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 :کلیه ها چگووه کار می کىىد 

اکثز افزاد تا دٍ .کلیِ ّا ًقص هْوی در سالهت ضوا تؼْذُ دارًذ

کلیِ کِ  ّز یک در طزفی اس استخَاى پطت درست سیز قفسِ 

ّز کلیِ ضکلی ضثیِ تِ لَتیا قزهش داضتِ ٍ . سیٌِ تذًیا هی آیٌذ

ٍ ٍسًی حذٍد  (12cm)اًذاسُ ای حذٍد یک هطت کَچک

50grدارًذ. 

 :کلیِ ّای سالن ٍطثیؼی

  هَاد سایذ را اس خَى ضوا پاک کزدُ ٍ هایؼات اضافی را

 .دفغ هی کٌذ تا ادرار ضکل گیزد

  را در حذ ( سذین،کلسین،پتاسین ٍ فسفز)هَاد هؼذًی

 .هتؼادل ًگِ هی دارد

 تِ کٌتزل فطار خَى کوک هی کٌذ 

 تِ ساخت گلثَلْای قزهش کوک هی کٌذ 

  ِداضتي استخَاًْا ٍ تِ تَلیذ تِ هٌظَر قَی ٍ سالن ًگ

 .کوک هی کٌذ Dفزم فؼال ٍیتاهیي 

 :وارسایی کلیه چیست 

ػثارت ًارسایی تِ ایي هؼٌی است کِ کلیِ ّا کوتز اس حذ 

 .طثیؼی خَد قادر تِ اًجام ػولکزد طثیؼی ضاى ّستٌذ

 :اوواع وارسایی کلیه

 ًارسایی حاد کلیِ .1

 ًارسایی هشهي کلیِ .2

 (         ESRD)ًارسایی پیطزفتِ کلیِ  .3

 :وارسایی حاد کلیه

ًارسایی حاد کلیِ تِ هؼٌی اس تیي رفتي ًاگْاًی ػولکزد 

، ًارسایی حاد کلیِ هؼوَال اگز .کلیِ ًاضی اس آسیة یا حولِ

سزیؼا درهاى ضَد ػولکزد کلیِ هی تَاًذ در هذت چٌذ 

 .ّفتِ تز گزدد

 :وارسایی مسمه کلیه

تیواری طَالًی کاّص تذریجی ػولکزد کلیِ کِ اس یک 

ضایؼتزیي ًَع ًارسایی کلیِ است ٍتا . هذت ًاضی هی ضَد

 .ٍجَدی کِ تزگطت ًا پذیز است هی تَاًذ درهاى ضَد

 (:ESRD)وارسایی پیشرفته کلیه 

ٍضؼیتی کِ کلیِ ّا کار ًوی کٌٌذ یا فقط کارایی اًذکی اس 

کلیِ ّا تاقی هاًذُ است کِ درهاى دیالیش یا پیًَذ ضزٍری 

 .تاضذهی 

 :عوامل ایجاد کىىده وارسایی کلیه 

دیاتت ػلت ضایغ تزای ًارسایی کلیِ است ، فطار خَى تاال، 

تزخی ٍضؼیتْای ارثی ٍ هادرسادی ًیش هی تَاًذ تاػث 

 . تیواری کلیَی ضَد

ػفًَتْا اس جولِ ػلل ایجاد ًارسایی کلیِ ّستٌذ کِ گاّی 

یک سزها  هَرد تَجِ قزار هیگیزًذ کِ حتی در تؼضی هَارد

 .خَردگی هؼوَلی ًیش هی تَاًذ هٌجز تِ ًارسایی کلیِ ضَد

 :وشاوه های بیماری

ًطاًِ ّای تیواری کلیَی هی تَاًذ اس فزدی تِ فزد دیگز 

تزخی افزاد هثتال تِ تیواری هشهي کلیَی . هتفاٍت تاضذ

هوکي است حتی احساس تیواری ًکٌٌذ یا هوکي است 

 .هتَجِ ًطاًِ ّای تیواری ًطًَذ

یا دراثز ٍخین تز ضذى تیواری ٍ کٌذ ضذى ػولکزد کلیِ ،اکثز 

 :افزاد ًطاًِ ّای اٍرهیک را تجزتِ هی کٌٌذ کِ ضاهل 

 احساس خستگی ٍیا ضؼف 

 تَرم دستْا ٍپاّا 

 تٌگی ًفس 

 کاّص اضتْا،تَْع ،استفزاؽ ٍ کاّص ٍسى 

  ٍ اضکال در خَاب ،خارش، گزگزفتگی ػضالت

 .تیزُ ضذى پَست

 :پیشرفته کلیهدرمان وارسایی 

ًارسایی پیطزفتِ کلیِ هی تَاًذ تا دیالیش یا پیًَذ کلیِ درهاى 

تیواراى هؼوَال پیص اس پیًَذ تحت یک دٍرُ دیالیش قزار هی . ضَد

در کل دیالیش ٍ پیًَذ راّْای جایگشیي تزای تِ ػْذُ . گیزًذ

 .گزفتي کار کلیِ ًارسای تیوار ّستٌذ

 :بررسی پرستاری

ٍسیي رٍساًِ،تزرسی تَرگَر پَستی ٍ غطاّای کٌتزل،جذب ٍدفغ،ت

هخاطی،تزرسی ٍضؼیت الکتزٍلیتی،تزرسی ٍضؼیت تغذیِ 

 ...ای،تزرسی اس ًظز پزیکاردیت،تطٌج،آًوی،هطکالت استخَاى ٍ

 :آموزش به بیمار

  تزًاهِ ٍرسضی هٌظن ٍدر حذ تحول 

 ًِتجَیش هایؼات تز اساس هیشاى حجن ادرار رٍسا 
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  االٍ هحذٍدیت پزٍتییي ،سذین، پتاسین، رصین غذایی تا کالزی ب

 فسفز

 در صَرت لشٍم هکولْای ٍیتاهیٌی 

   ٍ ُاًجام آهَسضْای السم در راتطِ تا دارٍّای تجَیش ضذ

 ػَارض جاًثی ٍاقذاهات آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای شما

 

 

 024 – 33770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍب سایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرس پست الکتزًٍیک

 024-33770757:دٍرًگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عج)عصر مرکس آموزشي درماني حضرت ولي

 

 ؟آیا میدانید کلیه ها چگونه نارسا میشوند

 

 

 

 

 

 

 واحد آموزش به بیمار
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