پیًَذ کلیِ ػول جزاحی است کِ طی آى یک کلیِ سالن اس

-غذا تایذ کن ًوک ٍ کن چزتی تاضذ ،تؼذادی اس

یک فزد تِ تیواری کِ کلیِ ّایص اس کار افتادُ است ،هٌتمل

دارٍّای پیًَذی تاػث افشایص چزتی خَى هی ضًَذ

هی ضَد .فزدی کِ کلیِ اّذاء هی کٌذ ،تایذ ّز دٍ کلیِ اٍ

لذا تایذ تزای پیطگیزی اس افشایص چزتی خَى غذای

سالن تاضذ ٍ فزدی کِ کلیِ

کن چزب استفادُ ًواییذ .اس خَردى غذاّای آهادُ

هی گیزد ،تایذ ّز دٍ کلیِ اش اس کار افتادُ تاضذّ .واى طَر

هثل سَسیس ،کالثاس ،پیتشا ٍ غذاّای رستَراًی

کِ هی داًیذ ّز اًساًی هی تَاًذ تا یک کلیِ سالن تِ سًذگی

پزّیش ًوایٌذ ٍ ّوچٌیي خَردى غذاّای کٌسزٍی

اش اداهِ دّذ.

هثل تي هاّی ٍ اًَاع غذای کٌسزٍ ضذُ ٍ کلِ پاچِ
تَصیِ ًوی ضَد.
تِ دلیل افشایص حساسیت پَست تِ ًَر آفتاب درًتیجِ هصزف دارٍّای پیًَذی ،تْتز است در هؼزض
ًَر هستمین آفتاب لزار ًگیزیذ ٍ اگز هجثَر تِ تَدى

توصیه های الزم به بیوار و خانواده:
کلیِ پیًَذی در حفزُ لٌگی گذاضتِ هی ضَد تٌاتزایي اسّزگًَِ فؼالیتی کِ اهکاى ٍارد کزدى ضزتِ تِ کلیِ در آى
ٍجَد داضتِ تاضذ اجتٌاب کٌیذ.
اس تستي کوزتٌذّای تٌگ خَدداری کٌیذ.ػالئن ٍ ًطاًِ ّای پس سدگی کلیِ اس جولِ کاّص ادرار،ٍرم ،تة ،افشایص فطارخَى ،افشایص ٍسى ٍ احساس سفت
ضذى کلیِ پیًَذی را هذًظز لزار دّیذ.
ضستي هکزر دستْا تزای پیطگیزی اس ػفًَت ّای احتوالیتسیار حائش اّویت هی تاضذ.
ًیاسی تِ هجشا کزدى اتاق تیوار ًوی تاضذ تلکِ تایذ هحیط
سًذگی تویشی داضتِ تاضیذ.
رػایت کزدى تْذاضت هَاد غذائی اس تزٍس تسیاری اس تیواریّا جلَگیزی هی ًوایذ .سثشیِ ّاٍ هیَُ ّا تایذ تا هَاد
ضذػفًَی کٌٌذُ کاهالً ضستِ ٍ ضذػفًَی ضًَذ.

در هؼزض آفتاب تَدیذ هی تَاًیذ اس کالُ ًماب دار
استفادُ ًوائیذ ٍ حتواً ضذ آفتاب تشًیذ.
اس افشایص ٍسى تپزّیشیذ چَى تزخی اس دارٍّا تزاساس ٍسى ضوا حساب هی ضًَذ ٍ تا افشایص ٍسى

اهذاء کننذگاى کلیه
هعووالً دو اهذاء کننذه کلیه وجود دارد:
-1اّذاء کٌٌذُ سًذُ کِ تِ درخَاست خَد ٍ هؼوَالً تِ الَام
ًشدیک هی تَاًذ کلیِ اّذاء کٌذ ،سیزا ساسگاری
صًتیکی فزد تا اػضای خاًَادُ اش ٍ یا الَام ًشدیک تسیار سیاد
استَ تاػث تمای تیطتز کلیِ پیًَذی هیطَد.
-2اّذاء کٌذُ هزگ هغشی ،یؼٌی کلیِ کسی کِ
هزگ هغشی ضذُ ٍلی کلیِ اٍ ٌَّس سالن است ٍ لاتلیت کار

کزدى را دارد ،تِ تیوار پیًَذ سدُ هی ضَد.

تایستی تِ همذار سیادتزی استفادُ ضًَذ کِ لطؼاً تِ

عوارض:

دًثال آى ػَارض دارٍئی خیلی تیطتز خَاّذ تَد.

چَى در پیًَذ کلیِ اس دارٍّای سزکَب کٌٌذُ سیستن

پشضکاى لثل اس پیًَذ کلیِ ّز دٍ فزد (اّذاء کٌٌذُ ٍ

ایوٌی تذى استفادُ هی ضَد گیزًذگاى پیًَذ کلیِ در

گیزًذُ) را هَرد آسهایص ّای هتؼذدی لزار هی

هؼزض اتتال تِ ػفًَت ٍ تزخی اس تذخیوی ّا هی تاضٌذ،

دٌّذ .گیزًذُ کلیِ تایذ تتَاًذ ػول جزاحی را تحول

ػالٍُ تز هَارد فَق هوکي است تافت پیًَذی دچار

کٌذ ٍ دارٍّای سزکَب کٌٌذُ دستگاُ ایوٌی

پس سدگی ضَد.

دریافت کٌذ .ایي دارٍّا ضاًس پس سدى کلیِ پیًَذ
ضذُ را تِ حذالل هوکي هی رساًذ ٍ اس طزفی تِ
دلیل کاّص فؼالیت سیستن ایوٌی تیوار در هؼزض
خطز ػفًَت لزار هی گیزد.

تزای پیطگیزی اس ػَارض هطزح ضذُ لثل اس پیًَذ آسهایطات
کاهل فیشیکی تزای تطخیص ٍ درهاى هَاردی کِ هی تَاًذ پس
اس ػول پیًَذ تاػث تزٍس هطکالتی در تیوار ضَد ،اًجام هی
گزدد .تؼییي ًَع تافت ،گزٍُ خَى ٍ کٌتزل آًتی تادی ،تزای
تؼییي ّواٌّگی تیي تافت ٍ سلَل ّای دٌّذُ ٍ گیزًذُ
ضزٍری است .در سهاى پیًَذ تیوار ًثایذ ّیچگًَِ ػفًَتی

داضتِ تاضذ ،سیزا پس اس ػول تِ دلیل استفادُ اس دارٍّای
سزکَب کٌٌذُ ایوٌی ،در هؼزض خطز ػفًَت لزار دارد .لثل
اس پیًَذ تَاًائی تیوار جْت ساسگاری تا پیًَذ اس طزیك آسهایص
ّای ساسگاری تافتی ،هیشاى حوایت اجتواػی ٍ هٌاتغ هالی
هَرد ًیاس تزرسی هی گزدد .گیزًذُ پیًَذ تایستی تا آهادگی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

کاهل ٍ آهَسضْای السم در ًَتت پیًَذ کلیِ لزار گیزد.

پیوند کلیه

تشخیص:
تزای تطخیص پس سدگی کلیِ پیًَذی در لذم اٍل آسهایطات
اٍرُ ٍ کزاتی ًیي چک هی ضَد .در هزحلِ تؼذ سطح دارٍّا
هخصَصاً سطح دارٍی ساًذیوَى تزرسی هی گزدد ٍ در ًْایت
ًوًَِ تزداری اس کلیِ اًجام هی ضَد ٍ ًتیجِ ًوًَِ تزداری ًَع

درهاى را هطخص هی کٌذ.

داروهای سرکوب کننذه سیستن ایونی:

PT-HO-42

تزای پیطگیزی ٍ درهاى پس سدگی ػضَ پیًَذی دارٍّای سیز
استفادُ هی ضَد .ایي دارٍّا اًَاع هتٌَػی دارد کِ ّز کذام

گردآوری :زهرا عباس زاده  ،شهناز ملک محمذی ،فاطمه مختاری،

تا هکاًیسن جذاگاًِ ای تاػث سزکَتی سیستن ایوٌی هی

فاطمه رفعت پور و ناهیذ خفری و پریسا جان قربان کارشناس

ضًَذ ٍ تاتَجِ تِ ضزایط تیوار هؼوَالً یک تزکیة سِ دارٍیی

پرستاری

یا دٍ دارٍیی تزای تیوار تجَیش هی ضَد هؼوَل تزیي دارٍّایی

بازبنی :اشرف معماریزاده کارشناس ارشذ NICU
ی

کِ استفادُ هی ضًَذ ػثارتٌذ اس ساًذیوَى ،سل سپت،
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