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چرا ورم هی کٌن ؟

دکتز ًکیظاُْهي

1392

کلیَ ُواًٌذ صافی اطت•

آب –

ًوک–

هْاد طوی  –

را اس بذى بَ صْرت ادرار

دفع هی کٌذ

اگز کلیَ ُا خْب کار ًکٌٌذ ، بَ طختی هی تْاًذ تعادل آب  •

.را دربذى حفظ کٌذ

.بذى قادر ًیظت ًوک اضافی را دفع کٌذ•

.اگز ًوک سیاد هصزف کٌیذ ، احظاص تشٌگی هی کٌیذ•

ّقتی هایعات بٌْشیذ، بذى قادرًیظت اب اضافی را دفع کٌذ•

بخشی اس کار دیالیش خارج کزدى آب اضافی اطت کَ کلیَ  •

قادر ًیظت دفع کٌذ
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عالئن زیادی آب تدى

سردرد و تی حالی

تٌگی ًفس تدلیل جوع شدى آب در ریه ها
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تسرگ شدى قلة 

فشارخوى تاال هی رود و احتوال تشٌج و 

سکته هغسی دارد

ته چه هوادی هایعات گفته هی شود؟

چای ، قٍِْ ّ ُز ًْشابَ داغ•

ژلَ•

خْرشت ّ آبگْشت•

بظتٌی ، شزبت •

یخ•

شیز  ّخاهَ هایع•

هکول ُای غذایی•

آب هیٍْ ّ طبشیجات•

بظتٌی یخی•

آبی کَ بزای دارّ هصزف هی شْد•

ًْشابَ •
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راهکارهای کاهش هایعات دریافتی

اس خْردى غذای شْر یا بظیار شیزیي  •

پزُیش شْد

فقط سهاًی کَ احظاص تشٌگی ّجْد  •

اس ( یک جزعَ) دارد بَ هقذار کن 

.هایع ًْشیذٍ شْد

بَ هقذار هایع هْجْد درغذا تْجَ شْد•

دریک پارچ بَ هیشاى هجاس هایع  •

هصزفی دررّس هایع ریختَ ّ  

درطْل رّس بیشتزاس حذ هجاس  

.هصزف ًشْد

اس فٌجاى کْچک اطتفادٍ شْد•

طْپ یا غالت با چٌگال خْردٍ  •

شْد

درصْرت تشٌگی یک قطعَ یخ یا یک •

جزعَ آب طزد ًْشیذٍ شْد

دُاى را باآب طزد شظتَ ّ طپض آب  •

.بیزّى ریختَ شْد

آب ) یک تکَ بظتٌی یخی هکیذٍ شْد•

(ًبات ًعٌایی

با دکتز خْد ُواٌُگ کٌیذ تا دارُّایی  •

کَ باعث خشکی دُاى ّ یا افشایش  

عطش هی شْد در هجوْعَ دارّیی  

.ًباشذ
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هیشاى هایعات هجاس را بَ هقادیز کن  •

تقظین کزدٍ ّ درطْل رّس هصزف  

شْد

اگزّسى افشایش پیذاکزد یا عالئن ّرم •

ظاُز شذ، هیشاى هایع خْراکی را 

بزای یک تا دّرّس یادداشت کٌیذ تا  

هشخص شْد چَ هقذار هایع اضافی  

.هصزف شذٍ اطت

ًتیجه 

هیشاى هایعات هجاس دریافتی بَ هیشاى حجن ادرار بظتگی  •

.دارد

اگر ایي تعادل ازتیي ترود ، آب درتدى تجوع 

.یافته و ورم ایجاد هی شود
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تا تشکر


