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 بسمه تعالی

 

 گیالن  و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 شهریور 17 پژوهشی مرکز آموزشی درمانی

 

  نفروتیكم سندر

 

 

 تهيه و تنظيم : 

 2آموزشي بخش داخلي  کميته

 آموزشي  محترم زير نظر سوپر وايزر

1396 

و گوشه در مرحله حاد بيماري به دليل بروز افسردگي 

گيري در كودك ، خونسردي خود را حفظ كرده و 

 كودك را حمايت رواني كنيد .

و آزمايش دوره اي ادرار مادر گرامي مصرف دقيق دارو 

 از نظر پروتئين و عاليم اوليه بسيار مهم است .

در صورت بروز هر گونه مشكل با شماره تلفن   

تماس بگيريد و يا سريعا به مركز  01333369026

 شهريور مراجعه نمائيد  17درماني 

 

 



 

والدين گرامي با ارزوي سالمتي براي كودك دلبندتان 

در رابطه با جهت افزايش آگاهي شما در اينجا مطالبي 

، لطفا به بيماري سندرم نفروتيك بيان شده است

  مظالب زير توجه نماييد.

 تعريف بيماري      

مجموعه عاليم و نشانه هايي كه در نتيجه آسيب     

ي كليه ايجاد مي شود علل و عوامل آن به گلومرول ها

 ناشناخته و گاها مادرزادي مي باشد 

 عاليم : 

عاليم مربوط به دفع پروتئين از كليه ميباشد بنابراين 

ورم مي كند شايع ترين محل هاي ورم اطراف چشم ، 

ك پا وبيضه در پسران ميباشد  عاليم ديگر ادرار قوز

كف آلود ، افزايش وزن ، تهوع و استفراغ ، خستگي و 

 است بي حالي 

 درمان :         

و داروهاي ادرار  دارويي شامل درمان با كورتوندرمان 

 آور مي باشد .

 :  رژيم غذايي

بايد رژيم غذايي كم نمك و كم چرب باشد ميزان 

 24مصرف مايعات بايد تقريبا معادل ميزان دفع در 

 ساعت باشد .

 

 

پدر  و مادر عزيزي توجه داشته باشيد كودك تان 

انرژي بايد غذا را غالبا بي اشتها است پس براي تامين 

داده شود . هفته اي  بيشتر با مقادير كم و دفعات

 يكبار او را وزن كنيد 

صورتيكه كودك تان داروي كورتون مصرف      در 

مي كند نبايد در مكان هاي شلوغ و پر جمعيت بوده 

 و از تماس با افراد مبتال به بيماري عفوني پرهيز نمايد 

لباس هاي كودك را گشاد تهيه كرده ناخنهاي او را 

كوتاه نگاه داريد تا به علت ورمي كه دارد پوست وي 

 تحريك و زخمي نشود 

در صورت  مشاهده عاليم عود بيماري مثل ورم 

اطراف چشم ، بي اشتهايي ، خستگي و تب كودك را 

 به مركز درماني ارجاع دهيد 

 


