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 הדרכת מושתל ומשפחתו בשחרור לביתו                                           

 יקר,מושתל כליה 

 .לבעיות העלולות להתעורר ופתרוןההשתלה  אותך להתנהגות לאחר ינחהזה מידע דף 

 ת מושתליםמרפא

 . 11339 – 0339ד' במרפאות חוץ בין השעות  -בימים ב' ו המרפאה מתקיימת

 בשחרור מהמחלקה יקבע לך תאריך לביקורת במרפאה. 

 .90-8499440בטלפון  -שינוי תור או  קביעה .0399 עליך להגיע למרפאה בשעה 

 3לקראת ביקור במרפאה

 ציקלוספורין, פרוגרף, סרטיקן, רפמיון(. להביא את בבוקר את התרופה נגד דחייה ) לא לקחת
 התרופה איתך.

  ה.יתוצאות בדיקות דם, שתן, ורמת תרופה נוגדת דחי–להביא בכל ביקור 

  כל התרופות וכרטיס התרופות שקיבלת במחלקה. -בביקורת הראשונה להביא  

  14להגיע עם טופס. 

 כללי התנהגות בבית ובחוץ

התרופות  ן. מינולמנוע דחייה של השתל ומטרתו ניתן באופן קבוע לכל החיים הטיפול נגד דחייה .1

אין להפסיק או לשנות את מומלץ לקחת את התרופות בזמנים קבועים.  .לדחייה מופחת בהדרגה

טיפול או שינוי הפסקת  .המינון על דעת עצמך אלא רק באישור רופא נפרולוג מצוות ההשתלות

 עלול להוביל לדחייה של הכליה. על דעתך 

בעת שחרור מהמחלקה תקבל כרטיס עם רשימת התרופות כולל מינון וזמן לקיחה. בנוסף, תקבל 

 הסבר לגבי תופעות לוואי אפשריות של התרופות.

בתקופה ראשונית לאחר ההשתלה. עלייך להיות ערני לכל סימן של  - חשיפת יתר לזיהומים .2

תסמינים אלו מחייבים  .וכדומה( צריבה במתן שתן, צמרמורות עליית חום, שיעול,זיהום )

לחדר מיון. החזרה לחיים הרגילים, כולל לימודים ועבודה, תעשה  הפנייההודעה לרופא מטפל או 

 .הבהדרג

 אחרלחלק מהמטופלים יש ערכי לחץ דם גבוהים. מומלץ לעקוב  :ניטור לחץ דם, חום ודופק .3

 לחצי דם בבית לפחות פעמיים ביום ולהגיע עם רשימה מסודרת למרפאה.
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פיד על ניקיון הגוף קהפחתת הסיכון לזיהום. יש להבחשובה כדי לסייע  אישית היגיינה .4

 חיצת ידיים היא אמצעי היעיל ביותר למניעת הדבקה מזיהומים. רלהתקלח לפחות פעם ביום . ו

  י כל מגע עם מזון או שתייה.חשוב לרחוץ ידיים לאחר שירותים ולפנ

חשוב לשמור על ניקיון אזור פצע הניתוח ע"י רחצה בסבון. במידה ומתפתח שינוי כלשהו באזור 

 )אודם, כאבים, נפיחות, הפרשות, וכו'( עליך לדווח לצוות המרפאה.חתך הניתוח 

 שבועיים לאחר השחרור. ת השתלות כבמרפא - םהוצאת תפרי .5

  .כליה תעשה חודש לאחר השתלהלי תלמוש הוצאת פרמקט

שבועות  4-0עשה לאחר ( ת)בחיבור בין הכליה המושתלת ולשלפוחית השתן תומכן לשופכןהוצאת 

 מרפאה אורולוגית.במהשחרור 

 להוביל ועשויות)בעיקר סטרואידים( מגבירות את התאבון  למניעת דחייה התרופות :תזונה .6

בחלק מהמושתלים תהייה עליה  ושומנים.חשוב להקפיד על כלכלה דלה בפחממות . להשמנה

 שלגן. אבאשלגן בתקופה הראשונית לאחר ההשתלה ויהיה צורך לשמור על כלכלה דלת 

 לפני שחרורך.תייעץ דיאטנית המחלקה 

ליטר ביממה. יש להקפיד על שתיה מרובה בימים  2חשוב מאוד להקפיד לשתות לפחות : שתייה .7

 שילשול והקאות. חמים או במצבים של איבוד נוזלים כמו

 אין צורך בטיפול אנטיביוטי מניעתי לפני טיפול שיניים. :שיניים .8

)ארטופן,   NSAIDSלקחת תכשירי  אסור .אופטלגין או אקמול, כגון3 נגד כאבים תרופות :כאב .9

 .נקסין, וולטרן, אדקס, נורופן, ברופן, אדביל, ארקוקסיה וכו'(

לפיתוח סרטן העור. מומלץ להימנע מחשיפה  נמצאים בסיכון גבוה מושתלים :חשיפה לשמש.11

 אחת לשנה. -מרפאת עור ב שגרתיתביקורת . 19399-18399לשמש במיוחד בשעות 

  .. חשוב לעסוק בספורטהדרגתית חזרה - פעילות גופנית.11

 חודשים לאחר ההשתלה. 3-כה או בים אפשרית החל מרישחייה בב

. בקונדוםאין מניעה לקיים ייחסי מין. למושתלים ללא בני זוג מומלץ השימוש  :פעילות מינית.12

 בנושא הריון, לידה ואמצעי מניעה יש להיוועץ בצוות המרפאה.  -לנשים 

 .ויש להשתמש באמצעי מניעה באופן קבועלא מומלץ להרות בשנה הראשונה לאחר ההשתלה 

 סון נגד דלקת ריאות )פנאמווקס(.מומלץ לקבל חיסון לשפעת מידי שנה וחי :חיסונים.13

 הפרשות אחרות של החיה. ם. מומלץ לא לטפל בצואה ומותר לגדל בבית כלבים וחתולי :חיות בית.14

 צבים או ציפורים. ללגד אסור

 , מחלקה נפרולוגית בברכת החלמה מהירה


