخلی مورد نیاز :
اورولوژی مردان2161 – 2158 :
اورولوژی زنان2162 – 2159 :
اورولوژی اطفال2082 :
اورژانس2240 – 2046 – 2045 :
اتاق عمل اورولوژی2167 – 2184 – 2164 :
پیوند2191 – 2151 :
رادیولوژی2059 :
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آزمایشااه2056 – 2055 :
کتابخانه2063 :
مرکز تحقیقات2220 – 2219 :
پاویون2140 – 2139 :
دفتر آموزش ارولوژی (دکتر سیم فروش)2152 :
دفتر آموزش2064 :
داخلی مردان2181 – 2177 :
داخلی زنان2186 – 2185 :
عفونی مردان2086 – 2085 :
عفونی زنان2088 – 2087 :
زشم مردان2147 – 2143 :
زشم زنان2156 – 2155 :
سی سی یو2180 – 2179 :
آر سی یو2154 – 2153 :
آمفی تئاتر2041 :
 لطفا ً حسا مر الحسنه پ س انداز از بانک رفاه کارگران شعبه لبافی نژاد باز نماییتد (جهتت پرداختت
اضافه کار) ،و شماره را به دفتر آموزش ارولوژی اعالم نمایید.
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