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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 مهروز اشرفیدکتر  _کارشناس دفتر نظارت و پایش فرآورده های سالمت محور معاونت غذا و دارو کاشان 03155473025 ماره تماس واحد:ش

 

 "!ریپذ بیاز افراد آس تیحما رمنتظره،یموارد غ یآماده شدن برا -همه  یبرا هیسالمت کل"  1401سال شعار  

 دهیچیکه اغلب مادام العمر است و شامل درمان پ مراقبت یمداوم آنها برا یازهاین لیبه دل یویکل یماریافراد مبتال به ب ،یدر مواقع اضطرار

 هستند.  جامعهافراد  نیرتریپذ بیاست، از آس

 و مراقبان آنها یویکل یماریافراد مبتال به ب نیدولت ها، صنعت، و همچن ،یبهداشت یمراقبت ها مراکزگذاران،  استیجامعه، از جمله س کل

 آماده باشند. رمنتظرهیحوادث غ یبرا درمان و مراقبت ص،یبه تشخ یاز هرگونه اختالل در دسترس یریجلوگ یبرا دیبا

شده اعالم  "!ریپذ بیاز افراد آس تیحما رمنتظره،یموارد غ یآماده شدن برا -همه  یبرا هیسالمت کل" 2023سال  هیکل یروز جهانشعار 

افراد مبتال به  دسترسی رآنها ب ریو تأث یمحل ای یالملل نیب(، یمصنوع ای یعیطب)فاجعه بار یدادهایدر مورد رو یآگاه شیبر افزااست که 

 درمان و مراقبت مناسب ، تمرکز خواهد کرد. ،یصیبه خدمات تشخ یویکل یماریب

از  ریرواگیغ یها یماریب تیریزودهنگام و مد صیتشخ ،یریشگیرا اتخاذ کنند که پ یا کپارچهیسالمت  یراهبردها دیگذاران با استیس

 قرار دهد. تیرا در اولو یویکل یماریجمله ب

 را فراهم کند. یمزمن در مواقع اضطرار مارانیمراقبت از ب رایعادالنه و مناسب ب یدسترس دیبا یبهداشت یمراقبت ها مراکز

 کنند. تیحما طیشرا نیاز ا یریشگیبگنجانند و از پ ریرواگیغ یها یماریب صیو تشخ تیریرا در مد یاضطرار یآمادگ یبرنامه ها دیها با دولت

 کنند. یزیبرنامه ر یاضطرار طیشرا یاست، برا یو سوابق پزشک یکه شامل غذا، آب، لوازم پزشک یاورژانس تیک کی هیبا ته دیبا مارانیب

 دهید؟ انجام توانید می کاری چه خود های کلیه برای 

 برای مختلفی های راه. دهند قرار تاثیر تحت را شما زندگی کیفیت توانند می زیادی حد تا که هستند خاموش های قاتل کلیوی های بیماری

 .دارد وجود کلیوی بیماری به ابتال خطر کاهش

 .باشید فعال کنید، حفظ را اندام تناسب .1

 .کند کمک کلیه مزمن بیماری به ابتال خطر و خون فشار کاهش بدن، آل ایده وزن حفظ به تواند می این

 .باشید داشته سالم غذایی رژیم .2

 کلیه مزمن بیماری با مرتبط شرایط سایر و قلبی بیماری دیابت، از پیشگیری خون، فشار کاهش بدن، آل ایده وزن حفظ به تواند می این

 .کند کمک

 یک حدود. )شود می شما غذاهای در موجود نمک شامل این. است روز در گرم 6-5 شده توصیه مصرف. دهید کاهش را خود نمک مصرف

. نکنید اضافه نمک غذا به و کنید محدود را رستورانی و شده فرآوری غذاهای مقدار کنید سعی نمک مصرف کاهش برای(. چایخوری قاشق

 .بود خواهد تر آسان برایتان نمک مصرف میزان کنترل کنید، تهیه تازه مواد با را غذا خودتان اگر

 کنید. کنترل و بررسی را خود خون قند .3

 عمومی چکاپ از بخشی عنوان به را خود خون قند سطح باید شما بنابراین،. دارند دیابت که دانند نمی دارند دیابت که افرادی از نیمی حدود

 که افرادی از نیمی حدود. است مهم بسیار شوند می نزدیک باالتر یا میانسالی به که کسانی برای ویژه به امر این. کنید بررسی خود بدن

 خود کلیه عملکرد. کرد پیشگیری امر این از توان می شود، کنترل خوبی به دیابت که صورتی در اما. شوند می کلیه آسیب دچار دارند دیابت

 .کنید بررسی ادرار و خون آزمایش با منظم طور به را

 کنید. کنترل و چک را خود خون فشار .4

 چکاپ از بخشی عنوان به را خود خون فشار باید بنابراین،. دارند باالیی خون فشار دانند نمی دارند باال خون فشار که افرادی از نیمی حدود

 می باال خون فشار. است مهم بسیار شوند می نزدیک باالتر یا میانسالی به که کسانی برای ویژه به امر این. کنید بررسی خود بدن عمومی



 

 

 

 کلیهروز جهانی 

 

 

 

 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 مهروز اشرفیدکتر  _کارشناس دفتر نظارت و پایش فرآورده های سالمت محور معاونت غذا و دارو کاشان 03155473025 ماره تماس واحد:ش

 

 قلبی های بیماری و باال کلسترول دیابت، مانند دیگری عوامل با که است محتمل زمانی ویژه به امر این. برساند آسیب شما های کلیه به تواند

 داد. کاهش خون فشار خوب کنترل با توان می را خطر این. باشد همراه عروقی

 شود، گیری اندازه مختلف روز دو در که شود می داده تشخیص صورتی در باال خون فشار. است 120/80 بزرگساالن خون فشار نرمال سطح

 (.WHO) باشد جیوه متر میلی 90≤ روز دو هر در دیاستولیک خون فشار ای و جیوه متر میلی 140≤ روز دو هر در سیستولیک خون فشار

 مشورت خود پزشک با باید ،(هستید جوان فرد یک شما اگر خصوص به) است طبیعی محدوده از باالتر مداوم طور به شما خون فشار اگر

 .کنید صحبت دارویی درمان و زندگی سبک اصالح به نیاز خطرات، مورد در تا کنید

 کنید. مصرف مناسب مایعات .5

 به.دارد بستگی شیردهی و بارداری سالمتی، شرایط هوا، و آب ورزش، جمله از زیادی عوامل به فردی هر برای مصرفی مایعات مناسب میزان

 .است نرمال هوایی و آب شرایط در سالم فرد یک برای روز در لیتر 2 تقریباً فنجان، 8 معنای به این معمول طور

 دریافتی مایعات تنظیم به نیاز است ممکن دارید، کبدی یا قلبی کلیوی، بیماری اگر. شود تنظیم غیرنرمال هوایی و آب شرایط در باید این

 .کنید مشورت خود پزشک با خود وضعیت برای مناسب مایعات مصرف مورد در. باشد داشته شما

 ید.نکش سیگار .6

 طبیعی عملکرد برای را آنها توانایی تواند می رسد، می ها کلیه به کمتری خون وقتی. شود می ها کلیه به خون جریان کاهش باعث سیگار

 .دهد می افزایش درصد 50 حدود را کلیه سرطان به ابتال خطر همچنین سیگار. دهد کاهش

 .نکنید مصرف منظم طور به را نسخه بدون مسکن /التهابی ضد های قرص .7

 به توانند می منظم مصرف صورت در( ایبوپروفن مانند داروهایی مانند) مسکن( / NSAIDS) استروئیدی غیر التهاب ضد مانند رایج داروهای

 .برسانند آسیب ها کلیه

 با دارید، شک اگر. برساند آسیب شما های کلیه به تواند می دوز چند تنها مصرف هستید، مبتال کلیه عملکرد کاهش یا کلیوی بیماری به اگر

 .کنید مشورت خود داروساز یا پزشک

 
https://www.worldkidneyday.org/2023-campaign/2023-wkd-theme/ 
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