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ايرانايران
ميليون نفر ٧٠:جمعيت •
کيلومتر مربع  ١/۶۵: وسعت۶۵/١•
سن• سال٢۴.٢٣:متوسط ن ل.:و 
GDP:6%از هزينه سالمت•

HTN IN IRAN
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ESRD in Iran
Prevalence : 357 PMP

Incidence :66 PMP ESRD in Iran
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نارسايی کليه پيشرفته در ايران
به   ١٣٧٩در  ٢٣٨/۴٩.٩از   ESRD بروز/شيوع •

٣۵٧/۶٣ ال٨ ا انت د١٣٨۵د رسيد١٣٨۵در انتهای سال۶٣.٨/٣۵٧
برای درمان ١٣٨۵عليرغم استاندارد های قابل قبول در •

پيوند نمی تواند با سرعت  -مراکز دياليز-افزايش ماشين ها
. افزايش ورودی بيماری متناسب باشد

٨/٧/٨٧ 4



سال گذشته  ١٠علل مهم نارسايی پيشرفته کليه در 
در ايران
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نارسايی قلبی ، ديابت، نارسايی کليههزينه 
٢ ٢

تعداد
٢٠٠٢
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دياليز وپيوند

CKD
Collins AJ; USRDS database



کليه مزمن نارسايی يمراحل ن  ز يی  ر ل  ر
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CKD به ابتال ريسک در  CKDافراد ال ب ب ر ري  ر 

قندی• ديابت قندیديابت
 پرفشار ی خون  •

ل فا ک ت ک ا ق ا سابقه بيماری کيستيک در فاميل•
داشتن فرد با نارسايی کليه در خانواده•
)سال  ٦٠ >( سن باال•
ها• بچه در ادراري سيستم عفونتهاي سيستم ادراري در بچه هاعفونتهاي

٨



بيماری آليه   (١مرحله  درچگونه از نارسايي کليه 
؟کنيم پيشگيری)نرمال يا افزايش يافته GFRبا

ط ف رسانه های (آگاهي برای افراد سالم و در معرض خطر آگ
)ي):عمومي

چاقی .پرفشاری خون.درمان بيماری زمينه ای ديابت
ال زندگ ها ش ه زندگ ک تغيير سبک زندگی به روش های زندگی سالمتغ



آسيب  (٢مرحله  چگونه نارسايي کليه در
ف 60خف ≤GFR ل)89 کنت ؟ا کن کنيم؟ را کنترل) GFR<89≥ 60خفيف

ای زمينه بيماري پيشرفت برآورد پيشرفت بيماري زمينه ایبرآورد

تاکيد بر کنترل بيماری زمينه ای

اثربخشی  . آموزش به بيماران در رابطه با ارزش درمان  

و نياز به آن

باور آگاهیتغيير رفتار

١٠



با بعدیمرحلهدرCKDبرخورد :های ور ب یررCKDبر :ی ب

متوسط=٣مرحله• 30وGFRآاهش ≤GFR<59 ور GFR<59≥ 30و GFRهش 

برنامه عملياتي شامل ارزيابي و درمان عوارض بيماري کليوی
شديد=٤مرحله• 15وGFRآاهش ≤GFR<29  GFR<29≥ 15و GFRآاهش شديد=٤مرحله•

)دياليز ، پيوند( آماده سازی برای درمان های جايگزيني آليه 
لل   GFR<15نارسايي آليه و=٥مرحله•

)پيوند-دياليز(برنامه ريزی برای شروع درمان جازيگزيني آليه 
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د؟ ش ل ع د ا د ا عه ن ا د ان ک چه کسانی در اين مجموعه بايد وارد عمل شود؟ه

Help



: :پيام پيام
دان تESRDا ا ند ا ش افزا شکل ک .يک مشکل افزايش يابنده استESRDما ميدانيم•

دانيم• می استCKDما شايع بسيار جامعه در .در جامعه بسيار شايع استCKDما می دانيم

مما می دانيم ديابت و بيماری کارديو واسکولراز مشکالت  • ی

.عمومی جامعه و افراد در معرض ريسک می باشد

.را تشخيص داد CKDبا تست های ساده می توان •

.به خوبی آشنا هستيمCKDما با درمان های•



:پيام م پي

ظ ق ق استاندارد های درمان در ايران در حد قابل قبول می باشدو از بعضی نظر •
.ها با کشورهای اروپايی قابل مقايسه می باشد

افزايش شيفت ها و تعداد ماشين های .دياليز.افزايش تعداد مراکز پيوند•
اشد ش افزا ال د ان ا داد ت گ ا اند ت ن ز ال .دياليز نمی تواند جوابگوی تعداد بيماران در حال افزايش باشدد

خواسته بلند پروازانه ای نيست و بايد روی روش CKDپيشگيری از •
هايی متمرکز شويم که بتواند سرعت پيشرفت به سوی مرحله آخر 

کند آهسته را کليه .نارسايی کليه را آهسته کندنارساي



های دانه در فردا های گل های فردا در دانه های گل
ت ا ز .ديروز استد


