
در صَرتی کِ بِ ًارسایی کلیِ هبتال ّستیذ هَارد زیر را 

 رعایت کٌیذ:

از خوردن غذاهای خیلی شور یا خیلی شیرین  -

 خوددداری کنید.

به جای نمک از سبزی های معطر تازه و یا  -

خشک شده و ادویه جات بی نمک)سرکه و لیمو( 

 استفاده کنید.

استفاده کمتر از شکالت و مربا به دلیل پتاسیم  -

فراوان و در عوض استفاده از قند و شکر و 

 عسل 

اگر مبتال به مراحل انتهایی بیماری کلیوی هستید،  -

در  یعات زیاد پرهیز نمایید.از مصرف آب و ما

صورتی که مصرف مایعات کم شود ممکن است 

تحمل تشنگی سخت باشد که می توان اقدامات 

ر مکیدن یک قاچ لیمو، یا یک تکه یخ، خیس نظی

کردن لب ها با آب، جویدن آدامس را جهت غلبه 

 بر آن انجام داد.

از مصرف غذاهای کنسرو شده، نمک سود شده،  -

سوسیس، همبرگر، کنسرو ماهی، میوه های 

خشک، بادام زمینی، چیپس سیب زمینی و مقادیر 

 زیاد فرآورده های لبنی خودداری شود.

ف غذاهای سرشار از پتاسیم)موز، از مصر -

خرما، پرتقال، و سایر مرکبات ، سیب زمینی، 

گوجه فرنگی، هلو، زرد آلو، اسفناج، ریواس، 

 آجیل و کشمش( خودداری شود.

 از مسواک نرم استفاده کنید. -

در بیماران دیالیزی که کاتتر مصنوعی )فیستول(  -

دارند، باید از خونگیری و اندازه گیری فشار 

 ر بازویی که فیستول دارد خودداری شود.خون د

مانند تنگی نفس، تاکی در صورت بروز عالئمی  -

کاردی، ورید های گردنی متسع و تنفس کوتاه و 

، تهوع و استفراغ، ضعف عضالنی و سطحی 

کرامپ های شکمی، تورم، سردرد، تغییر بینایی 

به و تشکیل لخته در محل فیستول و گرافت 

 پزشک مراجعه کنید.

ت رفع خشکی پوست از نرم کننده های جه -

پوست) پماد و وازلین( استفاده کنید و از مصرف 

صابون های سخت و حمام طوالنی خودداری 

 کنید.

جهت جلوگیری از خونریزی از مسواک نرم و  -

ریش تراش برقی استفاده کنید . همچنین از تخلیه 

بینی با فشار و تمرینات ورزشی سنگین 

 خودداری شود.
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کلیِ ّب دٍ عضَ لَبیبیی شکل ّستٌد کِ در ًبحیِ پْلَ ّب قرار 

دارًد. کلیِ ّب هحظَالت زاید بدى ٍ بِ طَر اختظبطی 

هحظَالت ًْبیی هتببَلیسن پرٍتئیي را بِ طَرت طبیعی در 

هی کٌٌد ٍ بب کبّش کبرکرد کلیَی، ایي هَاد در خَى  ادرار دفع

ًبرسبیی کلیَی ٌّگبهی بِ ٍجَد هی آید کِ  تجوع هی یببد.

 کلیِ ّب ًتَاًٌد فرآٍردُ ّب ی زاید هتببَلیک را دفع ًوبیٌد .



 ًارسایی کلیَی حاد:

ٍقتی است کِ بِ طَر ًبگْبًی عولکرد کلیِ هتَقف هی شَد ٍ 

سوَم، کبّش شدید فشبرخَى،  اغلب علت آى هسوَهیت بب

ایي حبلت هَقتی  طدهبت یب اًسداد در جریبى ادراری هی ببشد.

کلیِ ّب بِ عولکرد هعوَل ٍ یب ًسدیک بِ آى بر هی بَدُ ٍ اغلب 

 گردًد.

 ًارسایی کلیَی هسهي:

ًبرسبیی هسهي کلیِ بِ ًقض غیر قببل برگشت عولکرد ٍ کبر 

بِ آراهی رخ دادُ ٍ  يکلیِ گفتِ هی شَد. ًبرسبیی کلیَی هسه

در هراحل اٍلیِ عالئن کوی دارد. بسیبری از افراد از ًبرسبیی 

کلیِ خَد در ایي حبلت اطالع ًدارًد تب زهبًی کِ عولکرد کلیِ 

 درطد حد ًرهبل هی رسد. 22ّب بِ کوتر از 

 دالیل ایجاد ًارسایی هسهي کلیِ:

  فشبرخَى ببال -

 دیببت -

 سٌگ ّبی کلیَی -

 ادراری)بِ خظَص در اطفبل(عفًَت ّبی  -

 سببقِ فبهیلی -

 سببقِ هظرف ضد دردّب بِ هدت طَالًی -

 عالئن ًارسایی کلیَی:

فشبرخَى ببال، تَرم دست ٍ پبّب ٍ طَرت ٍ دٍرچشن، کن 

خًَی، تَْع ٍ اسفراغ، کبّش اشتْب، بَی آهًَیبک در تٌفس، 

ضعف ّ خطتگی، گیجی، عذم تورکس،  خًَریسی گَارشی،

کَ ُای زرد هایل بَ قٍِْ ای بر رّی خارظ دائوی، ل

 پْضت

 

 ًارسایی هسهي کلیِ چگًَِ تشخیص دادُ هی شَد؟

در صىرت وجىد دیببت ببید محتىای ادرار شمب از نظر 

وجىد پروتئین چک شىد. این آزمبیش جهت غرببلگری و 

شنبخت مراحل اولیه اختالل عملکرد کلیىی در طی دیببت 

 می تىاند مفید ببشد. 

بَ ّجْد ًارضایی حاد یا هسهي کلیْی در خْد اگر غک 

داریذ، بایذ حتوا جِت اًذازٍ گیری هْاد زایذ خْى ًظیر 

اّرٍ، کراتیٌیي، آزهایع خْى ّ ادرار بَ پسغک هراجعَ 

ُوچٌیي جِت کوک بَ تػخیؽ ًارضایی کلیْی هی  کٌیذ.

تْاى از رّظ ُای تػخیؿی ًظیر ضًْْگرافی، ضی تی 

اضکي، ام آر آی ّ ًوًَْ برداری از کلیَ ُا ًیس اضتفادٍ 

 ًوْد.

 رٍش ّای پیشگیری از ًارسایی هسهي کلیِ:

هعوْال پیػگیری از برّز ًارضایی کلیَ غیر هوکي اضت اها 

یػگیری پى را کاُع داد. جِت هی تْاى غاًص برّز آ

 هْارد زیر را رعایت کٌیذ:

از هؿرف الکل ّ دارُّای خاؼ اجتٌاب  -

 ّرزیذ.

با هْادی ًظیر فلسات ضٌگیي ، حالل ُا یا ضایر  -

 هْادضوی کوتر تواش داغتَ باغیذ.

هاٍ یک بار بَ  6اگر جسء افراد زیر ُطتیذ ُر  -

خاًَ بِذاغت یا هراکس بِذاغتی درهاًی هراجعَ 

 یذ.کٌ

  اگر از لْلَ ادراری دائوی اضتفادٍ هی

 کٌیذ.

  ،اگر از دارُّای هطکي هثل برّفي

دیکلْفٌاک، ًاپرّکطي، اضتاهیٌْفي ّ 

حذاقل بَ هذت یک هاٍ پػت ضرُن 

 اضتفادٍ هی کٌیذ.

  اگر دارُّای ضذ فػار خْى هثل

کاپتْپریل، لْزارتاى ّ اًاالپریل را بَ 

ؾْرت حذاقل یک هاٍ هؿرف هی 

 کٌیذ.

 

  


