
 

 

 ّبي تؾخيقيثزرعي ٍ يبفتِ

ّب، هيشًبي ٍ ي پزتًَگبري كليِتأييذ تؾخيـ ثِ ٍعيلِ

 هثبًِ، عًََگزافي، اٍرٍگزافي داخل ٍريذي يب پيلَگزافي

 يب عي عبػتِ 46 ادرار آسهَى ٍ خَى آسهبيؼ ،رتزٍگزاد

 هي ؽَد اًجبم تي اعكي ثب فالحذيذ پشؽك 

درهبى عٌگ كليِ ثغتِ ثِ ًَع عٌگ ٍ  :درهبى

درهبًي خَراكي ٍ كٌتزل  هبيغ ػلت آى هتغيز اعت

ّب  درد، ثخؾي اس درهبى حبد توبهي اًَاع عٌگ

 ّغتٌذ

خبرج كزدى عٌگ، تؼييي  :اّذاف افلي درهبى 

ًَع عٌگ، پيؾگيزي اس تخزيت ٍاحذّبي ػولكزدي 

كليِ، كٌتزل ػفًَت ٍ رفغ ّز گًَِ اًغذاد احتوبلي ، 

 پيؾگيزي اس غلظت ادرار ٍ افشايؼ ثزٍى دُ ادراري

رفغ ػالئن حبد هبًٌذ تَْع ٍ درد در   :تذاثيز طجي 

اٍرصاًظ ثب دارٍي هغكي ٍ ضذ اعتفزاؽ فَرت هي گيزد 

ّبي  درفذ ًيبس ثِ درهبى خبفي ًيغت ٍعٌگ 08ٍ تب 

 غبلجبدفغ هي ؽَد  كَچك

ثِ ػلل ثشرگي ثيؼ اس حذ ، خًَزيشي،   در ثؼضي هَارد

هوكي  -آعيت كليَي يب ػفًَت هذاٍم هجزاي ادراري

 .تزي ثبؽٌذ ّبي گغتزدُ اعت ًيبسهٌذ درهبى

 

دارٍّبي –هقزف ثؼضي اس دارٍّب )هكول ثيؼ اس اًذاسُ   

 كَرتَى ...(–ؽيوي درهبًي –َّرهًَي 

 ؽزايط َّا، ٍ آة هيتَاى عٌگ تؾكيل ديگز ػَاهل اس

 ايجبد يب خبؿ طجي هؾكالت سًذگي، ؽيَُ كبر، هحيط

 .ثزد ًبم... رٍدُ التْبثي ثيوبريْبي ًقزط، ،ادرار در تغييزاتي

عٌگ كليِ يك ػبهل خطز ثزاي ايجبد ثيوبري هشهي كليِ ٍ 

  (ESRD)پيؾزفت آى ثِ عوت ثيوبري هزحلِ پبيبًي كليِ

 .اعت

 ّبًؾبًِػالئن ٍ 

ّب در دعتگبُ ادراري ثِ ٍجَد اًغذاد تظبّزات ثبليٌي عٌگ

ّوزاُ ثب تَاًذ هيٍ يب ػفًَت ٍ يب ٍرم ثغتگي دارًذ. ػفًَت 

ثبؽذ. ثؼضي اس  ٍ تؼزيق ػالئوي هثل لزس ٍ تت ٍ تكزر ادرار 

هَجت ّب ّغتٌذ ٍ ّب ثذٍى ًؾبًِ ٍ يب ثب اًذک ًؾبًِعٌگ

ي ؽًَذ. ثقيِػولكزدي كليِ هيتخزيت تذريجي ٍاحذّبي 

آًْب هَجت ثزٍس دردّبي ؽذيذ خٌجزي  ٍ ؽذيذ ثب احغبط 

دقيقِ تب يكغبػت طَل كؾيذُ ٍ ثبثت  48فؾبر كِ اس 

ًيغت اهب اس ثيي ًوي رٍد درد هٌؾأ گزفتِ اس هٌطقِ كليَي، 

ثِ جلَ ٍ پبييي هثبًِ در سًبى ٍ ثِ ثيضِ در هزداى اًتؾبر 

احغبط عَسػ ٍ ًبراحتي ٌّگبم ادرار كزدى ٍ خَى  يبثذهي

تَاى ثِ درد ؽَد. اس ػالئن ديگز هيادراري غبلجبً ديذُ هي

ٍ رًگ غيز ؽذيذ كؾبلِ راى يب پْلَ، تَْع  ٍ اعتفزاؽ، 

 طجيؼي ادرار را ًبم ثزد.

 

 

   

 يّبي كليِ ٍهجبري ادرارعٌگ  

ّبي هؼذًي ٍ عختي ّغتٌذ كِ تَدُادراري  ّبيعٌگ

قغوت ّبي هختلف دعتگبُ ادراري) كليِ، حبلت ّب در 

ّبي ادراري ؽَد. عٌگتؾكيل هي،هثبًِ ٍ پيؾبثزاُ (

ؽًَذ ٍ ّبي عَم ٍ پٌجن سًذگي ايجبد هيثيؾتز در دِّ

ؽَد. در ثيوبري در هزداى ثيؾتز اس سًبى هؾبّذُ هي

عبل ثؼذ  7 در طي ،حذٍد ًيوي اس ثيوبراى داراي عٌگ

 ؽًَذ.هجذداً هجتال ثِ عٌگ كليِ هي

ّب ثب ّن هتفبٍت  ّغتٌذ ٍ هوكي اعت جٌظ ايي عٌگ

كِ ّبي اگشاالت، كلغين، اعيذ اٍريك ثبؽٌذاس كزيغتبل

عٌگْبي كلغيوي ؽبيؼتزيي ًَع عٌگ را تؾكيل هي 

 ّب ثب ّن هتفبٍت ّغتٌذ.اس ًظز اًذاسُ ًيش عٌگ دّذ 

عٌگ ريشُ ّغتٌذ ٍ يب هوكي  گبّي ثِ اًذاسُ ؽي ٍ يب

 ّبي هثبًِ ثِ ثشرگي يك پزتقبل ثبؽذاعت عٌگ

ػلل تؾكيل عٌگ   

اعت.  دليل تؾكيل عٌگ ثِ ٍضَح هؾخـ ًؾذُ

ػَاهلي كِ ثِ طَر هؾخـ در تؾكيل عٌگ هؤثز 

كوجَد آة ٍ كبّؼ هقزف هبيؼبت ّغتٌذ، ػجبرتٌذ اس:

 ادرار هي گزدد ٍ ايغتبيي كِ هٌجز ثِ غليظ ؽذى

 رصين غذايي )عجك سًذگي–چبقي -فؼبليت جغوبًي كن

 -ػفًَت ّبي هكزر ادراري -ديبثت -ارث ًبهٌبعت(

- 

 

 



 

 

 

 
 

 
 هاي ادراريسنگ

 54564888-35:تلفن

، كارشناس پرستاري، سوپروايسر آهوزش م خطيبيتهيه و تنظين :

 3511 ييس  سالهت، بازنگري:پا

 سودارثهنبع: پرستاري داخلي جراحي برونر 

 گيوري اعظن و رضوي اهاهي دكتر پرستاري باليني راهنواي

قَُْ ٍ –تؼبدل در رصين غذايي ثب كبّؼ هقزف ًوك ؽكز   

گزم در رٍس  ثزاي  88هحذٍد كزدى پزٍتئيي ثِ -كبفئيي 

 كبّؼ دفغ ادراري كلغين ٍ اعيذ اٍريك

تَت هحذٍديت هقزف غذاّبي حبٍي اگشاالت )اعفٌبج، 

 (چبي، ثبدام سهيٌي، عجَط گٌذمفزًگي، ريَاط، 

هگز در  ؽَدهحذٍديت هقزف كلغين ػوَهبً تَفيِ ًوي

دٌّذ كِ هَرد افشايؼ كلغين ادرار. ؽَاّذ ًؾبى هي

هحذٍديت هقزف كلغين، ثَيضُ در سًبى، ًِ تٌْب اس تؾكيل 

كٌذ ثلكِ هٌجز ثِ پَكي ّبي كليَي پيؾگيزي ًويعٌگ

 ؽَداعتخَاى هي

سيز ثِ پشؽك يب هؾبّذُ ػالئن در فَرت 

 اٍرصاًظ هزاجؼِ كٌيذ

،تت ٍ لزس،ٍجَد خَى در ٍاعتفزاؽ ؽذيذ  تؾذيذ درد،تَْع

ادرار،درد ٍ عَسػ ؽذيذ ٌّگبم دفغ ادرار ٍ تغييز رًگ 

 ادرار

 

 

    

 ًكبت قبثل تَجِ  

در اٍليي فزفت ثِ پشؽك ارٍلَصيغت هزاجؼِ ًوبييذ. 

 دارٍّب را طجق تجَيش پشؽك اعتفبدُ كٌيذ ٍ

آسهبيؾبت ٍ عًََگزافي را جْت اداهِ رًٍذ درهبى ٍ 

 ًگْذاري كٌيذتؾخيـ 

ٌّگبم ادرار كزدى اس يك فبفي كَچك جْت كٌتزل 

دفغ عٌگ اعتفبدُ كزدُ ٍ عٌگ را جْت تؼييي ًَع 

 تحَيل آسهبيؾگبُ دّيذ

 فؼبليت جغوي هٌبعت داؽتِ ثبؽيذ

در طي رٍس ّز يك تب دٍ  فزاٍاىهقزف هبيؼبت  

 4قجل اس خَاة  عبػت هبيؼبت ثٌَؽيذ )تزجيحبً آة(.

ؽت، در ّز ثزخبعتي اس   ة ثٌَؽيذ ٍ در طيليَاى آ

خَاة جْت پيؾگيزي اس غليظ ؽذى ادرار، يك ليَاى 

اس  در هحل كبر ثِ هيشاى كبفي آة ثٌَؽيذآة ثٌَؽيذ.

قزار گزفتي در هحيط ثب دهبي ثبال خَدداري كٌيذ، سيزا 

 ؽَد.هٌجز ثِ تؼزيق ٍ اس دعت رفتي آة ثذى هي

       
 

 

 

 

 


