
همه با هم  درهفته حمایت از بیماران کلیوی که شعار امسال آن بیایید 

کرونا فرصتی برای همدلی با بیماران کلیوی است، این بیماران را 

.حمایت کنیم

هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

یه و به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش های بهداشتی الزم برای پیشگیری از بیماری های کل

ی نامگذار« هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی»آبان ماه در کشور به نام ۳۰الی ۲۳حفظ سالمت کلیه ها ، 

.  نام گرفته است 

بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار همراه با شما در مسیر سالمتی

واحد آموزش و ارتقا سالمت



ه انسان کلیه اندامی لوبیا شکل و تقریبا به اندازه مشت بست

ه عملکرد کلیه ب. است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد 

۲۰۰کلیه روزانه حدود . زبان ساده ، دفع زباله های بدن است 

لیتر آب اضافی و ۲لیتر خون تصفیه می کند و از آن حدود 

.مواد زائد غربال می کند و از طریق مجاری ادراری دفع می کند

ای قرمز تنظیم فشار خون ، تعادل الکترولیتی و تولید سلول ه

چنانچه کلیه ها یک روز وظایف . خون به عهده کلیه هاست 

ن ، خود را به درستی انجام ندهند ، عملکرد اکثر ارگان های بد

.به ویژه قلب مختل می شود 



کلیهسالمتحفظراهکارهایمهمترین

غذادرنمکمصرفکاهش

روزطولدرزیادآبنوشیدن

روزانهفعالیتواندامتناسب

داروخودسرانهمصرفعدم

فودفستوآمادهغذاهایمصرفازاجتناب

الکلودخانیاتازاستفادهعدم

استرسکاهش



،چشمدوروپامچناحیهدرخصوصبهتورم،ادرارمیزانکاهش،استفراغوتهوع

نگیت،مزمنخستگی،بازدمدرادراربهشبیهبوییاحساسودهاندرنامطبوعطعم

ضایعاتایجاد،ادراردرکفمشاهده،ادراردرخونمشاهده،اشتهاکاهش،نفس

بهافراداستالزمکههستندکلیهنارساییعالیمترینشایعحافظهکاهش،پوستی

.کنندمراجعهپزشکبهادرارتغییراتخصوصبه؛عواملاینمشاهدهمحض

تشخیص انواع بیماری های کلیوی به کمک آزمایش خون و ادرار و 
.سونوگرافی انجام می شود 



:دارندقرارکلیویهایبیماریمعرضدرکسانیچه

خونفشارباافراد،دیابتیبیماران،سال6۰باالیافراد

،غزیمسکتهوقلبیهایبیماریپیشینهباافرادی،باال

،یسیگارافراد،کلیویهایبیماریازخانوادگیسابقه

چاقافراد

14بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت ، احتمال ابتالی زنان به بیماری مزمن کلیه

درصد است12درصد و در مردان 



:شوندمیتقسیماصلیگروهدوبهکلیویهایبیماری

مسندروادراریمجاریعفونت،کلیهنارساییمانندکلیهداخلیهایبیماری:داخلیهایبیماری

کلیویشرفتهپینارساییبهمبتالبیماراناستممکن.شوندمیدرماننفرولوژیستوسیلهبهنفروتیک

.باشندکلیهپیوندودیالیزچونهاییدرماننیازمند

جاریمسرطانوپروستاتمشکالت،کلیهسنگمانندکلیهجراحیهایبیماری:جراحیهایبیماری

یمصورت(شکنسنگ)لیتوتریپسیوآندوسکوپی،جراحیطریقازهااورولوژیستتوسطادراری

.پذیرد



:یتوصیه هایی جهت پیشگیری از بیماریهای کلیو

مصرف مایعات وآب به میزان کافی-

ادرار کردن به موقع وتخلیه کامل مثانه-

رعایت بهداشت به خصوص درناحیه ادراری وتناسلی-

محافظت ازکلیه ها دربرابر سرما وضربه-

تنظیم میزان قندخون وفشارخون درحد طبیعی-

؛ فقط محافظت از کلیه ها کار دشواری نیست 

گی کافیست اراده کنید و با انتخاب روش زند

.سالم ، قدمی بزرگ در راه سالمتی بردارید



نگهداری از کلیه

.داریدنگه۸۰روی۱۲۰ازکمترهمیشهراخودخونفشار

زشکپنظرتحتحتماًهستید،مبتالدیابتبیماریبهچنانچه

.کنیدکنترلراآنکنیدسعیوباشید

وعده۵روزانهحداقلوباشیدداشتهمغذیومناسبغذاییرژیم

.کنیداستفادهسبزیجاتوجاتمیوهاز

.باشیدخودخونکلسترولمراقب

.نکشیدسیگار

ییعننکنید،مصرف(نمک)سدیممیلی گرم۲/۴۰۰ازبیشروزانه

.چایخوریقاشقیکمعادلتقریباً



دهیداختصاصورزشبهرازمانیروزانهحتماً

.برویدپزشکنزدخودکلیه هایمعاینهبرایباریکسالیحتماً

.ددهیانجاممی داند،ضروریوالزمشماپزشککهراکلیهبهمربوطآزمایش هایهمه

ادرارنآعالیمازکهبرویدپزشکنزدشدیدمثانهیاکلیویعفونت هایدچارچنانچه

یادردکمرشدید،لرزوتبادرار،رنگشدنرنگقرمزوکدرسوزش،یادردهمراه

.استبدندنده هایطرفدودردرد

لیوان۸تا6روزی.بنوشیدآبمی توانیدتا

می شوندجذبکلیهازداروییمواداغلبزیرابپرهیزید؛داروهاخودسرانهمصرفاز

دیگر هایاندامبهوکلیهبهشدتبهمی کننداستفادهبدنسازافرادکهنیروزاییمواد)

(می کندواردمکررمصرفصورتدرجدیآسیب


