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 مقدمه :
مددجوي عزیز اكنون كه تولد دوباره خود را جشن مي گیرید و زندگي جدیدي را آغاز مي كنید آرزو مي كنیم لحظات بسیار 

 شیرین و خاطره انگیزي را در كنار خانواده محترمتان پیش رو داشته باشید.

در مورد مراقبتهاي موردنیاز پس از ترخیص داشته باشید كتابچه به عنوان یك گیرنده پیوند كبد الزم است اطالعات جامعي 

اي كه پیش رو دارید حاوي موارد متفاوتي است كه ممكن است در زندگي جدید خود با آن روبرو شوید و براي حفظ شرایط 

 مطلوبتان رعایت موارد و احتیاطات ذكر شده ضروري و حیاتي است.

 مراقبت روزانه 
  درجه  8/37حرارت را هر روز صبح موقع بیدار شدن از خواب چك كنید اگر درجه حرارت در صورت امكان درجه

درجه سانتي گراد  8/37ساعت صبر كنید و دوباره چك كنید اگر همچنان باالتر از  1سانتي گراد یا بیشتر باشد، 

یك درجه سنج تهیه كنید بود، با پزشك محلي یا بخش پیوند تماس بگیرید )حتماً خودتان متوجه شده اید كه باید 

 كه همیشه در دسترس شما باشد(.

  كیلوگرم در هفته افزایش داشته باشد،  8/1وزنتان را به صورت روزانه چك كنید و آن را ثبت كنید اگر وزن بیش از

 پزشك محل سكونت خود یا پرستار بخش پیوند را مطلع كنید. 

 دارید پیوندكبد شما كه بدانند اورژانسي شرایط در تا ،باشید داشته همراه به گردنبند یا دستبند یك همیشه. 

 مناطقي یا حالتوسعه در كشورهاي به مسافرت از كنید، مشورت خود پزشك با مسافرت به اقدام گونه هر از قبل 

 .كنید اجتناب نامطلوب دارند، وضعیت بهداشتي لحاظ به یا است شایع آنجا در خاص عفونتهاي كه

 داروها 
كبد پیوندي كه در واقع براي بدن یك جسم خارجي محسوب مي شود ، الزم است كه سیستم ایمني شما  به دلیل وجود

سركوب شود تا كبد را پس نزد و به همین خاطر داروهاي پیوندي باید مادام العمر )براي همیشه( مصرف شوند . در بسیاري از 

 مي رود كه شامل موارد زیر مي باشد : دارویي به كار 2دارویي  یا  3مراكز پیوند غالباً یك تركیب 

  میلي گرمي ( 5پردنیزولون )قرص صورتي رنگ 

  میلي گرمي 5میلي گرمي و كپسول  5میلي گرمي ، كپسول آجري  1تاكرولیموس یا اف كا )كپسول سفید رنگ /

 زردرنگ ( 

  میلي گرمي ( 250میلي گرمي و كپسول آبي نارنجي  500سل سپت )قرص بنفش رنگ 

 میلي گرمي ( 50میلي گرمي و كپسول سفید رنگ  25و  100پورین یا ساندیمون ) كپسول خاكستري رنگ سیكلوس 

 هشدار : سیكلوسپورین و تاكرولیموس هیچگاه همزمان مصرف نمي شوند.  

 رعایت نكات زیر در ارتباط با مصرف داروهاي پس از پیوند ضروري است:

 وز در یك زمان مشابه مصرف كنید . در صورتي كه مشكل گوارشي داروهاي سركوب كننده سیستم ایمني را هر ر

ندارید دارو را با معده خالي میل كنید در غیر اینصورت همراه با غذا مصرف كنید ؛ نكته مهم این است كه داروها را 

 باید همیشه به یك شیوه مصرف كنید یا با غذا یا بدون غذا .

  گذشت زمان كاهش مي یابد. اما براي پیشگیري از پس زدگي كبد پیوندي بعضي تعداد داروها و مقدار آنها معموالً با

 از این داروها باید براي تمام عمر مصرف شوند. 

  24اسهال و استفراغ ممكن است با توانایي بدن براي جذب داروها تداخل ایجاد كند )اگر این اختالالت بیش از 

 ند را مطلع كنید(.ساعت ادامه یابد پزشك محلي یا پرستار بخش پیو

  قبل از انجام آزمایش جهت بررسي سطح داروهاي سركوب كننده سیستم ایمني در خون ، سایكلوسپورین و

 تاكرولیموس نباید خورده شوند اما بقیه داروهایتان را مي توانید مصرف كنید. 
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  .همیشه ذخیره دارویي براي پیشگیري از وضعیت بدون دارو، در اختیار داشته باشید 

  ( عالوه برداروهاي پیوندي ممكن است داروهاي دیگري مثل كلسیم و فولیك اسید و گاهي یك داروي ضدقارچ

فلوكونازول ( ویك نوع آنتي بیوتیك هم در لیست داروهاي شما موجود باشد كه مدت زمان مصرف آنها با نظر 

 پزشك تعیین مي گردد.

 ودداري كنید زیرا بسیاري از داروها ممكن است با داروهاي از مصرف داروهاي شیمیایي و گیاهي  بدون تجویز خ

 پیوندي شما تداخل داشته باشد )یعني ممكن است منجر به افزایش یا كاهش اثر داروهاي شما شود(.

  به هر دلیل كه به پزشك عمومي یا مراكز درماني مراجعه مي كنید به آنها یادآوري كنید كه گیرنده پیوند كبد

 ي پیوندي مصرف مي كنید.هستید و داروها

  به خاطر داشته باشید مصرف صحیح و به موقع داروها و با مقدار تعیین شده بعد از پیوند باعث كاهش احتمال

 حمالت حاد پس زدگي مي شود. 

  مصرف داروهاي سركوب كننده سیستم ایمني پوست شما را نسبت به نور خورشید حساس مي نماید بنابراین حتي

عاتي كه تابش مستقیم نور خورشید وجوددارد از منزل خارج نشوید ؛ در موارد مواجهه با نور االمكان در سا

 . تكش و كرم ضد آفتاب استفاده كنیدخورشید از كاله نقاب دار ، دس

 عوارض دارویي 

 :جوش 

ما پوست را شستن نواحي چرب پوست چندین بار در روز مفید است. از صابوني استفاده كنید كه چربي را برطرف كند ا

خشك نكند مي توانید از صابونهاي مرطوب كننده و ضدباكتري استفاده كنید. جوشها را فشار ندهید. آنتي بیوتیك هاي 

 موضعي با نظر متخصصین پوست مي تواند مفید باشد.

 

 :ریزش مو یا رویش بیش از حد مو 
براي برداشتن موها از موم، تیغ و یا دكلره كردن مي به دنبال مصرف سیكلوسپورین، پر مویي در اغلب بیماران دیده مي شود 

توانید استفاده كنید اما لیزر هم روش درماني مفیدي است )البته با نظر پزشكتان( اما اگر تاكرولیموس مصرف مي كنید 

از خشك ممكن است ریزش مو را تجربه كنید بنابراین توصیه مي كنیم از فر زدن و رنگ كردن موها و همین طور استفاده 

كننده هاي برقي ) سشوار ( تا جایي كه امكان دارد پرهیز كنید. با نظر پزشك متخصص پوست مي توانید از شامپوي 

 ماینوكسیدیل در موارد ریزش مو استفاده كنید. 

 :بیماریهاي لثه 
زماني كه لثه ها خونریزي  براي پیشگیري از مشكالت دهان و دندان، دو بار در روز  مسواك بزنید  و یك بارنخ دندان بكشید.

مي كند از مسواك نرم نایلوني استفاده كنید. دهانشویه هاي حاوي پركسید هم سودمند است. همین طور ماساژ لثه ها با 

 بار در سال توصیه مي شود.  2مسواك هاي الكتریكي، بافت لثه را قوي مي كند. ویزیت دندانپزشكي حداقل 

 

 : افزایش فشار خون 

رض شایع به دنبال مصرف داروهاي سركوب كننده سیستم ایمني ، فشارخون باال است كه البته غالبا در عرض یكي از عوا

یك سال بعد از پیوند برطرف مي شود . به منظور پیشگیري و درمان افزایش فشارخون رژیم غذایي كم نمك توصیه مي شود 

ه ایمني كه عامل بروز فشارخون هستند كم مي شود در غیر ؛ در صورتي كه امكان داشته باشد مقدار داروهاي سركوب كنند

 اینصورت از داروهاي پایین آورنده فشارخون مثل آمیلودیپین استفاده مي شود . 

 :بدخیمي ها 

بروز بدخیمي ها جزء عوارض طوالني مدت داروهاست كه اگر به سرعت تشخیص داده شوند اغلب به خوبي به درمان 

 لیل رعایت نكات زیر الزامي است: پاسخ مي دهند به همین د
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سال هم باید ساالنه آزمایش  50. خانمها باید ماموگرافي و آزمایشات پاپ اسمیر را ساالنه انجام دهند و آقایان باالي 1

 پروستات انجام دهند. 

دقیقه قرار است در  15. تماس زیاد با نور خورشید، احتمال ایجاد سرطانهاي پوست را افزایش مي دهد اگر براي بیشتر از 2

استفاده كنید )در همه نواحي كه در معرض نور خورشید  %15حداقل   SPFبرابر نور خورشید باشید از ضد آفتاب هاي حاوي 

 هستند باید استفاده شود(.

 

 : پوكي استخوان 
ي كمر و استخوان شایعترین اختالل سیستم اسكلتي در گیرندگان پیوند كبد، پوكي استخوان است كه بیشتر در مهره ها

لگن ایجاد مي شود و ممكن است شكستگي ایجادكند و غالبا به دنبال مصرف داروهاي استروئیدي رخ  مي دهد .به همین 

دلیل ممكن است انجام دوره اي آزمایش تراكم استخوان و رادیوگرافي از مهره ها  براي غربال پوكي استخوان به شما توصیه 

 شود.

یل در داروهاي روزانه شما قرار داده مي شود.ممكن است ویتامین دي هم به داروهاي شما اضافه شود كلسیم هم به همین دل 

كه این بستگي به نظر پزشك معالج شمادارد )كلسیم دي به عنوان مكمل كلسیم و ویتامین دي ، داروي انتخابي است(. عالوه 

تامین كلسیم كافي و پیشگیري از پوكي استخوان حائز  بر مكمل هاي دارویي ، مصرف لبنیات به ویژه ماست كم چرب جهت

 اهمیت است .

الزم به توضیح است كه عواملي از جمله كاهش سطح استروژن در خانمها به دنبال یائسگي ، كم تحركي و سیگار كشیدن 

 خطر پوكي استخوان را افزایش مي دهد.

 عوارض پیوند كبد 

 پس زدگي .1
سیستم ایمني، پس زدگي حاد هر زماني پس از پیوند ممكن است رخ دهد اگر علیرغم مصرف داروهاي سركوب كننده 

اقدامات سریع انجام شود، پس زدگي معموالً به خوبي درمان مي شود. در صورت بروز هر كدام از عالیم زیر پزشك محلي یا 

 پرستار بخش پیوند را مطلع كنید: 

 درجه سانتي گراد 8/37رجه حرارت بیش از د .1

 شدن چشمها و پوست( یرقان )زرد .2

 مدفوع سفید .3

 درد در قسمت راست باالي شكم )جایي كه كبد پیوندي قرار دارد( .4

 عالیم شبیه آنفلوآنزا .5

 چاي رنگ به و تیره ادرار .6

 عفونت : .2

 ضدقارچ، میكروبي، -ضد داروهاي از استفاده به نیاز شما است ممكن طلب فرصت عفونتهاي از پیشگیري جهت 

 . باشید داشته ضدویروس

 نظر تحت منظم ورزشي برنامهي به نیاز شما است ممكن پنوموني :مانند باكتریایي عفونتهاي از پیشگیري براي 

 .كنید گزارش به پزشك سریع باید آنرا خوني، خلط وجود صورت در .باشید داشته فیزیوتراپ یك

 از پیوند بعد شایع نتهايعفو از یكي ادراري عفونت زیرا كنید، گزارش را ادرار حین درد یا سوزش گونه هر 

 .میباشد

 دهید اطالع خود پزشك به را جراحي برش محل از چرك یا مایع درناژ قرمزي، ورم، هرگونه. 

 جداسازي 
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برخالف تصور شما و بسیاري از بیماران دیگر نیازي به جدا شدن از سایر افراد و اصطالحاً قرنطینه شدن وجود ندارد، اما از 

دارند به ویژه كودكان مبتال به سرخك یا آبله مرغان و افراد مسن مبتال به زونا باید پرهیز كرد در اشخاصي كه عفونت فعال 

 صورت مواجهه با اینگونه افراد باید با پرستار بخش پیوند تماس بگیرید. 

دوست عزیز تأكید مي كنیم كه شما مي توانید مثل یك فرد عادي در محیط خانواده و جامعه زندگي كنید فقط در مواردي كه 

در مكانهاي شلوغ و پر رفت و آمد قرار مي گیرید و یا در مواجهه با افرادي كه دچار سرماخوردگي هستند ،از ماسك استفاده 

 كنید.

 بهداشت فردي 
هاي پیوندي سیستم دفاعي بدن شما ضعیف مي شود و خطر بروز عفونت را افزایش مي دهد به همین به دلیل مصرف دارو

دلیل رعایت نكات بهداشتي بسیار قابل اهمیت است. شستن مكرر و صحیح دستها و خشك كردن آنها قبل و بعد از غذا 

ي از عفونت، توصیه مي شود. حداقل دو بار در خوردن ، بعد از حمام كردن و بعد از توالت ، به عنوان بهترین شیوه پیشگیر

 هفته حمام كنید اما مراقب باشید با وسایل حمام )كیسه و لیف زبر( به پوستتان آسیب نرسانید. 

 فعالیت جسمي و ورزش 
 و داروها از ناشي چربي افزایش فشارخون، افزایش از جلوگیري وزن، كنترل جهت بدني، فعالیت پیوند از بعد كه است مهم

كیلوگرم بلند نكنید و همین طور از رانندگي و شركت  2براي ماه اول وسیله سنگین تر از  .باشید داشته خود عضالت تقویت

در ورزشهاي تماسي ) مثل دوچرخه سواري ، كشتي ( پرهیز كنید. فعالیت را باید به وسیله پیاده روي روزانه كه خیلي آرام به 

 هفته، شما باید قادر به از سرگیري اغلب فعالیتهاي معمول باشید.  4-6از كرد. بعد از سرعت و مسافت آن اضافه مي شود آغ

به محض اینكه زخم ناحیه عمل به خوبي ترمیم شد هیچ محدودیتي براي شركت در برنامه هاي ورزشي مناسب با سن و 

از چاقي بعد از پیوند دارد، باعث  وضعیت عمومي شما وجود ندارد. ورزش عالوه بر فوایدي كه در كنترل وزن و جلوگیري

ورزش است پس از ترمیم  شادابي و نشاط شما مي شود همانگونه كه گفته شد پیاده روي در ابتدا بهترین و مناسب ترین

 .كامل زخم و برداشته شدن همه لوله ها برنامه شناي منظم به ویژه براي كساني كه پوكي استخوان دارند مي تواند مفید باشد.

 شروع دقیقه 14 با را خود ورزش مدت طول .باشید داشته بدني فعالیت هفته در روز 5 منظم، برنامه یك طبق است بهتر

 .كنید اجتناب شدید فیزیكي فعالیت از .دهید افزایش بار هر در دقیقه 34 تا تدریج به و كنید

 فعالیت جنسي 
هفته پس از پیوند از  4گرفته شود اما توصیه مي شود تا  هر زماني كه احساس آمادگي كردید فعالیت جنسي مي تواند از سر

 فعالیت جنسي پرهیز كنید. 

 حاملگي پس از پیوند 

براي جلوگیري از . توصیه مي شود زوجین تا دو سال بعد از پیوند براي اطمینان از بهبودي كامل از حاملگي پیشگیري كنند

ستند. قرص هاي ضد حاملگي به دلیل خطراتي كه دارد توصیه حاملگي روش هاي مكانیكي مثل كاندوم بهترین انتخاب ه

 نمي شود. اي یو دي یا دستگاه هم به دلیل افزایش خطر عفونت توصیه نمي شود. 

حاملگي پس از پیوند معموالً موفقیت آمیز است و معموالً در خانمهایي كه عملكرد كبدشان تثبیت شده است به خوبي تحمل 

باید در نظر داشت كه حاملگي در خانمهاي پیوند كبدي پرخطر در نظر گرفته مي شود و نیازمند مي شود اما با این حال 

مراقبت دقیق تیم پیوند و متخصص زایمان مي باشد بنابراین به این نكته توجه كنید كه زماني كه تصمیم مي گیرید باردار 

 شوید با تیم پیوند مشورت كنید. 

ستم ایمني باید در طول بارداري ادامه یابد سیكلوسپورین و تاكرولیموس و پردنیزولون با الزم به توضیح است كه سركوبي سی

 همان مقدار قبل از حاملگي استفاده مي شوند اما مصرف سل سپت در دوران حاملگي ممنوع است.

 تغذیه

عیف كننده سیستم ایمني از رعایت بهداشت مواد غذایي در افرادي كه عضوي پیوندي دارند به دلیل استفاده از داروهاي تض

اهمیت خاصي برخوردار است. عالوه براین از آنجائیكه یكي از عوارض احتمالي مصرف داروهاي تضعیف كننده سیستم ایمني 

افزایش چربي خون و فشار خون مي باشد رعایت رژیم غذایي كم نمك و كم چرب در شش ماهه اول بعد از پیوند مهم مي 
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شود دو ماه بعد از پیوند كبد با همراه داشتن آزمایشات جدید جهت دریافت رژیم غذایي مناسب  باشد. همچنین توصیه مي

 .به دفتر كارشناس تغذیه مراجعه نمایید
 تقویت و زخم جهت بهبود كافي معدني مواد با ویتامین پر پركالري، پرپروتئین، غذایي رژیم كه است مهم ابتدا در 

 .كنید استفاده خود آتروفي دچار عضالت

  رژیم غذایي باید كم نمك باشد. از اضافه كردن نمك در هنگام طبخ غذا و استفاده كردن از نمكدان در كنار سفره

 غذا بپرهیزید.

  تا حد امكان سعي كنید از نان هایي استفاده كنید كه نمك كمتري دارند یا اینكه شخصاً نان كم نمك تهیه كنید ) از

 ي كنید.(مصرف نان هاي ساندویچي خوددار

  ساعت در آب جوشیده سرد شده قرار دهید تا كامال نمك خود را از دست  24پنیر هاي معمولي را قبل از مصرف تا

 بدهد و یا در صورت طبیعي بودن میزان پتاسیم خون از  پنیر هاي كم نمك پاستوریزه استفاده شود.

 .از مصرف غذاهاي رستوران و فست فود خودداري كنید 

 خودداري كنید. از مصرف كشك 

 .دوغ را به صورت خانگي تهیه و مصرف نمایند 

 .انواع آجیل هاي شور ، چرب،  ترد نمكي ، چیپس ، پفك ، خیار شور و انواع كنسروها را مصرف نكنید 

  از مصرف رب گوجه فرنگي و ترشیجاتي كه در خارج از منزل تهیه شده به علت وجود نمك در آنها خودداري كرده و

 ي گردد آنها را در خانه و بدون افزودن نمك تهیه نمایند.پیشنهاد م

  به برچسب مواد غذایي خوب توجه كنید چون در تهیه بعضي از انواع سس ها، بیسكویت ها و دسر ها از نمك

 استفاده مي شود.

 داروهایي مانند چراكه كنید، مشورت خود پزشك با پتاسیم كم یا پتاسیم پر غذاهاي مصرف مورد در: 

 پتاسیم سطح كاهش فورزمایدسبب :مانند داروهایي و پتاسیم سطح افزایش باعث تاكرولیموس و لوسپورینسیك

 .میشوند

 .فقط از روغن مایع ) ترجیحا كلزا یا كانوال و روغن زیتون ( جهت پخت مواد غذایي استفاده كنید 

  صرف كنید و از مصرف لبنیات غیر درصد( تهیه و م 5/1لبنیات نظیر شیر و ماست را به صورت كم چرب ) حداكثر

 پاستوریزه و محلي جدا پرهیز نمائید. 

 .از مصرف كله پاچه ، سیرابي ، شیردان ، دل، جگر، قلوه، زبان و مغز خودداري كنید 

 .از مصرف كره ، خامه ، سر شیر ، سس مایونز و پنیر پیتزا  خودداري كنید 

 ي قابل رویت و پوست آن را جدا كنید.هنگام استفاده از گوشت قرمز و مرغ تمام چربي ها 

 .از مصرف غذاهاي كنسروي نظیر تن ماهي و انواع خورشت هاي كنسروي خودداري كنید 

 2 .بار در هفته ماهي مصرف كنید 

  بار در هفته كاهش دهید. 3مصرف زرده تخم مرغ را به حداكثر 

  دقیقه جوشانده شود. 10-15از پخته شدن كامل گوشت و تخم مرغ مطمئن شوید. تخم مرغ باید 

 .سعي كنید مواد غذایي را به صورت بخارپز و آب پز مصرف كنید 

  ماه بعد از  6سبزیجات را فقط به صورت پخته و كامالً ضد عفوني شده مصرف كنید. ازمصرف سبزیجات خام به مدت

موده و پوست آن را ضخیم پیوند خودداري نمائید. خیار و گوجه فرنگي را قبل از مصرف كامال شسته و ضد عفوني ن

 بگیرید.

  زرد آلو، گیالس ، انواع توت ها و سایر ند تمشك ، انگور ، هلوماه اول پس از پیوند از مصرف میوه هایي مان 6در ،

 میوه هایي كه نمي توان آنها را به دقت ضد عفوني كرد خودداري كنید.

 ماه مصرف نشود. فقط گردو و  6زردآلو و پسته  تا  میوه جات خشك ، خشكبار و مغز ها مانند خرما ، كشمش ، برگه

 بادام در صورتیكه تازه پوست گرفته و مغز شده باشند و قابل مصرف مي باشند .

 كنید استفاده گندم حبوبات، زمیني، بادام خمیر :مانند گیاهي پروتئین از شار سر غذاهاي از. 
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 كنید.گریپ فروت را به دلیل تداخل با داروي ساندیمون مصرف ن 

 .عسل ، مربا و سایر محصوالت از این قبیل حتما به صورت پاستوریزه ) نه از نوع محلي ( مصرف شود 

  مصرف انواع شیریني، دسر و شكالت را به حداقل برسانید. از خوردن كیك ها و بیسكوئیت هاي غیر بسته بندي

 خودداري كنید.

  یا اضافي آن در فریزر نگهداري شود. مصرف نان هاي ساعت استفاده شود،  24نان خریداري شده باید در عرض

 سبوس دار نظیر سنگك ، بربري و نان جو  بهتر است. از مصرف نان كنجد زده خودداري كنید.

 .ادویه جات را از همان ابتداي پخت به غذا اضافه كنید و از مصرف آنها بعد از پخت غذا خودداري كنید 

 نگهداري شود. حتما غذا در ظروف سر بسته در یخچال 

  از مایكروفر جهت پخت غذا استفاده نكنید . ) براي یخ زدایي و گرم كردن مي توان استفاده نمود( هرگز مواد غذایي

كه قبال گرم شده اند را مجددا گرم نكنید و همین طور موادي كه از فریزر خارج مي كنید و یخ آن آب شده را دوباره 

 فریز نكنید.

  نظر پزشك مصرف نشوند.داروهاي گیاهي بدون 

 .استفاده از آب جوشیده سرد شده توصیه مي شود 

  هنگام خرید مواد غذایي به تاریخ مصرف آن دقت كنید و تا زماني كه ممكن است از مصرف مواد غذایي كه تاریخ

 مصرف آنها نزدیك است خودداري كنید.   

  چاقي 
ب مي شود كه یكي از دالیل آن افزایش اشتها به دنبال مصرف افزایش وزن یكي از عوارض شایع بعد از پیوند كبد محسو

داروهاي استروئیدي ) پردنیزولون ( مي باشد ؛ بنابراین حفظ رژیم غذایي متعادل كه درآن مصرف شیریني جات و چربي 

 محدود شده باشد و همچنین پیاده روي منظم جهت پیشگیري از بروز چاقي الزم به نظر مي رسد .

 واكسیناسیون 
از واكسیناسیون ویروسهاي زنده مثل قطره فلج اطفال و سرخك اجتناب كنید و حتي باید از مواجهه با مایعات بدن افرادي 

ماه بعد از واكسیناسیون در  3كه به تازگي واكسینه شدند دوري كنید به این خاطر كه این ویروس هاي زنده مي توانند تا 

 مایعات بدن ترشح شوند.

یي كه گفته شد، هیچ محدودیتي براي واكسیناسیون وجود ندارد به عنوان مثال واكسن آنفوالنزا ساالنه و به به جز واكسنها 

صورت معمول براي پیوندي ها به خصوص سالمندان و بچه ها توصیه مي شود به این دلیل كه ویروس آنفوالنزا مي تواند 

كسن هپاتیت ب را هم در صورتي كه قبل از پیوند نزده اید مي بیماري هاي بسیار شدیدي را ایجاد كند و خطرناك باشد. وا

 توانید بزنید.

 استعمال دخانیات 
 از مصرف تنباكو و مشروبات الكلي به دلیل خطرات سالمتي كه به دنبال دارد پرهیز كنید. 

 پیگیري درمان 
 یار با اهمیت است. مددجوي عزیز پیگیري آزمایشات و ویزیت پزشك پس از پیوند در ادامه بهبودي شما بس

پس از ترخیص از بیمارستان حداقل به مدت یك هفته باید در شیراز اقامت داشته باشید اولین سه شنبه پس از ترخیص با 

 جواب آزمایش جدیدتان و همین طور جواب سونوگرافي به كلینیك پیوند كبد مراجعه مي كنید.

م و تنظیم داروها انجام مي شود. این ویزیت ها فرصتي را براي تقویت در كلینیك ،ارزیابي هاي آزمایشگاهي، مراقبت از زخ 

هفته آینده وقت  2و تكرار آموزشها به ویژه در مورد داروها فراهم مي كند. پس از ویزیت اول در اغلب موارد به شما براي 

وقت داده مي شود در سال اول بعد از  ماه بعد 3ماه بعد وپس از آن  2ماه بعد و با توجه به شرایط  1داده مي شود بعد از آن 

ماه یكبار شما در كلینیك ویزیت  6ماه یكبار به كلینیك مراجعه كنید پس از گذراندن سال اول هر  3پیوند ترجیحا هر 

خواهید شد به خاطر داشته باشید كه هرزمان به كلینیك مراجعه مي كنید آزمایش جدید انجام داده باشید. در فاصله ویزیت 
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ر صورتي كه نیاز باشد آزمایش مجدد چك كنید مي توانید جواب آن را از طریق فاكس به واحد هماهنگ كننده پیوند ها د

 ارسال كنید یك روز پس از كلینیك ) چهار شنبه ( مي توانید به صورت تلفني از نتیجه آن آگاه شوید .

سفید، پالكت، آنزیمهاي كبدي )تستهاي عملكرد آزمایشات خون معمول شامل هموگلوبین، هماتوكریت، شمارش گلبولهاي 

كراتینین ( و سطح  –كبدي(، كلسترول، فسفر، منیزیم ، قند خون ، تستهاي انعقادي خون و تستهاي عملكرد كلیه ) اوره 

خوني داروهاي سركوب كننده سیستم ایمني مي باشد. باتوجه به بیماري اصلي شما، یك سري آزمایشات تخصصي هم براي 

 ي عود احتمالي بیماري، انجام مي شود.بررس

پس از ترخیص به پزشك متخصص گوارشي كه در شهر شما وجود دارد و احتماالً قبالً شما را ویزیت مي كرده است مراجعه 

كنید و برگه خالصه ترخیصتان را به اوتحویل دهید و تحت نظر او باشید در صورت نیاز مي توانید با مركز پیوند شیراز تماس 

 گیرید.ب

 آرزو مي كنیم همیشه سالمت و شاداب باشید

 براي دریافت اطالعات بیشتر به این سایت ها مراجعه كنید :

 www. Livermd.org 

 www.liverfoundation.org 

 www. Unos.org 

 www.hepfi.org 

 http:// niddk.nih.gov 
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