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DEFINISI Urolitiasis adalah keadaan darurat akumulasi oksasalat, kalkulei (batu ginjal) di ureter atau di daerah ginjal. Gejala nyeri berlebihan di pinggang, mual, muntah, demam, hematuria. Lebih banyak terjadi pada wanita malebanging dengan rasio 3:1 pada usia 30-60 tahun. Urin sama mendungnya dengan teh atau
merah. Vesikolithiasis (batu kandung kemih) adalah hadiah batu di kandung kemih. Vesikolithiasis mengacu pada tidak adanya batu / perhitungan dalam vesika uriner. Batu terbentuk di saluran kemih (vesika urinaria) ketika sensitivitas urin terhadap zat tersebut, yaitu kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat
meningkat. Batu kemih (urolithiase) dapat terjadi pada tingkat sistem permihan yang berbeda (ginjal, ureter, kandung kemih), tetapi paling sering ada di ginjal (nefrollihiasis). Sekitar sepertiga orang dengan saluran kemih atas akan mengalami ablasi ginjal yang terinfeksi. B. ETIOLOGI Teori pembentukan batu: 1). Teori
dasar (inti): kristal dan benda asing adalah tempat setoran kristal dalam urin yang telah mengalami oversaturasi. 2) Teori matriks organik yang berasal dari serum atau protein urin memberikan kemungkinan pengendapan kristal. 3) Teori inhibitor kristalisasi: Beberapa zat yang terkandung dalam urin menghambat
kristalisasi bawang, konsentrasi yang atau tidak ada ini memungkinkan kristalisasi. Hampir setengah dari kasus batu di masa lalu adalah idiopatik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalkulator atau proses pembentukan batu jika pada vesika kemih, antara lain: Gangguan aliran kemih /obstruksi dan urin statis Gangguan
metabolisme Infeksi saluran kemih oleh mikroorganisme yang kuat membuat urease (Proteus Mirabilis). Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan nekrosis jaringan ginjal atau saluran kemih lainnya (vesika saluran kemih) dan akan menjadi jantung pembentukan batu saluran kemih. Data Foreign Body Inanimate Tissue
(Papillary Necrosis) Gender menunjukkan bahwa batu saluran kemih lebih banyak ditemukan pada pria. Keturunan Ternyata anggota keluarga dengan batu kemih lebih mungkin menderita batu kemih dibanding yang lain. Air minum Perbanyakan diuresis melalui konsumsi alkohol berat akan mengurangi kemungkinan
pembentukan batu, sedangkan jika lebih sedikit air minum menyebabkan kadar semua zat dalam urin akan meningkat dan memfasilitasi pembentukan batu. Kejenuhan air sesuai dengan kandungan mineralnya, terutama kalsium diduga mempengaruhi pembentukan batu saluran kemih. Pekerjaan banyak orang pekerja
keras seperti pekerja dan petani akan mengurangi kemungkinan saluran kemih dibandingkan dengan pekerja yang banyak duduk. Masyarakat pangan yang banyak mengonsumsi protein hewani tingkat morbiditas batu kemih berkurang, sedangkan di masyarakat dengan kondisi sosial lebih sering. Vegetarian yang
makan lebih sedikit putih telur sering menderita batu kemih (vesika urinaria dab uretra). Suhu tempat-tempat panas menyebabkan banyak keringat, mengurangi produksi urin dan akan memfasilitasi pembentukan batu saluran kemih. C. PATOFISIOLOGY Batu dalam permihan berasal dari penghalang uriner, obstruksi
hanya dapat terjadi sebagian atau sepenuhnya. Obstruksi lengkap mungkin hidronefrosis disertai dengan tanda dan gejala. Proses patokologisnya mekanis. Urolitiasis adalah kristalisasi mineral dari matriks di sekitarnya, seperti nanah, darah, jaringan non-vital, tumor atau pembuluh darah. Peningkatan konsentrasi
larutan urin karena konsumsi cairan yang rendah dan juga peningkatan bahan organik karena ISK atau urin statis, menghadirkan sarang untuk pembentukan batu. Infeksi tambahan meningkatkan kelembaban urin (melalui produksi amonium), mengakibatkan curah hujan kalsium fosfat dan magnesium amonium fosfat.
Composition of renalis calculation and the factors that lead are: No composition / assortment of stones Supporting factors /causes 1 Calcium (oxalate and phosphate) Hypercalcemia Hypercasianuri Impact of hyperparathyroidal Intoxication Vitamin D Severe Bone Acid Acid acid Acidosis Renalis Steroid contribution
purine Ph high urine and low volume of urine High purine diet and low urine ph Low volume of urine 3 Cystine and xanthin Cystinuria impact of genetic disorders of the metabolism of amino acids and xanthineuria Mechanism of formation of kidney stones or urinary tract is not known with certainty, but some books mention
the process of stone onslance can be caused by the following: a. Ada curah hujan garam yang larut urin, di mana jika urin jenuh, akan ada curah hujan. B. Tidak adanya inti (nidus). Misalnya, ada infeksi, kemudian bisul terjadi, di mana bisul menjadi inti pembentukan batuan, sebagai tempat di mana partikel batu
menempel pada inti. C. Perubahan pH atau tidak adanya koloid lain dalam urin akan menetralisir beban dan menyebabkan curah hujan. Tingkat di mana batu tumbuh tergantung pada lokasi batu, misalnya batu pada buli-buli lebih cepat pertumbuhan pembubaran dengan batu pada ginjal. Selain itu, tergantung pada
reaksi urin, yaitu batu asam akan tumbuh dengan cepat dalam urin dengan pH rendah. Komposisi urin juga akan memudahkan pertumbuhan batu, karena ada konstituen urin yang relatif tidak larut. Hal lain yang akan mempercepat pertumbuhan batu adalah karena infeksi. Sejumlah batu ginjal berkembang melekat pada
bagian atas papil dan di calix, yang mencapai pyelum yang kemudian dapat pindah ke daerah distal, tinggal atau menetap di mana saja dan tumbuh menjadi batu besar. D. PATHWAY Penurunan asupan cairan Urin statis Ginjal/ginjal/ginjal/infeksi saluran kemih ginjal Larutan urin Mineral kristalisasi matriks seputar
obstruksi sal uriner presial/total batu ginjal/urolithiase Ureter/ureterolithiasis Vesikolithiasis auaretrolithiasis Perubahan model eliminasi BAK Open Operation Resti Infection Port of The Micro-Organisms Less Informed On The State of Disease Ggn Malaise: nyeri hipotalamus Merangsang nociseptor E. KOMPLIKASI Jika
batu-batu dibiarkan menjadi sarang kuman yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, pylonnetrite, yang akhirnya merusak ginjal dan kemudian menyebabkan gagal ginjal dengan konsekuensi yang jauh lebih serius. F. MANIFESTASI KLINIS a. Selain munculnya nyeri berat yang muncul tiba-tiba yang berlangsung
beberapa saat, kemudian tiba-tiba menghilang untuk kemudian, muncul lagi, disertai dengan denyut nadi yang cepat, wajah pucat, keringat dingin dan tekanan darah rendah atau yang disebut kolik, juga dapat disertai dengan nyeri kabur berulang di area ginjal dan panas atau terbakar di pinggang yang dapat
berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu. Hematoma juga bisa terjadi jika ada kerusakan pada saluran kemih akibat perubahan batu. B. Dalam kasus hidronefrosis dapat diraba pembesaran ginjal. Urine kabur dan demam juga akan dialami oleh orang dengan batu ginjal. Demam berarti infeksi menular. Jika
saluran kemih benar-benar terhalang, suhu tubuh tiba-tiba bisa naik lagi dan lagi. C. Anuria akan terjadi jika ada batu bilateral atau jika hanya ada satu korban ginjal. FOKUS EVALUASI 1) Nyeri data subjektif (kolik ginjal) adalah gejala utama dalam episode akut komputasi ginjal. Lokasi rasa sakit tergantung pada lokasi
batu. Ketika baru dalam trofi ginjal, rasa sakit adalah hasil dari hidronefrosis yang terasa lebih tumpul dan memiliki sifat konstan, terutama muncul pada sudut costovertebral. Ketika batu berjalan di sepanjang ureter, rasa sakit menjadi mendesah dan terputus-sebentar. Disebabkan oleh kejang ureter karena tekanan
batuan. Rasa sakit menghaluskan jalur anterior dari ureter ke area kemaluan supra dan menyebar ke genetalia eksternal. Seringkali batu-batu itu diskrit dan tidak menyebabkan gejala selama beberapa tahun, dan ini sebenarnya terjadi pada batu ginjal yang sangat besar. Batu yang sangat kecil dan halus bisa luput dari
perhatian orang tersebut. Mual dan muntah sering menyertai kolik ginjal. 2) Data urin objektif dipantau tentang wadah darah. Hematuria mentah / pendarahan segar bisa jika tepi batu tajam dan juga dapat terjadi mikrohemertori. Jika ada batu yang mencurigakan, urin apa pun dapat disaring untuk menentukan jumlah
batu yang bisa keluar dari waktu buang air kecil. Model berkemih mencatat, karena sering tetapi sangat sedikit. Keasaman urin atau kalsit diuji dengan kertas PH/litmus. H. DIAGNOSIS KEPERAWATAN DAN INTERVENSI 1. Gangguan ketidaknyamanan: nyeri berlebihan di area ukuran b.d tidak adanya batu di area
sempit yang sempit atau pada ginjal. Data Dukungan: Kelelahan Lemas Berlebihan, Mual, Muntah, Keringat Dingin Gelisah Pasien Tujuan: Rasa sakit dapat diatasi / hilang. Kriteria: Kolik berkurang/hilang Pasien tidak mengeluh sakit Pasien bisa beristirahat dengan tenang. Rencana Aksi Tinjauan intensitas, lokasi dan
area dan curah hujan nyeri Pengamatan sakit perut Jelaskan kepada pasien penyebab rasa sakit Sarankan pasien untuk minum banyak Berikan posisi dan lingkungan yang nyaman Ajarkan teknik relaksasi, teknik distorsi dan bayangkan panduan untuk menghilangkan rasa sakit tanpa obat. Bekerja sama dengan tim
kesehatan: Administrasi Narkotika Administrasi anti spasmotik 2. Ubah pola eliminasi b.d tidak adanya obstruksi (kalkulumi) di ginjal atau uretra. Data pendukung: Urin diletakkan 'lt; 50 cc per jam Zona periferal dingin pucat Ketegangan dan 100/70 mmHg Denyut nadi - 120 x per menit Bernapas - 28 x per menit Beban
Rambut - Tujuan 3 Detik: Gangguan Infus Bisa Diatasi Kriteria: Produksi urin 30-50 cc per jam Peranti Panas Tanda-tanda Vital dalam batas normal Beban Rambut - Rencana Aksi 3 Detik - Pengamatan Tanda Vital - Pengamatan Produksi Urin Setiap Jam - Pengamatan Perubahan Tingkat Kesadaran - Kerja Sama
dengan Tim Kesehatan: - Tinjauan Laboratorium: ureum/kreatinin cadae, Hb, Urine HCT 3. Kurangnya pengetahuan tentang keadaan penyakit b.d kurangnya informasi Data untuk mendukung: Pasien melaporkan bahwa mereka tidak memahami penyakit Pasien kurang kooperatif dalam program pengobatan Tujuan:
Pengetahuan pasien tentang penyakitnya meningkatkan Kriteria: Pasien memahami proses penyakitnya Membahas Rencana Aksi Proses Penyakit: - Tinjau tingkat pengetahuan pasien dan keluarga - Berikan pasien / keluarga kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka - Diskusikan pentingnya asupan
cairan - Merekomendasikan pasien minum 6 hingga 8 liter air per hari selama tidak ada kontraindikasi - Membatasi aktivitas fisik yang berat - Membahas pentingnya diet rendah kalsium - Kerja sama dengan tim kesehatan: Diet rendah protein, diet rendah protein, kandungan kalsium rendah dan pemberian amonium
klorida dan mandelamine 4 pasca-lemak. Infeksi resti dikaitkan dengan mikroorganisme yang memakai entri melalui cedera bedah. Tujuan: Tidak Ada Kriteria Hasil Infeksi: Meningkatkan waktu penyembuhan dengan tepat, bebas dari drainase purulen / eriamerisme, dan tidak demam Memahami keadaan penyebab
faktor risiko Yang menunjukkan teknik, perubahan gaya hidup untuk mengurangi risiko intervensi: - Perhatikan urin, dan perhatikan apakah perubahan terkait dengan keluhan nyeri pinggul. - Tes pH urin dengan kertas Nitrazin - Laporan tiba-tiba menghentikan aliran urin. - Pengamatan dan pencatatan drainase luka,
tanda-tanda radang insisi, indikator sistemik sepsis. - Ubah pembalut seperti yang ditunjukkan, ketika memakai. - Tinjau area lipatan kulit di paha, perineum - Perhatikan tanda-tanda vital yang vital
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