
 

  

 (CRFوبسسبيي كليٍ )بيمبس مبتال بٍ 

 بيمار عزيز با توجه به اينكه هنوز درمان

جبيگضيىي كليٍ مثل ديبليض خًوي يب ديبليض صفبقي 

بشاي شمب ششيع وشذٌ بشاي حفظ سالمتي ي پيشگيشي 

 اص عًاسض بٍ وكبت ريل تًجٍ ومبييذ :

  سيصاوٍ يصن ي فشبس خًن خًد سا دس صمبن معيه

 تشجيحب ايل صبح كىتشل كىيذ. 

  ميضان مبيعبت مصشفي دس طًل سيص بش اسبس حجم

سي سي معبدل دي  055سبعتٍ بٍ عاليٌ  42ادساس 

ليًان تىظيم ومبييذ. تًجٍ ومبييذ كٍ ميًٌ جبت ي 

بسيبسي اص غزاَب حبيي دس صذ ببالي آة َستىذ 

ي ايه مقذاس ببيذ دس حجم مبيعبت مصشفي دس 

 گشفتٍ شًد . 

 ف سذيم تًصيٍ َبي غزايي سا دس مًسد مصش, 

 پتبسيم ي پشيتئيه بٍ طًس جذي سعبيت ومبييذ .

  اص مصشف سطيم پشپشيتئيه اجتىبة ومبييذ . مًاد

 –مشغ ,غزايي حبيي پشيتئيه شبمل: گًشت 

حبًببت ي سفيذٌ تخم مشغ  –اص لبىيبت  –مبَي 

مقذاس تعييه شذٌ دس بيه  ميببشذ كٍ بٍ تعبدل ي

 يعذٌ َبي غزايي قببل استفبدٌ مي ببشذ .

 

 

 

  حذف يا مصزف تيش اس حد َيچ يك اس مًارد(

 فًق تًصيٍ ومي شًد .(

  مصزف ومك را تٍ حداقل تزساويد ي سعي كىيد

غذا را كم ومك تُيٍ كرزدٌ ي اس مصرزف ومرك    

سز سفزٌ اجتىاب كىيد ي َم چىيه اس مصرزف  

غذاَاي حايي پتاسيم تاال ي فسفز تاال اجتىراب  

 كىيد.

   تزاي تزطزف كزدن خشكي پًست اس كزم َراي

وزم كىىدٌ استفادٌ ومًدٌ ي پًستتان را َميشٍ 

 چزب وگٍ داريد .

    در صًرت داشته فيستًل در دسرت اس ررزفته

خًن يا فشار خًن اس دست مزترً  جورًريزي   

 وماييد . 

  

 

 

 

 

     تا تًجٍ تٍ اَميت داريَرا در درمران وارسرايي

كويٍ تمامي داريَاي تجرًيش شردٌ را در سمران    

 مىاسة ي تٍ مقدار صحيح مصزف وماييد . 

   تررزاي داشررته يررك رصيررم غررذايي مىاسررة تررا

 كارشىاس تغذيٍ مشًرت كىيد .

     تٍ طًر مىظم ي در صًرت داشرته َرز يرك اس

عاليررم سيررز تررٍ پششررك مزاجعررٍ وماييررد )تررة 

يرم  –خرًن ريرشي    ,تىگي وفس  ,سزدرد ,لزس,

 –تًُع ي استفزاغ  -تي اشتُايي –اودام تحتاوي 

 تٍ خصًص تًُع صثح راَي 

ارز دياتت داريد اس خًردن قزص َاي كاَىدٌ قىرد  

متفًرميه پزَيش كىيرد  خًن ماوىد روي تىگالميد ي 

 ي تا وظز پششك تٍ شزيع اوسًليه اقدام وماييد .
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 (CRFبيمبس مبتال بٍ وبسسبيي كليٍ )

 

 
 بخش نفرولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اس اوجام يسايل سىگيه ي كار كزدن در محيط

 َاي رزم تپزَيشيد .

  تٍ طًر جدي وسثت تٍ كىتزل كامل فشار خًن

 تا وظز پششك معالج اقدام وماييد .

  در صًرتي كٍ قصد تارداري داريد حتما پششك

 معالج خًد را در جزيان تگذاريد.

 . حمايت خاوًادٌ ي اطزافياوتان را جدي تگيزيد 

        وسثت ترٍ اوجرام مزترة اسمايشرات مرزتثط ترا

 تا وظز پششك معالج اقدام وماييد. وارسايي كويٍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   در صررًرت لررشيم تررٍ اوجررام َررز رًوررٍ رزافرري

راديًلًصي كٍ وياس تٍ مصزف مادٌ حاجة تاشرد  

 حتما پششك خًد را در جزيان تگذاريد 

  اس مصزف تي رييٍ مسكه َا ي اوتي تيًتيك َا

 پزَيش كىيد .
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