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پیَٕذ کهیّ

 

عبارت است از کارگذاری  کلیو انسان از شخصی بو شخص دیگر. 
یک پیًند مًفق می تًاند عمر فرد دریافت کننده را طًالنی کند 

. کیفیت زندگی را بسیار بيبًد ببخشد 
بیمار از محدودیت ىای دیالیز و از تظاىرات برگشت پذیر اورمی خالص می شًد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2


تاریخچّ پیَٕذ کهیّ

 در ايزیکب ۱۹۵۰ژٔئٍ طبل  ۱۷َخظتیٍ ثبر در

 طبنّ يجتالی ثّ ثیًبری کهیّ ۴۴ثیًبر یک خبَى

. پهی طیظتیک ثّ َبو راث تبکز ثٕد

 رٔس کبر کزد ٔ پض سدِ ػذ ۵۳ایٍ کهیّ تُٓب

  طبل سَذِ يبَذ ۵ثب ایٍ دبل ایٍ خبَى



تاریخچّ پیَٕذ کهیّ

، دکتز جٕسف يٕری۱۹۵۴دطبيجز طبل  ۲۳
را پیَٕذ کزد کهیّ رَٔبنذ ْزیک ثّ ثزادر دٔلهٕی ًْظبَغ ریچبرد

طبل ثؼذ اس ػًم سَذِ يبَذ  ۸گیزَذِ پیَٕذ 

  . ثزَذِ جبیشِ َٕثم پشػکی ػذ ۱۹۹۰دکتز يٕری ثّ خبعز ایٍ ػًم، در طبل 

The first kidney transplants between living patients



تاریخچّ پیَٕذ کهیّ

• در ایزاٌ

أنیٍ پیَٕذ کهیّ در ایزاٌ پیغ اس اَمالة اطاليی تٕطظ آلبی دکتز طُبدی سادِ اَجبو ػذ •

.ٔ ثؼذ اس آٌ يجًٕػب تب سيبٌ اَمالة در دذٔد ْؼتبد يٕرد ػًم پیَٕذ کهیّ در ػٓزْبی ػیزاس ٔ تٓزاٌ اَجبو ػذ•

• November 1347

• Recipient : a 27-years-old woman

• Donor : a man, 24 years old  

• In Namazi Hospital



ايران در پيونذ كليه مقام نخست خاورميانه را دارا  
بوده 

 سه كشور نخست جهان است جزو  

• پیَٕذ کهیّ اَجاو يی ػٕد کّ  ۵۰۰ْشار ٔ ۲کؼٕر يا ْز طال درکم  داضزدر دال  

.ایٍ رلى در يُطمّ ٔ دَیا تی َظیز اطت

• طال ػًز يی کُذ ١۲-١٥پیَٕذی تّ طٕر يتٕطط کهیّ 



ًّْ افزاد يجتال ثّ َبرطبیی کهیّ يی تٕاَُذ پیَٕذ کهیّ اَجبو ثذُْذ ثّ جش

يتبطتبتیک طزعبٌ 

 .اَذ َؼذِ دريبٌ يٕثز عٕر ثّ کّ ای کُُذِ ػٕد ْبی ػفَٕت

 يذیغی ػزٔق یب لهجی ٔخیى ثیًبری

کجذی َبرطبیی

AIDS

Psychiatric illness including alcoholism and drug addiction

Age > 70 years

افزاد ثظیبر چبق



يُبثغ کهیّ

سَذِ ثب َظجت فبيیهی1.

سَذِ غزیج2ّ.

.3Cadaveric (Brain-dead) 



يؼیبرْبی اَتخبة اْذا کُُذِ 

-

.طبل يي ثبػذ  ۲۵طبل، دذالم طٍ يجبس جٓت دختزاٌ يجزد  ۴۵-۱۸طٍ  

سٔجّ در اْذاكُُذگبٌ يجزد، رضبیت دٔو /يجشا اس اْذاكُُذِ ٔ سٔج( آگبْبَّ)دٔ رضبیت كتجي اخذ •

.اس ٔانذیٍ اخذ يي گزدد

يي ثبػُذ  تبثؼیت یكظبٌ ٔ گیزَذِ كهیّ انشايب داراي اْذاكُُذِ •

.تشریمي اْذاكُُذگبٌ اس يٕارد يُغ يغهك اْذا يي ثبػذاػتیبد •

يزجغالسو اْذاكُُذگبٌ ٔ گیزَذگبٌ در يذم يزكش پیَٕذ یب آسيبیؼگبِ آسيبیؼبت •



.در پیَٕذ كهیّ اس جظذ ،یك کهیّ طبنى اس فزدي كّ فٕت كزدِ اطت  پیَٕذ سدِ يي ػٕد •

.پض اس اَجبو آسيبیؼبت ،ثیًبر در نیظت اَتظبر پیَٕذ لزار يي گیزد تب  كهیّ يُغجك ثب أ اس َظز ثبفتي پیذا ػٕد•

. اَجبو پیَٕذ يُٕط ثّ رضبیت خبَٕادِ يتٕفي دارد  •



يؼیبر ْبی اَتخبة اْذا کُُذِ يزگ يغشی

عدم آسیب هغسی

کارکرد هٌاسب کلیَ

ًداشتي بیواری قابم اًتقال

گروٍ خوًی ُوساى

Negative cross-match



بافتيآزهوى ُاي اًطباق  

.  تافت يٓى تزیٍ ػايم در پذیزع یا رد پیَٕذ كهیّ اطت اَطثاق •

. ْز َٕع پیَٕذ كهیّ گزِٔ خَٕي اْذاء كُُذِ تایذ تا گزِٔ خَٕي گیزَذِ طاسگار تاػذدر •

.  ؿٕرتي كّ گزِٔ ْاي خَٕي طاسگار تاػذ آسيٌٕ دیگزي تُاو تؼییٍ تافت اَجاو يي گیزد در •

.  آسيٌٕ ػثاْت ْاي ژَتیكي تافت اْذاء كُُذِ ٔ گیزَذِ را لطؼي يي كُذایٍ •

•Cross-match  يثجت:

در نیظت كّ گیزَذِ کهیّ اس َظز تافتي طاسگار َیظت در سياَي تا گیزَذِ ( سَذِ یا جظذ)تّ ایٍ يؼُي اطت كّ اْذاء كُُذِ •
گزفتّ يي ػٕد تا ططخ آَتي تادي ْاي طیتٕتٕكظیك را أ در يماطغ سياَي يختهف یك ًََّٕ خٌٕ اطت اَتظار پیَٕذ 

.را در پذیزع پیَٕذ لزار يي دْذ فزد ایٍ ططٕح در سياٌ ْاي يختهف تغییز كزدِ ٔ لاتهیت . تؼییٍ كُُذ 



يُاسب تزیٍ افزاد اْذاکُُذِ کهیّ

خصٕصًا / اعضاء درجّ أل خإَادِ  •

.بزادراٌ ٔ خٕاْزاٌ ْستُذ

اْذاء كُُذِ بایذ در ساليت كايم باشذ تا  •

بتٕاَذ بعذْا در سَذگي خٕد با یك كهیّ سَذگي 
.  عادي داشتّ باشذ 



طبثمّ عجي ٔ يؼبیُّ ثبنیُي كبيم -•

رادیٕگزافي لفظّ طیُّ   -•

َٕار لهت   -•

آسيٌٕ ْبي خَٕي ٔ ادرار -•

طَٕٕگزافي ٔ آَژیٕگزافي كهیّ  -•

يصبدجّ رٔاٌ پشػك  -•



Transplant Tests
 يؼبیُّ فیشیکی

 آسيبیغ خٌٕ

 ثزرطی تبریخچّ يؼکم کهیّ

 طَٕٕگزافی کهیّ ْب ٔ يجبری ادرار ٔ ثزرطی ػزٔق

 يؼبٔرِ ٔثزرطی گٕارع اَذٔطکپی ٔکهَٕٕطکٕپی

 تظت کزاص يچ ٔپُم

 Chest x-ray

 يؼبٔرِ سَبٌ پبپ اطًیز ٔ يبيٕگزافی   

 تظتٓبی ثزرطی ٔیزٔطی

 Echocardiogram ٔ يؼبٔرِ لهت

 ثزرطی ٔضؼیت طاليت دَذاٌ ْب

 يؼبٔرِ رٔاَپشػکی

 يؼبٔرِ گٕع ٔ دهك ثیُی



:بزرسی بیًاراٌ قبم اس عًم

ٔي تّ پزطتار در پیؼگیزي ٔ تؼخیؾ ػٕارف  طثیؼی تذٌ يذدجٕ ٔتؼییٍ ػًهکزد تزرطی 

. کًک يیکُذتظیار ادتًانی تؼذ اس ػًم 

تزاي يثال يذدجٕ يًکٍ اطت در ُْگاو تظتزي طزفّ ٔ تة خفیف داػتّ تاػذ کّ يیتٕاَذ َؼاَذُْذِ  

. ٔ تایذ جزادی تّ تؼٕیك تیافتذتاػذ ػزٔع ػفَٕت 

کّ لثم اس ػًم کاْغ دجى يایؼات یا تغییزات انکتزٔنیتی جذي دارد در دیٍ ٔ تؼذ اس  يذدجٕیی 

. ػًم جزادی در يؼزف خطز سیادي لزار دارد



پزطتار تایظتی لثم اس ػًم در يٕرد جزادی لثهی، ططخ َارادتی، ٔطؼت َاتٕاَی ٔ يیشاٌ  

. يزالثت تأيیٍ ػذِ اس يذدجٕ طؤال کُذ

تّ ْزگَّٕ ػٕارف تیٕٓػی، تٕٓع ٔ اطتفزاؽ در جزادیٓاي لثهی اًْیت دادِ ػٕد



يثم ْپاریٍ، ٔارفاریٍ، آطپزیٍ  . طاػت لثم اس ػًم لطغ ػَٕذ 48ضذ اَؼمادْا تایذ دذالم •

.  َیاس تیًاراٌ دیاتتی تّ اَظٕنیٍ تؼذ اس جزادی تغییز يیکُذ•

پزطتار تایظتی اسَاػتا تٕدٌ تیًار دذالم ػغ طاػت لثم اس ػًم اطًیُاٌ داؿم ًَٕدِ ٔ تّ تیًار •
تٕؿیّ ًَایذ کّ دتًًا لثم اس ػًم جزادی دٔع تگیزد ٔ يْٕاي سائذ خـٕؿًا َادیّ ػًم را کٕتاِ 

ٔ در ؿٕرتیکّ تیًار غذا یا آب خٕردِ اطت دتًًا تّ پشػک يؼانج ٔ تیٕٓػی اطالع دادِ ػٕد تا . ًَایذ
در ؿٕرت نشٔو ػًم جزادی تّ تؼٕیك تیافتذ



: رضایت َايّ جزاحی رضایت آگاْاَّ شايم يٕارد سیز است 

(  اس ٔضؼیت ٔ ػزایط خٕد آگاِ تاػذ تیًار •

پشػک يؼانج تٕضیذات کايم در خـٕؽ رٔع جزادی ٔ خطزات ادتًانی ٔ طایز  تٕطط •

.ػٕدرٔػٓای جایگشیٍ تّ تیًار دادِ 

.  تایذاس طایز ػًم ْای ادتًانی کّ جٓت درياٌ کايم تز اَجاو خٕاْذ گزفت ، آگاِ تاػذتیًار •

تیًار تایذ اس ػٕارف ادتًانی ػًم آگاْی داػتّ تاػذ  



ػًميزالجتٓبی لجم اس 

اَجبو آسيبیغ ْب ٔ گزافی ْبی درخٕاطت ػذِ•
•NPO  ٌکّ پشػک سيبٌ آٌ را تؼییٍ يی کُذ(َبػتب ثٕدٌ)ثٕد ،.

دَذاٌ يصُٕػی گزفتٍ رضبیت َبيّ ٔ خبرج کزدٌ سیٕرآالت ٔ•

ّٔ ی ػًم• ػیٕ َبدی

(پیغ گیزاَّ)پزٔفیالکتیک  آَتی ثیٕتیک ْبی يبیغ ٔ دارٔ دريبَی ٔ•

ثزای گزفتٍ يبیؼبت ٔ دارْٔب ٔریذی ثزلزاری خظ•

رٔدیّ ٔ آرايغ ثّ ثیًبردادٌ •

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF


َحِٕ جزاحی

ّٔ رثغ تذتبَیثزع  .ثیًبر ایجبد يی کُذ ػکى يبیهی در َبدی

ّ ْبی پٕطتی، ػضالت ٔ پزیتٕئٍ ػزٔق ایهیبک کّ درٌٔ .  لزار يی گیزَذ جزاح لزار دارَذ در دیذ نگٍ ثؼذ اس کُبر سدٌ الی

.ایهیبک داخهی، اَتخبة أل در پیَٕذ ثب گزافت يذظٕة يی ػَٕذ ػزیبٌ 

.ایهیبک خبرجی يظذٔد يی گزدَذ ٔریذ ػزیبٌ ایهیبک داخهی ٔ ثٕنذاگ لٕی يثم کهًپ ْبی تٕطظ

. اثتذا ثبیذ ػزیبٌ ٔ طپض ٔریذ ثّ کهیّ آَبطتٕيٕس گزدَذ

اطتُت دثم جی جٓت پیؼگیزی اس  .دارداطت کّ یٕرتزَٔئٕطیظتٕطتٕيی َبو  يثبَّ ثّ دبنت ٔ لظًت پزٔگشیًبل نگُچّ يزدهّ پیَٕذ اتصبلآخزیٍ 
.  چظجُذگی دبنت يٕرد اطتفبدِ لزار يیگیزد

.ثبثت يی ػٕد ثخیّ عزفی يثبَّ ایجبد ٔ اَتٓبی فٕلبَی دبنت را ثّ درٌٔ يثبَّ ٔارد کزدِ ٔ درٌٔ يثبَّ ثب -ایٍ يزدهّ ثزع کٕچکی در دیٕارِ لذايیدر 

.يی ثبػذثّ گذاػتٍ درٌ در يٕضغ جزادی َیبس يؼًٕاًل 

.در اَتٓب یک طَٕذ فٕنی جٓت کبْغ فؼبر يثبَّ ثزای فزد گذاػتّ يی ػٕد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87


هسایای پیوًد کلیَ

باسگشت عًهکزد َزيال کهیّ

رفع بسیاری اس تغییزات پاتٕنٕژیک

رفع ٔابستگی بّ دیانیش

رفع يحذٔدیت ْای غذایی

باسگشت بّ فعانیت َزيال



هعایب پیوًد کلیَ

- ضرورت استفادٍ از داروُاي 

جلوگیري كٌٌدٍ از رد پیوًد كَ هوكي  
 .است عوارض جاًبي داشتَ باشد

- ًگراًي از پس زدى كلیَ 

- افسایش احتوال بروز عفوًت و اًواع 

خاصي از سرطاى 



يزالجت ثؼذ اس ػًم

ٔرٔدی ٔ خزٔجی انکتزٔنیت کُتزل تؼبدل يبیؼبت ٔ•

تجٕیش دارْٔبی طزکٕة طیظتى ایًُی جٓت کبْغ رد پیَٕذ •

آساتیٕپزیٍ ،طیکهٕطپٕریٍ :يبَُذ

ایٍ   يذفٕع ثّ دنیم ثزٔس ایهئٕص ػبیغ اطت کّ ثبیذ تٕطظ تجٕیش َزو کُُذِ ْبی یجٕطت•

ٔضؼیت کُتزل ػٕد

ٔ کُتزل درد پٕطتی يزالجت اس ثزع•

يجزای تُفظی ػفَٕت ػًیك جٓت جهٕگیزی اس تُفض تؼٕیك ثیًبر ثّ•

.جهٕگیزی اس ایجبد آيجٕنی ثب تجٕیش دارْٔبی ضذ اَؼمبدی ٔ تؼٕیك کزدٌ ثیًبر ثّ راِ رفتٍ•

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA


درپیَٕذکهیّ(ایًَٕٕساپزسیٕ)دارْٔای يٕرداستفادِ 
Prednisolone

Anti-Thymocyte Globulin

Rituximab

Azathioprine 

Cyclosporine

Tacrolimus

Mycophenolic Acid

Sirolimus

Everolimus



ػٕارض دارْٔبی ایًَٕٕطبپزطیٕ
• 1- Malignancy

• 2- Infection

• 3- Side effects of  different drugs

Weight gain

osteoporosis

Cataracts

diabetes mellitus

Dermatologic effects (acne, impaired wound healing)

Hypertension

Hyperlipidemia



دارْٔای ایًَٕٕساپزسیٕ

• در راتطّ تا يـزف دارْٔای پیَٕذی يٕارد سیز را تایذ يذَظز داػتّ ٔ تّ تیًار آيٕسع دْیى

• طاػت رػایت ػٕد 12تیٍ دٔسْای دارٔیی تایذ فاؿهّ 

• يـزف آب گزیپ فزٔت ٔ اَار تّ دنیم تغییز تز يتاتٕنیظى دارْٔايًُٕع اطت

• رٔسی کّ آسيایغ ططخ دارٔیی دارد دارٔ را تؼذ اس خَٕگیزی يـزف کُذ



در راتطّ تا تـًیى تارداری تّ دنیم تذاخالت دارٔیی ٔ ادتًال َاُْجاریٓای جُیُی دتًا تا •

پشػک يؼٕرت کُذ

ػاليتٓایی ياَُذ نزس دطت ْا ریشع يٕ تاری دیذ ادظاص گیجی ٔ اطٓال افشایغ لُذ خٌٕ را  •

تّ پشػک اطالع دْذ

اس دطت سدٌ تّ لزؽ طم طپت خٕدداری کُذ•



Renal Allograft Rejection

1- Hyper acute

2- Acute

3- Chronic



Acute Renal Rejection

افتذ يی اتفبق أل يبِ ػغ عی1.

َذارد انیگٕری ثیًبر دبنیکّ در يیبثذ افشایغ کزاتیُی2ٍ.

ثیٕپظی ثّ تؼخیص آٌ کًک يیکُذ3.

ٔ پبنض کٕرتٌٕ ايکبٌ پذیز اطت   ATGدريبٌ ثب دارٔی 4.



Hyper acute Rejection

:درافتد اغلب اتفاق هی 

کساًی کَ خوى دریافت کردٍ اًد1.

ػضٕ اَجبو دادِ اَذپیَٕذ کساًی کَ 2.

کساًی کَ بیواری اتوایویوى دارًد3.

باعث از دست دادى عضو هیشود

هوکي است الزم شود   Plasmapheresis and pulse steroid



Chronic allograft Rejection

اس ثیٍ رفتٍ تذریجی ػًهکزد کهیّ

يبِ اس ػًم  ۶ثؼذ اس 

:ػاليت

پزٔتییُٕری يتٕطظ تب ػذیذ ٔ افشایغ تذریجی کزاتیُیٍ

 

دريبٌ يؼًٕال َبيٕفك اطت



َ ُا و عالئن پس زدى کلیَ ًشاً

ػذٌ تّ ػالئًی ياَُذ ػالئى طزياخٕردگی اس لثیم تذٌ درد، نزس ٔ طزدرددچار •

درجّ طاَتیگزاد یا تاالتز 38تة •

کًتز اس دذ يؼًٕل ادرار کزدٌ•

فؼار خٌٕ تظیار تاال•

افشایغ ٔسٌ َاگٓاَی•

ٔرو کزدٌ يچ پا•

ادظاص درد یا دظاطیت تّ نًض در َادیۀ اَجاو پیَٕذ•

ادظاص خظتگی ػذیذ•



Treatment Of  Rejection

1.  Pulse steroids

2.  ATG

3.  IVIG

4.  Rituximab

5.  Plasmaphoresis

•



medical Complications

• طبل اطت ۱۵تب  ۱۰يیبَگیٍ ػًز کهیّ پیَٕذی 

 اس يیشاٌ يزگ يیز در افزاد پیَٕذی اطتۺ  ۳۰ػهت  Infection 

Pneumonias 50% 

The urinary tract (17%)

 The respiratory tract (14%)

Cytomegalovirus (30%)

 Herpes simplex (23%)

 Herpes zoster (23%)

http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_cytomegalovirus
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_simplex
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_zoster


Surgical Complications
• خَٕزیشی ثّ دَجبل يؼکالت تکُیکبل جزادی

• ػفَٕت يذم سخى

• تُگی ػزٔق

• نُفٕطم

• Lymphocele

• Delayed Graft Function

• تزٔيجٕس ػزیبَی ٔ ٔریذی

• Arterial renal thrombosis   & Renal vein thrombosis

• Renal artery stenosis

• َؼت ادرار

• تُگی ٔ اَظذاد دبنت 

• Urinary fistula  /Ureteral obstruction

آيجٕنی



ثؼضی اس ػٕارض جزادی اػى اس تزٔيجٕس ػزیبٌ ٔ ٔریذ جشٔ يٕارد أرژاَظی ْظتُذ کّ در صٕرت ػذو تٕجّ ثّ آٌ ثیًبر 

کهیّ خٕد را اس دطت خٕاْذ داد

:ػالیى تزٔيجٕس

لغغ َبگٓبَی ادرار ًْبچٕری افشایغ فؼبر خٌٕ  

رآْبی تؼخیصی

طَٕٕگزافی  

اطکٍ کهیّ پیَٕذی 

:دريبٌ 

گبْی ثب جزادی ثّ يٕلغ در گهذٌ تبیى ادتًبل ػزٔع کبرکزد کهیّ يی ثبػذ

يؼًٕال يُجز ثّ َفزکتٕيی يیؼٕد ٔ پیغ آگٓی ثذی دارد 



هراقبت پس از پیوًد کلیَ چگوًَ است؟

تایذ تّ ْا تیًار، اتتال تّ إَاع ػفَٕت ْا ٔ تیًاری تّ دنیم يـزف دارْٔای ایًَٕٕطاپزطیٕ ٔ آيادگی •
.طٕر يزتة تٕطط پشػک ٔیشیت ػٕد

 

َکات تٓذاػتی را رػایت کُذ تا تّ تیًاری يثتال َؼٕد، سیزا اتتال تّ تیًاری يًکٍ اطت رٔی رَٔذ ًّْ •
.پیَٕذ کهیّ تاثیز تظشایی تگذارد

.ػظتٍ يکزر دطت ْا تزای پیؼگیزی اس ػفَٕت ْای ادتًانی تظیار دائش اًْیت اطت•

اطتفادِ اس ياطک دذالم تا طّ ياِ تزای تیًار انشايی اطت•



بعذاسعًم

.تظتٍ کًزتُذْای تُگ يًُٕع•

.ْفتّ تؼذ اس ػًم جزادی پیَٕذ کهیّ تیًار جظى طُگیُی را تهُذ َکُذ ٔ یا فؼانیت تذَی ػذیذ َذاػتّ تاػذ 8تا  6دذالم  •

 کیهٕ گزو را تهُذ کُذ  3ياِ تؼذ اس ػًم طى طزادی تیًار َثایذ جُگیٍ تز اس  3تا  2يذت •

َگٓذاری اس دیٕاَات خاَگی تّ دنیم ادتًال اَتمال تیًاری دذالم تا ػغ ياِ يًُٕع اطت•

کار تا گم ٔ گیاِ ٔ َگٓذاری اس گیاْاٌ در يُشل تیًار پیَٕذی تّ دنیم ادتًال اتتال تّ تیًاریٓای لارچی يًُٕع اطت•

تّ ػهت افشایغ دظاطیت پٕطت تّ َٕر آفتاب در َتیجّ يـزف دارْٔای پیَٕذی تٓتز اطت در يؼزف َٕر يظتمیى •
ٔ دتًا ضذ ًَایذ اس کالِ َماب دار اطتفادِ تٕاَذ يی تٕد، ٔ اگز يجثٕر تّ تٕدٌ در يؼزف آفتاب َگیزد آفتاب لزار 

.تشَذآفتاب 

پض اس پیَٕذ تالياَغ اطت(ْفتّ 6تا  4دذٔد )ػزٔع فؼانیت جُظی پض اس دٔرِ َماْت ٔ ادظاص تٓثٕدی تیًار •

اگز دریافت کُُذِ کهیّ خاَى تاػذ دذالم یک طال تؼذ اس ػًم جزادی پیَٕذ کهیّ َثایذ تاردار ػٕد•



يـزف يیِٕ جات ٔ طثشیٓا دتًا پض اس ضذػفَٕی ٔ ػظتؼٕی دلیك اَجاو ػٕد•

تؼذ اس ظٓز را تایذ تّ دذالم رطاَذ 4تا  10دضٕر در آفتاب ػذیذ طاػت •

اطتفادِ اس کزو ضذآفتاب ٔ کالِ نثّ دار ٔ نثاص آطتیٍ تهُذ تّ تیًار تٕؿیّ يیؼٕد•

در راتطّ تا ٔیشیت طانیاَّ چؼى پشػک ٔ دَذاٌ پشػک يؼایُّ ٔ ٔیشیت سَاٌ ٔ يايٕگزافی ٔ •

پاپ اطًیزدر سَاٌ ٔ يؼایُّ پزٔطتات در يزداٌ تّ تیًار پیَٕذی تٕؿیّ اکیذ يیؼٕد



تظیاری اس تیًاراٌ پض اس پیَٕذ کهیّ، اػتٓای تٓتزی پیذا يی کُُذ ٔ تّ طٕر َاخٕاطتّ دچار  •

افشایغ ٔسٌ يی ػَٕذ؛  

تُاتزایٍ اس غذاْای کى کانزی اطتفادِ کُُذ•

يایؼات تظیار تُٕػُذ •

کًتز ًَک يـزف کُُذ •

اس خٕردٌ غذاْای آيادِ يثم طٕطیض، کانثاص، پیتشا ٔ غذاْای رطتٕراَی پزْیش کُُذ •



سدٌ إَاع ٔاکظٍ دأی ٔیزٔص سَذِ يًُٕع اطت

آتهّ طزخک طزخجّ أریٌٕ تة سرد:ياَُذ

:ٔاکظٍ ْای تی خطز پض اس پیَٕذ کهیّ•

آَفهٕآَشا•

طّ گاَّ•

فهج اطفال•

•B ْپاتیت 



.يیشاٌ يٕفقیت در پیَٕذ در كم بسیار باال است 1.

.است%  85تا  80سال أل اسجسذ در يٕفقیت پیَٕذ كهیّ 2.

.است %  90تا  95يٕفقیت پیَٕذ اس اْذاء كُُذگاٌ سَذِ 3.

.سال ْى دٔاو ٔ عًهكزد دارَذ 25بعضي كهیّ ْا تا 4.

.َشٕددر صٕرت اس کار افتادٌ کهیّ پیَٕذی اَجاو يًکٍ است َفزکتٕيی کهیّ پیَٕذی 5.

يًكٍ است پس اس يذتي ٔ در صٕرت صالحذیذ پششك بیًاربزاي اَجاو پیَٕذ دیگز ٔاجذ شزایط  6.
.باشذ



يؼزفی ثیًبر

طبنّ يٕرد َبرطبیی کهیّ در سيیُّ فؼبر خٌٕ ثبال اس دٔ طبل لجم ًْٕدیبنیش يیؼَٕذ 42ثیًبر آلبیی 

.کّ اس یک ْفتّ لجم اس ػًم لغغ ػذِ اطت. کُُذ ثّ دنیم داػتٍ کتتز دذٔد ػغ يبِ اطت کّ آطپیزیٍ يصزف يی

طبػت پض اس جزادی دچبر کبْغ ادرار  12.طی طی در طبػت دیٕرس داػتّ  900پض اس جزادی طبػتی يیبَگیٍ 

.طی طی ػذِ اَذ200طبػتی.

ثٕدِ کّ ثّ دنیم جزادی لبثم اَتظبر يی14.6ٔ ثؼذ اس ػًم  16ًْٕگهٕثیٍ لجم اس ػًم 

.ثبػذ



.طی طی ثٕدِ اطت 200ٔ دذٔد خَٕی ػالیى دیبتی َزيبل ٔنی يمذار تزػذبت ثیًبر 

پشػک تًبص گزفتُذ ٔ آسيبیغ ٔ ػزایظ ثبنیُی را يذم نٕنّ ٔ اتصبالت را يجذدا چک ٔ ثزرطی کزدَذٔثب پزطتبر 

.تٕضیخ دادَذ

.پشػک دطتٕر جذیذی َذادَذ

.کُُذرا يؼبیُّ اس رسیذَت کؼیک خٕاطتُذ کّ ثیًبر .پزطتبر ثخغ ثبس ْى َگزاٌ يؼکم خَٕزیشی در ثیًبر ثٕدَذٔنی 

يٕردی يؼبْذِ َؼذدر يؼبیُّ 

.ٔ ثّ طبػتی صذ طی طی رطیذثیؼتزی یبفت کبْغ ادرار در ادايّ 

.ثب ًْبُْگی ثب پشػک طَٕٕگزافی ثز ثبنیٍ ثیًبر اَجبو ػذ

.يذم جزادی گشارع ػذنیک خٌٕ اس 

اعالع دادِ ػذ ٔ پض اس ٔیشیت جزادی ٔ ًْبُْگی ثب اتبق ػًم يجذدا ثیًبر ثّ اتبق ػًم فزطتبدِ ػذَذ ثّ جزاح طزیؼب 

تب يذم خَٕزیشی تزيیى ٔيؼکم دم ػٕد



:الذايبت صذیخ ٔ ثّ يٕلغ پزطتبر در يٕاجّٓ ثب ایٍ يٕرد

چک ػالیى دیبتی

طٕال اس ثیًبر در راثغّ ثب درد يذم جزادی

اعالع ثّ پشػک

چک پبَظًبٌ يذم ػًم

ک يمذار تزػذبت درٌ ٔ رَگ تزػذبتچ

چک طَٕذ فٕنی ثیًبر اس َظز جزیبٌ صذیخ ادرار

اصزار ثّ پشػک ثزای ٔیشیت ٔ ثزرطی 

يمبیظّ ًْٕگهٕثیٍ لجم ٔ پض اس ػًم


