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 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

     بازی سوودجوویوان کوه          پیوند کلیه و مشکالت دالل

هوای     هاست در مبادی غیوقاوانوونو  بوا راو                سال

 شود.   چندمیلیون  انجام م 

بنا بق اعالم انجمن حمایت از بیماران کلیوی، با تعامالتو           

که این انجمن با وزارت بهوداشوت انوجوام داده اسوت،               

بقاساس دستورالعمل معاون درمان وزارت بوهوداشوت، از       

هقگونه عمل پیوند کلویوه در موقاکو           139/3931تاریخ  

نامه و مجوز رسومو  از         دولت  و خصوص  باید با معقف      

انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام شود و تنها مقجع          

و منبع  که اختیار دارد مجوز بقای پیوند و معقف  فوقد             

دهنده و گیقنده صادر کند، انجمن حمایت از بویومواران             

رود بازار بسیاری از       کلیوی است. با این اوصاف انتظار م        

های آن،     بازی  خصوص فقوش کلیه و دالل      ها به   سودجوی 

 جمع شود.

           بررسی کارایی کلیه در صورت ابتال به یک

 یا چند مورد از فاکتورهای خطرآفرین:

 

 تهیه شده در: 

دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علولوپ شلیشل ل                  
 ایران

نشان : تهران ، میدان آرژانتین، خیابان اللونلد ،             
 06شالک 

 887و  861داخو     88997888شماره توفن : 
 WWW.Fdo.iums.ac.irشایگاه اینترنت :

 

 سامانه ثبت نام بیماران خاص

Http://www.samanehrefah.ir 

بیماران مبتال به بیماری های خاص، صوعو           

العالج تعقیف شده در سامانه مل م به ثبت نام         

 در این سامانه م  باشند.

در ضمن توزیع یارانه های داروی  صوقفوا بوه        

کسان  تعلق خواهد گقفت که در سامانه  ثبت         

 نام کقده باشند.

 

آشنایی با هفته حمایت از 

بیماران کلیوی و مشکالت 

 بیماران کلیوی

 هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

 0033آبان  03-30

انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور، تنهوا        

نهاد غیقدولت  و رسم  است که حمایوت از          

بیماران کلیوی و رسیدگ  به مشکالت آنها را      

ای از      بقعهده دارد و تاکنون بخو  عوموده       

مشکالت بیماران کلیوی را حل کقده اسوت.         

شاید بهتقین نهادی که در زمینه مشوکوالت          

کند، همین انجمن     بیماران کلیوی فعالیت م    

 باشد.

خیقین و مقاک  پیوند کلیه در سقاسق کشوور        

توانند بقای اطالعات بیشتوق بوا شومواره              م 

روابط عموم  انجمن خویوقیوه       ۶۶9399۸2

حمایت از بیماران کلیوی در سواعوت اداری          

 تماس بگیقند



نگاهی به مشکالت بیماران کلیوی در آستکانکه         

 روز جهانی حمایت از این بیماران :

      تووجوه     مشکالت معیشت  بیماران کلیوی بسیار اابل

است ،عوامل ااتصادی و اجتماع  و فقهنگ  ،موانوع          

زبان، سطح آموزش و سواد، درآمد ک ، بیکاری، نبود         

بیمه های بهداشت  مناس ، و بوقخو  بواورهوای              

بهداشت  فقهنگ خاص و  محدودیت دستقس  بوه          

 اادامات پیشگیقانه و درمان 

       توقیون مشوکوالت          فقسوده بودن تجهی ات از مهو

بقاساس اسوتوانوداردهوای      ” بیماران کلیوی م  باشد     

سال  ۶تا    5جهان ، عمق مفید هق دستگاه دیالی  بین        

توا   15ها به  اما در کشور ما گاه  عمق دستگاه“  است

هوای     رسد. فقسوده بودن دستوگواه        سال ه  م     /2

بواشود. در         دیالی  را بق کیفیت دیالی  تاثیقگذار مو        

های محقوم، به دلیول اسوتوفواده از              بقخ  از استان  

های دیالی  غیقاستاندارد، بیماران رغبوت بوه          دستگاه

ای    دهند و به جای آنکه هفته       انجام دیالی  نشان نم    

بار مقاجعه کنند، ممکن است فقط یو  بوار در          3

ناپذیقی   هفته دیالی  شوند و این مساله تبعات جبقان       

 بقای آنها خواهد داشت.

            بیماری های کلیوی در بین تمام ااشار جامعه اتفوا

 م  افتد اما ااشار مناطق محقوم و با درآمد پایین تق  

در معقض خطق بیشتقی اقار دارند و دستقس  به درموان           

 بقابق بقای همه وجود ندارد.

           ،ه ینه های داروی  بیماران کلیوی، که عالوه بوقآن

هوای اولوبو ،          معموال بیماری کلیوی با بویومواری       

فشارخون، تنفس  و مشکالت استخوان  نی  هوموقاه         

است. به بیان دیگق، هق بیمار کلیوی به طور معموول            

بیماری جدی دیگق نی  درگیق است، بنابقایون        2-3با  

 آور خواهد بود. ه ینه داروی  این بیماران سقسام

           ه ینه رفت و آمد بیماران کلیوی،هق بیمار دیالویو ی

بار دیالی  شود. این درحال  است که          3باید در هفته    

این بیماران توان استفاده از وسایل نقلیه عمومو  را          

ندارند و نی  بیشتق بیماران کلیوی تووان کوارکوقدن            

 ندارند.

  های  که بیماران باید به صورت روتین انجوام          آزمای

 دهندو ه ینه های باالی آنها

              تشدید پدیده طال  در بیماران مبتال به نوارسوایو

کلیه ، باید توجه کنی  که بیماری کلیوی و دیالی  به           

هیچ وجه مسقی و واگیق نیست و اکثق این بیومواران            

توانند پیوند کلیه بشوند و       حداکثق بعد از دو سال م      

به زندگ  عادی بقگقدند اما متأسفانه در آن زمان بوا           

 خانواده از ه  پاشیده خود مواجه م  شوند

 

 

دسامبق روز جهان  حمایت از بیماران کولویووی             12روز  

است ،این  در حال  است که آمارهای جهانو  خوبوق از                

میلیون بیمار کلیوی م  دهد. این به موعونوای آن              /55

نفر انسان به ظاهر سالم، ی  نفر به  03از هر   است که   

نوعی مبتال به یکی از انواع بیماری های ککلکیکوی            

ه ار بیمار دیالی ی و پویوونود           /5حدودا بی  از    .  است

دهود کوه        کلیه در کشور وجود دارد وآمارها نشان مو          

ه ار نفق به تعداد بیماران کلیوی اضافه       5تا    3ساالنه بین   

اف ای  دو بوقابوقی توعوداد          م  شود و به این تقتی        

سال آینده اوطوعو         5بیماران کلیوی در کشور ط       

و متأسفانه به علت کمبود اموکوانوات درموانو  و               است  

 تختهای دیالی  با مشکالت زیادی مواجه خواهی  شد.

 

روزهای جهان  که به مناسبت بیماری های مختلف نوام           

گذاری م  شود نشانه وسعت رشد ابتالی انسوانوهوا در              

گوشه گوشه این دنیاست و از سوی دیگق، هشودار بوقای             

بشقیت  که ب  تفاوت، نسبت به سالمت  خوود، درگویوق             

قطعا این عاقالنه نیست که با      .  اتفااات دیگق زندگیست  

کابوس بیماری زندگی کنیم اما در نظر نگکرفکتکن           

شرایطی که در آن وضعیت سالمتی از موقکعکیکت           

ثبات خارج شود نیز نمی تواند نشانه دوراندیشی ما         

 باشد.

ط  سالهای اخیق نظام سالمت کشورهای مختلف بویو           

بویومواری هوای       ” از پی  با چالش  جودیود بوه نوام               

مواجه    م  باشند، به صورت  که تعبیق کوه یوخ       “ کلیوی

افوقاد  را بقای این بیماری و عوارض آن به کار م  بقنود.               

بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نوقم             

افقاد از زمان بقوز این بیماری  باید بوه طوور        . م  کنند 

مقت  و مداوم تحت درمان اقار بگیقند و به همین عولوت         

نیاز به   با مشکالت فقاوان  روبقو خواهند شد و کسان  که        

پیوند کلیه داشته باشند مشکالت آنها صد چنودان مو             

گقدد.متاسفانه در حال حاضق در همین حد شویووه هو          

 بسیاری از کشورها توان مبارزه با آن را ندارند.

هفته حمایت “آبان ماه، با عنوان  03لغایت  30در ایران 

 نامگذاری شده است.   ”از بیماران کلیوی

تنها راه کنترل این بیماری بهبود خدمات 

پیشگیرانه است ،با توجه به اهمیت این 

مناسبت از  مردم انتظار می رود   در این 

هفته برای بررسی میزان خطر بروز بیماری 

کلیوی با مراجعه به مراکز بهداشتی و 

درمانی و انجام آزمایش قند و فشار خون از 

 وضعیت سالمت خود با خبر شوند.


