
(CKD) بيمارى مزمن كليوى

از هر        نفر يك قاتل خاموش
                         نفر مبتال به  CKD است.

101
10% جمعيت مبتال به بيمارى مزمن كليوى هستند.

  فشار خون باال و ديابت
 CKD عوامل شايع ابتال به 

     در بالغين هستند.

CKD  چگونه تشخيص داده مى شود؟

  CKD در مراحل اوليه اغلب هيچ عالمت يا نشانه اى ندارد. يك فرد ممكن است
 قبل از وجود هر گونه عالمتى،  90 درصد از عملكرد كليه خود را از دست بدهد.

اما CKD از طريق چند آزمايش ساده قابل تشخيص است:
•  تست ادرار براى كنترل وجود پروتئين در ادرار

•  تست خون براى سنجش سطح كراتينين خون

عاليم CKD پيشرفته شامل:
 تورم مچ پا، خستگى، اختالل در تمركز، كاهش اشتها و ادرار كف آلود است.

آيا مى دانيد كليه هاى شما

•ادرار توليد مى كنند.
•مواد زايد و مايعات اضافه را از خون شما حذف مى كند.

•تعادل مواد شيميايى را در بدن شما كنترل مى كنند.
•به كنترل فشار خون كمك مى كند.

•به حفظ سالمت استخوان هاى شما كمك مى كند.
•به توليد گلبول هاى قرمز كمك مى كند.

چه كسانى مبتال مى شوند؟

آيا شما نيز در معرض خطر هستيد؟

آيا مبتال به فشار خون باال هستيد؟
آيا مبتال به ديابت هستيد؟

آيا در خانواده شما سابقه بيمارى مزمن كليوى وجود دارد؟
آيا اضافه وزن داريد؟

آيا دخانيات مصرف مى كنيد؟
آيا سن شما باالى 50 سال است؟

اگر پاسخ شما به يك يا بيشتر
 اين سواالت مثبت است ، با پزشك خود مشورت كنيد!

 قانون طاليى براى كاهش خطر

بيمارى هاى كليوى قاتالن خاموش هستند، كه به طور گسترده كيفيت 
زندگى شما را تحت تاثير قرار مى دهد. با اين حال چند راه حل ساده

 براى كاهش خطر ابتال به بيمارى كليوى وجود دارد.
1- تناسب اندام و فعاليت بدنى داشته باشيد.

2- سطح قند خون خود را به طور منظم كنترل كنيد.
3- فشار خود خود را كنترل كنيد.

4- تغذيه سالم داشته باشيد و به طور منظم وزن خود را كنترل كنيد.
5- به ميزان كافى مايعات بنوشيد.

6- دخانيات مصرف نكنيد.
7- به طور بى رويه و مرتب از قرص هاى بدون نياز به نسخه(OTC) استفاده نكنيد.

8- در صورت وجود يك يا چند عامل خطر زير، عملكرد كليه خود چك كنيد:
• ابتال به ديابت

• ابتال به فشار خون باال
• چاقى

• ابتالى والدين يا ساير اعضاى خانواده به بيمارى كليوى 

      جمعيت جهان 
مبتال به CKD هستند.

افراد هر سن و نژادى
 ممكن است مبتال به 
بيمارى كليوى شوند.

از هر 5 مرد 1 نفر
 و از هر 4 زن 1 نفر

 بين سنين 65 تا 74 
سال مبتال به CKD هستند.

نيمى از افراد در سن

 75 سال و بيشتر به
 درجاتى از

CKD مبتال هستند.
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بنياد امور بيمارى هاى خاص
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