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کلیِ ّب چگًَِ کبر هي کٌٌد؟ 

ًٔی٠ ١ب ث٠ اٛذاصٟ هٔت ٝ سی٠ ١ب ثشای ضلظ سالٗتی ثب ا١٘یت ١ستٜذ ٝ ٢ٖٗ تشیٚ ٝظیل٠ آ٢ٛب دكغ 

ث٠ قٞس ٗؼّ٘ٞ دٝ ًٔی٠ ٝخٞد داسد ٠ً دس قشكیٚ ستٞٙ ٢ٗشٟ ١ب، ً٘ی . ٗٞاد صائذ اص ثذٙ ض٘بست

سَٛ ًٔی٠ ١ب هشٗض ٗبیْ ث٠ ه٢ٟٞ ای ٝ ٓٞثیبیی ضٌْ ٝ سبیض ١ش .پبییٚ تش ٝ صیش دٛذٟ ١ب هشاس داسٛذ

. ًٔی٠ ضذٝدا ث٠ اٛذاصٟ ٗطت ثست٠ ١ش كشد ٗی ثبضذ

 ٓیتش 1دس ١ش دهیو٠ ضذٝد .ٝظیل٠ اغٔی ١ش ًٔی٠ دكغ ٗٞاد صایذ اص خٞٙ ثشُطتی ث٠ ثذٙ ٗی ثبضذ

ادساس اص قشین ٠ٓٞٓ ١بی ًٞزي دس ٛبضی٠ ای .خٞٙ اص قشین ضشیبٙ ًٔیٞی اص ًٔی٠ ١ب ػجٞس ٗی ًٜذ

ادساس .ث٠ ٛبٕ ِٜٓس٠ خ٘غ آٝسی ضذٟ  ٝ سپس ث٠ ٝسی٠ٔ ٠ٓٞٓ ای ث٠ ٛبٕ ضبٓت ث٠ ٗثب٠ٛ ساٟ ٗی یبثذ

 ٓیتشادساس ثش 1-2ًٔی٠ ١ب ث٠ قٞس قجیؼی سٝصا٠ٛ .ضٞد ی ادساسی اص ثذٙ خبسج ٗیااص قشین ٗدش

  .ضست ٗبیؼبت دسیبكتی دكغ ٗی ًٜٜذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًٔی٠ ١ب ٝظبیق ٗتؼذدی دس ثذٙ  ث٠ ػ٢ذٟ داسٛذ ٠ً س٠ ٝظیل٠ اغٔی آ٢ٛب ػجبست است اص

تٜظیٖ كطبس خٞٙ ،   تٜظیٖ  آة ثذٙ، دكغ ٗٞاد صایذ خٞٙ
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:  دكغ ٗٞاد صایذ خٞٙ -1

 -اٝسٟ ، ًشاتیٜیٚ ٝ اسیذ اٝسیي تٞٓیذ ٗی  اصسٞخت ٝ سبص ٗٞاد دس ثذٙ یي سشی ٗٞاد صایذ ٗبٜٛذ

. ضٞد ٠ً ًٔی٠ ١ب ثب تٞٓیذ ٝ تشضص ادساس ایٚ ٗٞاد سا دكغ ٗی ًٜذ

  :تٜظیٖ  آة ثذٙ-2

 :تٞٓیذ ثؼؿی اص١ٞسٗٞٙ ١ب -3

:  صیش است  د١ٜذ ضبْٗ ٗٞاسد  ٢ٗ٘تشیٚ ًبسی ٠ً ایٚ  ١ٞسٗٞٙ ١ب دس ثذٙ اٛدبٕ ٗی

 

 تٜظیٖ كطبس خٞٙ  (آق 

 ً٘ي ث٠ تٞٓیذ ُٔجّٞ ١بی هشٗض خٞٙ  (ة 

ً٘ي ث٠ استطٌبٕ استخٞاٙ ١ب  (ج 
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 َستىد بدن پاالیشگاٌ ياقع در َا کلیٍ

اًَاع ًبرسبیي کلیِ  
ًارسایی حاد کلیه 

 
ٛبسسبیی ضبد .ًب١ص خٞٙ سسبٛی ث٠ ًٔی٠ ١ب ٗی ثبضذ اص ثیٚ سكتٚ ٛب٢ُبٛی ػٌ٘ٔشد ًٔی٠ ٛبضی اص 

.  اُش سشیؼب دسٗبٙ ضٞد ٗی تٞاٛذ دس ٗذت زٜذ ١لت٠ ثبص ُشدد"ًٔی٠ ٗؼ٘ٞال

 

ًارسایی هسهي کلیه 
. ٛبسسبیی ٗضٗٚ ًٔی٠ ٝ یب ثی٘بسی ٗضٗٚ ًٔیٞی، ث٠ ًب١ص تذسیدی ػٌ٘ٔشد ًٔی٠ ُلت٠ ٗی ضٞد

یؼٜی ًبسًشد ًٔی٠ ١ب ثػٞست ٛضٝٓی ًب١ص ٗی یبثذ  تب خبیی ٠ً دیِش ًبس ًشد ثبهی٘بٛذٟ ًٔی٠ 

 ایٚ اص خ٠ً٠ٔ٘  تأٗیٚ ًٜٜذٟ ٛیبص١بی ثذٙ ٛیست ٝ ٜٗدش ث٠ تد٘غ ٗٞاد صایذ دس خٞٙ ٗی ضٞد

  ثذٙ دس پس اص ضشٝع ٛبسسبیی ًٔی٠ سبیش ًبس١بیی ٠ً تٞسف ًٔی٠ ١ب.اٝسٟ ًٝشاتیٜیٚ ١ستٜذ ٗٞاد

  .ضٞد ٗی  ٗختْ تٜظیٖ ٗی ضٞٛذ ٛیض

 

بیواری هسهي کلیَی 

صٗبٛی٠ٌ دسٗبٙ دیبٓیض یب پیٞٛذ ثشای صٛذٟ .اًثشا ث٠ س٘ت ٛبسسبیی پیطشكت٠ ًٔیٞی تٞسؼ٠ ٗی یبثذ

 .ضشٝع ٛبسسبیی پیطشكت٠ ًٔیٞی تٔوی ٗی ضٞد؛٠ِٛ داضتٚ ثی٘بس ؾشٝسی است 

 

 : عببرتٌد اس کلیِ ًبرسبیي علل شبیعتزیي  

            فشبر خًن ببال             دفع مقبدیر زیبد پريتئيه تًسط كليه هب (دیببت  ) قىذخًن                 

داريهب بعضی از   مصرف            هبي مسمه كليه          عفًوتكليه متعذد در   كيست هبي  

 ادرار به كليه          برگشت  ادراري سيستم مبدرزادي ي اختالالت علل ارثی  

 دچبر قبلی بيمبري بذين سببقه بيمبر وبمشخص است ي كليه وبرسبیی علت ويس از مًارد در بعضی 

 شًد می كليه وبرسبیی
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  ساید اس تجوع هَاد ًبشي عالین

 اضسبس ؾؼق ٝ ، كٔح ، ثی اضت٢بیی، خبسش ،خٞاة آٓٞدُی ،ُیدی ، استلشاؽ ٝت٢ٞع  

  سیتٖ ٛبٜٗظٖ هٔجی، ًب١ص ٝصٙ ، تیشُی پٞست ،ػؿالٛی   ُشكتِی، ػذٕ ت٘شًض ،خستِی

  کلیِ درهبى ًبرسبیي

 ًٔی٠ ایٜست ٠ً دس اسشع ٝهت ، ٗٞاد صایذ تد٘غ یبكت٠ اص  پیطشكت١٠ذف اص دسٗبٙ ٛبسسبیی

ثشای ایٌٜبس ٗؼ٘ٞال ً دس ٗٞاسد ضبد اص دیبٓیض استلبدٟ ٗی ضٞد ٠ً زٜبٛس٠ . ثذٙ خبسج ضٞٛذ 

ٛبسسبیی ًٔی٠ اص ٛٞع ضبد ثبضذ ٌٗ٘ٚ است ثب اٛدبٕ ٗشاهجت ١بی ض٘بیتی ٗثْ دیبٓیض ًبسًشد 

دس غٞست ػذٕ ث٢جٞد ٛبسسبیی ضبد ًٔی٠ ، ایٚ اضت٘بّ .  ًٔی٠ ٗدذدا ً ث٠ ضبٓت قجیؼی ثشُشدد 

دس ایٚ صٗبٙ ثی٘بس ٛیبص ث٠ سٝضی . ٝخٞد داسد ٠ً ٛبسسبیی ًٔی٠ ث٠ ضبٓت ٗضٗٚ تجذیْ ضٞد 

 :داسد ثشای ایٚ ٜٗظٞس س٠ سٝش دس ٗبٛی ٝخٞد . ثشای خبیِضیٜی ػٌ٘ٔشد ًٔی٠ داسد

 پیٞٛذ ًٔی٠               دیبٓیض غلبهی          (١٘ٞدیبٓیض  )دیبٓیض خٞٛی 

 در هَرد دیبلیش بیشتز بداًین 
 

ًبس١بی ًٔی٠ یؼٜی پبى سبصی ٗٞاد صائذ اص خٞٙ ، ،دیبٓیض كشایٜذی است ٠ً تٞسف یي غبكی 

 .ضزف ٗبیغ اؾبكی ثذٙ ٝ ًٜتشّ ٗٞاد ضی٘یبیی ثذٙ اٛدبٕ ٗی ضٞد 

 دیبلیش خًَي 

ث٠ ٗؼٜی كشایٜذ  (HD)دیبٓیض خٞٛی 

دس دیبٓیض خٞٛی .تػلی٠ خٞٙ است

كشایٜذ تػلی٠ دس ٗبضیٜی خبسج اص 

دس ١ش ٛٞثت اص .ثذٙ اٛدبٕ ٗی ُیشد

دیبٓیض، خٞٙ كشد تػلی٠ ٗی ضٞد ٝ 

ٗٞاد صائذ آة ٝ ٛ٘ي اؾبكی ثشداضت٠ 

ٗی ضٞد ٝ ث٠ ایٚ تشتیت تؼبدّ ثذٙ 

ثشای اٛدبٕ یي دیبٓیض . ضلظ ٗی ضٞد

خٞٛی ٜٗبست ثبیذ دس ١ش دهیو٠ ضذٝد 
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.   سی سی دس دهیو٠ اص خٞٙ كشد ٝاسد غبكی دستِبٟ دیبٓیض ضٞد250-300

  . سبػت دیبٓیض ث٠ غٞست س٠ ثبس دس ١لت٠ ٛیبص داسد4 ثكٞس ٗتٞسف ١ش ثی٘بس ث٠ 

دسترسی دیالیس خونی 

 اص آٛدبیی٠ٌ ػشٝم ٗؼّ٘ٞ ٗٞخٞد دساٛذإ ١ب تٞاٛبیی خٞٙ د١ی ثب ایٚ ٗیضاٙ سا ٛذاسٛذ، الصٕ 

ایٚ سٝش . است اص سٝش ١بیی ثشای سشػت ثخطیذٙ ث٠ خشٝج خٞٙ اص ثذٙ استلبدٟ ُشدد

 ٗی ثبضذ ٠ً ١ش ًذإ دس  یب ُشاكت١ب ضبْٗ ایدبد كیستّٞ، ُزاضتٚ ًبتتش ٗٞهت یب دائٖ

  .ٗٞاسدی خبظ ٗٞسد استلبدٟ هشاس ٗی ُیشد

  : خًوی دیبليس كبتترهبي (الف 
ٗؼ٘ٞال ً دس ُشدٙ  )یي ٠ٓٞٓ پالستیٌی است ٠ً ثب یي خشاضی ًٞزي داخْ ٝسیذ١بی ثضسٍ 

 .ًبس ُزاضت٠ ٗی ضٞد  (یب دس ٛبضی٠ ًطب٠ٓ ساٙ 

  : فيستًل (ة 
. دس ایٚ سٝش ثب یي خشاضی ًٞزي یي ضشیبٙ ٝ یي ٝسیذ سا ث٠ یٌذیِش ٗتػْ ٗی ًٜٜذ 

 .ضٞد ایٚ ػْ٘ دس صیش پٞست ٗر دست یب آسٛح اٛدبٕ ٗی

  : گرافت (ج  

 ٝ ٝسیذ(سشخَ )یي ٠ٓٞٓ ٗػٜٞػی ٝ ٛشٕ است ٠ً ثب یي ػْ٘ خشاضی ثشای اتػبّ ضشیبٙ
ایٚ سٝش ثشای اكشادی استلبدٟ ٗی ضٞد ٠ً ٝسیذ١بیطبٙ ثشای . ضٞد   استلبدٟ ٗی(سیب١شٍ)

 . سبخت كیستّٞ ؾؼیق ١ستٜذ 

 

  صفبقي دیبلیش

پشدٟ ای قجیؼی  )دس دیبٓیض غلبهی ، اص غلبم 

استلبدٟ ٗی  (٠ً ضلشٟ ضٌٖ سا ٗی پٞ ضبٛذ 

 ٝ كشایٜذ دیبٓیض داخْ ضٌٖ ثی٘بس اٛدبٕ ضٞد 

 ایٚ پشدٟ سٞساخ٢بی سیضی داسد ٝ ٗی ضٞد

ثب یي خشاضی . ثؼٜٞاٙ غبكی ػْ٘ ٗی ًٜذ 

ًٞزي ًبتتشی داخْ ضٌٖ ُزاضت٠ ٗی ضٞد ٝ 

 سبٛتی ٗتش اص ایٚ ٠ٓٞٓ خبسج اص 15ضذٝد 

ضلشٟ غلبم .ضٌٖ ٝ صیش ٓجبس ثبهی ٗی ٗبٛذ 
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 ٓیتش ٗبیغ دیبٓیض پش ٗی ضٞد ٝ كشایٜذ دیبٓیض  دس داخْ ضٌٖ ثی٘بس ثب استلبدٟ اص 2ٗؼ٘ٞال ً ثب 

ٗٞاد س٘ی داخْ ثذٙ اص قشین . ؿطبی قجیؼی غلبم ثؼٜٞاٙ غبكی دیبٓیض اٛدبٕ ٗی ضٞد 

غلبم ٝاسد ٗبیغ دیبٓیض ٗی ضٞٛذ ٝ ایٚ ٗبیغ پس اص اٛدبٕ دیبٓیض اص ضلشٟ ضٌٖ تخٔی٠ ٗی 

  .ضٞد

تٞاٜٛذ اص ایٚ سٝش استلبدٟ ًٜذ ٝ  ٗضایبی دیبٓیض غلبهی ثسیبس صیبد است زٞٙ اًثش اكشاد ٗی

. ثب تكجین ثشٛب٠ٗ دسٗبٛی خٞد ثب ًبس ، ٗذسس٠ ، ٝ ضتی سلش اص دسٗبٙ ٜٗبست  استلبدٟ ًٜٜذ 

ایٚ سٝش خػٞغب ً دس اقلبّ سٝش اٛتخبثی است ٝ ثشای اٛدبٕ دیبٓیض ٛیبص ث٠ ٗشاخؼ٠ ث٠ 

ٗطذٝدیت  ٗبیؼبت ٝ ًٜتشّ سطیٖ ؿزایی دس دیبٓیض غلبهی ث٠ ٗشاتت . ثی٘بسستبٙ ٝخٞد ٛذاسد 

. ً٘تش اص دیبٓیض خٞٛی است 

  پیًَد کلیِ چیست؟

ٝاسد ًشدٙ آٙ ث٠ ثذٙ ثی٘بس  ٝ (د١ٜذٟ)ایٚ دسٗبٙ ضبْٗ ثشداضتٚ ًٔی٠ سبٖٓ اص ثذٙ ضخػی 

. پیٞٛذ ًٔی٠ تٞسف خشاش اٛدبٕ ٗی ضٞد.است(ُیشٛذٟ )ٗجتال ث٠ ٛبسسبیی ًٔی٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همودیالیز . همودیالیز شایعتریه روش مورد استفاده در درمان وارسایی کلیه است

وسبت به روشهای دیگر باعث ایجاد تغییرات سریعتری در سطح پالسمایی مواد 

.حل شووده و برداشت سریعتر آب اضافی تجمع یافته در بدن می شود  
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 چگًَه بفهون که کدام درهاى برای هي بهتر است؟

 ٌٗ٘ٚ است تؼییٚ ًٜذ ًذإ ٝؾؼیت ثبٓیٜی ض٘ب.ٗؼبیت خٞد سا داسد  ٗضایب ٝ  ،َر اوتخاب

 .دسٗبٙ ٜٗبست تش ٝ ًذاٗیي ثشای ض٘ب ٝ ٛٞع صٛذُیتبٙ ث٢تش است

  اٛتخبة ١ب سا ثب پضضي یب پشستبساٛتبٙ ٗٞسد ثطث هشاس د١یذ. 

  سؾبیت  (اص ٛظش پضضي ٛلشٝٓٞطیست)دس ٢ٛبیت ٛٞع دسٗبٙ ض٘ب ثب تٞخ٠ ث٠ ضشایف ثبٓیٜی ٝ

. ٗی ضٞدض٘ب اٛتخبة 
 

  : مراقبت از فیستول

ض٘ب ثشای اٛدبٕ ١٘ٞدیبٓیض َماوطًر کٍ گفتٍ شذ   

 ث٠ كیستّٞ یب ُشاكت ٠ً استجبقی ثیٚ ضشیبٙ

 است ٝ ٗٞخت (سیب١شٍ) ٝ ٝسیذ (سشخشٍ)

ضٞد ٛیبص ٗجشٕ  ث٢تش ث٠ خشیبٙ خٞٙ ٗی  دستشسی

داسیذ ٝ ث٢تشیٚ سٝش دستشسی ػشٝهی دس ١٘ٞدیبٓیض 

 سب ّ ٝ ضتی ُب١ی تب 7-5ٗضٗٚ كیستّٞ است ٠ً 

  .سب ّ ١ٖ هبثْ استلبدٟ خٞا١ذ ثٞد10

 

 

 قّٞ ػ٘ش كیستّٞ یب  تٞاٛیذس ٗی یص ثب سػبیت ٌٛبت 

 ٗبٜٛذ  ُشاكت خٞد سا قٞالٛی تش ٛ٘ٞدٟ ٝ اص ػٞاسؾی

  : ٛ٘بییذ   خُٔٞیشی  اٙ ػلٞٛت ٝ اص ًبساكتبدٙ

 

o  تب زٜذ سبػت ثؼذ اص دیبٓیض ثشای پش١یض اص ایدبد ػلٞٛت ض٘بٕ ٌٜٛیذ

o  ٗطْ سٞصٙ ١ب اص ٛظش خٞٛشیضی ٝ هشٗضی پٞست ًٜتشّ ًٜیذ
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o  اص داسص ًطیذٙ، زشخیذٙ سٝی اٛذإ كیستّٞ داس،پٞضیذٙ ٓجبس تَٜ یب داضتٚ دستجٜذ

ٝ سبػت دس آٙ دست پش١یض ًٜیذ 

o اص ثٌبس ثشدٙ تیؾ ضیٞ ثشای صدٝدٙ ٗٞ اص ػؿٞ ثپش١یضیذ  

o  ( ًیٔٞ ُش2ٕضذاًثش )پش١یض اص ضْ٘ یب ثٜٔذ ٛ٘ٞدٙ اخسبٕ سِٜیٚ ثب دست كیستّٞ داس 

o  دهیو٠ 15-20ثؼذ اص ات٘بٕ دیبٓیض ٝ پس اص خشٝج سٞصٙ ١ب سٝی ٗطْ ثب دست ث٠ ٗذت 

 .كطبس آٝسیذ تب اضت٘بّ خٞٛشیضی ًب١ص یبثذ

o د استلبدٟ ًشد+تٞاٙ اص پ٘بد ٝیتبٗیٚ آ ثشای ٛشٕ ضذٙ پٞست ٛبضی٠ سٞصٙ ١ب ٗی . 

o صخٖ خٞدداسی ٛ٘بییذ اص ًٜذٙ پٞست٠ ١بی  . 

o  ٚاص دست كیستّٞ داس ٜٗ٘ٞع است ٝیب تضسین ٠ٛٞ٘ٛ خٞٙ ُشكتٚ یب سٍ ُشكت. 

o اص دست كیستّٞ داس كطبس خٞٙ ُشكتٚ ٜٗ٘ٞع است .

o  ثبص ٝ ثست٠ ًشدٙ ٗطت، كطشدٙ یي ت٠ٌ )پس اص كیستّٞ ُزاسی، ٝسصش ١بی ست

ثب ایٌٜبس ١ٖ ػٌ٘ٔشد كیستّٞ .ضت٘ب ثكٞس ٗتٜبٝة اٛدبٕ ضٞد (خ٘یش دس دست كیستّٞ داس

ٝسیذ١بی اقشاف كیستّٞ ٛیض ١ش ز٠ ث٢تش ٗتسغ ضذٟ ٝ ثشای دیبٓیض هبثْ ؛ضٞد ث٢تش ٗی

 .داستلبدٟ ٗی ُشد

o ضذٙ یب هكغ .ثب ٓ٘س كیستّٞ كؼبّ، ٓشصضی دس صیش دست خٞد اضسبس ٗی ًٜیذ ًٖ

 .ٓشصش ث٠ ٜٗض٠ٓ ایدبد ٗطٌْ دس كیستّٞ است ٠ً ثبیذ ضت٘ب خشاش ٗشاخؼ٠ ٛ٘بییذ

o  ّٞپس اص كیستّٞ ُزاسی،تب ضذ اٌٗبٙ اص اكت كطبس خٞٙ یب ؾشث٠ خٞسدٙ ٛبضی٠ كیست

. اختٜبة ضٞد

o یؼٜی دس یي ٛبضی٠ ث٠ ضذت ثشخست٠ ٝ پش خٞٙ  .ُبٟ كیستّٞ دزبس آٛٞسیسٖ ٗی ضٞد

 ٝ ضت٘ب ثبیذ آٙ سا ث٠ خشاش ٛطبٙ داد ٠ً خكش پبسُی ٝ خٞٛشیضی داسد  ُشدد-ٗی

. ٗخػٞغب اُش پٞست سٝی آٙ ٛبصى ثبضذ
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o  ا ثكٞس زشخطی دس خٔسبت دیبٓیض تـییش ساص پشستبس دسخٞاست ًٜیذ تب خبی سٞصٙ ١ب

 .ایٚ ًبس ػ٘ش كیستّٞ سا ثیطتش ًشدٟ،خكش ایدبد آٛٞسیسٖ سا ًب١ص ٗی د١ذ.د١ذ

 

ولی رعایت . سال است7-10عمر فیستول 

 .نکات عنوان شده السامی است

 رمراقبت از کاتت

ًبتتش ث٠ صثبٙ سبدٟ ٠ٓٞٓ ثبسیي ٝ دٝ ضبخ٠ ای 

 است ٠ً ثست٠ ث٠ ضشایف ػشٝهی ثی٘بس دس ُشدٙ،

 ٝ ٗشاهجت  ضٞد سی٠ٜ ٝ یب ًطب٠ٓ ساٙ تؼجی٠ ٗی

. ١بی خبظ خٞد سا ٗی قٔجذ

  

 

 

 

 

 :پرستار و بیمار بایذ به موارد زیر توجه داشته باشنذ

 ،پشستبس ٝ ثی٘بس ضت٘ب ثبیذ اص ٗبسي استلبدٟ ٛ٘بیٜذ دس قّٞ هكغ ٝ ٝغْ دیبٓیض. 

 سش ًبتتش ٝ ٠ٓٞٓ ١ب ١شُض ٛجبیذ دس ٗؼشؼ ١ٞای آصاد ثبضذ. 

 سشپٞض٢ب ی ًبتتش ١٘یط٠ ثبیذ ثست٠ ثبضذ. 

 پبٛس٘بٙ استشیْ سٝی ًبتتش ١٘یط٠ هشاس داضت٠ ثبضذ. 

 اص ٝاسد آٗذٙ ؾشث٠ ٝ یب ایدبد ًطص ث٠ ًبتتش،ثخػٞظ ١ِٜبٕ دیبٓیض ثپش١یضیذ. 

  ٟاص ًبتتش خ٢ت ُشكتٚ ٠ٛٞ٘ٛ خٞٙ ٝ تضسین داسٝ ٝ صدٙ سشٕ ث٠ ١یر ػٜٞاٙ استلبد

 .ٌٜٛیذ

 سا ث٠ خٔٞ یب ػوت ضشًت ٛذ١یذ آ، ضذٙ ًبتتشادس غٞست خبثح ٙ .

  (كوف تٞسف پشستبس)ًٔ٘پ ١بی ًبتتش ؿیش اص صٗبٙ دیبٓیض ثبص ٝ ثست٠ ٛطٞد. 

 اص ١ش٠ُٛٞ خٖ ضذٙ ٠ٓٞٓ ١بی ًبتتش دس صٗبٙ ؿیش دیبٓیض خُٔٞیشی ًٜیذ .
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 هس٘ت خبسخی ًبتتش ١شُض ٛجبیذ دس آة ض٘بٕ ؿٞق٠ ٝس ضٞد .

 ،ث٠ ١یر ػٜٞاٙ دستٌبسی یب سؼی دس  دس غٞستی ٠ً ًبتتش اص ٗطْ خٞد خبسج ُشدیذ

 .كوف ثالكبغ٠ٔ ث٠ پضضي ٗؼبٓح ٗشاخؼ٠ ٛ٘بییذ.ثشُشداٛذٙ آٙ ث٠ ٗطْ اٝٓی٠ خٞد ٌٜٛیذ

  ٙدس غٞست استط٘بٕ، ثالكبغ٠ٔ ٗطْ ًبتتش ثبیذ ث٠ غٞست استشیْ خطي ٝ پبٛس٘ب

 .دصٗبٙ استط٘بٕ ثبیذ تب ضذ اٌٗبٙ ًٞتبٟ ثبش.ضٞد

 ث٢تش است ث٠ غٞست تشتیجی ١ش ٛبضی٠ سا .ثشای استط٘بٕ ٛجبیذ اص دٝش آة استلبدٟ ضٞد

. ضستطٞ د١یذ تب آة ً٘تشی ث٠ س٘ت ًبتتشسشاصیش ضٞد

 ٙٝسٝدی ًبتتش ١ب دستٌبسی ٝ ثبص ٛطٞد  سش،ث٠ ١یر ػٜٞا . 

 ٗطْ ًبتتش ًبٗال ت٘ییض ٝ خطي ٢ِٛذاسی ضٞد .

 دس غٞست خٞٛشیضی اص ٗطْ ًبتتش،كٞسا ث٠ پضضي ٗؼبٓح اقالع سسبٛی ضٞد  .

 دس غٞست تت ٝ ٓشص ٝ هشٗضی پٞست اقشاف ًبتتش،سشیؼب ث٠ پضضي ٗشاخؼ٠ ٛ٘بییذ. 

  اُش دیبٓیض ض٘ب ث٠ ١ش ػٔتی هكغ ضذ،ٝٓی ًبتتش سا ث٠ غالضذیذ پضضي خٞد ِٛبٟ داضت٠

دسٗبٛی زٜذ ثبس دس ١لت٠ ٠ٓٞٓ ١بی ًبتتش سا ١پبسی٠ٜ - یي ٗشًض ث٢ذاضتیسایذ،ضت٘ب د-

 .ٝدًٜیذ تب اص ٓخت٠ ضذٙ ًبتتش ٝ اٛسذاد الیٚ ١ب خُٔٞیشی ش

  ْثبس دس ١لت٠ دس ثخص دیبٓیض یب یي ٗشًض دسٗبٛی ٗد٢ض ث٠ 3پبٛس٘بٙ ًبتتش سا ضذاه

 .د سٝش استشیْ تؼٞیؽ ٛ٘بیی

 

توصیه هایی در مورد داروهای 

  مصرفی بیماران دیالیسی

 
 

زٞٙ دس ٗـض استخٞاٙ سسٞة ٗی ًٜٜذ، اص ٗػشف دساص ٗذت آٙ ..... داس١ٝبی ضبٝی آٓٞٗیٜیٖ.1

 .ثبیذ خٞدداسی ضٞد

تشًیجبت ًٔسیٖ ث٢تش است ١٘شاٟ ثب ٝیتبٗیٚ دی ٗػشف ضٞٛذ تب خزة ًٔسیٖ اكضایص .2

 .یبثذ
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ٗػشف  (ث٠ ضشـ ٗ٘بٛؼت اص ایدبد ٝسٕ)ٌْٗ٘ ١بی ٝیتبٗیٚ دی ١٘شاٟ ثب ٗبیؼبت ًبكی . 3

 .ضٞد تب اص ثشٝص  ثیٞست خُٔٞیشی ضٞد

٠ً ث٠ دٝ . دس دسٗبٙ آٛ٘ی دس ٛبسسبیی ٗضٗٚ ًٔیٞی تطت ١٘ٞدیبٓیض ٗی ثبضذ اپشًس.4

 .غٞست ٝسیذی ٝ صیش خٔذی ٗػشف ٗی ضٞٛذ

 

 

 

 .  دارویی که نیاز به توجه و مراقبت  داردEprexاپرکس  

 : از دارٍخاًه به هٌسل Eprexحول *

  ٙاص هشاس داد Eprex دس ٗدبٝست ٛٞسخٞسضیذ ٗوبثْ پٜدشٟ یب ضیط٠ اتٞٗجیْ خٞداسی 

دس صٗبٙ ضْ٘ ٝ ٛوْ دس ًٜبس . ٛ٘بییذ صیشا دٗبی ایٚ داسٝ ٌٗ٘ٚ است ث٠ سشػت ثبال سٝد

 .یخ ُزاضت٠ ضٞد

  ْ٘اصض Eprex دسخ٠ 77)دسخ٠ سبٛتی ُشاد 25 دس اتٞٗجیٔی ٠ً دٗبی داخْ آٙ ثیص اص

 .ثبضذ خٞدداسی ٛ٘بییذ(كبس٢ٛبیت

  ،اص تٌبٙ دادٙ ضذیذآٗپّٞ یب ضیط٠ داسٝ ضتی ١ِٜبٗی ٠ً داسٝ دس خؼج٠ خٞد هشاسداسد

 .خذا خٞداسی ٛ٘بییذ

 تبسیخ اٛوؿبی داسٝ  سا ًٜتشّ ًٜیذ. 

  : در هٌسلEprexطریقه ًگهداری *

  دسخ٠ سبٛتی ُشاد دس هلس٠ ای ٗٞخٞد دس دسة 2-8سشیؼب اپشًس سا دس یخسبّ ثب دٗبی 

 .آٙ هشاس د١یذ

 اص هشاس دادٙ اپشًس دس كشیضس خذا خٞداسی ٛ٘بییذ . 

  اپشًس سا ١٘ٞاسٟ اص ٗدبٝست ٛٞس ٜٝٗبثغ ُشٗبیی دٝس ٠ِٛ داسیذ . 

بدانید که همودیالیس تمام وظایف کلیه را انجام نمی دهد و برای جلوگیری 

 .از عوارض ناشی از آن باید داروهایی را بطور معمول مصرف نمایید
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  تبصٗبٛی ٠ً اص داسٝ استلبدٟ ٌٛشدٟ ایذ آٙ سا دس یخسبّ دسٝٙ خؼج٠ ٗوٞایی خٞد ٠ِٛ  

 .داسیذ

  اپشًس سا ٛجبیذ سهین ًشد ٝ ث٠ ظشف دیِش ٜٗتوْ ًشد ٝ یب ثب ٗطّٔٞ ١بی داسٝیی دیِش

 .ٗخٔٞـ ٛ٘ٞد

 

 

 ببید درببرُ تغذیِ خَد بداًٌد  آًچِ بیوبراى دیبلیشی

 

 

 هْن هغذی هَاد بب آشٌبیي

 ث٠ ٛسجت ثیطتشی ٗوذاس دیبٓیضی اكشاد  دس.است ثذٙ ثشای ٗـزی ٗٞاد تشیٚ ٢ٖٗ اص یٌی : پشٝتئیٚ

 . است الصٕ اكشاد سبیش

 

  .ٗی ضٞد خٞٙ كطبس ٝ تطِٜی ثبػث آٙ صیبد ٗوذاس.است ثذٙ دس ٗٞخٞد اٗالش خ٠ٔ٘ اص  :سذیٖ 

 

از هصرف هرگًَه هسکي به خصَص هتَکارباهَل ٍ : تَجه 

 .باکلَفي خَدداری فرهایید هگر با تجَیس پسشک هعالجتاى 
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 ٝ ػؿالت تبثیش هٔت آٙ ثش ؾشثبٙ پبییٚ یب ثبال خیٔی ٗوذاس .است ثذٙ ثشای الصٕ اٗالش اص  :پتبسیٖ

 .ُزاسد ٗی

 

 ٗطٌبٓت ٝ پٞستی خبسش ثبػث خٞٙ دس صیبد كسلش. ثبضذ ٗی ثذٙ ثشای الصٕ اٗالش خضء :كسلش

. ضٞد ٗی استخٞاٛی

 

     پزٍتئیي

 
ُٞضت، ٗب١ی، تخٖ  : ٜٗبثغ ؿٜی اص پشٝتئیٚ

  .ضیش ٝ كشاٝسدٟ ١بی آٙ ٗشؽ، ٗشؽ،

 3ث٠ اٛذاصٟ ) ُشٕ 200ثی٘بساٙ دیبٓیضی سٝصا٠ٛ  

ٗی تٞاٜٛذ اص  (ت٠ٌ ُٞضت ًٞزي خٞسضتی

. ُٞضت هشٗض استلبدٟ ٛ٘بیٜذ

 

: ضٞد ً٘جٞد پشٝتئیٚ ثبػث ٗٞاسد صیش ٗی

 
 از دست دادن تًدٌ ماَیچٍ ای ي کاَش يزن 

 کاَش مقايمت در برابر عفًوت َا 

 کىدی بُبًد زخم َا 

 کاَش اورشی 

: ضٞد اكضایص ٗػشف پشٝتئیٚ اٝسٟ سا اكضایص دادٟ ٝ ٗٞخت ٗٞاسد صیش ٗی

 خستگی 

 تًُع ي استفراغ 

 سر درد 

 احساس طعم بد در دَان 
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     سدین
ثبدإ   : ٠ٛٞ٘ٛ ١بیی اص ؿزا١بی ثب ٗیضاٙ ثبالی سیذٕ ضبْٗ

ضٞس، ثبدإ صٗیٜی، اٛٞاع تخ٠٘ ١ب، زیپس ٝ پلي، زٞة ضٞس، 

صیتٞٙ پشٝسدٟ، خیبسضٞس، ًٖٔ ضٞس، تشضی ١ب، سة ١ب، 

سٞسیس ٝ ًبٓجبس، ًٜسشٝ ُٞضت، ثشُش١ب ٝ سبیش كشآٝسدٟ 

١بی ُٞضتی ٝ ٗب١ی ١بی دٝدی، سبسدیٚ، تٚ ٗب١ی، اٛٞاع 

پٜیش١ب، ؿزا١بی ضٞس ٝ ًٜسشٝی ٝ كشایٜذ ضذٟ، تشدًٜٜذٟ ١بی 

ُٞضت، سس سٞیب، سس ٝ سة ُٞخ٠ كشِٛی، خشدّ، ادٝی٠ ١بی 

 .ٝ زبضٜی ١بی آٗبدٟ ٗخػٞظ سبالد (ًبسی )ٗشًت 

: تٞاٜٛذ ٗٞخت ٗٞاسد صیش ضٞٛذ ٗٞاد ؿزایی ضٞس ٗی

  افسایش تشىگی کٍ باعث افسایش وًشیدن آب می شًد
  باال رفته فشار خًن

  تىگی وفس

  :ثشای ث٢تش ضذٙ قؼٖ ؿزا١ب ث٠ خبی ٛ٘ي ٗی تٞاٛیذ اص ایٚ ٗٞاسد استلبدٟ ٛ٘بییذ

اديیٍ َا ي گیاَان معطر .1
طعم دَىدٌ َای بدين ومک .2
لیمً .3
سرکٍ . 4

 

  :پتبسین

اًثش ؿزا١ب ضبٝی پتبسیٖ ١ستٜذ ٝ ثشخی اص 

آ٢ٛب ٛسجت ث٠ ثوی٠ پتبسیٖ ثیطتشی 

 ٟپتبسیٖ ث٠ ًبسًشد ث٢تش اػؿب ٝ ٗب١یر.داسٛذ

١ب ً٘ي ًشدٟ ٝ اُش سكص پتبسیٖ دس خٞٙ خیٔی ثبال یب پبییٚ ثبضذ ٗی تٞاٛذ ثش سٝی ؾشثبٙ 

. اُش پتبسیٖ خیٔی ثبال ثبضذ ٗی تٞاٛذ سجت ایست هٔجی ضٞد.هٔت اثش ثِزاسد

ثشًٝٔی، ٛخٞد، اسلٜبج، ًذٝ ضٔٞایی، ًٖٔ  :ثؼؿی اص ؿزا١بی ضبٝی پتبسیٖ ػجبست است  اص

ُٞخ٠ كشِٛی خبٕ یب پخت٠ كوف ث٠ اٛذاصٟ یي ػذد ٗتٞسف دس سٝصٗدبص )سة ُٞخ٠ كشِٛی
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 ٝ ٗیٟٞ ١بیی آستیطٞ، آًٝٝبدٝ، زـٜذس، ًشكس، هبسذ، ثبٗی٠ ٝ كٔلْ تٜذ ،، سیت صٗیٜی(است

 ،ٗٞص، خشٗب، اٛدیش، صسد آٓٞ، آٓٞ، ًیٞی، قبٓجی، پشتوبّ، ُشیپ كشٝت، ضٔیْ، ُشٗي زٞٙ 

 .ی ٝ ٛبسِٛیُالة

 

 سبػت دس آة خیس د١یذ ٝ زٜذ ثبس آة آٙ سا 8 ،سیت صٗیٜی سا خشد ًٜیذ

 .ٝ سپس استلبدٟ ًٜیذ ػٞؼ ًٜیذ

ٝ . سبػت ثبیذ دس آة خیسبٛذٟ ضذٟ ٝ آة آٙ دٝس سیخت٠ ضٞد24ٛخٞد ٝ ٓٞثیب 

. پتبسیٖ آٙ ًبست٠ ضٞد (آة پض )ثب پخت٠ ضذٙ 

. سجضیدبت ثب زبهٞ ٠ٓ ضٞد ٝ آة آٙ دٝس سیخت٠ ضٞد ٝ سپس استلبدٟ ُشدد

 

 

  :فسفز

 
 

 ُٞضت ،ثبدإ صٗیٜی،  ًشٟ ،  كشاٝسدٟ ١بی ٓجٜی ، پٜیش،ضیش  :ؿزا١بی ثب ٗیضاٙ كسلش ٗتٞسف

 ٗشؽ  ، ٗب١ی،هشٗض 

ٗثال اُش دس یي سٝص ٛػق ٓیٞاٙ ضیش  .ضذٟ یي ٛٞع ٗػشف ضٞد سٝصا٠ٛ اص ؿزا١بی ٛبٕ ثشدٟ

. استلبدٟ ٜٛ٘بییذ... ٗػشف ٛ٘ٞدٟ ایذ،دیِش دس آٙ سٝص اص پٜیش ٝ ٗبست ٝ 

 دهت آٙ ٗػشف دس است ٝ الصٕ ١ستٜذ كسلش ثیطتشی ٗوذاس داسای سجضیدبت اص ثشخی

 سیت ٝ كشِٛی ُٞخ٠ ،سة پخت٠ اسلٜبج ، سجض،هبسذ،رست،ثبٗی٠ ٛخٞد:ٗبٜٛذ ضٞد ثیطتشی

 . آثپض صٗیٜی

: اضتیبـ ًٜیذ  خٞسدٙ ٗٞاد ؿزایی صیش ث٠ دٓیْ داضتٚ سكص ثبالی كسلش دس

  دا٠ٛ ١ب ٝ آخیْ ١ب

  ٟثش٠ُ ُٜذٕ ٝ ؿالت كشاٝسی ضذ

 ضجٞثبتی زٞٙ ٛخٞد ٝ ٓٞثیب 
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: مراقب خودمان باشیم

 

هبیعبت 
اكشادی ٠ً تطت دسٗبٙ ثب ١٘ٞدیبٓیض ١ستٜذ ثبیذ دس ٗػشف ٗبیؼبت سٝصا٠ٛ خٞد دهت 

     :ٗؼ٘ٞال ٗوذاس ٗبیؼبت ٗٞسد ٛیبص ثستِی داسد ث٠. داضت٠ ثبضٜذ

 .كطبس خٞٙ- ٗیضاٙ ٗبیؼبت داخْ ثذٙ- ضدٖ ادساس دكؼی

ًٜذ ٠ً ٗیضاٙ ٗػشف ٗبیؼبت ٗدبص  پضضي ٝ ٗتخػع تـزی٠ ثشای ثی٘بس تؼییٚ ٗی

 2ضذٝد ) سی سی400سبػت٠ ثی٘بسی 24ثشای ٗثبّ اُش ادساس ). ثبیذ دس ز٠ ضذ ثبضذ

 ( سی سی ٗبیؼبت ٗػشف ٛ٘بیذ900ثبضذ،سٝصا٠ٛ ٗیتٞاٛذ  (ٓیٞاٙ
 

ثبیذ تٞخ٠ داضت ٠ً ثؼذ اص تؼكیالت قٞالٛی ٗذت ٗبٜٛذ ایبٕ ٛٞسٝص ٌٗ٘ٚ است اكضایص 

 .ٝصٙ ثی٘بس ث٠ ػٔت زبهی ثبضذ

دس ُشٗب ثی٘بساٙ دزبس ًب١ص ٝصٙ ٗی ضٞٛذ ٠ً ػٔت آٙ ً٘ی اضت٢ب ٗی ثبضذ ٝ دس كػّٞ 

 .سشد سبّ اضت٢بی ثی٘بساٙ اكضایص یبكت٠ ٝ دزبس اكضایص ٝصٙ ٗی ضٞٛذ
 

 :ٝصٙ خطي خٞد سا ثذاٛیذ

 ثؼذ "ٝصٙ ایذٟ آّ ض٘ب ثذٝٙ ١یس٠ِٛٞ آة اؾبك٠ دس ثذٙ است ٠ً ٗؼ٘ٞال: ٝصٙ خطي

ٝصٙ خطي ٝصٛی است ٠ً ض٘ب ثبآٙ اضسبس خٞثی داسیذ ٠ٛ . دیبٓیض ثبیذ ث٠ آٙ ثشسیذ

اكضایص كطبس خٞٙ ،تِٜی ٛلس، ٝسٕ دست ٝ )ػالیٖ ٛبضی اصاكضایص ٝصٙ داسیذ ٗبٜٛذ 

ٝ ٠ٛ ػالیٖ اص  (پب ٝ غٞست،اضسبس سِٜیٜی دس هلس٠ ، ثشخست٠ ضذٙ ٝسی ُشدٛی

ًب١ص كطبس خٞٙ،ُشكتِی غذا، سشُید٠،  )دست دادٙ ثیص اصضذ آة ثذٙ سا ٗبٜٛذ 

ض٘ب ثب سسیذٙ ث٠ ٝصٙ خطي ثؼذاص دیبٓیض ١یسیي اص . (ُشكتِی ػؿالت، ؾؼق ضذیذ

 .ػالیٖ كٞم سا ٛجبیذ داضت٠ ثبضیذ

 

 :اؾبك٠ ٝصٙ ثیٚ دٝ دیبٓیض خٞد سا ًٜتشّ ًٜیذ
 ًیُٔٞشٕ اؾبك٠ 2 آی 8/1سؼی ًٜیذ دس كبغ٠ٔ ثیٚ دٝ دیبٓیض ث٠ اصای ١شسٝص ثیص اص 

اؾبك٠ ٝصٙ ثیص اص . ٝصٙ ثذٙ خٞد اؾبك٠ ٝصٙ ثیبٝسیذ% 5یب ً٘تش اص.ٝصٙ ٛذاضت٠ ثبضیذ

 .ضذ ایدبد ٗطٌالت هٔجی ٝ سیٞی ٛ٘ٞدٟ ٝ قّٞ ػ٘ش ض٘ب سا ًٞتبٟ ٗی ًٜذ
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آيا ممكه است به خاطر دياليس دچار عفووت شويم؟ 

دس ثیطتش ٗٞاسد ، ثب ث٠ ًبسُیشی سٝش ١بی غطیص ؾذػلٞٛی ًشدٙ، ضبْٗ ت٘یض ًشدٙ پٞست 

، استلبدٟ ًشدٙ اص ٗٞاد ؾذػلٞٛی ًٜٜذٟ ، دس ٛوبـ ٝسٝد سٞصٙ یب ١ش ًدب ٠ً خٞٙ ث٠ خبسج اص 

. ثذٙ خشیبٙ ٗی یبثذ، ٗی تٞاٙ خكش ػلٞٛت سا ًب١ص داد

زياداست؟ (يرقان )آيا خطر ابتال به هپاتيت 

یي ػلٞٛت ٝیشٝسی ًجذی است ٠ً دسغٞسٙ ٗضٗٚ ضذٙ ٗی تٞاٛذ آسیت  (یشهبٙ )١پبتیت 

 ضبیغ تشیٚ ١پبتیت دس ٗشاًض دیبٓیض است، ٠ً ١C ٝ Bپبتیت ٛٞع  .١بی خذی ث٠ ًجذ ٝاسد ًٜذ

١ب ٝ ت٘بس ثب سٞصٙ آٓٞدٟ اص  اص قشین اٛتوبّ خٞٙ ٝ كشآٝسدٟ ١بی خٞٛی یب آٓٞدُی دستِبٟ

 ٗی تٞاٙ ٗطخع ًشد ٠ً Bكشدی ث٠ كشد دیِشسشایت ٗی ًٜذ، ثب آصٗبیص آٛتی طٙ ١پبتیت 

ثب ث٠ ًبسُیشی سٝش ١بی ایٜ٘ی ٝ  ز٠ ًسی ٗجتال ث٠ ١پبتیت خٞٛی است، دس ٗشاًض دیبٓیض،

. ثی٘بساٙ آٛتی طٙ ٗثجت، ٗبٛغ ضیٞع ایٚ ثی٘بسی ٗی ضٞٛذ ١بی ١٘ٞدیبٓیض خذاسبصی دستِبٟ

 دس خُٔٞیشی اص اٛتطبس ١پبتیت خٞٛی ٛوص ثسیبس Bدس ١ش غٞست صدٙ ٝاًسٚ ١پبتیت 

. ٗؤثشی داسد

الصٕ ث٠ رًش است ٠ً اٗشٝصٟ ث٠ دٓیْ ٝخٞد سٝش ١بی دسٗبٛی ٜٗبست، ًٖ خٞٛی دس اكشاد 

دیبٓیضی ثسیبس ً٘تش ضذٟ ٝ دیِش زٜذاٙ ٛیبصی ث٠ تضسین ٝ دسیبكت ٌٗشس خٞٙ ٛذاسٛذ،ایٚ 

. ٗٞؾٞع، یٌی اص دالیْ اغٔی ًب١ص خكش اثتال ث٠ ١پبتیت دس اكشاد دیبٓیضی است

ايدز چطور؟ 

ثی٘بس ی ٝیشٝسی است ٠ً ٌٗ٘ٚ است اص ساٟ خٞٙ ٜٗتوْ  (سٜذسٕ ٛوع ایٜ٘ی اًتسبثی )ایذص

ٗٞاسدی اص قشین كشآٝسدٟ ١بی خٞٛی  ایٚ ثی٘بسی ثیطتش اص قشین ت٘بس خٜسی ٝ دس .ضٞد

ایذص ٛیض ٗبٜٛذ ١پبتیت ثب ث٠ ًبسُیشی سٝش ١بی خبظ هبثْ تطخیع ٝ . ٜٗتوْ ٗی ضٞد

 ًبسًٜبٙ ٗشاًض دیبٓیض ثب ایٚ اهذاٗبت اضتیبقی ًبٗالً آضٜب ١ستٜذ، ٝ ضتی دس .پیطِیشی است

غٞست ٝخٞد كشد ٗجتال ث٠ ایذص دس ثخطی ٠ً ض٘ب دسآٙ دیبٓیض ٗی ضٞیذ، خكشی ٗتٞخ٠ تبٙ 

.  ٛخٞا١ذ ضذ

: یبد بگیزیدبیوبر عشیش 

ًٌ٘ی ٗی تٞاٛذ   ٠ً تـزی٠ غطیص ز٠د ٝ ثذاٛید یبد ثِیشی ١بی ًٔی٠دسثبسٟ ثی٘بسی 

 .ثٌٜذ
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 یبد ثِیشیذ  ث٠ ز٠ ٗیضاٙ ٗی تٞاٛیذ ثخٞسیذ ٝ ثیبضبٗیذ 

یبد ثِیشیذ اُش ٗطذٝدیت ٗبیؼبت ٝخٞد داسد،ٗیضاٙ ٗبیؼبت ٝ ؿزا سا ز٠ِٛٞ اٛذاصٟ  

 ُیشی ًٜیذ

 خٔسبت اٗٞصضی دػٞت ًٜیذث٠ كبٗیْ ٝ دٝستبٙ سا  

 ٝصٙ ثذٙ، كطبس خٞٙ ٝ آصٗبیص ١بی خٞٙ خٞد سا ًٜتشّ ًٜیذ 

 داسٝ ١ب سا قجن تدٞیض پضضي ٗػشف ٛ٘بییذ 

 ٝسصش ًٜیذ 

 اص ٗتخػع تـزی٠ دس ٗٞسد دالیْ داضتٚ تـزی٠ ٜٗبست سئٞاّ ًٜیذ 

 (ٗكبثن ٗطذٝدیت ١ب ) دس تـزی٠ خٞد خالم ٝ ٛٞ آٝس ثبضیذ 

 آسإ ثبضیذ ٝ اص خٞسدٙ ٓزت ثجشیذ 

 دس ٗٞسد ٗٞاد ؿزایی ٝ ٛٞضیذٛی خذیذ سئٞاّ ًٜیذ 

  ثذٝٙ ٗطٞست ثب ٗتخػع تـزی٠ اٛدبٕ ٛذ١یذ سایٖ ؿزاییطتـییش س 

 ٝهتی خٞة ؿزا ٛ٘ی خٞسیذ یب ٝصٙ اص دست ٗی د١یذ ثب پضضي ٗطٞست ًٜیذ 

دس ٗٞسد سصیٖ ؿزایی خٞد ثب ٗتخػع تـزی٠ ٗطٞست ٛ٘بییذ  

 سخن آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

اميذياريم كٍ تا استفادٌ از ايه اطالعات تتًاويذ خًد را تٍ خًتي تا تيماري كليًي تطثيق 

دَيذ، ي تٍ ياد داضتٍ تاضيذكٍ تيماري َمٍ زوذگي ويست ، تلكٍ جسئي از آن است،َذف از 

آرامص كافي تراي پرداخته تٍ يك زوذگي فعال ، پر اميذ ي سازوذٌ  ايجاد كىترل تيماري

ترخًرد صحيح تا تيماري كليًي ، ي اوتخاب ريش مىاسة درمان تٍ ضما ايه امكان را .است

ي تٍ  ريحيٍ خًد را حفظ كىيذ ، مي دَذ، كٍ تا تٍ دست آيردن احساس سالمتي وسثي

 .زوذگي سالم ي فعال خًد تازگرديذ

. پس اجازٌ وذَيذ،تيماري كليًي َيچگاٌ احساس خًضثخت تًدن را از ضما تگيرد
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