
 محافظت از کلیه

یک کلیه »شوم.  ام را اهدا کنم و آن یکی به اندازه کافی نتواند کار کند حتما از کارم پشیمان می اگر یک کلیه

خورند و باید دیالیز کنند. پس   ها با دو کلیه به مشکل می تواند به تنهایی عملکرد مناسبی داشته باشد. خیلی نمی

 «.شوم مشکل میاگر یکی را اهدا کنم حتما دچار 

 .توانیم از کلیه، این لوبیای سحرآمیز بدن، محافظت کنیم مورد است اگر بدانیم که چگونه می ها بی  این نگرانی     

کلیه چپ را بدهم »پرسید:  هایش را اهدا کند می شخصی که تصمیم گرفته بود برای نجات جان بیماری یکی از کلیه

به هر حال وقتی یک طرف بدن کلیه نداشته »پاسخ داد: « کند؟ چه فرقی می یعنی چه؟ برای تو»گفتم:  «یا راست؟

تر است یا  خواهم بدانم طرف چپ مهم تواند مواد زائد آن طرف را دفع کند. حاال می شود چون نمی باشد دچار ورم می

 «تر است؟ راست؟ کدام طرف ورم کند خطرناک

کند که این خون در کدام یک از  کند و فرقی نمی خون جدا میحقیقت این است که کلیه مواد زائد و دفعی را از 

  .ها تصفیه شوند کلیه

  .در واقع هر دو کلیه مشغول به انجام یک عمل هستند و این طور نیست که هر کدام مسوول قسمتی از بدن باشند

ر دو کلیه را انجام تواند وظایف ه در ضمن وجود یک کلیه سالم برای بدن کافی است و یک کلیه سالم بخوبی می

  .دهد

 !مواظب خودت باش

شرط این که بتوانید از یک کلیه خود محافظت کنید و با یک کلیه دچار مشکل نشوید این است که عوامل           

تان را به علت  ها را بشناسید و خصوصا در زمانی که فقط یک کلیه دارید و یک کلیه خطرساز برای سالمت کلیه

 .اید به بهترین نحو از کلیه سالم خود محافظت کنید مزمن یا اهدا از دست داده نارسایی حاد یا



تواند از چند طریق به کلیه شما آسیب برساند. اول این  تخلیه دیر هنگام مثانه میاحتباس ادراری ممنوع:            

را تسهیل نماید. عفونت ادراری نیز  ها و عفونت ادراری تواند رشد باکتری ماندن ادرار در مثانه می که استازیا باقی

نماید و از این  های ادراری نیز کمک می منجر به آسیب کلیه خواهد شد. دوم این که استاز ادرار به تشکیل سنگ

های دیگر شود و در نهایت رفالکس یا بازگشت ادرار از مثانه به حالب )که  تواند باعث عفونت یا آسیب طریق نیز می

 .سازد عملکرد کلیه را مختل می  سازد( متصل می کلیه را به مثانه

ترین عالمت و شکایتی است که بیمار در صورت بروز آن به  سوزش ادرار شایععالئم عفونت ادراری را بشناسید:

دهد که  کند. ولی باید بدانید که عفونت ادراری در برخی از موارد با عالئم دیگری خود را نشان می پزشک مراجعه می

 .دهند ه بعضی از بیماران به آنها توجه کمتری نشان میمتاسفان

تواند ناشی از نوشیدن زیاد مایعات، احساس سرما یا حتی ابتال به  تکرر ادرار همان طور که می               

 احساس فوریت در دفع ادرار یا احساس .تواند یکی از عالئم عفونت ادراری نیز باشد های پروستات باشد، می بیماری

های ادراری است. تغییر رنگ ادرار و هر نوع  یکباره و اورژانسی بودن نیاز به دفع ادرار نیز عالمت دیگری از عفونت

قطره خارج شدن ادرار یا همراهی با چرک هم حتما  در ضمن قطره .اختالل در دفع ادرار نیز باید مورد توجه قرار بگیرند

 .باید مورد بررسی قرار بگیرند

به هیچ وجه فکر نکنید که رژیم غذایی شما باید مشابه رژیم غذایی بیمار کلیوی دیگری باشد؛ چرا که                    

در رژیم غذایی یک بیمار ممکن است مصرف پروتئین و مواد گوشتی محدود شود و بیمار دیگری به علت دفع بیش از 

 .دارد استفاده کند حد پروتئین نیاز دارد که از مواد غذایی که پروتئین بیشتری

مصرف خودسرانه دارو در هر حالتی اشتباه است. مثل کشیدن مصرف دارو بدون تجویز پزشک، ممنوع:                

شود که در  سیگار که همیشه خطرناک است ولی همان طور که به برخی بیماران قلبی و ریوی هشدار داده می

شوید، مصرف دارو بدون مشورت با پزشک برای بیمار  تر می کصورت ادامه مصرف سیگار هر لحظه به مرگ نزدی

خواهید با یک کلیه زندگی سالم و  آفرین است. اگر دچار هر نوع بیماری کلیوی هستید یا اگر می کلیوی فاجعه



بانشاط داشته باشید، حتما قبل از مصرف دارو مشکل خود را با پزشک مطرح کنید. برخی از داروها اساسا برای 

ها وارد نکنند ولی چون دفع آنها توسط  ها سمی و خطرآفرین هستند. برخی دیگر ممکن است آسیبی به کلیه کلیه

های دیگر بدن وارد شود. در تمام این  شود در صورت تاخیر در دفع آنها ممکن است آسیب به قسمت کلیه انجام می

ند با کاهش میزان مصرف دارو یا تغییر دارو از توا موارد پزشک با داشتن اطالعات کامل از وضعیت جسمانی شما، می

 .سالمت شما محافظت نماید

یکی از تفکرات غلط در میان بیماران کلیوی یا افرادی که یک کلیه دارند مصرف مایعات در حجم مناسب:                   

ری دارند که هر چقدر حجم کاهند. این افراد چنین باو ها می این است که با مصرف کمتر مایعات از فعالیت کلیه

تر شدن ادرار و  شود، در حالی که مصرف کمتر مایعات با غلیظ مایعات کمتر باشد کلیه کمتر مجبور به فعالیت می

ها برای تصفیه آن همراه است. فراموش نکنیم کلیه همان طور که مسوول دفع مواد زائد و دفعی  تالش بیشتر کلیه

تر  کند. بیرون کشیدن و حفظ مواد مورد نیاز بدن از ادرار غلیظ مشکل ن نیز جلوگیری میاست، از دفع مواد مورد نیاز بد

 .است

 

ها خوب است پس  برخی از بیماران کلیوی یا دارای یک کلیه نیز با این تفکر غلط که مصرف مایعات برای کلیه         

 .ادل را حفظ کرد، نه افراط و نه تفریطکنند. همیشه باید تع هر چه بیشتر، بهتر به کلیه خود آسیب وارد می

دانند، حتی کسانی که  ماند. این را همه می انسان با یک کلیه هم زنده میزندگی عادی داشته باشید :              

شوند. هیچ کس شک ندارد که با یک کلیه هم حیات ادامه خواهد  برای اهدا کلیه به عزیز خود نیز دچار تردید می

شود زندگی کرد. زندگی در همه ابعاد آن با وجود یک کلیه  این است که باور کنیم با یک کلیه هم میداشت. مهم 

 .کمتر نیز در جریان است

های اجتماعی و... برای فردی که یک کلیه دارد همانند  تفریح، استراحت، ورزش، شرکت در فعالیت               

 .رو شود ها در نوع ورزش و فعالیت یا تغذیه روبه تدیگران است هرچند ممکن است با برخی محدودی



 

: ایستادن در برابر آینه و فکر کردن به این که آیا واقعا ترین اشتباه فردی که یک کلیه دارد این است بزرگ              

 تر از گذشته هستم یا نه؟ رنگ پریده

 

 

 

 


