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 گوورچیلهکانی   خۆشیه ر نه  سه رک له وه ته

  Nephrotic disease  
  م شته   ههشی به

ری  پشده گوه
Qualified Nurse 
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  م شته شی هه به
    ئش و ئازاره ندک جار زۆر به بن  و هه ک تووشی ده ، زۆر خه ردی گوورچیله به
  .بت  هه  ئازاری رج نیه م مه  زۆر پش دت، به ورچیلهردی گو هبخۆشی  نه
  ئش و ئازاری به ند جارک ر مرۆڤ دوای چه گه ئه.  هز کجار به ندک جار هۆکارن بۆ ئش و ئازارکی یه هه

  .ی بۆ بکرت وه  توژینه  پویسته وه بوو ئه  هه ردی گوورچیله هۆی به
ردی  یدابوونی به  په رگری له تی به ری و چۆنییه سه یدابوون،چاره  پهتی  چۆنییه دا باس له لره

  .ین که  ده گوورچیله
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   ردی گوورچیله یدابوونی به په
  .بن  ناو میزدا درووست ده  له  کریستای زۆر بچووک که  کی زۆر له یه  ڕژه  پکدت له ردی گوورچیله به

: ک ش وه ی له وه ره  ده بت فبدرنه  ده  که گرت  ده وه  خۆیه  به ندک ماده پکھاته تی  ههکی گش یه  شوه میز به
  .ی تر  پاشکۆیانه  ماده وه هراوی، ئه کانی ژه ، ماده کان،خوی زیاده می پاشماوه رهه متابۆلی به
  .دا  ناو گوورچیله د بکات لهتوانت خوێ وور  ناکاو نه له/خۆڕای  له  هۆی که بته  ده وه  ئه جاری وایه

 Citric acid-ترشی:  و مادانه ستت ئه وه ی ناو میزدا ڕاده پکھاته ندیک ماده  هۆی هه کردن به ی کریستاه پۆسه
   و  

   .Carbohydrate-کانن کره  و شهProteinپۆتین
  .رگری بکات کان به  کریستاه درووستبوونی واوی له  ته  ناتوانت بهس  که
دا   ناو گوورچیله کان له  شوه ک له یه  شوه  به و کریستانه  ئه بت که  کاتکدا درووست ده  له ردی گوورچیله به
  . وه مننه ده
  
  

   )  Colic( گوورچیله ردی  به هۆی ئازاربه
   به ی که وه پش ئه میز   که  شونکه وه ، ئهبیندرن  دا ده وزی گرووچیله او حه ن  زیاتر له  گوورچیلهکانی رده به

کان   بچووکه رده به.  وه بته ودا کۆده  له ناو میزدان   بواتهureters کانی مز هی ناو زگدا   بۆڕیه ڕگای
  .ڵ میزدا  گه  خووارێ له  دنه خۆیان بکشه

وزی   حه  له رهو ردکی گه  به  کهدات  ڕووی دهداکت  کا  له ردی گوورچیله  به هۆی   زۆر بهکجار ئازاری یه
  . وه ودا بمنته و له  وه کانه گوورچیله ناو بۆڕی   بته  وه گوورچیله

  که رده  پاش به  میز له یه م شوه ڕ بت و به دا تپه که رده نای به  په  میز ناتوانت به وه م کشه  هۆی ئه به
ڕوات بۆ   ده که  و ئازاره یه دوواوه کان  به نیشته ته/ن کا که له  که  هز له کجار به ش ئازارکی یه وه ئه. وه منته ده

  .کانی جنسی مرۆڤ ڕوات بۆ الی ئۆرگانه  ده ره به ره تایی ڕان و کۆتایی ژر زگ ، پشت و به ره  سهالی سنووری
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، زگ ئاوسان،زوو زوو کردن قه ،ئاره وه ،ڕشانهتن دتکھه: ک بن وه  ده م کشانه  ئه تووشیس ندک که هه
  .میزکردن
 ،  ردی گوورچیله  هۆی به ، به )  Ureters(ری ناو زگ کانی میزهنه  گوورچیله و یان بۆڕیه یشتن به زیان گه

 ئینجا .کات رشان ده خۆش په کجار زۆر نه ست بدیترت هشی ئازارکی یه  ده ڵ میز له  گه خون له  یه وانه له
  . کات  دهتن دڵ تکھه  ست  به خۆش هه  نه بۆیه

  
  

   خۆشخانه  نه  له وه توژینه
ن   اله و یان له   )  Emergency(شی فریاگوزاری  به ردانیان له  دووای سه کانی گوورچیله خۆشه وروپا نه  ئه له

کات چ  ستنیشان ده ت ده  دا پزیشکی تایبه خۆشخانه  نه له .  خۆشخانه نردرت بۆ نه  ده وه واده پزیشکی خانه
  .  کودایه  و له  یه کی ههرد  به جۆره
  ندروستی که ی تری ته کشهخۆش و یان  ی ژیان و خووی خۆراکی نه ی شوه  باره گیرت له رده  زانیاری وه لره
    یه  وانه له
 دوور و درژ و یان التھابی ی و کردنی میزدان بۆ ماوه هه: ک  وه خۆشییه م نه ڵ ئه  گه بت له ندی هه یوه په

   .کان هڕیخۆ
 ردی تی به چۆنییهی   باره  پزیشک له ن به ده ک ده یه وه کی باش ڕوونکردنه یه  شوه  زۆر جار به م زانیارییه ئه

 نیشان ی زیندوو ونه   به که رده تواندرت به ده    Echography  /Rontgenfoto    دواییدا به  له له. گوورچیله
خون ها  روه هه. کرت دیار ده) ترکیب(ش  که رده ی به ی پکھاته  شوه وه  بیندرا ئه که رده  به هاوکات که.بدرت

و   bloodcells-کانی خون بوونی خانه ری هه گه بۆ ئه ڕن گه میزیشدا ده ناو   و له وه  ژر توژینه خرته ده
  .بوونی باکتریاکان ری هه گه ئه
  . وه  بته  دووباره ردی گوورچیله  درووستبوونی به درن که نجام ده  که کاتک ئه یه  ی تر هه وه ندیک توژینه هه
  

  ری سه چاره
  

   کهکان ئازارشکنهرمانی   ده  به که  ئازاره =    Colic-رد  هۆی به  به رکردنی ئازاری گوورچیله سه بۆ چاره
  .کرت بت ده کانی ڕگاکانی  میزیشیان هه ی ماسوولکه وه ری شلکردنه ها کاریگه روه هه
وورد   که رده بت به  ده وه ج بھت ئه ش به  ڕگای ئاسای له یتوانی به  بوو و نه وره  گه که رده ر بتوو به گه ئه

   واتا بکرت
Lithotripsie   ت دهکر. 

 

     
 
  
  مه رهه م به  ئه نت کهه هم د رهه هز به ری به وجی ڕاچنه ندک مه  هه ردیگوورچیله ی ووردکردنی به م ئامره ئه
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   .  پویسته  و  ی لیه که رده ی که به شه م به  ئه تی له  تایبه  به ر شونی گوورچیله  سه خاته ر  ده کسه یه
  . وه ره  ده داته  دهڵ میزدا فی  گه خۆش له  نه وه ئه وورد بوو،  که رده  به دوای که

بۆ . کریت ده)  ڕک شونی گوورچیله(ی شونیی  سکردن  و به خۆشخانه  نه  له رییه سه  چاره م شوه ئه
  م ئامره ری به سه چاره ناسک/رم ردی زۆر نه  به وانه  پچه بهق یان   یان،زۆر ڕه وره ردی زۆر گه ری به سه رهچا
  .کرت  دهمتر که
   له Percutaan: متۆدی م متۆدانه کک له یه. هنرت رده کی تر ده یه  شوه  به   که رده دا به یه  کشه م جۆره  ئه له

  . وه  زگهڕگای پستی
 ڕگای  ئینجا به.درت نجام ده  دوای سکردن ئه مه ئه.کات  ڕاده وزی گوورچیله  حه تاڵ له کی ناوبه زییه پزیشک ده
  ی پوه ردی ناو گوورچیله  بتوانت به  که وه  ژووره باته رم ده لکی نه ته/ پزیشک داوک رزییه دهم  کوونی ئه

م  ر ئه  تیشکی لیزه ندک جار به ، ههووردی بکات/ بیھاڕت کووتان  و یان به وه ره  ده گرت و ڕایبکشته هه
  .کرت  ده رییه سه چاره
نجام   ئه وه  ڕگای بۆڕی میزیشه  له یانه م پرۆسه ندک له  هه وه  ئه  کوی دایه  له که رده  به ی که وه ی ئه  گوره به
  .درت ده
  .واو دا  ژر بھۆشی ته ربھنن و له  دهری  رگه شته نجامی نه  ئه بهنیا   ته که رده  به دات که ندک جاریش روو ده هه
 
 
  

   
              Percutan kidney operation 

Retrogradeureterscopie 
  کان ری گوورچیله رگه شته  نه ک له یه شوه    ی وه  بۆ لکۆینه کنیککه  ته شوه

  ڕگاکانی میز
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  پاراست/رگری به

  .  Calicum-natrium   له یان پکھاتووه که  پکھاته شکی زۆر له کانی گوورچیله به رده ی به زۆربه
  ر   سهژگاری کردن لهم قۆناغدا ئامۆ که  یه  له ردی گوورچیله  به درووستبوونی  دووباره رگریکردن له بۆ به

دا   ناو گوورچیله کان له کریستاهیدابوونی  ه پ رگری له  به  که یه وه  ئهست به مه.  شوازی خۆراک و پارزه
  .بت رینی نه ری ئه ک پویست کاریگه  کردن وه پارز کرن که رمان پشنیار ده  کاتکدا ده له.بکرت

ردی ترشی  به، )چکگرتوو(و کردن  هۆکارن بۆ  هه کانی که رده  به:کو رد وه  هۆی به کانی به جۆرکی تری ئازاره
  .وت کی تریان ده رییه سه چاره  شوه وانه  ئه  ، که Cystineردی  ناو میز و به

  
 Food end calcium stone - ردی خۆراک و کالیسیۆم جۆری به

 Oxalate:ی  ماده  کالیسیۆمی زۆره کان که  گوورچیله رده یدابوونی به ی هی په که  آشه  زۆر به ره هۆکا کک له یه
  .  خویه کان  له ه جۆرک  که 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   کاکی گوورچیله رده  به ندک جۆر له هه
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. 

 Kidneystone له ردی گوورچیله  یان به  ژه ندا ئه ه هۆیه ی هه یه و ڕ :  
Calcuimstone 80% 
Infectionstone 11% 

Gout-stone 3% 
Cystinestone 1% 

Remainder/Rest 5%  
  
  
  
 
 ڕابردوودا ئامۆژگاری  له. بن ده) حل(ل   دژواری تکه  زۆر به  تدایه Calciumoxalatenatruim  کانی که رده به
   ).لبنییات(کار بنن کانی شیر به  پکھاته شیر و ک  وهمتر خۆراک ک که  خه کرا که ده
رزترین   به ی که خۆشانه م نه  ئه  که  و پشانیان داوه کاندا کراوه کگرتووه یه  وته  له کدا که یه وه  لکۆینه له

.  وه بته دهرووست رد د یاندا به  ناو گوورچیله  نوێ  له رله متر سه ، که یه  خۆراکدا هه ی کالسیۆمیان له ڕژه
ڵ   گه کات له رووست ده د یه ک وه ستنه به دا   ناو ڕیخۆه  کالسیۆم له  که یه وه  ئه بۆچوونه بیر و م   ئهلماندنی  سه
م   بۆ چوونی بۆ ناو خون و ئینجا به وه بته متر ده  که  Oxalateی  که   ڕژه وه  هۆی ئه  به  که Oxalateی  ماده
  . ناو میز متر دته  کهoxalateی   ماده یه شیوه
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 ئامۆژگاری  وه  ئهلمندرابت  گرن و سه رده  خۆراک وه  لهکی زۆر کالسیۆم یه  ڕژه  به ی که خۆشانه م نه نیا ئه ته
  . ی کالسیۆمیان زۆره پکھاته  ماده ی که م خۆراکانه ی خوواردنی ئه وه متر کردنه کرن بۆ که ده
 لیتر 3-2(  وه  زیاتر ئاو بخۆنه کرن که  ئامۆژگاری ده یه یان هه وورچیلهگدی ر ی به  کشه  خۆشه کانی که نه

  . وه  بشۆرتهیان باشترڕۆ  میزه و  وه ی میز ڕوون بته وه هبۆ ئ)  ڕۆژانه
   که یهئینجا باشتر وا . کریستاڵ درووست ببت  که ی زیاترهر گه  و ئه ستتره وان میز خه  شه م کردن و به دووای ژه

  . وه کی بخوڕته  شتی ئاوهدا ته حاله م  تی له  تایبه هب
  :کان  سووده  به وه  خوواردنه

  . کانی میوه ته ربه کر و شه تی بشه ربه راڵ،شه ئاو بۆری،ئاوی مینه
 رگری  به ک؛ کالیۆم و ترشی که  وه  سوودیان تدایه ی به نذیک ماده  هه  سوودن چۆنکه  زۆر به کانی میوه ته ربه شه
  .ن که کان ده  درووستبوونی کریستاه له

کی  یه  ڕژه وانه م خوواردنه  ئه   ی که وه ر ئه به ؛ چای و کۆال لهک  وه سوودن متر به   که  کهکانی وه خوواردنه
  . کات دا ئاسان ده  گوورچیله کان له  درووست کردنی کریستاله وه  ئه  ، که Oxalateی   ماده  له یه رزیان هه به
کار  وی به ڕه  زیاده ر به گه لکوحول ئه  و ئه دا زۆره  کۆال و قاوه  له یین که  ،کافهCafeïne &alcoholی  دهما

  .شدا  له ی کالسیۆم له ستدانی ماده  ده  هۆکارن بۆ له وه بھندرن ئه
  کرت بۆ اری دهژگۆ ئام کان ت و میوه ربه  شه م جۆره ڵ و لهقا  لیمۆترش و پرته:ک کانی تر وه وه خوواردنه

  .کارهنانیان به
 گرام 4تا ( کار بھنن  به Vitamin C   ب کشه توانن به  ئه یه یان هه ردیگوورچیله ی به  کشه کانی که خۆشه نه

  ). ڕۆژانه
ستدانی   ده توانت هۆکارک بت بۆ له  خوێ ده  پارز بکرت، چۆنکه  باشتره  چشتخانهکار هنانی خوی به  له
  . میزدا سیۆم لهکال

   له ی که و پرۆتیینه زمکردنی ئه ، چۆن هه)  گرام ڕۆژانه150تا(  زیاد بت م نه که  نه  باشتر وایه گۆشتخوواردنی
  وانه  پچه م ترشی به ستدانی کالسیۆم به  ده ر له  سه بوونی له ری هه  بۆ کاریگه گیرت هۆکارکه رده  وه وه ه ئاژه
  . هو کاته متری ده که
  
  
  کان رمانه ده
ی  وه مبوونه تواندرت که  ده یه م شوه به.ر بکرن سه رمان چاره  ده تواندرت به  ده ندک تکچوون و گۆرانکاری هه
ن  شدا نۆژه  له  له Calciumی  ستدانی ماده ده له ش و یان زیاده  له Citric acidی ترشی ستدانی ماده ده له

     به وه بکرته
Kaliumcitricacid / sodiumbicarbonate .  

  . وه متر بکرته  میزدا که ستدانی کالسیۆم له  ده له تواندریت  ده  وه Thiazidesکانی  رمانه  ڕگای ده ها به روه هه
  .کرت ر ده سه  چاره  allopurinolرمانی   ده میز  به ستدانی ترشی  ده له
ردی  ی درووستبوونی به وه  بوونه  دووباره رگرن له ک به یه  تا ڕاده  که  نیشاندراوه رمانانه م ده کارهنانی ئه  به له

  . گوورچیله
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