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نارسایی مزمن کلیه 

 

:کلیِ ّب ٍظبیف زیر را زر ثسى اًجبم  هی زٌّس. کلیِ ّب زٍ ػضَ لَثیبیی ضکل ّستٌس کِ زر ًبحیِ پْلَ ّب قرار زارًس  

 کٌترل هَاز هؼسًی هَجَز زر ثسى 

 زفغ سوَم ٍ هَاز زایس از ذَى 

 کوک ثِ تٌظین فطبر ذَى 

 کوک ثِ ذَى سبزی 

 وارسایی مسمه کلیٍ چیست؟

ًبرسبیی کلیَی هسهي، ثِ آراهی  . ًبرسبیی هسهي کلیِ ثِ ًقع غیر قبثل ثرگطت ػولکرز ٍ کبر کلیِ گفتِ هی ضَز

ثسیبری از افراز از ًبرسبیی کلیِ ذَز زر ایي حبلت اعالػی ًسارًس تب  . رخ زازُ ٍ زر هراحل اٍلیِ، ػالئن کوی زارز

 زاًطگبُ ػلَم پسضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زرهبًی تْراى

   هسیریت اهَر پرستبری–هؼبًٍت زرهبى 

 بیمارستان سیىا
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 . زرغس حس ًرهبل هی رسس25زهبًیکِ ػولکرز کلیِ ّب ثِ کوتر از 

 دالئل ایجاد وارسایی مسمه کلیٍ کذامىذ؟

 فطبر ذَى ثبال 

 زیبثت 

 ِسٌگ ّبی کلی 

 (ثرػَظ زر اعفبل)ػفًَت ّبی ازراری 

 سبثقِ فبهیلی 

 سبثقِ هػرف ضس زرزّب ثِ هست عَالًی هست 

 وارسایی مسمه کلیٍ با چٍ عالئمی َمراٌ َست؟

ثغَر کلی ایي حبلت هٌجر ثِ ثرٍز هسبئلی ًظیر ًبرسبیی احتقبًی قلت، استرَاى ّبی ضؼیف، زذن ّبی هؼسُ ٍ 

هتبسفبًِ زهبًی کِ غسهبت غیر قبثل ثرگطت رخ ًسّس، ػالئن . غسهِ ثِ سیستن اػػبة هرکسی ذَاّس ضس

 :ایي ػالئن ضبهل هَارز زیر هی ثبضٌس. ایجبز ًوی ضَز

 فطبرذَى ثبال 

 ِکبّص ٍزى غیر قبثل تَجی 

 کن ذًَی 

 تَْع ٍ استفراؽ 

 کبّص اضتْب 

 ضؼف ٍ ذستگی 

 سرزرزی کِ ّیچ ػلت ذبغی ًسارز 

 کبّص ػولکرز شٌّی 

 اًقجبضبت ػضالًی 

 ذًَریسی زر زستگبُ گَارش 

 لکِ ّبی زرز هبیل ثِ قَُْ ای ثر رٍی پَست 

 ذبرش زائوی 

 اذتالالت ذَاة 
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 در چٍ زماوی بایذ بٍ پسشک مراجعٍ کىیذ؟

پسضک  از ًظر فطبر ذَى  اگر فرزی هجتال ثِ ثیوبری ّبی هسهي ّستیس، ثبیس زر عی ٍیسیت ّبی هؼوَل ذَز تَسظ

اگر فرزی زچبر ػالئن هرثَط ثِ ًبرسبیی هسهي .ٍ ػولکرز کلیَی، آزهبیص ازرار ٍ ذَى هَرز ثررسی قرار گیریس

 .کلیِ ًیس ّستیس، ثبیس ثِ پسضک هراجؼِ ًوبییس

 وارسایی مسمه کلیٍ چگًوٍ تشخیض دادٌ می شًد؟

ایي آزهبیص جْت غرثبلگری ٍ . زر غَرت ٍجَز زیبثت ثبیس هحتَای ازرار ضوب از ًظر ٍجَز پرٍتئیي چک ضَز

 .ضٌبذت هراحل اٍلیِ اذتالل ػولکرز کلیَی زر عی زیبثت هی تَاًس هفیس ثبضس

اگر ضک ثِ ٍجَز ًبرسبیی حبز یب هسهي گلیَی زر ذَز زاریس، ثبیس حتوبً جْت اًسازُ گیری هَاز زایس ذَى ًظیر 

ثؼالٍُ جْت ثررسی ٍجَز هبیغ زر ریِ ّب . اٍرُ، کراتیٌیي، آزهبیص ذَى ٍ آزهبیص ازرار ثِ پسضک هراجؼِ کٌیس

 .هی تَاى از آًْب ػکسجرزاری ًوَز

ثؼالٍُ جْت تأییس ٍ یب کوک ثِ تطریع ًبرسبیی کلیَی هی تَاى از رٍش ّبی تطریػی ًظیر سًََگرافی، سی 

 . تی اسکي، ام آرآی ٍ ًوًَِ ثرزاری از کلیِ ّب ًیس استفبزُ ًوَز

 ريش َای پیشگیری از وارسایی مسمه کلیٍ کذامىذ؟

جْت پیطگیری . هؼوَالًپیطگیری از ثرٍز ًبرسبیی کلیِ غیر هوکي است اهب هی تَاى ضبًس ثرٍز آى را کبّص زاز

 :هَارز زیر را رػبیت کٌیس

 از هػرف الکل یب زارٍّبی ذبظ اجتٌبة ٍرزیس. 

 سؼی کٌیس ثب هَازی ًظیر فلسات سٌگیي، حالل ّب یب سبیر هَاز سوی کوتر توبس زاضتِ ثبضیس. 

 زر غَرت ٍجَز ثیوبری هسهي حتوبً ثغَر زقیق ثِ تَغیِ ّبی پسضک ذَز ػول کٌیس. 

  اگر هجتال ثِ ًبرسبیی هسهي کلیِ ّستیس ٍ قػس ثبرزاری زاریس، حتوبً ثب پسضک ذَز هطَرت ًوَزُ ٍ از

هسبئل هرثَط ثِ ایي زٍراى آگبُ ضَیس ٍ اگر ّن حبهلِ ّستیس حتوبً تحت هراقجت ّبی ٍیژُ پسضک ذَز 

 .ثبضیس

 اگر هجتال ثِ هراحل اًتْبیی ثیوبری کلیَی ّستیس، از هػرف آة ٍ هبیؼبت زیبز پرّیس ًوبییس. 

  زر غَرتیکِ هػرف هبیؼبت کن ضَز هوکي است تحول تطٌگی سرت ثبضس،کِ هی تَاى اقساهبتی ًظیر یک

 .قبچ لیوَ، یب لیسیسى یک تکِ ید، ذیس کرزى لت ّب ثب آة ، جَیسى آزاهس را جْت غلجِ ثر آى اًجبم زاز
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 یب فطبرذَى ثبال هجتال ّستیس عجق زستَر پسضک  ّر چٌس ٍقت یک ثبر ثِ زرهبًگبُ (هرؼ قٌس)اگر ثِ زیبثت

 :بخصًص در مًارد زیر.جْت چک آح ٍ  پیگیری هراجؼِ ًوبییس

   زائوی استفبزُ هی ًوبییس(لَلِ ازراری)اگر از سًَس ازراری. 

  هبُ پطت سرّن 1اگر از زارٍّبی هسکي هثل ثرٍفي، زیکلَفٌبک، ًبپرٍکسي، استبهیٌَفي، آسپریي حساقل ثوست 

 .استفبزُ هی کٌیس

 اگر زارٍّبی ضس فطبر ذَى هثل کبپتَپریل، لَزارتبى، آًبالپریل را ثػَرت حساقل یک هبُ هػرف هی کٌیس. 

 زر غَرتی کِ ثِ رهبتیسن هفػلی، سبئیسگی هفبغل ٍ یب سبیر ثیوبری ّبی ذَز ایوٌی هجتال ّستیس. 

 .زر غَرتی کِ زچبر ضبیؼبت ًربػی ٍ یب زارای سبثقِ سکتِ هغسی ّستیس کِ هٌجر ثِ از کبر افتبزگی ضوب ضسُ است

 .با مراجعٍ بٍ  مًقع بٍ پسشک، می تًاویذ از وارسایی دائمی عملکرد کلیٍ پیشگیری کىیذ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


