تعزیف :
سٌذرم ًفزٍتیک شزایطی است کِ در آى کلیِ ّب پزٍتئیي
2-6
دفغ هیکٌٌذ .ایي اختالل ثیشتز در کَدکبى سٌیي
سبلگی ایجبد هی شَد اهب در سٌیي دیگز ًیش هی تَاًذ ثزٍس
کٌذ .در جٌس هذکز ًیش شبیغ تز است.
ّزکلیِ اس یک هیلیَى فیلتز ثِ ًبم ًفزٍى سبختِ شذُ است
کِ هَار سائذ در خَى را اس ثذى خبرد هی کٌٌذ ٍ ثبػج
حفظ هَاد ثسیبر هْوی ثِ ًبم پزٍتئیي در خَى هی شًَذ.
ثذى ثزای رشذ ٍ تزهین خَد ثِ پزٍتئیي ًیبسهٌذ است .در
ثیوبراى هجتال ثِ سٌذرم ًفزٍتیک پزٍتئیي اس طزیق ادرار
دفغ هی شَد ٍ ّویي اهز یک سزی هشکالتی را ثزای ثیوبر
ایجبد هی کٌذ.

علل و عواهل :
 - 1ثب ػلت ًبشٌبختِ
 - 2حبًَیِ ثِ اختالالتی اس جولِ دیبثت ،لَپَس ٍ
اختالالت ػزٍقی
 - 3ثیوبریْبی التْبثی کلیِ هبًٌذ گلَهزٍلًَفزیت
 - 4هبدرسادی کِ ثالفبطلِ پس اس تَلذ ثزٍس
هی کٌذ.
 - 5هسوَهیت حبهلگی کِ در ایي ثیوبری فشبر خَى
هبدر ثبال هی رٍد.
 - 6ػفًَتْبی ٍیزٍسی هبًٌذ ایذسّ ،پبتیت ة ٍ ث
 - 7اًَاع سزطبًْب
اگز چِ ػلت اطلی ثیوبری ًبهشخض است اهب طزف
ًظز اس ػلت ثزٍس ثیوبری اختالل اطلی در ایي سٌذرم،
دفغ پزٍتئیي اس کلیِ ّب است اس جولِ ایي پزٍتئیٌْب
هی تَاى ثِ آلجَهیي اشبرُ کزد کِ در طَرت کبّش

آى هبیؼبت اس رگ ٍارد ثبفتْب هی شَد ٍ در ًتیجِ
هٌجز ثِ ثزٍس ٍرم در ثذى هی شَد.
عالئن و نشانه ها  :ػالئن ثیوبری هزثَط ثِ دفغ
پزٍتئیي اس آلجَمیى کلیِ هی ثبشذ که شاهل:
ٍ رم اطزاف چشن ،طَرت ،شکن ،قَسک پب
 افشایش ٍسى
 ادرار کف آلَد
 ثی اشتْبیی ،تَْع ٍ استفزاؽ
 خستگی ٍ ثی حبلی
 افشایش فشبرخَى
 کبّش حجن ادرار
 افشایش کلستزٍل خَى
 در هَارد ٍرم شذیذ ،اختالالت تٌفسی ٍ
اسْبل

ٍرم قَسک پب ٍ اطزاف چشن
تشخیص:
تشخیض ثیوبری ثزاسبس ػالین طَرت هی گیزد اهب
آسهبیشبتی ًیش اًجبم هی گزدد اس جولِ جوغ آٍری ادرار
24سبػتِ ثزای تشخیض ٍجَد پزٍتئیي در ادرار تشخیض
را قطؼی هی کٌذ؛ ػالٍُ ثز پزٍتئیي ،چزثی ٍ گلجَل قزهش
ًیشهوکي است در ادرار دیذُ شَد؛ در آسهبیشبت خَى،

کبّش آلجَهیي ،افشایش کلستزٍل ٍ گلَکش ٍ اٍرُ دیذُ
هی شَد ّن چٌیي سًََگزافی ٍ ًوًَِ ثزداری اس کلیِ
ثزای تشخیض اًَاع سٌذرم ًفزٍتیک ثٌب ثِ ًیبس ثیوبر ٍ
تشخیض پششک اًجبم هی شَد.

درهاى :
ّذف اس درهبى ،کبّش تزشح پزٍتئیي در ادرار ،جلَگیزی
اس ػفًَت ٍ کن شذى ٍرم هی ثبشذ .ػالین اغلت ثؼذ اس -3
ّ 2فتِ ثؼذ اس شزٍع درهبى دارٍیی ٍ غذایی ثْجَد هی
یبثٌذ.
درمان دارویی ،در هزاحل اٍلیِ درهبى ثب کَرتَى آغبس هی
شَد اطلی تزیي دارٍی ایي گزٍُ ،قزص پزدًیشٍلَى هی
ثبشذ کِ ثبیذ طجق دستَر پششک ٍ در سهبى تؼییي شذُ
هظزف شَد اغلت ثیوبراى ثِ ایي دارٍ خیلی خَة پبسخ
هی دٌّذ ٍ دفغ پزٍتئیي هْبر هی شَد اهب در طَرت ػَد
هجذد ثیوبری ٍ ػذم پبسخ ثیوبر ثِ کَرتَى ،اس دارٍّبی
تضؼیف کٌٌذُ سیستن ایوٌی هخل سیکلَفسفبهیذ یب
سیکلَسپَریي استفبدُ هی شَد .در طَرتی کِ ٍرم شذیذ
هٌجز ثِ ثزٍس ػَارع گَارشی ٍ تٌفسی شَد ،اس دارٍّبی
ادرارآٍر هخل فزٍسهبیذ(السیکس) استفبدُ هی شَد .ایي
دارٍّب هوکي است ثزای سِ هبُ یب ثیشتز هظزف شًَذ.
دارٍّبی کبٌّذُ فشبرخَى ٍ چزثی خَى هوکي است
تجَیش شًَذ.

رصین غذایی :
غذا ثبیذ کن ًوک ٍ کن چزة ثبشذ.
 اس پششک خَد در هَرد هقذار هبیؼبت ٍ هقذار
پزٍتئیي هظزفی سؤال کٌیذ.

پیاهذ بیواری:
ثستگی ثِ ػلت ثیوبری ٍ ًحَُ پبسخ کَدک ثِ درهبى
دارد چٌبًچِ ثیوبر سزیؼبً ثِ درهبى پبسخ دّذ ٍ
ثیوبری ًذرتبً ػَد کٌذ ،ثیوبری رٍ ثِ ثْجَدی است ایي
در طَرتی است کِ هظزف هٌظن دارٍّب ،کٌتزل رصین
غذایی ،استزاحت کبفی ٍ پیگیزی هذاٍم جَاة
آسهبیشبت ثِ خَثی اًجبم شَد.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

در صورت تنگی نفس ،تب ،لزس و درد در قفسه سینه،

توصیه های السم بزای افزاد هبتال به سنذرم

شکن و پاها به پششک هزاجعه شود.

سندرم نفروتیک

نفزوتیک:
 ثیوبر هجتال ثِ ًفزٍس غبلجبً ثی اشتْب ثَدُ کِ ثِ ػلت
ضؼف ػوَهی ٍ تَرم سیستن گَارشی است لذا بهتز است
تغذیه به مقادیز کم و مکزر صورت گیزد.
هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْبی تکویلی هخل ٍیتبهیي
کلسین ٍ آّي ثز طجق ضزٍرت دادُ هی شَد .

،D

حداقل هفته ای یکبار خَد را ٍسى کٌیذ
در طَرتیکِ ثیوبر ،کَرتَى دریبفت هی ًوبیذ اس حضور
در مکانهای شلوغ و پزجمعیت و تماس با افزاد مبتال
به بیماری های عفونی خودداری نماید.
 اس سیگبر کشیذى پزّیش کٌیذ
 سؼی کٌیذ خَد را فؼبل ًگِ داریذ
 ثِ دلیل ػَد ثیوبری ٍ ػَارع ٍ سیز ثْجَدی
هزاقجت ّبی طَالًی هذت ضزٍری است.
 اس هظزف ثی رٍیِ ٍ خَد سز دارٍّب جلَگیزی کٌیذ.
 اس هظزف غذاّبی چزة ٍ پز ًوک خَدداری کٌیذ.
 هظزف دقیق دارٍ ٍ آسهبیش دٍرُ ای ادرار اس ًظز ٍجَد
پزٍتئیي ٍ ثزرسی ػالئن اٍلیِ السم است.
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