
 

هایتان را هم برایتان آزمایشی نوشت از او بخواهید سالمت کلیه

 .مورد بررسی قرار دهد

 :دهنده زندگیتست ساده و نجات

 گیری فشار خوناندازه  -1

های خونی کوچک در تواند به رگفشار خون باال می 

 رول( آسیب برساند.گلوم) کلیه

 .این دومین علت اصلی نارسایی کلیه پس از دیابت است 

برای اکثر افراد خوب است. در صورت  90/140امتیاز خوب: زیر  *

 80/120بهتر است. زیر 80/130ابتال به بیماری مزمن کلیه، زیر

بهترین در نظر گرفته شده است. با تیم بهداشتی خود مشورت 

 .است کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب

 گیری پروتئین در ادرار )آزمایش ادرار(اندازه-2

وجود مقدار بسیار کمی از نوعی پروتئین به نام آلبومین در ادرار  *

)آلبومینوریا( ممکن است نشانه اولیه بیماری کلیه باشد. وجود 

ها در ادرار )پروتئینوری( مقادیر مداومی از آلبومین و سایر پروتئین

 .کلیه استنشان دهنده آسیب 

گرم آلبومین در هر گرم کراتینین میلی 30امتیاز خوب: کمتر از  *

 ادرار )یک ماده زائد طبیعی(

 (GFR) گیری میزان فیلتراسیون گلومرولیاندازه-3

 آزمایش خون

کنند و یک محاسبه را گیری میپزشکان سطح کراتینین خون را اندازه

 .دهندانجام می (GFR) برای یافتن میزان فیلتراسیون گلومرولی

باید کنترل شود. کمتر  89-60خوب است.  90امتیاز خوب: بیش از  *

 .ماه نشان دهنده بیماری کلیه است 3به مدت  60از 

 : سالم بمانید5مرحله 

 :کاری که افراد مبتال به بیماری کلیه باید انجام دهند 6

 .فشار خون باال را پایین بیاورید •

 .مدیریت کنیدسطح قند خون را  •

 .مصرف نمک را کاهش دهید •

 .، نوعی مسکن، خودداری کنیدNSAID از مصرف داروهای •

 .به مقدار متعادلی پروتئین مصرف کنید •

 .هرسال واکسن آنفلوانزا بزنید •

 :کاری که همه باید انجام دهند  8

 .به طور منظم ورزش کنید •

 .وزنتان را کنترل کنید •

 .دنبال کنیدرژیم متعادلی را  •

 .سیگار را ترک کنید •

 .بدنتان را هیدراته نگه دارید •

 .تان را کنترل کنید سطح کلسترول •

 چکاپ سالیانه را فراموش نکنید •

 .از سابقه پزشکی خانوادگی خود اطالع داشته باشید •

 

 

 

 

 نهم دیآموزشي درماني بیمارستان 

داشته  کلیه سالمچگونه 

 باشیم؟

 کلینیک پرستاری آموزش سالمت

 1400سال 

  051-2226016تماس : 

 365داخلي 

 

 

دانش اه علوم پزشکی تربت 

  یدریه

 

 



 

ی حمایت از بیماران آبان هر سال، به عنوان هفته 30آبان تا  23در ایران 

گذاری شده است که در آن برای افزایش آگاهی افراد از این کلیوی نام

های کلیوی بیماری و مشکالت آن و همچنین پیشگیری از بیماری

شود. شعار امسال هفته حمایت از بیماران کلیوی ارائه میهایی توصیه

 .است "کلیوی کرونا فرصتی برای همدلی با بیماران"

 هاای برای محافظت از سالمت کلیهمرحله 5راهنمای 

 : این حقایق را بدانید1مرحله 

 :دهندهای سالم انجام ميکاری که کلیه 6 

 .کنندسطوح مایعات بدن را تنظیم می •

 .کنندمواد زائد و سموم موجود در خون را فیلتر می •

 .دارندمواد معدنی خون )سدیم، فسفر، پتاسیم( را متعادل نگه می •

 .کندشوند که فشار خون را تنظیم میموجب رهاسازی هورمونی می •

ها برای حفظ سالمت استخوان D موجب فعال شدن ویتامین •

 .شوندمی

های ی تولید گلبولند که تنظیم کنندهشوموجب ترشح هورمونی می •

 .قرمز خون است

، می تواند در جلوگیری از داشتن برنامه هفتگی فعالیت بدنی

 .بروز این بیماری ها کمک کننده باشد

 :توانند ایجاد کنندهای کلیوی ميمشکلي که بیماری8 

 بیماری قلبی •

 حمله قلبی و سکته مغزی •

 فشار خون باال •

 خطر قرار گرفتن زندگیدر معرض  •

 هاضعف استخوان •

 )های عصبی )نوروپاتیآسیب •

 (ESRD ماری کلیه در مرحله نهایی یابی) نارسایی کلیه •

 نهای قرمز خوخونی یا کاهش تعداد گلبولکم •

 : عوامل خطر مرتبط با خودتان را ارزیابي کنید 2مرحله 

 :عامل خطر اصلي  5

 تان(خانوادهدیابت )خودتان یا  •

 تان(فشار خون باال )خودتان یا خانواده •

 تان(بیماری قلبی )خودتان یا خانواده •

 ،سابقه خانوادگی نارسایی کلیه، دیابت یا فشار خون باال •

 چاقی 

های خونی کوچک در کلیه تواند به رگفشار خون باال می

 )گلومرول( آسیب برساند. این دومین علت اصلی نارسایی کلیه

 .پس از دیابت است

 :دیگر عوامل خطر

 سال یا باالتر 60سن  •

 وزن کم هنگام تولد •

ها، مانند ها، انواعی از مسکن NSAID مدت ازاستفاده طوالنی •
 ایبوپروفن و ناپروکسن

 لوپوس و سایر اختالالت خود ایمنی •

 های مزمن دستگاه ادراریعفونت •

 های کلیویسنگ •

معرض خطر ابتال به بیماری کلیوی هستید یا خیر،  دانستن اینکه آیا در

 .تر استاولین قدم برای داشتن یک زندگی سالم

 :: عالئم را بشناسید3مرحله 

 :هاعالمت احتمالي وجود مشکل در کلیه 8

های کلیوی عالئمی ندارند، ی ابتال به بیماریاکثر افراد در مراحل اولیه

 به همین دلیل تشخیص زودرس آن بسیار حیاتی است. 

تا زمان بروز عالئم، بیماری کلیوی ممکن است پیشرفته باشد و عالئم 

 .توانند گمراه کننده باشندمی

 :به این موارد توجه کنید •

  خستگی، ضعف •

 ادرار مشکل و دردناکدفع  • 

 ادرار صورتی و تیره )وجود خون در ادرار( ، ادرار کف آلود •

 افزایش تشنگی •

 افزایش نیاز به دفع ادرار )به خصوص در شب( •

 چشمان پف کرده •

 ها، پاها، شکم و مچ پاوجود تورم در صورت، دست •

 : آزمایش دهید4مرحله  3 

های پرخطر هستید، از پزشک اگر شما یا یکی از عزیزانتان از گروه

ها و خود بخواهید آزمایشات الزم در خصوص سالمت کلیه

 های کلیوی را برایتان تجویز کند. در واقع هر وقت پزشک بیماری


