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کلیه مراقبت های بعد از پیوند  

 

 

 

 

تزای حلؼ ًلیِ پیًَذی ٍ تاهیي یي سًذگی عثیؼی ٍ جلَگیزی اس خغزاتی ًِ هوٌي است سثة اس دست دادى ًلیِ 

. پیًَذی یا سالهت ضوا گزدد لغلاً هَارد سیز را تِ دهت هغالؼِ ٍ رػایت ًٌیذ

در غَرتی ًِ ػولٌزد ًلیِ پیًَذی  ضوا خَب تاضذ، حذٍد دُ رٍس تا دٍ ّلتِ تؼذ اس ػول، اس تیوارستاى هزخع       

. هی ضَیذ

: تؼذ اس تزخیع اس تیوارستاى السم است خَد ضوا یا یٌی اس ًساًی ًِ تا ضوا سًذگی هی ًٌذ تِ ًٌات سیز تَجِ ًوایٌذ

 داًطگاُ ػلَم پشضٌی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی   
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تخیِ ّای هحل ػول تَسظ پشضي خَد یا در ًلیٌیي ّای استاًذارد ًطیذُ ضَد  .

 دارٍّای خَد را عثن تجَیش پشضي تا ًظن ٍ دهت ًاهل استلادُ ًٌیذ ٍ اس تـییز دادى هوذار دارٍ یا ساػات هػزف 

. آًْا جذاً خَدداری ًٌیذ

تْتز است دارٍّای پیًَذی در یخچال ًگْذاری ضَد ٍ اس ًگْذاری آًْا در َّای گزم خَدداری ًٌیذ  .

 هثل اس اتوام دارٍّای هػزكی، درغذد تْیِ آًْا تزآییذ ٍ تَجِ داضتِ تاضیذ ًِ ایي دارٍّا خاظ تَدُ ٍ در 

. دارٍخاًِ ّای خاظ تَسیغ هی گزدد

اس آًجا ًِ  ایي دارٍ تاػث .  تزای جلَگیزی اس ػَارؼ گَارضی هزظ پزدًیشٍلَى، تْتز است آى را تا ضیز تخَریذ

اكشایص اضتْاء هی ضَد  تزای جلَگیزی اس اضاكِ ٍسى سؼی ًٌیذ تِ هوذار هٌاسة ؿذا تخَریذ ٍ اس خَردى هَاد ؿذایی 

. چام ًٌٌذُ ٍ چزب ٍ ضیزیي تا حذ اهٌاى پزّیش ًٌیذ

در غَرت تزٍس ایي ػارضِ .  اس دیگز ػَارؼ دارٍّای پیًَذی، تَجَد آهذى جَش در غَرت ٍ تذى هی تاضذ

جَش ّا را دستٌاری ًٌٌیذ ٍ اگز تؼذاد آًْا اكشایص یاكت ٍ یا چزًی ضذ تا . پَست خَد را تا آب ٍ غاتَى تطَئیذ

. ًظز پشضي خَد تِ هتخػع پَست هزاجؼِ ًٌیذ

حتی الووذٍر اس هػزف ّز گًَِ دارٍ تذٍى هطَرت پشضي خَد، خَدداری كزهائیذ  .

ّویطِ دارٍّای خَد را تِ ّوزاُ داضتِ تاضذ تا تتَاًیذ تِ هَهغ آًْا را هػزف ًٌیذ  .

تغَر دهین ٍ هٌظن ٍ در ٍهت تؼییي ضذُ تِ پشضي خَد هزاجؼِ ًٌیذ  .

تْذاضت كزدی خَد را تا ًظن ٍ دهت ًاهل رػایت ًٌیذ :

    لیق، حَلِ، هسَاى، ضاًِ، تیؾ، ًاخي گیز، لثاس ّا، هلحلِ هاضن ٍ چٌگال،   )  ٍسایل ضخػی هَرد استلادُ خَد

. را ًاهالً جذا ٍ هحلَػ ًگِ داریذ (تطواب ٍ لیَاى
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   هثل ٍ تؼذ اس ؿذا خَردى ٍ تؼذ اس ركتي تِ دستطَیی دست ّای خَد را تا آب ٍ غاتَى تطَئیذ ٍ تا حَلِ خَدتاى 

    .تَجِ داضتِ تاضیذ ًِ خطي ًزدى دست ّای خیس اس اّویت سیادی تزخَردار است. خطي ًٌیذ

 اس هسَاى ّای سخت ٍ ستز استلادُ ًٌٌیذ.  تؼذ اس ّز ٍػذُ ؿذا دًذاى ّای خَد را هسَاى تشًیذ.  

   تار تا لیق ٍ غاتَى استحوام ًٌیذ ٍ اس تٌار تزدى ًیسِ ّای ستز، سلیذآب، سٌگ پا ٍ ًطستي 2 حذاهل ّلتِ ای 

  .تْتز است هثل اس استحوام، حوام را تویش ضستِ ٍ تؼذ حوام ًٌیذ. در حوام جذاً خَدداری ًٌیذ

تزای هذت عَالًی در هواتل آكتاب تٌذ ٍ َّای گزم یا َّای سزد هزار ًگیزیذ  .

اس اًجام ٍرسش ّای سٌگیي ٍ آسیة .  تزای حلؼ سالهتی اًجام ٍرسش ّایی هاًٌذ پیادُ رٍی ٍ ضٌا هَثز هی تاضذ

. رساًٌذُ جذا خَدداری ًٌیذ

اس پزخَری ٍ هػزف تی رٍیِ ّز گًَِ هَاد ؿذایی ٍ آضاهیذًی خَدداری ًٌیذ  .

تَجِ داضتِ تاضیذ اًثز .  اس اكشایص ٍسى جلَگیزی ًٌیذ چَى سالهت ضوا را تِ عَر جذی تِ خغز هی اًذاسد

  .دارٍّای پیًَذی تز اساس ٍسى ضوا تجَیش هی ضَد

اس ّز ؿذایی ًِ تا رػایت ًاهل تْذاضت در هٌشل پختِ ضَد      . رصین ؿذایی ضوا تایذ ًن چزب ٍ ًن ًوي تاضذ

. هی تَاى استلادُ ًوَد، اها تایذ دهت ًٌیذ ًِ اس ّز هادُ ؿذایی تِ هوذار ًن ٍ هٌاسة استلادُ ًٌیذ

  در هَرد ًَضیذى هایؼات آًچِ هْن است، ایي است ًِ ضوا ًثایذ تطٌِ تواًیذ ٍ در ضوي ًثایذ در ًَضیذى هایؼات

آب سالن، چای ًن رًگ، آب هیَُ عثیؼی، ضیز ًن چزب ٍ دٍؽ . ًَع هایؼات هػزكی ًیش تسیار هْن است. اكزاط ًٌیذ

سؼی ًٌیذ در ًَضیذى ًَضاتِ ّای گاس دار هختلق، هَُْ آب هیَُ . ًن چزتی تذٍى گاس تْتزیي هایؼات تزای ضوا ّستٌذ

. ّای هػٌَػی سیادُ رٍی ًٌٌیذ

اس خَردى ًَضیذًی ّای الٌلی خَدداری ًواییذ  .
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در غَرتیٌِ هثتال تِ دیاتت ّستیذ اس هػزف هَاد هٌذی ٍ ًطاستِ ای پزّیش ًواییذ  .

اس هػزف رٍؿٌْای اضثاع ٍ حیَاًی خَدداری .  سؼی ًٌیذ ؿذاّایتاى را تػَرت تخارپش، ًثاتی یا آب پش آهادُ ًٌیذ

. هػزف رٍؿي سیتَى  یا هاّی تِ هوذار ًن اضٌالی ًذارد. كزهاییذ

حتواً هیَُ ٍ سثشیجات استلادُ ًٌیذ ٍ در ضستطَ ٍ ضذ ػلًَی ًزدى آًْا دهت ًٌیذ  .

 تیواراى هحتزم تَجِ داضتِ تاضیذ ًِ ًلیِ پیًَذی در حلزُ لگي هزار دارد، لذا اس ٍارد آهذى ضزتِ، پزیذى اس جای

تلٌذ، تلٌذ ًزدى اجسام سٌگیي، تستي ًوزتٌذّای تٌگ، پَضیذى لثاس ّای ًِ اس ًاحیِ ًوز ٍ لگي تٌگ هی تاضٌذ 

. خَدداری ًٌیذ

تا پشضي خَد هطَرت ًٌیذ" در هَرد اسدٍاج یا تچِ دار ضذى حتوا  .

 ضوا تا داضتي ًلیِ پیًَذی هی تَاًیذ كؼالیت ّای رٍسهزُ خَد را در غَرتی ًِ عاهت كزسا ٍ سٌگیي ًثاضذ اًجام

. دّیذ

تا پشضي هتخػع خَد هثل اس رسیذى كػل پاییش در هَرد ٍاًسیٌاسیَى ػلیِ آًلَالًشا، هطَرت ًٌیذ  .

ًطیذى سیگار ٍ در هؼزؼ دٍد سیگار تَدى تزای ضوا تسیار هضز است .

ّستٌذ جذاً  (...سزخي، اٍریَى ٍ) اس تواس تا اكزاد سزها خَردُ ٍ اكزادی ًِ هثتال تِ تیواری ّای ػلًَی ٍ ٍاگیزدار

. خَدداری ًٌیذ

تزای ایي ًار تْتز است اس رٍضْای تی ضزر . خاًن ّای هتاّل، تْتز است تا یي سال اس حاهلگی جلَگیزی ًٌٌذ

. گذاضتي آی یَ دی تِ دلیل خغز ػلًَت تَغیِ ًوی ضَد. هثل ًاًذٍم استلادُ ًزد

تة، سزدرد ضذیذ، تَْع، استلزاؽ،  : در غَرت تزٍس هَارد سیز، حتواً در اٍلیي كزغت تا پشضي خَد هطَرت ًٌیذ

اسْال، ًاّص هوذار ادرار، احساس درد ٍ سَسش ٌّگام دكغ ادرار، احساس درد در ًاحیِ ًلیِ پیًَذی، گلَ درد، ًن  
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. اضتْایی ضذیذ، اكشایص یا ًاّص ضذیذ كطار خَى، احساس ضؼق ػوَهی ضذیذ

 تِ ّز حال تؼذ اس تزخیع اس تیوارستاى تِ دلیل تٌظین هیشاى دارٍّا السم است هزتة تِ درهاًگاُ هزاجؼِ ًواییذ ًِ تِ 

تِ یاد داضتِ تاضیذ ًِ ٌّگام ٍیشیت جَاب آسهایطات ٍ . هزٍر تؼذاد دكؼات هزاجؼِ ّز سِ هاُ یٌثار خَاّذ رسیذ

 .دكتزچِ تیوِ خَد را تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


