
Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο είναι για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Εξωσωματική 
Λιθοτριψία με Κρουστικά Κύματα για την αντιμετώπιση λίθων στα νεφρά.

Φεύγοντας από το νοσοκομείο
Leaving hospital

• Αν πρόκειται να πάτε στο σπίτι την ημέρα που έγινε η χειρουργική σας επέμβαση θα πρέπει να σας 
πάει εκεί ένα υπεύθυνο άτομο που να είναι ενήλικας. Αυτό το άτομο πρέπει να μείνει μαζί σας την 
πρώτη νύχτα.

• Δεν πρέπει να πιείτε αλκοολούχα ποτά, να οδηγήσετε αυτοκίνητο ή να χειριστείτε πολύπλοκα 
μηχανήματα για 24 ώρες μετά από την επέμβαση.

• Εάν σταματήσατε να παίρνετε οποιαδήποτε φάρμακα πριν έρθετε στο νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι 
προτού πάτε στο σπίτι, το προσωπικό μας θα σας πει πότε θα πρέπει να ξαναρχίσετε αυτά τα φάρμακα.

• Θα σας δώσουμε τρία γράμματα. Ένα από αυτά τα γράμματα είναι για τον οικογενειακό σας γιατρό 
(GP) και ένα για τον Ουρολόγο που σας παρέπεμψε. Το τρίτο γράμμα είναι ένα αντίγραφο για να το 
πάρετε στο νοσοκομείο, αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα.

• Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού για μετέπειτα παρακολούθηση από τον Ουρολόγο που σας 
παρέπεμψε και σας έκλεισε θέση για την επέμβαση. Ο Ουρολόγος που έκανε την παραπομπή μπορεί 
να είναι άλλος από τον Ουρολόγο που έκανε την επέμβαση. Πριν δείτε τον Ουρολόγο που σας 
παρέπεμψε θα πρέπει να κάνετε μια ακτινογραφία ή σπινθηρογράφημα. Εμείς θα σας δώσουμε ένα 
παραπεμπτικό έντυπο γι’ αυτή την ακτινογραφία ή το σπινθηρογράφημα. Πρέπει να κάνετε αυτή την 
ακτινογραφία ή το σπινθηρογράφημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ουρολόγο σας.

• Παρακαλείστε να πάρετε στο σπίτι όλα τα πράγματά σας και μαζί μ’ αυτά οποιαδήποτε 
σπινθηρογραφήματα και ακτινογραφίες.

• Αν κατοικείτε πάνω από 100 χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο Prince of Wales μπορεί να 
δικαιούστε ταξιδιωτική βοήθεια. Ζητήστε από τον θεράποντα Ουρολόγο ή τη Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Μονάδας ένα ταξιδιωτικό έντυπο.

• Θα πρέπει να είστε σε θέση να επιστρέψετε στην εργασία σας μετά από μία ή δύο ημέρες. 
Εάν χρειάζεστε ιατρικό πιστοποιητικό, ρωτήστε έναν από τους νοσηλευτές ή την Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Μονάδας.

Εξωσωματική Λιθοτριψία με Κρουστικά Κύματα
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

Επαγγελματίες διερμηνείς είναι διαθέσιμοι αν χρειάζεστε βοήθεια για να 
καταλαβαίνετε ή να μιλάτε αγγλικά. Μπορεί να έχετε ένα μέλος της οικογένειας ή 
φιλικό πρόσωπο παρόν, αλλά όλη η επικοινωνία σχετικά με τη θεραπεία σας θα 
πρέπει να γίνεται μέσω ενός επαγγελματία διερμηνέα. Οι υπηρεσίες διερμηνέων 
είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.

Είναι δικαίωμά σας να ζητήσετε διερμηνέα αν δεν σας έχει προσφερθεί αυτή η 
υπηρεσία. Το προσωπικό θα κλείσει διερμηνέα για εσάς.
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Στο σπίτι
At home

• Πίνετε τουλάχιστον τρία λίτρα υγρών, κυρίως νερό κάθε μέρα. Το υγρό βοηθά τυχόν υπάρχοντα 
θραύσματα από πέτρες στα νεφρά, ή ενδεχόμενες νέες πέτρες στα νεφρά να αποβληθούν πριν 
προκαλέσουν πρόβλημα.

• Το καλοκαίρι και όταν συμμετέχετε σε έντονες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αυξάνετε την 
πρόσληψη υγρών. Το επιπλέον υγρό βοηθά στην πρόληψη της αφυδάτωσης που μπορεί να οδηγήσει 
στο σχηματισμό νέων λίθων στα νεφρά.

• Εάν έχετε συμπτώματα όπως αίσθημα καύσης κατά την ούρηση, δύσοσμα ούρα, ή πυρετό μπορεί να 
έχετε λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Σ’ αυτή την περίπτωση δείτε τον οικογενειακό σας 
γιατρό (GP) ή πηγαίνετε στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

• Εάν αντιμετωπίζετε επίμονη ναυτία ή/και έμετο, ή υπερβολικό πόνο ή πυρετό πηγαίνετε στο τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

• Αν δεν έχετε στεντ μπορεί ακόμη να παρουσιάζετε αίμα στα ούρα σας. Αν η ποσότητα του αίματος 
δεν λιγοστεύει μετά από τρεις ημέρες, πηγαίνετε στον οικογενειακό σας γιατρό (GP).

• Εάν έχετε στεντ JJ (πλαστικό σωλήνα που πηγαίνει από την ουροδόχο κύστη στα νεφρά σας), ο 
Ουρολόγος σας θα πρέπει να αφαιρέσει το στεντ μέσα σε τρεις έως έξι μήνες. Ενόσω το στεντ είναι 
στην θέση του ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:

º την ανάγκη να θέλετε να πηγαίνετε στην τουαλέτα για να ουρήσετε πιο συχνά απ’ ό,τι συνήθως

º αίμα στα ούρα

º κάψιμο στο τέλος της ροής των ούρων

º ήπια έως μέτρια δυσφορία.

 Αυτά τα συμπτώματα θα αυξάνονται περισσότερο όσο πιο δραστήριοι είστε. Όταν το στεντ αφαιρεθεί 
αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να φύγουν μέσα σε 24 ώρες, αλλιώς δείτε τον οικογενειακό σας γιατρό 
(GP).

• Συλλέξτε όλα τα κομματάκια πέτρας που μπορεί να αποβάλετε από τα νεφρά σας κατά την ούρηση 
και δώστε τα στον οικογενειακό σας γιατρό (GP) για να τα εξετάσει. Τα αποτελέσματα πρέπει 
να συζητηθούν με τον Ουρολόγο σας. Ο Ουρολόγος σας μπορεί να θέλει να σας δώσει κάποιες 
διατροφικές συμβουλές, και ενδεχομένως να σας δώσει φάρμακα για να αποτραπεί η περαιτέρω 
ανάπτυξη λίθων.

• Μπορεί να σας δοθεί συνταγή για φάρμακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει όλα τα φάρμακα σύμφωνα με 
τις οδηγίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή άλλες ανησυχίες παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στα Ουρολογικά 
Χειρουργεία από την Τρίτη έως την Παρασκευή 7:00 πμ με 5:30 μμ στον αριθμό (02) 9382 4276.

Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε την τηλεφωνική Υπηρεσία 
Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) στον αριθμό 131 450.
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