
 

 

 

 

 

 8-4يستطيع معظم مرضى زراعة الكلى العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية خالل 

الكلى قبل خروجه من المستشفى ينصح مريض زراعة و أسابيع بعد عملية الزراعة

 :بااللتزام بتطبيق النصائح التالية

  الحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل المتنوعة يوميًا

لتروية الكلية ( حسب توصية الطبيب و تعليمات أخصائية التغذية)

وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة . وتنشيطها ومنع حدوث الجفاف لها

ة خالل اليوم بين شرب الماء، العصائر، تنويع السوائل المتناول

  .الحليب، األلبان، الشوربة وغيرها من السوائل

  التقيد بالحمية التي وضعتها أخصائية التغذية وينبغي مناقشتها إذا رغب المريض بإجراء

 .بعض التغييرات على النظام الغذائي 

 عطعمة الجاهزة تفاييًا لصإصابة الحرص على تناول الطعام المطبوخ والُمعد في المنزل وتجنب األ

والذي من شأنه أن يؤيي إلى فقد كميات كبيرة من سوائل ( إسهال وقئ)بالتسمم الغذائي 

على فاعلية األيوية  الجسم، وتعريض الكلية للجفاف وزياية حساسية المعدة مما يؤثر

 .المتناولة

  األعطعمة المقلية واإلفراعط تجنب العايات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية وتناول

 . في تناول الحلويات

 ساعة من العملية تفايياً لحدوث جلطات  42بعد  المشي السرير و بالنهوض من   ينصح المريض

 .وذلك حسب حالة المريض

  يستطيع المريض العوية إلى ممارسة النشاعط البدني بعد استشارة الفريق

لتنظيم الضغط والسكر وضبط مستوى الدهون في  المعالج و لذلك 

ن له يور في زياية الوزن الوزن حيث أن يواء الكورتيزو الجسم وتجنبًا لزياية

( المالكمة والكاراتيه وغيرها ) بتجنب الرياضات العنيفة  ، وينصحوالشهية

حيث أن الكلية المزروعة تكون في البطن بدًًل من الظهر وبالتالي يمنع 

  .من ممارسة أي رياضة تتطلب مواجهة مباشرةالمريض 

  الحرص على أخذ تطعيم اًلنفلونزا الموسمية بعد ستة أشهر إلى سنة

 .بعد الزراعة

  من الضروري مراقبة مستوى السكر والضغط يومياً وكذلك اًلستمرار في جرعات اإلنسولين

الطبيعية حيث أن ارتفاعهما ضمن الحدوي هما الضغط من أجل الحفاظ على مستوياتوتناول أيوية 

 .المستمر قد يؤثر سلبًا على وظيفة الكلى المزروعة

 

 نصائح بعد زراعة الكلى
Instructions post kidney transplant 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 



  اًللتزام بحضور مواعيد المتابعة مع عيايات قسم الكلى لمدة عام بعد الزراعة لما لهذه المواعيد من

مبكراً لضمان السيطرة  أهمية في التأكد من كفاءة وظائف الكلية المزروعة واكتشاف أي مشكلة

 . كلية المزروعةلل الجسم عليها ومنعاً لرفض

  خالل الفترة  تفاييًا لصإصابة بالعدوى الخروج من المنزلاستخدام قناع الوجه لتغطية األنف والفم عند

 . األولى بعد الزراعة

  يجب على عندما يطلب الطبيب من المريض إجراء تحليل للتأكد من نسبة عقار النيورال بالدم

المريض الحضور مبكًرا للمختبر قبل موعد الدواء بساعة للتمكن من إنهاء التحليل قبل موعد 

 .الجرعة و إحضاره معه للموعد تجنبًا لتأخيره

  الحرص على تناول أيوية تثبيط المناعة مدى الحياة في مواعيدها المحدية وعدم تأخيرها أو

 . نسيان أخذها

 لتواجد في األماكن المزيحمة والمغلقة كاألسواق الشعبية خالل تجنب استقبال الزوار و ا

 . األشهر الثالثة األولى بعد الزراعة تجنبًا للعدوى

  تجنب استعمال حمامات األماكن العامة لمنع حدوث التهاب المسالك البولية مما

 .قد يؤثر على الكلية

  ألن حصر البول قد الحرص على الذهاب إلى يورة المياه بصورة يورية خالل اليوم

 .يؤيي لصإصابة باًللتهابات وحصوات البول

  يستطيع المريض ممارسة العالقة الزوجية بعد شهر من إجراء العملية مع التقيد

 .بتعليمات الفريق الطبي المعالج

  السلبي لأليوية  تجنب الحمل بالنسبة للسيدات خالل السنة األولى من الزراعة لمنع التأثير

 .الجنين حيث سيصف الطبيب جرعات عالية من األيوية خالل هذه السنة على صحة 

  عدم الصيام خالل السنة األولى من الزراعة حتى يتمكن من أخذ األيوية المثبطة للمناعة في

أوقاتها المحدية لضمان استمرار وظائف الكلى بفاعلية عالية وتجنبًا لرفض الجسم للكلية 

   .الجديدة 

 يضة الحج في السنة األولى بعد الزراعة نظًرا لضعف مستوى المناعة عدم أياء فر

بسبب تناول األيوية المثبطة للمناعة مما يجعل المريض أكثر عرضة لصإصابة 

 . باألمراض المعدية خاصة مع اًلزيحام الشديد

 الحضور مباشرة للطوارئ في حال الشعور بأعراض الرفض التالية: 

o ارتفاع يرجة الحرارة. 

o  احتباس السوائل وتورم الوجه والساقين. 

o ضيق التنفس. 

o ارتفاع ضغط الدم.  

 

o اإلرهاق. 

o  قلة الشهية.  

o احمرار وتورم منطقة الجرح . 

o  ألم في البطن . 
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