
 

  

 مراقبتهاي الزم پس ازپيوندكليه

ّذف اس پيًَذًليِ تْثَد تيوار ٍتاسگطت ٍي تِ يي سًذگي هؼوَلي 

است،تٌاتزايي ضوا تِ ػٌَاى كزدي ًِ پيًَذ ًليِ ضذُ ايذ تزاي ايٌٌِ 

ٍكؼاليتْاي اختواػي حاكع سالهت خَدتاضيذ ٍتِ سًذگي ػادي 

 .تاسگزديذ السم است ًٌات سيزرا رػايت ًوائيذ

تِ پشضي هؼالح خَد درسهاى تؼييي ضذُ هزاخؼِ ًوائيذ ٍآسهايطْاي *

 .هاّياًِ راتِ طَر هزتة ،تاتؼييي ٍهت هثلي اًدام دّيذ

دارٍّاي خَدراطثن تدَيش پشضي تاًظن ٍدهت ًاهل استلادُ ًٌيذ *

 .ياساػت هػزف آًْا  خذا خَدداري كزهاييذٍاستـييزدادى هوذار دارٍ

هثل اساتوام دارٍّاي هػزكي در غذد تْيِ آًْا تزآييذ ٍتَخِ داضتِ *

تاضيذًِ ايي دارٍّا خاظ تَدُ ٍدردارٍخاًِ ّاي خاظ تَسيغ هي 

 .گزددٍدر خاي خٌي ًگْذاري هيطًَذ

تزاي خلَگيزي  اس ػَارؼ گَارضي هزظ پزدًيشٍلَى تْتزاست آى *

اسآًدا ًِ ايي دارٍ تاػث اكشايص اضتْا هي ضَدتزاي .تخَريذراتاضيز 

خلَگيزي اس اضاكِ ٍسى ،سؼي ًٌيذتِ هوذار هٌاسة ؿذاتخَريذ 

ٍاسخَردى هَادؿذايي چام ًٌٌذُ ،چزب ٍضيزيي تاحذ اهٌاى پزّيش 

 .ًٌيذ

اسديگزػَارؼ دارٍّاي پيًَذي،تَخَد آهذى خَش در غَرت ٍتذى *

رضِ،پَست خَد راتا آب ٍغاتَى درغَرت تزٍس ايي ػا.هي تاضذ

خَش ّارا دستٌاري ًٌٌيذ ٍاگز تؼذاد آًْا اكشايص ياكت  .تطَئيذ

 ٍياچزًي  ضذتاًظز پشضي خَد تِ هتخػع پَست هزاخؼِ ًٌيذ

 ،حتي الووذٍر اس هػزف ّزگًَِ دارٍتذٍى هطَرت پشضي خَد*

 .خَدداري كزهائيذ

 

ّويطِ دارٍّاي خَد راتِ ّوزاُ داضتِ تاضيذتا تتَاًيذ تِ هَهغ *

.آًْا راهػزف ًٌيذ  

تطَردهين ٍهٌظن ٍدرٍهت تؼييي ضذُ تِ پشضي هؼالح *

.خَدهزاخؼِ ًٌيذ  

:سيزرارػايت ًٌيذ درتْذاضت كزدي خَد هَارد  

ٍسايل ضخػي هَرد استلادُ خَد *

ليق،حَلِ،هسَاى،ضاًِ،تيؾ،ًاخي گيز،لثاس ّا،هلحلِ هاضن )

.راًاهال خذا ٍهحلَظ ًگِ داريذ( ٍچٌگال ،تطواب ٍليَاى  

دست ّاي خَدرا تاآب ٍغاتَى  هثل ٍتؼذ اسركتي تِ دستطَيي*

 تَخِ داضتِ تاضيذ ًِ.تطَئيذ ٍتاحَلِ خَدتاى خطي ًٌيذ

.خطي ًزدى دست ّاي خيس اساّويت سيادي تزخَردار است  

 

اسهسَاى .تؼذاس ّز ٍػذُ ؿذايي دًذاى ّاي خَدراهسَاى تشًيذ*

.ّاي سخت ٍستزاستلادُ ًٌٌيذ  

استٌارتزدى  تار تاليق ٍغاتَى استحوام ًٌيذ 2ٍحذاهل ّلتِ اي *

ّاي ستز ٍسليذآب ٍسٌگ پا ًٍطستي درحوام خذا  ًيسِ

،حوام راتويش تْتزاست هثل اساستحوام.ًٌيذخَدداري  خَدداري

 .حوام ًٌيذضستِ ٍ تؼذ 

تزاي هذت طَالًي درهواتل آكتاب تٌذ ٍَّاي گزم يا َّاي سزد *

 .هزار ًگيزيذ

تزاي حلع سالهتي ،اًدام ٍرسش ّايي هاًٌذ پيادُ رٍي ٍضٌا *

ٍرسش ّاي سٌگيي ٍآسية رساًٌذُ خذا اساًدام .هَثز هي تاضذ

 .خَدداري ًٌيذ

اسپزخَري ٍهػزف تي رٍيِ ّزگًَِ هَاد ؿذايي ٍآضاهيذًي *

 .خَدداري ًٌيذ

اساكشايص ٍسى خلَگيزي ًٌيذ،چَى سالهت ضواراتِ طَرخذي *

تَخِ داضتِ تاضيذ اًثز دارٍّاي پيًَذي .تِ خطز هي اًذاسد

 .تزاساس ٍسى ضوا تدَيش هي ضَد

ايي ضوا تايذ ًن چزب ًٍن ًوي تاضذ اسّزؿذايي ًِ رصين ؿذ*

تارػايت ًاهل تْذاضت درهٌشل پختِ ضَدهي تَاى استلادُ 

ًوَد،اهاتايذدهت ًٌيذًِ اسّزهادُ ؿذايي تِ هوذار ًن ٍهٌاسة 

 .استلادُ ًٌيذ

 

درهَرد ًَضيذى هايؼات آًچِ هْن است،ايي است ًِ ضوا *

ى هايؼات اكزاط ًثايذتطٌِ تواًيذ ٍدرضوي ًثايذ درًَضيذ

چاي ًن آب سالن،.ًَع هايؼات هػزكي ًيش تسيار هْن است.ًٌيذ

  رًگ،آب هيَُ طثيؼي

1 2 3 



 
 

 

 مراقبتهاي الزم پس ازپيوندكليه

 

 

 

 پيوند كليه بخش

 

 

 

 

 

 

 

ري ّاي استواس تااكزادسزهاخَردُ ٍاكزادي ًِ هثتال تِ تيوا*

 .  ّستٌذ خذاخَدداري ًٌيذ...(سزخي،اٍريَى ٍ)ػلًَي ٍٍاگيزدار

خاًن ّاي هتاّل ،تْتزاست تايي سال اسحاهلگي خلَگيزي 

تزاي ايي ًارتْتزاست اسرٍضْاي تي ضزرهثل ًاًذٍم .ًٌٌذ

گذاضتي آي يَدي تِ دليل خطزػلًَت تَغيِ ًوي .استلادُ ًزد

 .ضَد

 

دراولين فرصت درصورت بروزمواردزير،حتما *

:باپسشك خودمشورت كنيد  

تة،سزدردضذيذ،تَْع،استلزاؽ،اسْال،ًاّص هوذارادرار،احساس *

دردٍسَسش ٌّگام دكغ ادرار،احساس درد درًاحيِ ًليِ 

پيًَذي،گلَدرد،ًن اضتْايي ضذيذكطارخَى،احساس ضؼق 

 .ػوَهي ضذيذ

حال تؼذاس تزخيع استيوارستاى تِ دليل تٌظين هيشاى ّزتِ *

ا،السم است هزتة تِ درهاًگاُ هزاخؼِ ًواييذًِ تِ دارٍُ

 .هزٍرتؼذاددكؼات هزاخؼِ ّزسِ هاُ يٌثارخَاّذرسيذ

تِ يادداضتِ تاضيذًِ ٌّگام ٍيشيت خَاب آسهايطات ٍدكتزچِ *

 .تيوِ خَدراتِ ّوزاُ داضتِ تاضيذ

تذٍى گاس تْتزيي هايؼات تزاي ضوا ضيزًن چزب ٍدٍؽ ًن چزب 

سؼي ًٌيذدرًَضيذى ًَضاتِ ّاي گاسدار هختلق .ّستٌذ

.،هَُْ،آتويَُ ّاي هػٌَػي سيادُ رٍي ًٌٌيذ  

.اسخَردى ًَضيذًي ّاي الٌلي خَدداري ًواييذ*  

درغَرتيٌِ هثتال تِ دياتت ّستيذاسهػزف هَاد هٌذي *  

 .ٍ     ًطاستِ اي  پزّيش ًواييذ

اّايتاى راتػَرت تخارپش،ًثاتي يا آب پش آهادُ سؼي ًٌيذ ؿذ*

هػزف . اس هػزف رٍؿٌْاي اضثاع ٍحيَاًي خَدداري كزهاييذ.ًٌيذ

 .رٍؿي هاّي ياسيتَى تِ هوذار ًن اضٌالي ًذارد

حتوا هيَُ ٍسثشيدات استلادُ ًٌيذ ٍدرضستطٍَضذػلًَي *

.ًزدى آًْادهت ًٌيذ  

هزار دارد ،لذا اس  تَخِ داضتِ تاضيذًِ ًليِ پيًَذي درحلزُ لگي*

ٍارد آهذى ضزتِ ،پزيذى اسخاي تلٌذ،تلٌذًزدى اخسام سٌگيي 

،تستي ًوزتٌذّاي تٌگ،پَضيذى لثاس ّايي ًِ اس ًاحيِ ًوز 

 .ٍلگي تٌگ هي تاضٌذخَدداري ًٌيذ

.درهَرداسدٍاج ياتچِ دارضذى ،حتوا تاپشضي خَد هطَرت ًٌيذ*  

اي رٍسهزُ خَدرا ضوا تاداضتي ًليِ پيًَذي هي تَاًيذ كؼاليت ُ*

.درغَرتي ًِ طاهت كزسا ٍسٌگيي ًثاضذ اًدام دّيذ  

تاپشضي هتخػع خَدهثل اسرسيذى كػل پاييش،درهَرد *

.ٍاًسيٌاسيَى ػليِ آًلَالًشا،هطَرت ًٌيذ  

،ًطيذى سيگارٍدرهؼزؼ دٍد سيگار تَدى تزاي ضواتسيار 

 .هضزاست
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