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در پیًَذ ولیِ یه ولیِ را اس اّذا وٌٌذُ سًذُ یب جغذ اًغبى گزفتِ ٍ ثِ 

. شخض هجتال ثِ ثیوبری پیشزفتِ ٍغیز لبثل ثزگشت ولیِ پیًَذ هیشًین

سًذگی طجیؼی تزی  ثزای ثیوبر . پیًَذ ولیِ ثغیبر ارساًتز اس دیبلیش اعت

 .فزاّن هیىٌذ ٍ ثبػث افشایش طَل ػوز هیشَد

 پیونذ مناسبنذ؟چه کسانی برای 

اطفبل در اٍلَیت هی ثبشٌذ سیزا ّوَدیبلیش وبر ولیِ را در تزشح (  1

َّرهًَْب اًجبم ًوی دّذ لذا رشذ اعتخَاًی ٍ ثلَؽ جٌغی اطفبل هجتال 

ثِ ًبرعبیی هشهي ولیِ هتَلف هی شَد پظ ثبیذ ّزچِ عزیغ تز پیًَذ 

 .اًجبم شَد

ار ػَارع اعتخَاًی ٍ افزادی وِ در طی اعتفبدُ اس ّوَدیبلیش دچ(2

 .ػظجی گشتِ اًذ ٍ لبدر ثِ سًذگی طجیؼی ًوی ثبشذ

 .عبل ثبشذ 70تب  4عي گیزًذُ ثیي (3

 چِ وغبًی ًجبیذ در پیًَذ ولیِ اًتخبة شًَذ؟

 ...داشتي ػفًَت هثل عل فؼبل، ایذس، ّپبتیت ٍ  -

 (خًَزیشی گَارشی)ػَد هىزر سخن هؼذُ -

 عی ٍ وجذیًبرعبیی شذیذ للجی ٍ ًبرعبیی هشهي تٌف -

 فشبر خَى -

 ٍجَد ثذخیوی -

 

 :انتخاب دهنذه کلیه

. ثْتز اعت الَام ٍ خَیشبًٍذاى ًشدیه ثبشذ :  دهنذه زنذه( الف

ثْتزیي ًَع دٍللَّب ّغتٌذ ٍ در غیز ایٌظَرت ولیِ اس افزاد غزیجِ 

گزفتِ خَاّذ شذ وِ رضبیت ٍی ًیش شزط اطلی اعت وِ ایي اّذا 

فشبرخَى، ًمزط، دیبثت، عزطبى ٍ  وٌٌذُ ًجبیذ ثیوبریْبی ولیَی،

ػفًَت داشتِ ثبشذ ٍ ًجبیذ چٌذ رٍسی اس دعتگبُ تٌفظ هظٌَػی 

ّزچِ . عبل ثبشذ 65تب  18اعتفبدُ وزدُ ثبشذ ٍ عي دٌّذُ ثبیذ ثیي 

 .دٌّذُ جَاًتز ثبشذ هیشاى ثمبء ولیِ ثیشتز اعت

جغذّبیی وِ در اثز تظبدف فَت وزدُ  :کلیه شخص فوت شذه( ب

رضبیت افزاد فبهیل هْن اعت ثبیغتی ولیِ تبسُ . اة هی شًَذاًذ اًتخ

ثبشذ، خٌه ثوبًذ وِ هؼوَالً دریه ویغِ پالعتیه دٍ الیِ داخل آة 

دلیمِ ثبیذ پیًَذ اًجبم شَد ٍ  30-60در هذت . ٍ یخ ًگْذاری هی شَد

ٍاحذ ّپبریي ولیِ را شغتشَ دادُ ٍ  5000ریٌگز الوتبت ٍ  500ccثب 

 .پبن هی وٌٌذ

 :مایشاتی که بایذ انجام شودآز

گزٍُ خًَی فزد دٌّذُ ٍ گیزًذُ ثبیذ ثب ّن عبسگبر : گزٍُ خًَی .1

 .ثبشذ

اس ًظز ًغجی ًیش ثبیذ ثب ّن عبسگبر ٍ ثِ ّوذیگز : HLAآسهبیش  .2

 .ًشدیه ثبشٌذ

تغت عبسگبری ثیي عزم گیزًذُ ٍ لٌفَعیت ّبی دٌّذُ،هْوتزیي  .3

ثبشذ پیًَذ اًجبم ٍ تؼییي وٌٌذُ تزیي تغت اعت وِ اگز هٌفی 

 .هیشَد

اٍرُ، وزاتیٌیي، اعیذ اٍریه، لٌذ، چزثی :  آسهبیشبت خًَی شبهل .  4

 خَى، تغتْبی وجذی، عذین، فغفز ٍ ولغین

عبػتِ  24شبهل تجشیِ وبهل ادرار،وشت ادرار، ادرار : آسهبیش ادرار.   5

 اس ًظز پزٍتئیي

 :مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی

ٍ ادرار تىزار  HLAاس ػول هجذداً  آسهبیشبت خَى، یه ّفتِ لجل 

. هیشَد ٍ در طَرت هٌفی ثَدى ثیوبر در ثخش پیًَذ ثغتزی هیشَد

درٌّگبم ثغتزی ثیوبر حوبم ثتبدیي گزفتِ، وفش ٍ لجبط هخظَص هی 

پَشذ، رضبیت وتجی گزفتِ هیشَد ٍ ثِ ثیوبر اطالع هیذّین وِ گبّی 

دى در وبر ثبشذ هوىي اعت تب  دٍ اٍلبت حتی ثذٍى ایٌىِ هغئلِ پظ س

ّفتِ ولیِ ّب شزٍع ثىبر ًىٌٌذ ثخظَص اگز اس جغذ گزفتِ شَد ٍ در 

حتوبً تحت ًظز پششه ثَدُ ٍ دارٍّبی . ایي هذت ًیبس ثِ دیبلیش دارد

عبػت هی ثبشذ ٍ  4طَل هذت ػول پیًَذ . خبطی اعتفبدُ ًوبیذ

، خزٍج خلط، تَضیحبتی راجغ ثِ عًَذ فَلی، درى، توزیٌبت تٌفغی

 .فؼبلیت ٍ رصین غذایی دادُ هیشَد

عبػت لجل اس ػول ولیِ ٍعبیل ثیوبر ٍ اتبق ٍی ثب اشؼِ یب ًزهبل  24

ثزای حفظ آراهش ٍ وبّش اضطزاة ثب اٍ . عبلیي ضذػفًَی هی شَد

عبػت للت اس ػول، دیبلیش اًجبم هیشَد ٍ دارٍّبی  24. طحجت هیىٌین

ثیَتیه طجك ًظز پششه تجَیش  عزوَة وٌٌذُ عیغتن ایوٌی ٍ آًتی

رٍس ػول هجذداً حوبم ثتبدیي گزفتِ ٍ شت لجل اس ػول شیَ . هیشَد

 .شذُ ٍ آهبدُ ػول هیشَد
 

 :مراقبت های پرستاری بعذ از عمل جراحی

 وٌتزل ػالئن حیبتی .1

وٌتزل آسهبیشبت خًَی ثخظَص ّوَگلَثیي ثالفبطلِ ثؼذ      .2

 عبػت یه ثبر 3ّز   BSاس ػول چه اٍرُ،  وزاتیٌیي ٍ  

وٌتزل عبػتی ثزٍى دُ ادراری ٍ تجَیش هحلَل ّبی داخل  .3

ثیشتز اس همذار ادرار دفؼی در ّز عبػت ثب  ml 30ٍریذی 

ثؼذ اس ػول، هیشاى دفغ .ٍ الجتِ . دعتَرات پششه اًجبم هیشَد

ادرار سیبد هی شَد، در اٍایل ادرار ووی خًَیغت ٍ اگز وبتتز 

 .خبرج هی شَدرٍس ثؼذ  40حبلت داشتِ ثبشذ 



2 
 

. وٌتزل ًبحیِ پبًغوبى اس ًظز خًَزیشی وِ ّویشِ ثبیذ خشه ثبشذ

عبػت ثؼذ خبرج هی شَد ٍ ثخیِ  24درى در عزیغ تزیي سهبى، حذٍداً 

 .رٍس ثؼذ وشیذُ هی شَد 10تب  7ّب 

عبػت لَلِ هؼذُ خبرج هی شَد ٍ       24ثؼذ اس : تغذیِ ثیوبر  .5

cc 30 ادُ هی شَد، در طَرت هبیغ اس راُ دّبى ّز عبػت د

عبػت رصین هؼوَلی  48تحول ٍ ًجَد تجوغ گبس در شىن ثؼذ اس 

 .شزٍع هی شَد

عبػت ثؼذ اس ػول ثِ پشت ثخَاثذ ٍ ثؼذ اس  24: ٍضؼیت ثیوبر  .6

 . عبػت ثؼذ راُ ثزٍد 48عبػت رٍی تخت ثٌشیٌذ ٍ  24

 .جْت هزالجت تٌفغی اوغیضى ثب هبعه دادُ هی شَد .7

تجَیش هی عَد، ثِ ٍی تَطیِ هی شَد  دارٍّب طجك ًظز پششه .8

وِ ثؼذ اس تزخیض در عِ هبِّ اٍل ّفتِ ای یىجبر، در عِ هبِّ 

. دٍم ّز دٍ ّفتِ یىجبر ٍ عپظ هبّیبًِ ثِ پششه هزاجؼِ ًوبیذ

در طَرت شیزدّی ٍ ثبرداری ثب پششه خَد هشَرت ًوبیذ، الجتِ 

 .حبهلگی یه الی دٍ عبل ثؼذ اس پیًَذ ثالهبًغ اعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای شما

 

 

 024 – 33770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍة عبیت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرط پغت الىتزًٍیه

 024-33770757:دٍرًگبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عج)عصر مرکس آموزشي درماني حضرت ولي

 پیوند کلیه

 آنمراقبت های قبل و بعد از 
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