بيمار عزيز شما بايد نكات ذيل را در

سندرم نفروتيك :

تشخيص :

سٌذسم ًفشٍتيك يك ًَع ًبسسبيي كليَي هي ثبشذ

 اصلي تشيي آصهبيش ,اًذاصُ گيشي هيضاى
پشٍتئيي دس ادساس  42سبػتِ است .

ٍ دس ّش اختاللي كِ هَجت آسيت شذيذ غشبي
هَيشگي گلَهشٍل ٍ افضايش ًفَرپزيشي گلَهشٍلي

 اًجبم آصهبيش خَى ( الكتشٍ فَسص پشٍتئيي ّبي

ّ ش سٍص دس سبػت هؼيٌي ثِ خصَص اٍل صبجح
,خَد سا ٍصى كٌيذ .
 ثِ هٌظَس ججشاى پشٍتئيٌي كِ اص ادساس دفغ هبي
شَد ,سطين غزايي ثب پبشٍتئيي ثبب اسصغ غبزايي

سشم ٍ ادساس )

هي شَد ,ثِ ٍجَد هي آيذ.
ثيوبسي ػوذتب دس دٍساى كَدكي ديذُ هي شَد ٍلي

مورد بيماري خود رعايت كنيد :

ثبال استفبدُ كٌيذ (.هْن تشيي هٌببثغ پشٍتئيٌبي
ػجبستٌذ اص  :گَغ قشهض ٍ سبفيذ ,هببّي ,تخبن

اًجبم ثيَپسي كليِ ٍ ًوًَِ ثشداسي اص ثبفت كليِ

هشؽ ٍ فشآٍسدُ ّبي لجٌي )

دس ثبلغيي ٍ سبلوٌذاى ًيض ثِ ٍجَد هي آيذ.

 سببذين سطيببن غببزايي ثبيببذ كببن ثبشببذ ,اص

عالئم بيماري :

هصشف غزاّبي شَس پشّيض كٌيذ.
 ثْتببش اسببت هصببشف آة ,آة هيببَُ ّببب ٍ

 خيض يب ادم دس اطشاف چشن ّب ,پبّب (ثِ ٍيظُ
صجح ّب )

ًَشيذًي ّبي ديگش هحبذٍد گبشدد ٍ ثبِ

 دفغ پشٍتئيي اص طشيق ادساس ( دفغ آلجَهيي

هٌظَس فشًٍشبًذى ػطش ,هبي تَاًيبذ ثبِ

ثيشتش اص سِ گشم دس شجبًِ سٍص )

جبي هصشف هبيؼبت اص هيَُ ّببيي هبًٌبذ

افضايش كلستشٍل خَى

1

ٌّذٍاًِ ٍ اًگَس استفبدُ كٌيذ .
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 اص هصشف غزاّبي پشچشة خَدداسي كٌيذ .

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

 سٍصاًِ فشبس خَى خَد سا كٌتشل كٌيذ
 داسٍّب سا طجبق دسبتَس پضشبك ٍ سبش سببػت

سندرم نفروتيك :

هؼيي هصشف كٌيذ .
 حذاقل سٍصي ًبين تبب يبك سببػت پيببدُ سٍي
كٌيذ .
 هؼبيٌبت هشتت ٍ دٍسُ اي داشتِ ثبشيذ.
 هيضاى هصشف هبيؼبت ٍ هيضاى ادساس دفغ شذُ سا
كٌتشل كٌيذ .
 دس صَست ثبشٍص ّبش گًَبِ هشبكل ٍ تغييبش دس
ٍضؼيت سالهتي ثِ پضشك هشاجؼِ كٌيذ .

بخش نفرولوژي
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