
 

 

افرادي که شامل موارد زیر هـستند       -3
براي پیشگیري و تـشخیص بـه موقـع          

بـه خانـه      سالیانهنارسایی کلیه بصورت   
بهداشت یا مراکـز بهداشـتی درمانـی         

 :مراجعه کنند 
 .افرادي که سابقه سنگ کلیه دارند * 
افرادي که سابقه عفونتهاي مکـرر ادراري    * 

 ).بار در سال  3بیشتر از (دارند 
 .افرادي که سابقه کم خونی شدید دارند * 
ــرادي کــه ســابقه تــشخیص خــون در         *   اف

آزمایش ادرار دارنـد و یـا خـون واضـح در              
 .ادرار دارند 

زنانی که سابقه مسمومیت حاملگی دارنـد     *  
ویـا در حـال     )  فشار خـون بـاال در حـاملگی      (

 .حاضر مبتال به آن هستند
 

مرکز بهداشت شهرستان مرودشت  واحد پیشگیري و مراقبت  ازبیماري هاي غیر واگیر   

مرکز بهداشت شهرستان مرودشت  واحد پیشگیري و مراقبت  ازبیماري هاي غیر واگیر   

افـرادي کـه دچــار بـی اختیــاري ادرار در خــواب            *  
ویـا سـابقه ورم     )بیش از یکبار در نیمه شـب (هستند  

 .در پاها و اطراف چشم دارند
پـدر ،مـادر    (افرادي که خانواده درجه یـک آنهـا         *   

 .سابقه دیالیز یا پیوند کلیه دارند ) ،خواهر ،برادر 
ــا           *    ــی آنه ــاي قبل ــونوگرافی ه ــه در س ــرادي ک اف

تشخیص کیست زیاد و یا کوچـک شـدن کلیـه داده          
 .شده است

 
 

 

 :جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
3333295-3333293  -   0728          

 .تماس حاصل نمائید   255- 254داخلی               

)بیمارستان قدیم (بهمن  22خیابان : آدرس
واحد پیشگیري و -مرکز بهداشت شهرستان 

 مراقبت از بیماریهاي غیر واگیر
 

  CC..KK..DD      
نده  جاد    ل ا  ورد  وا  ه باید     نده آ   جاد    ل ا  ورد  وا  ه باید       آ  

م ک  ه  دا   ی    ن  م رسا  ک  ه  دا   ی    ن     رسا 

نده  دالور :    ه    ه  ر      ا   ر و ماری  ی     کار ناس    

یا  :   اح  ر ند  ،وا د را  آ  ه   

 بیمارستان فقیهی شیراز  CKDپروتکل کلینیک : مرجع 
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 :کلیه
کلیه ها دو عضو لوبیایی شکل هستندکه در ناحیه   

 پهلوها قرار دارند 
 : وظایف کلیه

 کنترل مواد معدنی موجود در بدن •
 دفع سموم و مواد زاید  از خون •
 کمک به تنظیم فشار خون •
 کمک به خون سازي •

 : نارسایی مزمن کلیه
نارســایی مــزمن کلیــه بــه نقــص غــیر قابــل         

 .برگشت  عملکرد وکارکلیه گفته می شود
از جمله بیماري هایی که ممکن است  منجـر        
به نارسایی کلیه شود میتوان پر فشاري خـون  
،دیابت ، سـنگهاي کلیـه ،عفونتهـاي ادراري           

، سابقه فامیلی و سـابقه       )بخصوص در اطفال  (
مصرف  ضد درد ها به مدت طوالنی مـدت را    

 نام برد
 
 

 کلیه

بر اساس آمار در ایران ، از هر یـک میلیـون        
نفر بـه نارسـایی کلیـه مبتـال         250نفر ایرانی 

نفر نیز بـه ایـن تعـداد        53هستند و هر سال 
 . افزوده می گردد

اگر میخواهید دچارنارسایی مـزمن کلیـه    
نشوید ویا با تـشخیص بـه موقـع از         
پیشرفت آن جلوگیري کنید به نکـات       

 :زیر توجه فرمائید 
سال دارید و با مـشکالت زیـر     18اگر  سن باالي 

بـه  دوره گفتـه شـده      روبرو هـستید  بـر اسـاس          
مراکز بهداشتی  درمانی شهري یا روسـتایی و یـا        

 :خانه بهداشت  مراجعه کنید 
یـا پـر    )  مرض قنـد    (اگر مبتال به دیابت   -1

 3هستید هر        )  فشار خون باال  ( فشاري خون 
ماه یک بار به خانه بهداشت یا مراکز بهداشتی    

 .در مانی مراجعه نمایید

 ماه 6حتما اگر جزء افراد زیر هستید هر  -2
 یکبار به خانه بهداشت یا مراکز  

 :بهداشتی درمانی مراجعه کنید 
دائمـی اسـتفاده    )  لولـه ادراري  (  اگر  از سـوند     ∗

 .میکنید 

ــن           ∗ ــاي مـــسکن مثـــل بروفـ ــر از داروهـ اگـ
،دیکلوفناك ، ناپروکسن،استامینوفن ، آسپرین   

مــاه پــشت ســر هــم        1حــداقل بــه مــدت     ..  و
 .استفاده میکنید 

اگر داروهاي ضد فشار خون مثل کاپتوپریـل ،         ∗
لوزارتان،آناالپریل را بصورت حداقل یـک مـاه     

 .مصرف میکنید 

در صورتی که  مبتـال بـه روماتیـسم مفـصلی ،                ∗
سائیدگی مفاصل و یاسایر بیمـاري هـاي خـود          

 . ایمنی هستید

در صــورتی کــه دچــار ضــایعات نخــاعی و یــا             ∗
داراي سابقه سکته مغزي هستید که منجـر بـه      

 .از کار افتادگی شما شده است 

  ..و مشکالت و عوارض آن جلوگیري کنید و مشکالت و عوارض آن جلوگیري کنید ) ) عملکرد بد کلیهعملکرد بد کلیه((با مراجعه به موقع به پزشک میتوانید از نارسایی دائمی با مراجعه به موقع به پزشک میتوانید از نارسایی دائمی : : آیا میدانید آیا میدانید 
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