سٌگ کلیه چیست؟
ً.گ ّبی کلیِ ،تَزُ ّبی هؼسًی ظرتی ّعتٌسکِ زرکلیِ تؽکیل

تَْع هکرر ،ظَزغ ٍتکرر ازرار ،تت ٍ لرز ،ثی اؼتْبیی
ذَى زر ازرار(گبّی اٍقبت)

هیؽًَس ٍهوکي اظت زرکلیِ ،حبلت هثبًِ ٍ پیؽبثراُ زیسُ هیؽًَس
.خٌط ایي ظٌگْب ًیس ثب ّن هتفبٍت ثَزُ ٍ هوکي اظت از
کریعتبلْب یب اگساالت کلعین ،فعفبت کلعین ،اظیساٍریک یب
ظیعتئیي ثبؼٌس.
از ًظر اًسازُ ًیس ظٌگْب ثب ّن هتفبٍتٌس طَریکِ گبّی ثِ کَچکی
ؼي ٍظٌگریسُ اًس ٍگبّی ثسرگ ٍ ؼبذِ زار ،ثِ ؼکل ؼبخ
گَزى ّعتٌس ٍ حتی هوکي اظت حدن لگٌچِ کلیِ راًیس پرکٌٌس.

سٌگ کلیه ٍ سٌگ شکي

حسٍز  % 99ازظٌگْبی کَچک (کَچکتراز 5هیلیوتر) ثسٍى ًیبزثِ
اقسام زرهبًی ذبـی از ثسى زفغ هیؽًَس ٍ تٌْب حسٍز  09تب 09
زرـس ظٌگْب ثِ اقساهبت زرهبًی خسی ًیبزهٌسًس ثِ طَرهتَظط،
ذرٍج ظٌگْب از ثسى ثیي  0تب ّ 3فتِ ثِ طَل هی اًدبهس ٍ تقریجب
ًهَارز ،ظٌگْبتبّفتِ چْبرم پط ازظَْر ػالین ازثسى زفغ ؼسُ اًس.

اسکجا هی فهوین سٌگ کلیه دارین؟
تب زهبًی کِ ظٌگ کلیِ حرکتی ًساؼتِ ثبؼس ػالهتی ایدبز
ًویکٌس .ثِ هحض حرکت ظٌگ هْن تریي ػالهت آى یؼٌی درد

تحت ًظر ٍاحس آهَزغ

ظبّر هیؽَز .زفغ ظٌگ ثبػج ایدبز زرز ؼسیس ثِ طَر هتٌبٍة

هٌبثغ:ثرًٍر ٍ ظَزارث کلیِ ٍ هدبری ازراری

هیؽَز کِ ثِ فبـلِ ّر چٌس زقیقِ ؼرٍع هیؽَز .زرز هؼوَال اثتسا

پرظتبری هراقجت ّبی ٍیصُ تالى

زر ًبحیِ پؽت ٍ زرظت زیر زًسُ ّب اظت ٍ ظپط ثِ کؽبلِ راى
کؽیسُ هی ؼَز.

درهاى تغذیه ای
-1رٍزاًِ  8لیَاى آة ثٌَؼیس.
ّ-0رزٍظبػت هثبًِ ذَز راترلیِ کٌیس
-3ازهفرف آخیل ،ؼکالت ،ریَاض،کبکبئَ
ٍاظفٌبج اختٌبة کٌیس.
-4هفرف ًَؼبثِّبی گبززار هوٌَع اظت.
-5چبی ثْتراظت کورًگ ٍتبزُ زم ثبؼس.
-6پیبزُ رٍی ٍ ٍرزغ را فراهَغ ًکٌیس.
-7ازهفرف زیبز ًوک ثپرّیسیس.
-8از قرارگرفتي زر هحیط ثب زهبی ثبال ذَززاری کٌیس،
زیرا هٌدرثِ تؼریق ٍ از زظت رفتي آة ثسى هیؽَز.

-9زرـَرت ظَزغ ازراری ٍ ػالئن ػفًَت زظتگبُ
ازراری ثِ پسؼک هراخؼِ کٌیس.

آهادگیهای السم بزای اًجام سٌگ شکي :

•ثرای تعکیي زرز زرّفتِ ّبی قجل ازاًدبم ظٌگ ؼکي

اقداهات پس اسسٌگ شکي:

از اظتبهیٌَفي اظتفبزُ کٌیس زیرا هفرف آظپریي ،ثرٍفي

•ثالفبـلِ پط ازاًدبم ػولیبت ظٌگ ؼکي ثِ ؼوب یک

یب ًبپرٍکعي هیتَاًس ؼبًط ذًَریسی را افسایػ زّس.

•زرـَرتی کِ ظیگبرهیکؽیس حساقل ّ0فتِ قجل ازاًدبم

اقداهات حیي سٌگ شکي :

ظٌگ ؼکي ،ترک کٌیس.

قجل از ؼرٍع کبر ثرای ؼوب یک ظرم ٍـل هیؽَز ٍ یک

•ؼت قجل ازاًدبم ظٌگ ؼکي ،یک ؼبم ظجک هثل
ظَح یب ظبالز هیل کٌیس ٍ پط ازًیوِ ؼت از ذَرزى
ٍآؼبهیسى ذَززاری کٌیس (حتی قَُْ،چبی ٍآة ّن
ًٌَؼیس).
•زرـَرتی کِ ثِ زالیل پسؼکی زیگر هثل هؽکالت
قلجی ،آظپریي یب ٍارفبریي هفرف هیکٌیس زرهَرز زهبى
قطغ هفرف آًْب قجل ازظٌگ ؼکي ثب پسؼکتبى هؽَرت
کٌیس.
•ًتبیح آزهبیؽبت اًدبم ؼسُ (آزهبیؽبت ػولکرزکلیِ،
قٌسذَى ،ؼوبرغ گلجَلْبی قرهس ،ظفیسٍپالکت ،ثررظی
زهبى اًؼقبز ذَى ،کؽت ٍتدسیِ ازرار ٍ ظًََگرافی) را
زررٍزظٌگ ؼکي ثِ ّوراُ زاؼتِ ثبؼیس.
•زرهَارزی هوکي اظت ًیبز ثبؼس رٍزُ ّب کبهال پبک

آًتی ثیَتیک ٍریسی (ازطریق ظرم) تسریق هیؽَز ٍ ثرای
چٌس رٍز ثِ ـَرت ذَراکی ّن زارٍ ثرای ؼوب ًعرِ
هیؽَز.

زارٍی هعکي ثِ ؼوب تسریق هیؽَز ػالٍُ ثر زارٍی

•فرآیٌس زفغ ذرزُ ّبی ظٌگ هوکي اظت چٌسیي رٍز یب

هعکي ،ازیک ؼل کٌٌسُ ػضالًی ًیس ثرای ؼل ؼسى

حتی چٌس هبُ ثِ طَل اًدبهسکِ زرایي هست ٍخَز ذَى

ػضالت اظتفبزُ هیؽَز( .ثرای ثچِ ّب هؼوَال از ثیَْؼی

زر ازرار غیرطجیؼی ًیعت کِ الجتِ رًگ ازرار ثبیس ثِ هرٍر

ػوَهی اظتفبزُ هیؽَز ).

زهبى رٍؼي تر ؼَز.

ؼوب ثر رٍی ترتی کِ ثر رٍی هبؼیي ظٌگ ؼکي

•ًَؼیسى آة ٍهبیؼبت ثِ هقسار زیبز خْت تعْیل زر

قرارگرفتِ ،ثِ پؽت هی ذَاثیس زظتگبُ ثرػلیِ ظٌگْبی

رًٍس زفغ ذرزُ ّبی ظٌگ ثعیبر کوک کٌٌسُ اظت.

کلیِ اهَاخی را ارظبل هیکٌسٍ ثب ػج ؼکعتِ ؼسى آًْب
هیؽَز ثِ ایي ترتیت کِ ازطریق ػکعْبی رازیَلَشی
هحل ظٌگْب هؽرؿ هیؽَز ٍ اهَاج زقیقبزرّوبى هحلْب
هتورکس هیؽًَس.
ظٌگْبی ذرزؼسُ ازطریق هیسًبی ٍارز هثبًِ ٍظپط
ازثسى زفغ هیؽًَس .ػولیبت ظٌگ ؼکي هؼوَال
یکعبػت ثِ طَل هی اًدبهس.

•ّرگًَِ ػالهت غیرطجیؼی از خولِ زفغ ذَى رٍؼي،
زرزؼسیس ،تت ٍػسم تَاًبیی زفغ ازرار را ثِ پسؼکتبى
اطالع زّیس.
•ثؼس از اًدبم ظٌگ ؼکي هوکي اظت زرًبحی ّبیی کِ
اهَاج تبثبًسُ ؼسُ اًس(ؼکن ٍکور)کجَزی ٍ ذًَورزگی
هؽبّسُ ؼَز کِ خبی ًگراًی ًیعت ٍ پط از هستی
ثرطرف هیؽَز.

ؼًَس تب ػکعْبی رازیَلَشی کِ گرفتِ هیؽَز ٍضَح

 3-0ظبػت ثؼس از ظٌگ ؼکي هی تَاًیس فؼبلیت هؼوَل

ثیؽتری زاؼتِ ثبؼس کِ زر ایي هَارز 04ظبػت قجل رٍغي

ذَز را ازاهِ زّیس.

کرچک ٍ قرؾ ّبی ضسًفد تدَیس هی ؼَز.

