
 

 

 ًنبت آهَسؽي ٍ ثْذاؽتي:

  عٌگ مليِ ٍ ػفًَت ّبي ادراري را جذي ثگيزيذ. اگز

عبثقِ اثتال ثِ عٌگ داريذ ثب ثنبر ثزدى ؽيَُ ي 

ّوچٌيي رػبيت رصين غذايي هٌبعت اس فحيح سًذگي 

 .  تَاى جلَگيزي مزدمليِ هياثتال ثِ ثيوبري ًبرعبيي 

  ثيوبراًي مِ ًبرعبيي مليِ ؽذيذ دارًذ در خَردى

هبيؼبت هحذٍديت دارًذ اهب افزادي مِ در هزحلِ اٍل 

 ثيوبري قزار دارًذ هحذٍديتي ًذارًذ.

  يني اس ػلل هْن در مَدمبًي مِ دچبر ًبرعبيي هي

ؽًَذ ثزگؾت ادرار ثِ مليِ ّبعت، ايي ثيوبري در 

غ تز اعت. اگز ايي حبلت در مَدك دختزاى ؽبي

 ؽٌبختِ ًؾَد مَدك دچبر ًبرعبيي مليِ هي ؽَد.

 ؽبيؼتزيي  قٌذ خَى ٍ فؾبر خَى هزتت مٌتزل ؽَد

 ػلت ًبرعبيي مليِ ديبثت ٍ عپظ فؾبر خَى ثبالعت

 . مِ تب هزحلِ پيؾزفتِ ػالهت خبفي ًذارد

 . هقزف چزثي هحذٍد ؽَد 

 .ٍرسػ هزتت ٍهذاٍم رٍساًِ هفيذ اعت 

  اًجبم ،هبُ ينجبر 6هزاجؼِ ثِ پشؽل حذاقل ّز

پيؾگيزي  تؾخيـ ثِ هَقغ،آسهبيؼ ٍ عًََگزافي در

 اس ًبرعبيي مليَي هَثز ّغتٌذ.

  ًبرعبيي مليِ ثذٍى ػالهت اعت ٍ ثبيذ َّؽيبر ثَد 

ؽنغتگي اعتخَاًي، قغغ قبػذگي، ًبسايي، مبّؼ هيل جٌغي،   

  من خًَي، خلظ غليظ ٍ چغجٌذُ، تٌفظ عغحي

  درهبى:

جلَگيزي اس پيؾزفت ثيؾتز ثيوبري، رػبيت رصين  جْت درهبى

  .اعت پيًَذ مليِ ٍ ديبليش غذايي،

توبهي ثيوبراى هجتال ثِ ًبرعبيي مليَي هشهي اثتذا اس عزيق 

درهبى عجي )دارٍ، تَفيِ غذايي ٍ مٌتزل ٍ پيگيزي دقيق 

آعيت ؽذيذ مليِ ًيبسهٌذ در .ؽًَذ ثبليٌي( درهبى هي

آؽٌبيي  .جبيگشيٌي ػولنزد مليِ اس عزيق ديبليش يب پيًَذ اعت

در هزاجؼبت اٍليِ اّويت دارد.  ّبي جبيگشيي مليِثب درهبى

ثزرعي ثبليٌي هٌظن ٍ ثزرعي آسهبيؾگبّي ٍ حفظ فؾبرخَى 

پيؾگيزي اس  هْن اعت.هتز جيَُ هيلي 09/039موتز اس 

ػَارك اس عزيق مٌتزل ػَاهل خغزساي قلجي ػزٍقي، درهبى 

ّبي ٍرسؽي ديبثت، من خًَي، تَقف عيگبر، مبّؼ ٍسى، ثزًبهِ

 . ؽَدٍ مبّؼ هقزف ًول ٍ النل هحقق هي

 

 

 ًبرعبيي هشهي مليِ  

هبُ  3مبّؼ غيزقبثل ثزگؾت ػولنزد مليِ مِ ثيؼ اس 

 مليِ گَيٌذ.عَل مؾيذُ ثبؽذ را ًبرعبيي هشهي 

ثِ هزحلِ پيؾزفتِ ًبرعبيي هشهي مليِ مِ جْت اداهِ 

هزحلِ اًتْبيي    ،حيبت ثِ ديبليش يب پيًَذ مليِ  ًيبس ثبؽذ  

 گَيٌذ.ثيوبري مليِ هي

 ريغل فبمتَر

چبقي ٍ ػزٍقي،  -قلجي ،ثيوبري ديبثت، فؾبرخَى ثبال

ضبيؼبت ارثي هثل ثيوبري چٌذ ميغتي مليِ، اًغذاد 

ّب يب ، ػفًَتتٌگي اثتذا يب اًتْبي حبلت  ادراريدعتگبُ 

مبدهيَم، جيَُ ٍ )ػَاهل ؽغلي ٍ هحيغي  هَاد عوي.

 ارتجبط ًشديل ثب ًبرعبيي هشهي مليَي دارًذ  (مزٍم 

 ّبي ًبرعبيي هشهي مليَي:ػالئن ٍ ًؾبًِ

افشايؼ فؾبرخَى، ٍرم دعت ٍ پبّب، ٍرم دٍر چؾن، 

ؽذيذ، تَْع ٍ افشايؼ پتبعين ٍ چزثي خَى، خبرػ 

عؼن فلشي،  اعتفزاؽ، عنغنِ، ثَي آهًَيبك، احغبط

سخن ٍ خًَزيشي اس دّبى، يجَعت يب اعْبل، خًَزيشي 

گَارؽي، ضؼف ٍ خغتگي، ػذم توزمش ٍ ػذم آگبّي اس 

قزاري، لزسػ مف پبّب، ثيسهبى ٍ هنبى، لزسػ ٍ تؾٌج، 

 .ٍ ّبي ػضالًي، درد اعتخَاًي، افتبدگيگزفتگي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87


 

 

 

 

 ًارسايي هسهي كليه
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 آهَزش سَپرٍايسر پرستاري، كارشٌاس خطيبي، م: تٌظين ٍ تهيه

0300 زهستاى: بازًگري/     0301زهستاى سالهت،  

سَدارث برًٍر جراحي داخلي پرستاري: هٌبع   

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري     

ًَيسٌدگاىپرستارٍدياليسجوع        

اس دارٍّبي هغني  يبمٌيذدائوي اعتفبدُ هيادراري اگز اس عًَذ   

هثل ثزٍفي، دينلَفٌبك، ًبپزٍمغي، اعتبهيٌَفي، آعپيزيي يب 

دارٍّبي مٌتزل فؾبرخَى هثل مبپتَپزيل، لَسارتبى، اًبالپزيل، 

در  مٌيذ.حذاقل ثِ هذت يل هبُ پؾت عزّن اعتفبدُ هي

ٍ يب عبيز   عبييذگي هفبفل ،هفقلي فَرت اثتال ثِ رهبتيغن

ثيوبريْبي خَدايوٌي ،درفَرتينِ دچبر ضبيؼبت ًخبػي ٍ يب 

 عبثقِ عنتِ هغشي ّغتيذ مِ هٌجز ثِ اس مبرافتبدگي ؽوب ؽذُ 

هبُ ينجبر ثِ خبًِ ثْذاؽت يب هزامش ثْذاؽتي درهبًي  6ّز حتوب 

تَاًيذ اس ثب هزاجؼِ ثِ هَقغ ثِ پشؽل هيهزا جؼِ ًوبييذ .

  .برعبيي دائوي ػولنزد مليِ پيؾگيزي مٌيذً

يب عبيز هَاد  حالل ّب،  هَادي ًظيز فلشات عٌگيي توبط ثباس 

 پزّيش مٌيذ. عوي 

اگز هجتال ثِ هزاحل اًتْبيي ثيوبري مليَي ّغتيذ، اس هقزف 

تَاى تحول تؾٌگي هي جْتآة ٍ هبيؼبت سيبد پزّيش ًوبييذ.

ليغيذى يل تنِ يخ،  اقذاهبتي ًظيز هنيذى يل قبچ ليوَ يب

ّب ثب آة، جَيذى آداهظ را جْت غلجِ ثز آى خيظ مزدى لت

  .اجتٌبة ٍرسيذاس هقزف النل  .اًجبم داد

اگز هجتال ثِ ًبرعبيي هشهي مليِ ّغتيذ ٍ ققذ ثبرداري داريذ، 

حتوب ثب پشؽل خَد هؾَرت ًوَدُ ٍ اس هغبئل هزثَط ثِ ايي 

-ذ حتوب تحت هزاقجتدٍراى آگبُ ؽَيذ ٍ اگز ّن حبهلِ ّغتي

 ّبي ٍيضُ پشؽل خَد ثبؽيذ.

ػالئن ثيوبريْبي مليَي در هزاحل اٍليِ ؽبهل ٍجَد   

آلجَهيي در ادرار، افشايؼ دفؼبت ادرار ثخقَؿ در ؽت 

ثِ ايي ٍ فؾبر خَى ثبال اعت مِ ّوِ افزاد ثبيذ ًغجت 

 ػالئن َّؽيبر ثبؽٌذ.

 ؽبهل تَرم پبّب، ًؾبًِ ّبي ديزرط ًبرعبيي مليِ 

افشايؼ عوَم ٍ دفغ هَاد سائذ در خَى هبًٌذ اٍرُ ٍ 

مزاتيٌيي، تَْع ٍ اعتفزاؽ فجحگبّي ٍ تٌگي ًفظ ثِ 

 ّب اعت.ػلت احتجبط هبيؼبت در ريِ

 : ًبرعبيي هشهي مليِتؾخيـ 

چل هحتَاي ادرار اس ًظز ٍجَد در فَرت ٍجَد  

ديبثت  ايي آسهبيؼ جْت غزثبلگزي ٍ پزٍتئيي در  

اٍليِ اختالل ػولنزد مليَي عي ديبثت ؽٌبخت هزاحل 

اًذاسُ گيزي هَاد سايذ خَى ًظيز  .تَاًذ هفيذ ثبؽذهي

 اٍرُ، مزاتيٌيي، آسهبيؼ خَى ٍ ادرارٍهزاجؼِ ثِ پشؽل 

  : هکلیٍ سمنارسایی منپیشگیری از 

 اعت هوني غيز ِمليِ ًبرعبييسٍٍزث اس پيؾگيزيوَالً هؼ

 داد. بّؼ را م ىآ سؽبًظ ثزٍي ثبرػبيت هَاردتَاى يهب ها

 در فَرت ٍجَد ثيوبري هشهي هبًٌذ ديبثت ٍ فؾبرخَى

 حتوبً ثغَر دقيق ثِ تَفيِ ّبي پشؽل خَد ػول مٌيذ.

هبُ ينجبر ثِ  3هجتال يبى ديبثت يب فؾبرخَى ثبال ، ّز 

 خبًِ ثْذاؽت يب هزامش ثْذاؽتي درهبًي هزا جؼِ ًوبيٌذ
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