
 

 

استفبدُ اس دارٍّبي خَرامي ٍ تشريقي )اپزمس ( اًدبم 

ضَد. درهبى ػفًَت ّب ٍ هطنالت گَارضي ٍ پزّيش اس هي

هػزف دارٍّبي ثب سويت مليَي،مٌتزل اختالل آة ٍ 

ثيوبراى ًيبس ثِ النتزٍليت ٍ ػالئن ثبليٌي اٍرُ ثبال ،ّوِ 

ّب ٍ تٌظين اقذاهبت حوبيتي هبًٌذ تٌظين آة ٍ النتزٍليت

 اسيذيتِ هبيؼبت ثذى ٍ دارًذ.

.تَغيِ ّبي غذايي:تغذيِ هٌبست خْت تبهيي هَاد 3

غذايي ٍمبلزي مبفي، هحذٍديتْبي غذايي هٌبست ثزاي 

پيطگيزي اس ػَارؼ ٍ آسيجْبي مليَي ،هحذٍديت 

طگيزي اس ادم ٍ تٌگي هػزف هبيؼبت ٍ ًول ثزاي پي

ًفس ٍمٌتزل فطبرخَى،هحذٍديت دريبفت 

پتبسين،اختٌبة اس هػزف هيَُ ّبي پز پتبسين هبًٌذ هَس 

ٍپزتقبل ٍ آثويَُ ّبي غٌؼتي ٍ هيَُ ّبي خطل 

،افشايص سغح پتبسين خَى ػبرضِ خذي  ٍتْذيذ مٌٌذُ 

 حيبت هيجبضذ.

.ديبليش : ثزاي خلَگيزي اس ػَارؼ خغزًبك ثيوبري 4

ًٌذ اٍرُ ثبال، اختالالت النتزٍليتي هثل افشايص پتبسين هب

ٍ التْبة اليِ ّبي اعزاف قلت اًدبم هيطَد. اًدبم ديبليش 

تزاختالالت ثيَضيويبيي ضذُ ٍ  ثبػث اغالح عَالًي

ّب ٍ سذين را اهنبى هػزف آساداًِ هبيؼبت ٍ پزٍتئيي

 ضَد.فزاّن آٍردُ ٍ سجت مبّص توبيل ثِ خًَزيشي هي

  

الئن من خًَي ثذليل هطنالت گَارضي ٍ ًيش مبّص تَليذ ٍ ػ  

مبّص ػوز گلجَلْبي قزهش است.   گبّي ظبّز ثيوبر ثسيبر 

 آلَد است، ثذحبل ٍ خَاة

 تطخيع

گيزي هيشاى اٍرُ ٍ مزاتيٌيي ٍ النتزٍليت )هثل پتبسين( اًذاسُ 

خَى ٍ اًذاسُ گيزي حدن ادرار.سًََگزافي در ًبرسبيي پس 

 مٌٌذُ هي ثبضذ.مليَي مول 

 
 درهبى:

 هزاحل اغلي درهبى آسيت حبد مليَي ػجبرتٌذ اس

 .تػحيح يب درهبى ػلل آسيت ملي1ِ

هبًٌذ افت فطبر خَى خًَزيشي ٍ خجزاى  درهبى ػلل سهيٌِ اي

ّب ٍ ًيش حدن اس دست رفتِ درهبى غذهبت ثبفت مليِ ٍ ػفًَت

مليِ هي ّبست مِ هبًغ اس آسيت ثيطتز ثِ ثبفت ّب ٍ تَدُسٌگ

 ضَد

 .دارٍ درهبًي ٍ درهبًْبي حوبيتي: درهبى من خًَي ثب 2

 

 ًبرسبيي حبد مليِ  

ػولنزد مليِ ثِ ضنل ًبگْبًي ثِ اس مبر افتبدى يب مبّص 

-مِ سجت افشايص هيشاى سوَم دفؼي مليِ در خَى هي

تَاًذ ثيي گزدد، مِ هيضَد ًبرسبيي حبد مليِ اعالق هي

ّب ثبضذ. در ايي حبلت اًذاسُ مليِچٌذ سبػت تب چٌذ رٍس 

 .ثبضذّب عجيؼي هيدر سًََگزافي ٍ ػنس رًگي مليِ

 ػلل ايدبد ًبرسبيي مليِ

  پيص مليَي :مبّص خًَزسبًي مليِ هبًٌذ خًَزيشي

 ضذيذ،اسْبل ٍ استفزاؽ ضذيذ ،افت فطبرخَى ضذيذ 

  داخل مليَي :هبًٌذغذهبت ثبفت مليِ ،ضزثِ ،ثؼضي اس

 حسبسيتيدارٍّب،ٍامٌطْبي 

  ٍ پس مليَي :اًسذاد در ثزاثز خزيبى ادرار هبًٌذ سٌگ

 تَدُ

 ػالئن ػوَهي:

ػالئن ضبهل تَْع، استفزاؽ، اسْبل هذاٍم، خطني 

پَست ٍ هخبط، ثَي ثذ تٌفس )ثَي ادرار(، افسزدگي، 

ػضالًي، اًقجبؼ ػضالًي ٍ تطٌح -گيدي، ػالئن ػػجي

سذين ٍ دليل اختالل در هتبثَليسن ملسين، فسفز، )ثِ

پتبسين(، اختالل ضٌَايي ٍ لزسش است. ّن چٌيي 

 آلَد ثبضذ. هوني است حدن ادرار من ٍ خَى

 



 

 

 

 

كليه حاد ًارسايي   

32342333-13:تلفي    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش خطيبي متهيه ٍ تٌظين :

 1311زهستاى سالهت، بازًگري: 
 

 سَدارثپرستاري داخلي جراحي برًٍر  :هٌبع 

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري

 
 

 پيطگيزي اس ًبرسبيي حبد مليَي:  

 آٍرًذُ ثَخَد ػلل اس پيطگيزي ضبهل ثيوبري اس پيطگيزي 

 است ثيوبري

تأهيي هبيؼبت مبفي ثزاي ثيوبراًي مِ در هؼزؼ خغز من آثي  .1

 درهبًيثبضٌذ، هثل ثيوبراى تحت ضيويهي

تَاًٌذ ثبػث ّب هيّب: ػفًَتٍ درهبى سزيغ ػفًَتيطگيزي پ .2

ّبي رًٍذُ مليَي ضًَذ. ثزاي پيطگيزي اس ػفًَتآسيت پيص

ادراري در ثيوبراًي مِ سًَذ ثبثت دارًذ، مبتتزّب ثبيذ ّز چِ 

 سزيؼتز خبرج ضًَذ.

ّب ٍ سبيز ّب، سَختگياضتي تَخِ خبظ ًسجت ثِ سخند .3

 سبس ضَك سپسيس.ػَاهل سهيٌِ

پيطگيزي اس اثزات سوي دارٍيي، هزاقت هقذار هػزف، ثزاي 

ّب هذت هػزف ٍ سغح خًَي توبم دارٍّبيي مِ تَسظ مليِ

 ضًَذ ثبضيذهتبثَليشُ يب دفغ هي

 
 

ثيوبراى ثبيذ تحت ًظز ثَدُ ٍ درهبى ّبي هٌبست دريبفت   

اي ثزاي رّبيي اس مٌٌذ، مليِ ّب تَاًبيي قبثل هالحظِ

دليل ّذف درهبًي در ًبرسبيي حبد آسيت دارًذ، ثِ ّوي 

مليِ، ًگْذاري تؼبدل ضيويبيي عجيؼي ثذى ٍ پيطگيزي 

ّب ثْجَد يبثذ ٍ اس ػَارؼ است ثِ ضنلي مِ ثبفت مليِ

 مبر مليِ ثزگزدد.

 

  ػالئن ّطذار دٌّذُ:

درغَرت هطبّذُ ػالئن سيز سزيؼب ثِ پشضل يب هزمش 

 درهبًي هزاخؼِ مٌيذ.
تٌفس  ،خطني هخبط ، ًفس،تٌگي استفزاؽ  ،تَْع 

ػالئن  ٍ خَاة آلَدگي،ٍرم،گيدي ،) ثذثَ ) ثَي ادرار

)گزفتگي ػضالت(،تغييز در حدن  ػضالًي –ػػجي 

 ادرار

 

 


