
كليه پيوند

كليهپ پيشرفته كامال بيماري به مبتاليان اغلب براي انتخابي درمان كليه يوند
احساس دياليز، از استفاده به تمايل عدم مثل مختلف داليل به بنا بيماران است.

مي انتخاب را كليه پيوند تر طبيعي زندگي داشتن آرزوي و بيشتر كنند.سالمتي
اهدا از كليه ازكنپيوند و دارد سازگاري بيمار با ايمني نظر از كه اي زنده نده

است. همراه بيشتري موفقيت با جسد از كليه پيوند به نسبت است وي خانواده
مي قرار لگني حفره محل در را پيوندي مثانهكليه به را پيوندي كليه حالب دهند

آن حالب يا و كنند.ميپيوندبيمار

نمي كساني پيچه دهند؟توانند انجام كليه وند
نمي كليه پيوند انجام به قادر باشند زير شرايط داراي كه باشند:بيماراني

(ايدز-1 سل)-عفونت
سرطان-2
كبدي-3 بيماريهاي
فعال-4 عروق) (التهاب واسكوليت
پيشرفته-5 عروقي مشكالت
شديد-6 چاقي
رواني-7 اجتماعي-مشكالت

ضروري كليه پيوند از قبل اقداماتي است؟چه
ادرار� مجراي در احتمالي مشكالت لحاظ از اورولوژي متخصص توسط معاينه

است. ضروري كامالً

است.� مهم مسايل از دندان و دهان بهداشت بررسي

مي� انجام نيز روان سالمت لحاظ از پزشك روان با شود.مشاوره

حائز� نيز آندوسكوپي انجام و گوارش ويزيت انجام
است. اهميت

م� وعدم سيگار الكل، ماهصرف شش از مخدر مواد
مي توصيه پيوند از شود.قبل

مي� بيمار چاقي صورت نظردر زير را خود وزن بايست
كاهشدهد. تغذيه متخصص

قلب،� هاي نيزمشاوره خانم) بيماران (در زنان و بيني، و حلق و گوش
پذيرد.مي انجام بايستي

است؟ الزم كليه پيوند از پس اقداماتي چه
براي� معالج پزشك بيمارستان از ترخيص از پس

منظمي اي دوره آزمايشات مقدارشما بررسي لحاظ از
مي تجويز دارو زمانسطح راس آنها انجام كه نمايد

الزامي شده است.تعيين

مي� شما به استنجراح خروج جهت زماني چه كه نماتگويد ئيد.مراجعه



نماييد.� مصرف مقرر ساعت راس را شده تجويز داروهاي

مصرف� خون فشار افزايش يا و ها اندام ورم درصورت
مي شود.نمكمحدود

مي� روز بنوشيد.در مايع ليتر دو حداقل بايستي

كنيد.� اجتناب دارويي نوع هر سرانه خود مصرف از

موض� بايد ديگري پزشك هر به مراجعه بادرصورت را كليه بودن پيوندي وع
بگذاريد. ميان در ايشان

شـيريني� مواد مصرف بايد داريد ديابت شما چنانچه
كورتـون مصـرف بـا زيرا دهيد راكاهش خود را قندي و

مي باالتر شما خون قند رود.مقدار

دچـار� تا كنيد مصرف غذايي هاي وعده بين را كورتون هاي قرص است بهتر
نشو معده يد.ناراحتي
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