
1 
 

 

 

 

 نکات آموزشی قبل از پیوند کلیه

 

 

دیابت، فشار خون، کلیه پلیی کیتیکی ، عییو   ی مانندکلیه های شما ممکن است در اثر عوامل بیمار گرامی!

مادرزادی، تصادف و دالیل دیگر از کار بیفکد و نکواند مواد زاید و سموم را از بیدن شیما خیارم نماییدک ممکین 

د و مایعات خورده شده در بدن شما جمع شده و باعث نیاراحکی و مااحمیت بیرای است حکی ادرار شما قطع شو

 کار سایر دسکگاههای بدن شودک

 در این شرایط شما نیاز به اقدامات درمانی دارید که این اقدامات درمانی می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

 (کده و یا فرد دچار مرگ مغایهمودیالیا، دیالیا صفاقی و پیوند کلیه ) پیوند از فرد زن

هراندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشکی درمانی ت  

مدیریت امور پرسکاری  –معاونت درمان   

 بیمارسکان امام خمینی )ره(
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 آزمایشات و اقدامات درمانی قبل از پیوند کلیه:

 تعیین گروه خونی که باید با گروه خونی اهدا کننده یکی باشدک  

 آزمایش بافت یا تطبیق سلولی 

 ن، مانند قند، اوره، چربی و کککآزمایشات معمولی اندازه گیری مواد مخکلف در خو 

 تتت سل 

 نظر عفونکهای ویروسی مانند هپاتیت و کککک آزمایش خون از 

 عکس از قفته سینه و نوار قلب و معاینات از نظر مشکالت و بیماریهای قلبیک  

 معاینات گوش، حلق و بینی 

 آندوسکوپی گوارش و رفع عیو  دسکگاه گوارش 

  معاینات دندانپاشکی و رفع عیو  دندانها 

 سونوگرافی مثانه 

 ه ماده حاجب و اطمینان از سالم بودن مثانهعکس برداری از مثانه بوسیل 

 زه پروسکاتامعاینات زنان و در مورد آقایان اند ،در مورد خانمها 

 معاینات عمومی 

   ویایت مکخصص ریه و روانپاش 

قبیل از انایام  ،تمامی اقدامات ذکر شده برای آن است که در صورت وجود هرگونه اشکال ییا عفونیت

 اشکالی ایااد نکندک "درمان شده و بعدا ،جراحی و عمل پیوند
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 اقدامات فوری قبل از جراحی پیوند کلیه:

زمانی که شما آزمایشات الزم را اناام داده و در بخش پیوند بتکری میی شیوید، میدارم شیما توسیط  

 بررسی مادد می شودک ،پاش  مکخصص

 در صورتی که به دارویی حتاسیت دارید اطالع بدهیدک 

صورتی که دیالیا می شوید این کار تا قبل از هشت ساعت مانده به عمیل انایام شیود تیا الزم است در  

 اثر هپارینی که در طی دیالیا دریافت کرده اید از بدن شما خارم شودک

 در صورت وجود اخکالل در آزمایشات خونی شما، این آزمایشات توسط پاش  برطرف خواهد شدک 

مواظیب باشیید شود کزاید بدن از زیر سینه تا کشاله ران تراشیده شب قبل از عمل حمام بروید و موهای  

 بریدگی ایااد نشودک

 داروهای قبل از عمل پیوند، هنگام شب و بصورت یکاا به شما داده می شودک 

بمدت هشت تا داوزده ساعت از خوردن و آشامیدن خودداری فرمایید و بصورت  ،از شب قبل از عمل 

 ناشکا باشیدک 

       

 

 

 


