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ّز سبلِ تؼذاد سیبدی اس افزاد جبهؼِ ثِ ًبرسبیی 

ولیِ هجتال هی ضًَذ وِ درغذ لبثل تَجْی اس آًْب را 

. هجتالیبى ثِ دیبثت تطىیل هی دٌّذ

 ثِ ػلت تخزیت ػزٍق در هزاحل اثتذایی ثیوبری،

 . پزٍتئیي در ادار ظبّز هی ضَدریش هَجَد در ولیِ

می د هنگام درگیری کلیه با تشخیص زو

  با درمان های مختلف و کنترل قنذ خونتوان

.  جلوگیری کردآناز بذتر شذن 

ثذى در هزحلِ ثؼذ، ولیِ ّب تَاى دفغ هَاد سایذ 

. اس خَى را اس دست هی دٌّذ (هثل وزاتیٌیي ٍ اٍرُ)

، ًطبًِ ّبی 1در ثیطتز هجتالیبى ثِ دیبثت ًَع 

  اس ضزٍع ثیوبری سبل ثؼذ20 تب 15گزفتبری ولیِ 

ػلت هؼلَم  ة2 در دیبثت ًَع اهب .هطبّذُ هی ضَد

ًجَدى سهبى ضزٍع ثیوبری سهبى ثزٍس ایي ٍالؼِ ّن 

لبثل پیص ثیٌی ًجَدُ ٍ هوىي است اس اثتذای 

 .تطخیع ثیوبری ایي هطىل ٍجَد داضتِ ثبضذ

 

فشار خون باال ثبیذ ثِ خبطز داضتِ ثبضیذ وِ 

عامل اصلی در پیذایش بیماری های کلیوی در 

 ّوچٌیي سبثمِ .مبتالبان به دیابت است

خبًَادگی فطبر خَى ثبال در فزد دیبثتی احتوبل اثتال 

فطبر خَى  .ثِ ثیوبری ولیَی را سیبدتز هی وٌذ

 هی 80/130هطلَة ثزای یه ثیوبر دیبثتی ووتز اس 

  .ثبضذ

 
هْوتزیي ًىتِ ثزای پیطگیزی اس پیذایص ػَارؼ 

دیبثت ایي است وِ لٌذخَى را در هحذٍدُ طجیؼی 

 ٍ ثؼذ اس غذا 130 تب 70لٌذ ًبضتب ثیي )ًگِ داریذ 

ٍ فطبر خَى خَد را هزتت وٌتزل  (180 تب 120ثیي 

وٌیذ ٍ در غَرت ثبال ثَدى آى ثِ پشضه هزاجؼِ 

. ًوبییذ

 
 

 :تشخیص درگیری کلیه در بیماران دیابتی

 پٌج سبل ثؼذ اس 1در ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت تیپ 

 سبػتِ جْت تؼییي 24تطخیع دیبثت آسهبیص ادرار 

اهب در ثیوبراى . ٍجَد پزٍتییي در ادرار دادُ هی ضَد

 ایي آسهبیص در ثذٍ تطخیع ثیوبری 2دیبثت تیپ 

ثزرسی ّوچٌیي آسهبیطبت جْت . اًجبم هی ضَد

   ثبیذ سبالًِ تحت ًظز پشضه تىزار ضَد وبروزد ولیِ ّب

 

  برای کنترل فشار خون و پیشگیری ازعوارض

 :کلیوی دیابت به نکات زیر توجه کنیذ

هػزف ًوه را در ٌّگبم طجخ غذا ٍ در سفزُ - 1

خَد هحذٍد وٌیذ ٍ اس هػزف غذاّبی ضَر ٍ وٌسزٍ 

 .ثپزّیشیذ.... ضذُ هبًٌذ چیپس ، تزضی، تي هبّی ٍ 
 

 
 

دارٍّبی ضذفطبرخَى را طجك ًظز پشضه  -  2

اس ایجبد یب یذ تب هؼبلج ثِ طَر هزتت هػزف وي

 .دیپیطزفت ثیوبری ّبی ولیَی جلَگیزی ًوبی



 در خػَظ هیشاى  :هػزف هتؼبدل پزٍتئیي  - 3

هػزف گَضت لزهش، هبّی، پٌیز ٍ دیگز هَاد غذایی 

 .حبٍی پزٍتییي ثب هطبٍر تغذیِ خَد هطَرت وٌیذ

در غَرت اضبفِ ٍسى، ٍسى خَد :  وبّص ٍسى– 4

در ایي هَرد ثب پشضه خَد هطَرت . را وبّص دّیذ

 . وٌیذ
 

 
 

در غَرت اثتال ثِ :  وٌتزل ػفًَت ادراری – 5

ػالیوی هبًٌذ سَسش ادرار ، تىزر ادرار ٍ ادرار وذر 

ووزدرد، ًبتَاًی در دفغ ادرار، ػلیزغن یب خًَی ، 

 جْت ثزرسی اس ًظز ػفًَت ٍجَد احسبس هزثَطِ،

 . ثِ پشضه خَد هزاجؼِ ًوبییذ

.   هػزف الىل را هتَلف ٍ سیگبر را تزن وٌیذ–6

سیگبر وطیذى پیطزفت ػَارؼ ولیَی را سزػت 

 .هی ثخطذ

تبى هزالت لٌذ خَى ٍ یثزای حفظ ولیِ ّب - 7

 .فطبر خَى خَد ثبضیذ

داضتي . فؼبلیت هٌظن ٍرسضی داضتِ ثبضیذ- 8

فؼبلیت ٍرسضی هٌظن ثِ هذت حذالل ًین سبػت در 

رٍس هی تَاًذ ثِ وٌتزل فطبر خَى، وبّص لٌذ خَى، 

وبّص چزثی خَى ٍ ثْجَد ٍضؼیت رٍحی ٍ ثزطزف 

وزدى احسبس وسبلت ٍ ثی حَغلگی در ضوب ووه 

 .وٌذ

 

 
 

هطىالت ولیَی در دیبثت ًیش هبًٌذ دیگز ػَارؼ 

هشهي آى لبثل پیطگیزی یب حذالل لبثل تبخیز 

 ثٌبثزایي ثب وٌتزل ٍ پیگیزی دلیك .اًذاختي است

 . هیتَاًیذ اس پیطزفت ػَارؼ جلَگیزی وٌیذ
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داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی سوٌبى 

 ردرهبًی وَثپژٍّطی ٍ هزوش آهَسضی 

ولیٌیه دیبثت 
 

 مراقبت از کلیه ها

 در بیماران مبتال به دیابت

 

 
 

 (هسئَل ولیٌیه دیبثت)دوتز ّبًیِ غجَری 

 94ثْبر 
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