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 االتصال بفریق زرع الكلى
 

عندما یكون لدیك أسئلة أو . ھو نقطة االتصال الخاصة بك لفریق زرع الكلى بعد خروجك من المستشفى منسق ما بعد الزرع 

م وطلب المنسق 4:30 -ص 8:00 الجمعة، -االثنین ، )410( 502-4964استفسارات، نرجو منك االتصال برقم 

بعد ساعات العمل العادیة، في عطل نھایة األسبوع أو اإلجازات، اتصل بعامل  عاجلةإذا كان لدیك مشكلة . المسؤول عنك

 . منسق الزرع القائم بالعمل لزرع الكلىواطلب ) 410( 955-6070االستدعاء في 

 

 في حالة وقوع حالة طوارئ 911اتصل برقم 

 
 متى یجب أن اتصل بالمنسق؟

 أعراض الرفض
 

 قلة كمیة البول عن المعتاد •
 ألم أو إیالم في الكلوة المزروعة •
 الُحمى •
 تورم الیدین أو القدمین •

 زیادة مفاجئة في الوزن •
 صعوبة في التنفس  •
 دم في البول  •

 
 أعراض العدوى

 
 الھضميالسبیل  الرئتان الُجرح الدم البول

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100
 حارق
 تكرار
 إلحاح
 َعِكر

 سیئ الرائحة

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100

 ضعف
 تخلیط

انخفاض في ضغط 
 الدم

 ارتعاد

درجة (حمى 
° 100> حرارة

 )فھرنھایت
 احمرار

 تورم
مفرزات قیحیة 

 خضراء /صفراء 
 زیادة في نتاج المنزح

° 100> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت

 سعال جاف أو منتج للبلغم
 بلغم دموي أو أخضر

 تعب
 ضیق في التنفس 

 غثیان
 تقیؤ

 إسھال
 براز دموي

 إمساك
فقدان غیر متوقع 

 للوزن

 
أعراض نادرة لیست مذكورة  •

 .أعاله
 .تعاني تفاعال دوائیا •
 .تفوتك جرعة من دوائك •
احصل على وصفة طبیة جدیدة أو  •

 .طبیبكجرعة من 

رطل في  3حصلت على أكثر من  •
 .ساعة 24

 100معدل ضربات القلب أكبر من  •
ضربة في الدقیقة الواحدة في وقت 

 .الراحة
أعلى (قراءة ضغط الدم االنقباضي  •

 .100أو أقل من  150أكبر من #) 

أدنى (قراءة ضغط الدم االنبساطي  •
 .60أو أقل من  100أكبر من #) 

 .ال تستطیع دفع ثمن أدویتك •
تغیرات في العادات الصحیة أو  •

 . تناول الطعام



 
 

 متى یتصل بي المنسق المسؤول عني؟

 
 قیم مخبریة شاذة •
 تغیرات في نظامي الدوائي •
 مواعید متابعة مقررة •
 مخاوف من فریق زرع الكلى •

 
  البنكریاس /مكتب ما بعد الزرع للكلى 
 :منسقي لما بعد الزرع ھو

 ) 410( 502-4964 األساسیونالمستقبلون 
 )410( 502-1532 فاكس

 
 المستقبلون من برنامج زراعة الكلى غیر المتوافقة

0707-502 )410( 
 )410( 502-2825 فاكس

 
 الجمعة –م االثنین 4:30 –ص 8:00

 
 عامل استدعاء المستشفى

 منسق الزرع القائم بالعمل لزرع الكلىاطلب 
 

6070-955 )410( 
 

العاجلة بعد ساعات العمل وعطل نھایة األسبوع للعنایة 
 واإلجازات

 
 )       410( 955-5870  منسق الرعایة المنزلیة

 اإلخصائي االجتماعي
 روشیل بلوم

614-1823 )410( 

 
 

 Healthضع ھذه األرقام على ھاتفك الخلیوي وشاركھا مع أصدقائك في الصحة 
Buddy. 

 

  



 
 

 مسؤولیات مدى الحیاة
 

 :مقدم الرعایة مدى الحیاة لكلوتك الجدیدة، سوف تحتاج إلىبصفتي 
 

 .الحفاظ على عادات صحیة تشمل نظاما غذائیا متوازنا وممارسة منتظمة للریاضة •
یمكن أن یبدأ جسمك في رفض العضو الجدید الخاص بك وقد . االلتزام بالمواعید المقررة للفحوص المخبریة والمتابعة •

 .  اإلبالغ عن ذلكال تكون قادرا على 
 .أبلغ عن أي أعراض رفض أو عدوى أو نزف أو انخفاضات إلى المنسق المسؤول عنك •
 .اعرف دواعي االستعمال واألعراض الجانبیة لجمیع أدویتك •
وال تغیر أبدا الجرعة . ویجب أن تأخذ األدویة المضادة للرفض أو قد تخسر كلوتك. اتبع جدول األدویة الخاص بك •

 . فریق زراعة الكلى بدون موافقة
ضمن قائمة األدویة الخاصة بك، اتصل بفریق  لیست —موصوفة طبیا أو بدون وصفة طبیة  —قبل أخذ أي أدویة  •

 . زرع الكلى
، مثل ایبوبروفین، موترین، ألیف، أدفیل، نابروكسین، حیث )NSAIDs(ال تأخذ مضادات االلتھاب الالستیرویدیة  •

 .اسأل فریق زرع الكلى عن أدویة األلم المسموح بتناولھا. كلوتك الجدیدةأن ھذه األدویة یمكن أن تتلف 
 .افحص ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مرتان یومیا قبل أخذ أدویة ضغط الدم والقلب •
منخفضة السعرات الحراریة خالیة  /اشرب عند العطش، ویفضل الماء أو أي سوائل ال تحتوي على سعرات حراریة  •

 .من الكافیین
 . وال تتناول أبدا أیة عقاقیر غیر مشروعة. ب الحد من استھالك الكحولیج •
تبادل المعلومات مع األطباء وطبیب األسنان والصیدلي أن لدیك عضو مزروع والتغیرات في نظام األدویة الخاص  •

 .بك
 .تواصل بشكل منتظم مع فریق زرع الكلى •

 
 

 أسئلة
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 معلومات عن ِدعامتك
وتم وضع أنبوب صغیر . الذي یفرغ البول من كلوتك الجدیدة إلى المثانة) الحالب(خالل جراحة زرع الكلى، تم خیاطة األنبوب 

 .داخل الحالب للتأكد من سھولة تدفق البول إلى المثانة، ولن تشعر بالِدعامة) ِدعامة(

 

 Transplanted Kidneyكلیة مزروعة = 
 Diseased Kidneysكلیة مصابة = 

 Bladderالمثانة = 

 Kidneyالكلیة = 
 Lilac artery and veinالشریان والورید الحرقفي = 

 Sutureخیاطة الجروح = 
 Stent in ureterدعامة الحالب = 

 Bladderالمثانة= 
 

أسابیع ویتم إزالتھا في عیادة المسالك البولیة الموجودة في الدور الرابع من مركز العیادات  6-4تبقى الِدعامة في مكانھا لمدة 

 . ویتم إدراج ھذا الموعد في مستندات خروجك من المستشفى   ).JHOC(الخارجیة في جونز ھوبكنز 

وھذا األمر ال یستغرق . ِدعامةیتم إدخال منظار صغیر من خالل مجرى البول إلزالة ال. لیس ھناك تجھیز خاص قبل اإلجراء

اتصل بالمنسق المسؤول عنك إذا ظللت . قد تشعر ببعض الحرق وحاجة ُملحة للتبول لبضعة أیام بعد ذلك. سوى لحظات قلیلة

 .تعاني ھذه األحاسیس بعد ثالثة أیام من إزالة ِدعامتك



 
 

 عمل الدم ومواعید زیارة العیادة
 Johns Hopkins Outpatient Labأو  Quest Diagnosticsأو  Labcorpsسوف تبلغ فریق زرع الكلى عن موقع 

وقد یتصل المنسق المسؤول عنك . یومین للمعالجة 2ویمكن أن تستغرق النتائج المخبریة . الذي ترید فیھ متابعة عمل الدم المسحوب

 .بخصوص أي نتائج غیر طبیعیة
 

 )االثنین والخمیس(مرتان في األسبوع   :  شھران 2 -خروج من المستشفى  
 ]االثنین واألربعاء) InKTPs(مستقبلون من زراعة الكلى غیر المتوافقة [

 مرة في األسبوع   :  أشھر 4 -أشھر  3   
 كل أسبوعین   :  أشھر 6 -أشھر  5   
 مرة في الشھر    :أشھر 6بعد    
 

في الدور األول من مركز العیادات الخارجیة في  Express Testingفي یوم زیارات العیادة، یتم سحب دمك للفحص في 

 . وبعد ذلك، تتوجھ إلى زیارة العیادة   ).JHOC(جونز ھوبكنز 

 
 
 
 
 
 
 
 

یتم تنفیذ فحص بدني ومراجعة للنتائج المخبریة األخیرة، وقد . JHOCیقوم المنسق المسؤول عنك بتنظیم زیارات العیادة في 

 .وقد تحدث تعدیالت على نظامك الدوائي خالل جمیع زیارات العیادة. یتم إزالة أي منازح أو مشابك متبقیة
 

  أسبوعین من الخروج من المستشفى 2-1في غضون    :الزیارة األولى للعیادة
 أسابیع 4-2كل      : أشھر 3بعد الزیارة األولى إلى 

 أشھر 4-1كل     : أشھر إلى سنة 3
 شھرا 12-6كل      :بعد سنة

 
أحضر كیسك األصفر الذي فیھ زجاجات األقراص والسجالت وقائمة 

 .زیارات العیادة لجمیعاألدویة 
 

  

 .ص 9یتم سحب دمك حوال الساعة 
 

أو ) سیكلوسبورین( Neoral، )تاكرولیمس( Prografجرعتك الصباحیة من  تأخذ ال  
Rapamune )سحب دمك بعدحتى ) سیرولیمس. 

 



 
 

 والمنزح بالَشق العنایة
 

 
یمكنك أن . أسابیع للسماح للجرح بأن یلتئم تماما 4-3ویتم إزالة ھذه المشابك في غضون . یتم إغالق الَشق الجراحي بمشابك

الذي ) الستیروید(یعمل ارتفاع نسبة السكر في الدم والبریدنیزون . تتوقع الشعور ببعض االخدرار خالل الَشق واأللم العابر

 . على إبطاء التئام الُجرحتأخذه لمنع الرفض 
 

إذا عدت إلى المنزل بمنزح، فمطلوب . قد توضع منازح لدیك في منطقة الُجرح للمساعدة في إزالة السوائل من محیط كلوتك

تقوم الممرضة بتوفیر  ") السجالت"راجع قسم (". سجل العنایة بالمنزح"منك قیاس النزح مرتان یومیا وإكمال القیود في 

 .في أول زیارة للعیادة" سجل العنایة بالمنزح"أحضر . وتعلمك كیفیة قیاس ووصف لون وقوام النزح المستلزمات،
 

. وینبغي أن تسمح للمیاه بالجریان فوق مواضع الُجرح وإدخال المنزح. االستحمام أمر حسن في حالة وجود َشق ومنزح لدیك

یمكن وضع ضمادة معقمة على مواضع إدخال . االستحمام جفف الُجرح بلمسات لطیفة بعد. وال تفرك مباشرة على الُجرح

 .وال تستحم أو تسبح حتى یلتئم ُجرحك تماما ویتم إزالة جمیع المنازح. المنزح أو الَشق في حال حدوث تسرب
 

 :اتصل بالمنسق المسؤول عنك على الفور إذا كنت تعاني من
 فھرنھایت أو أعلى ° 100درجة حرارة  •
 من الشقتدفق مفاجئ للسوائل  •
 زیادة في نتاج النزح  •
 نزح أحمر ساطع جدید •
 تغیرات في لون أو سماكة النزح  •
 احمرار أو إیالم أو تورم أو صدید في موقع إدخال المنزح أو حول شق •

 
 اعتبارات عند ممارسة األنشطة

ال یساعد عملیة االلتئام ویزید من االستلقاء . اعمل على زیادة المشي والتمارین الخفیفة تدریجیا كل یوم عندما تكون في البیت

أسابیع بعد  8لمدة ) أو عناصر أثقل من غالون حلیب كامل(أرطال  10تجنب رفع أكثر من . خطر العودة إلى المستشفى

 . الجراحة

لقیادة في سیقوم فریق زراعة الكلى بمناقشة ا. أسابیع من الجراحة أو أثناء تناول أدویة األلم المخدرة 6-4لمدة  ال تقود سیارة

 .زیارات العیادة

منسقو الرعایة المنزلیة لدینا متوافرون لترتیب المعدات الطبیة وإعادة . كثیر من المستقبلین لدینا یتأھلون للرعایة المنزلیة

 .التأھیل المنزلي والتمریض الماھر حسب الحاجة

ي یحدده فریق إعادة التأھیل، فسیقوم األخصائي إذا احتجت إلى إعادة تأھیل إضافي بعد الخروج من المستشفى على النحو الذ

 . االجتماعي لدینا بمناقشة الخیارات المتاحة للمرضى الداخلیین معك ومع أسرتك



 
 

 خطر اإلصابة بسرطان الجلد
وللحد من ھذه المخاطر، یجب علیك استخدام واق شمسي مع . تزید األدویة المضادة للرفض من مخاطر اإلصابة بسرطان الجلد

SPF 30  أو أكبر على مناطق الجسم المعرضة ألشعة الشمس المباشرة، والسراویل الفضفاضة والقمصان ذات األكمام

ویمكن . م إن أمكن03:00ص و 11:00وتجنب التعرض ألشعة الشمس المباشرة فیما بین . الطویلة وقبعة واسعة الحواف

 . أشھر من الزرع 6ض جلدیة لمدة لفریق زرع الكلى ترتیب تنظیرات شعاعیة للسرطان مع طبیب أمرا

 اعتبارات في النظام الغذائي
تناول األطعمة الغنیة بالبروتین . ما لم یتقرر غیر ذلك، یمكنك استئناف نظام غذائي صحي للقلب بعد الخروج من المستشفى

تجنب تناول . واللحوم واألسماكالفول والمكسرات والتوفو واللبن الزبادي والجبن : ومن األمثلة على ذلك. أثناء التئام ُجرحك

إذا كنت تعاني . الجریب فروت وشرب عصیر جریب فروت حیث أن ھذه المنتجات یمكن أن تؤثر على مستویات دوائك

وإذا كنت تعاني من الُسكري، .  ارتفاعا في ضغط الدم، قد تحتاج إلى االلتزام بنظام غذائي خال من الملح أو منخفض الملح

أخصائي األنظمة الغذائیة للزرع متاح لدینا لمناقشة أفضل خیارات . الغذائي منضبط الكربوھیدرات فسوف تستأنف نظامك

 . الوجبات معك
 

 مخزون الوصفة الطبیة
إذا لم یكن لدیك مخزون متبقي في زجاجتك أو فقدت أدویتك، أو ال . یجب أن یكون في حوزتك دائما تموین أدویة لمدة أسبوع

اتصل على المنسق المسؤول عنك أثناء ساعات العمل أو منسق الزرع القائم بالعمل لزراعات الكلى  — یمكنك دفع ثمن أدویتك

قبل اختیار وصیدلة، تأكد من أنھا معتمدة من تغطیة التأمین الصحي . بعد ساعات العمل أو عطل نھایة األسبوع أو اإلجازات

 .الخاص بك
 

 العنایة باألسنان واللثة
وتنظیف األسنان ال یحتاج إلى تأخیر بعد . راثیم في فمك، وبالتالي فإن الحفظ الجید صحة األسنان أمر مھمھناك الكثیر من الج

وإذا استطعت، انتظر لمدة ستة أشھر على األقل بعد عملیة الزرع إلجراء أي عمل جوھري في األسنان، فالمضادات . الزرع

 .بیب األسنانالحیویة مع إجراءات طب األسنان أمر یرجع إلى تقدیر ط
 



 
 

 المكمالت العشبیة
ألنھ ال یوجد سوى معلومات قلیلة التفاعالت الدوائیة بین المكمالت العشبیة واألدویة المضادة للرفض، فمن المستحسن لك 

 .ھذه المنتجات تجنب استھالك
 

 التحصینات
وینبغي أن یتلقى مستقبلي الزرع حقنة . ینبغي علیك االنتظار لمدة شھرین على األقل من تاریخ جراحتك ألخذ أي تحصینات

سنوات لما یصل إلى  5كل ) االلتھاب الرئوي(وحقنة مكورات رئویة  األنفلونزا الموسمیة سنویا بین شھري سبتمبر ونوفمبر

 ویمكن لألطفال في. أي شخص یعیش ینبغي أن یتلقى لقاح األنفلونزا الموسمیة كدورة وقایة من األنفلونزا. مرتین في العمر

 . منزلك تلقي أي لقاحات مرخصة أوصى بھا طبیب األطفال
 

 التحصینات اآلمنة لمستقبلي الزرع
، حقن شلل )HPV(، التھاب الكبد أ، سلسلة التھاب الكبد ب، فیروس الورم الحلیمي البشري )Hib(المستدمیة النزلیة نوع ب 

 Tdap، لقاح )االلتھاب الرئوي(والمكورات الرئویة  ، لقاح المكورات السحائیة)حقن األنفلونزا(األطفال، األنفلونزا 

 )التیتانوس، الدفتیریا، السعال الدیكي(

 
 التحصینات الواجب تجنبھا بعد الزرع

MMR )الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانیة( ،Flu-Mist )الھربس النطاقي )الُحماق(، جدري الماء )لقاح األنف واألنفلونزا ،

 BCG، لقاح )نُطاق(

 
 السفر الدولي

قد . بعد مرور سنة، أبلغ فریق زرع الكلى إذا خططت لسفر دولي. السفر دولیا في السنة األولى من الزرع عدممن األفضل 

 Johns Hopkinsیُوصى بلقاحات أو أدویة إضافیة معینة لمنطقتك في السفر من خالل برنامج صحة السفر جونز ھوبكنز 

Travel Health .یمكن لبرنامج صحة السفر جونز ھوبكنز توفر األدویة . تستغرق عدة أشھر لتطویر المناعة ھذه اللقاحات قد

 .للوقایة من المالریا وإسھال المسافرین، ومشورة الوقایة من عدوى خطرة أخرى عدیدة موجودة في البلدان األخرى
 

  



 
 

 وسائل منع الحمل /الجنس اآلمن  /العالقات الجنسیة 
. إذا استطعت ارتقاء درج الطائرة بعد مغادرة المستشفى، فإنك قد تكون قادرا جسدیا على استئناف النشاط الجنسيیعتقد فریق زرع أنھ 

، بما في عالقة أحادیة الزوج، فیجب علیك اتباع الممارسات الجنسیة اآلمنة لم تكنإذا . تجنب أي وضع یسبب ألما أو یضغط على الَشق

 لذكري لمنع األمراض المنقولة جنسیا بعد الزرعفي ذلك استخدام مانع مثل الواقي ا
 

ویجب مناقشة أفضل وسائل . محاولة الحمل واإلنجاب قبلیجب على مستقبلي الزرع اإلناث في سن اإلنجاب مشاورة المنسق المسؤول 

ة األولى ویمكن أن تسبب أدویتك المضادة للرفض تزید من خطر اإلجھاض التلقائي في األشھر الثالث. لمنع الحمل مع فریق زرع الكلى

 . تشوھات خلقیة في الجنین
 

 أوقات االتصال بأخصائي اجتماعي
خالل ھذه األشھر المقبلة، قد تشعر باإلجھاد أو القلق من السحب المتكرر للدم إلجراء التحالیل واالنتقال لمسافات طویلة 

ویطلب منك فریق زرع الكلى أن تنتظر لمدة . یة الجدیدةوقد ال تغطي خطتك التأمینیة بالكامل تكالیف األدو. لزیارات العیادة

 .ھذه العوامل قد تشكل عبئا مالیا علیك وعلى أسرتك. شھر من زرع قبل العودة إلى العمل

 .ال نریدك أن تفوت أبدا جرعات األدویة أو موعد بسبب مسائل مالیة أو التأمین الصحي

أفراد األسرة واألصدقاء بحیث یمكنك االزدھار ویمكن لعضوك الجدید أن یطلب منك فریق زرع الكلى أن تستفید من شبكة 

). 410( 614-1823عند الحاجة إلى دعم إضافي، یرجى االتصال باألخصائي االجتماعي لفریق زرع الكلى على . ینجح

 :تشمل المخاوف التي یمكن معالجتھا ما یلي

 صعوبة في التكیف مع مسؤولیات إدارة عضوك المزروع •

 القدرة على دفع فواتیرك الطبیة عدم •

 نقص األموال الالزمة لتلبیة االحتیاجات الیومیة •

 عدم وجود وسیلة النقل الموثوقة من وإلى مواعیدك •

 القلق واالكتئاب ومسائل الصحة النفسیة األخرى •



 
 



 
 

 المضاعفات المحتملة
 

 رفض العضو

 العدوى

 ضغط الدم) ارتفاع أو انخفاض(

 المزروعتأخر وظیفة العضو 

 ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

السُّكري



 
 

  



 
 

 رفض العضو
 

األدویة المضادة للرفض ". غریبا"یحدث رفض العضو عندما یھاجم جھازك المناعي عضوك الجدید ألنھ یرى العضو الجدید 

الوحیدة للوقایة من والطریقة . قد تعاني أو ال تعاني من أعراض الرفض  .تضعف أو تحبط الھجمات على عضوك الجدید

 . على الرغم من إمكانیة حدوث الرفض حتى لو أخذت أدویتك الرفض ھو أن تأخذ أدویتك المضادة للرفض على النحو المقرر،

 
 :أبلغ المنسق المسؤول عنك إذا ظھر لدیك أي من ھذه األعراض

 قلة كمیة البول عن المعتاد •
 إیالم في الكلوة المزروعة •
 الیدین أو القدمین تورم •
 الُحمى •

 زیادة في الوزن •
 صعوبة في التنفس  •
 دم في البول  •

 

 :  ینبغي على مستقبلي البنكریاس اإلبالغ عن أي من ھذه األعراض
 آالم في أسفل بطنك  •
 شعور غالب بالعطش أو الحاجة إلى التبول •
 الشعور بالدوار عند الوقوف •

أو ) 200أكثر من (نسبة السكر في الدم مرتفعة  •
 )60أقل من (منخفضة 

 

إذا ظھر لدیك أي من ھذه األعراض، فقد یطلب فریق زراعة الكلى تحالیل دم إضافیة، أشعة فوق صوتیة لعضوك وتعدیل 

العالج داخل قد یكون . وقد یُطلب إجراء خزعة للعضو بغرض التشخیص اإلضافي. جرعات األدویة المضادة للرفض

 .المستشفى ضروري لوقف وعكس حالة رفض العضو

 
األدویة التي تُعطى لفترة قصیرة . یحدث عندما یستخدم جھازك المناعي الخالیا التائیة لمھاجمة العضو الجدید :الرفض الخلوي

 ). لونمیثیل بریدنیزو(من الوقت لعكس الرفض الخلوي قد تشمل ثیموجلوبولین و ستیرویدات داخل الورید 
 

وقد یشمل . عندما یستخدم جھازك المناعي األجسام المضادة لمھاجمة العضو الجدید :الرفض المتواسط باألجسام المضادة

عملیة فِصادة البالزما تزیل . عالج الرفض المتواسط باألجسام المضادة فِصادة البالزما و غلوبولین مناعي داخل الورید

الغلوبولین المناعي داخل الورید محل األجسام المضادة الجیدة التي تكافح العدوى ویعلِّم ویحل . األجسام المضادة من الدم

 . جھازك المناعي عدم صنع أجسام مضادة سیئة تؤذي عضوك المزورع
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 األدویة المضادة للرفض
Prograf 

 تاكرولیمس: االسم الجنیس
 

 دواء مضاد للرفض مدى الحیاة •
 من أن جرعتك مناسبة یتم فحص مستویات الدم للتأكد •
 تجنب الجریب فروت وعصیر الجریب فروت •
 :بعض األعراض الجانبیة •

o رعاشات 
o زیادة نسبة السكر في الدم 
o فشل كلوي 

 م 8ص و  8تناولھ مرتان یومیا الساعة  •
o في أیام المختبر خذ جرعة صباحیة بعد سحب عینة الدم للتحلیل 

 

Cellcept 
 میكوفینالت موفتیل: االسم الجنیس

 
 دواء مضاد للرفض مدى الحیاة •
مكمالت المغنیسیوم ومضادات الحموضة القائمة على الكالسیوم وأقراص الحدید، یجب  •

 ساعتین من الجرعة 2ساعة أو بعد  1تناولھا قبل 
 :بعض األعراض الجانبیة •

o براز رخو 
o اضطراب في المعدة 
o تقیؤ 

 تناولھ مرتان یومیا ما لم یقرر فریق زرع الكلى خالف ذلك •

 

 بریدنیزون
 

 دواء مضاد للرفض مدى الحیاة •
 المنسق المسؤول عنك سوف یبلغك بطریقة ووقت ذلك —یتم إنقاصھ تدریجیا  •
 :بعض األعراض الجانبیة •

o زیادة نسبة السكر في الدم 
o زیادة في الوزن 
o تغیرات في المزاج 
o تأخر في التئام الجروح 

 ذلكتناولھ مرة یومیا ما لم یقرر فریق زرع الكلى خالف  •

 العدوى
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وتكون أكثر . تعمل األدویة المضادة للرفض على خفض كفاءة جھازك المناعي مما یجعلك عرضة بسھولة لإلصابة بالعدوى

وللحد من ھذا الخطر، تلتزم بنظام دوائي للوقایة من العدوى الفیروسیة . یوما التالیة 90عرضة لخطر اإلصابة بعدوى لمدة الـ 

 . ومع انخفاض جرعات األدویة المضادة للرفض، ینخفض أیضا خطر اإلصابة بالعدوى. لعدة أشھروالبكتیریة والفطریة 
 

وتجنب األماكن العامة المزدحمة، والحد من غسل الیدین بالصابون والماء الدافئ، أفضل الطرق للوقایة من العدوى ھي 

ال تغیر فضالت القطط أو  .ألعراض الشبیھة باألنفلونزااالتصال مع األصدقاء أو أفراد األسرة الذین لدیھم أعراض البرد أو ا

یجب ارتداء قناع أثناء . أشھر 6ویجب أال تقوم بأعمال بستنة أو رعایة نباتات حیة في غرفة النوم لمدة . تنظف قفص الطیور

محیط أفراد من میلین، بما في ذلك مستشفى جونز ھوبكنز، أو إذا توجدت في  2التواجد خارج أي موقع للبناء على بعد 

 . المحتمل أن یكونوا مرضى
 

ویجب أن تكتب ھذه . بمجرد خروجك من المستشفى إلى المنزل، تكون مسؤوال عن فحص درجة حرارتك وُجرحك كل یوم

 ")السجالت"راجع قسم (. الخاص بك الذي سوف تحضره معك إلى العیادة" السجل الیومي للعالمات الحیویة"النتائج في 

 
 :بالمنسق المسؤول عنك إذا كان لدیك أي من عالمات العدوى التالیةاتصل 

 
 السبیل الھضمي الرئة الُجرح الدم البول

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100
 حارق
 تكرار
 إلحاح
 َعِكر

 سیئ الرائحة

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100

 ضعف
 تخلیط

انخفاض في ضغط 
 الدم

 ارتعاد

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100

 احمرار
 تورم

مفرزات قیحیة صفراء 
 خضراء /

 زیادة في نتاج المنزح

> درجة حرارة(حمى 
 )فھرنھایت° 100

 سعال منتج للبلغم
 بلغم دموي أو أخضر

 تعب
  

 غثیان
 تقیؤ

 إسھال
 براز دموي

 إمساك 
فقدان غیر متوقع 

 للوزن
 
  



 

18 
 

 األدویة المضادة للعدوى
 

Bactrim 
 میثوبریم /سلفامیثوكسازول : االسم الجنیس

 
• "B "ترمز لمضاد حیوي للوقایة من العدوى البكتیریة، مثل االلتھاب الرئوي 
 أشھر بعد الزرع، مرة یومیا  6تناولھ لمدة  •
 :بعض األعراض الجانبیة •

o ارتفاع مستویات البوتاسیوم 
o انخفاض في العدّ الدموي 
o سھولة التعرض للحرق الشمسي 

 على المناطق المعرضة ألشعة الشمس المباشرةیجب استخدام واق شمسي  •

 
Valcyte 

 فال قانسیكلوفیر: االسم الجنیس
 

• "V " ترمز لمضاد فیروسي للوقایة من الفیروس المضخم للخالیا)CMV( أو للوقایة ،
 من التكثیف الفیروسي المفاجئ

 أشھر بعد الزرع، مرة یومیا  6إلى  3تناولھ لمدة  •
 :بعض األعراض الجانبیة •

o براز رخو 
o اضطراب في المعدة 
o انخفاض في العدّ الدموي 

 
 

 نیستاتین
 

 دواء مضاد للفطریات للوقایة من مرض الُسالَق الفموي •
 مرات یومیا 4شھر بعد الزرع،  1تناولھ لمدة  •
 ثانیة، وابتلعھ 30ضعھ حول الفم لمدة  •

o  دقائق بعد ابتالعھ 10ال تأكل أو تشرب لمدة  
 :بعض األعراض الجانبیة •

o اضطراب في المعدة 
o براز رخو 

  



 

19 
 

 ارتفاع ضغط الدم
 

. یعمل فریق زرع الكلى جنبا إلى جنب مع طبیب الرعایة األولیة معا الختیار أفضل أدویة لضغط الدم والقلب بالنسبة لك

لنوبات وعالج ارتفاع ضغط الدم أمر مھم ألن ارتفاع ضغط الدم یمكن أن یضر بعضوك الجدید أو یسبب السكتات الدماغیة وا

 .  القلبیة

 

قبل تناول ) مرة في الصباح ومرة في المساء(یُقدم لك جھاز مراقبة ضغط الدم بحیث یمكنك قیاس ضغط الدم مرتان في الیوم 

وأحضر ھذا السجل معك " السجل الیومي للعالمات الحیویة"سجل ھذه القیاسات في   .أدویة ضغط الدم والقلب المقررة

 )قسم "السجالت" راجع(. لزیارات العیادة
 

 :اتصل بالمنسق المسؤول عنك إذا كان لدیك
 .ضربة في الدقیقة الواحدة في وقت الراحة 100معدل ضربات القلب أكبر من  •
 .100أو أقل من  150أكبر من #) أعلى (قراءة ضغط الدم االنقباضي  •
 .60أو أقل من  100أكبر من #) أدنى (قراءة ضغط الدم االنبساطي  •
 .بالدوار أو الدوخة عند إجراء تغیرات مفاجئ في وضع الجسمشعور  •
 .كفة جھاز ضغط الدم ال تعمل بشكل صحیح •

 
أو توجھ فورا إلى أقرب مستشفى إذا شعرت فجأة بألم في  911اتصل بالرقم 

 .الصدر أو ضعف ِشقِّّي أو كالم متداخل أو تدلى الوجھ
 

 تأخر وظیفة العضو المزروع
 

وتعتمد وظیفة الكلوة على السجل الصحي . للكلى من متبرع متوفى محدودیة وظیفتھا مؤقتا بعد الزرعمن الشائع بالنسبة 

بعد الجراحة مباشرة، قد تكون كمیة البول منخفضة أو معدومة . للمتبرع المتوفى وطول وقت وجود العضو خارج جسم المتبرع

) Lasixمثل (ویمكن إعطاء مدرات البول . ل الكلوي ضروریاوقد یكون عالج الغسی. وقد یرتفع ضغط الدم وحجم السائل لدیك

قد نطلب منك الحد من تناول السوائل أثناء إخراج كلوتك . التي تعمل على زیادة كمیة البول الختبار الكلوة وخفض حجم السائل

 .فریق زرع الكلى متاح للرد على األسئلة بشأن صحة كلوتك. لحجم بول منخفض
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 ولسترول في الدمارتفاع نسبة الك
 

یؤثر ارتفاع نسبة الكولسترول على القلب والدماغ واألوعیة الدمویة، مما یزید من خطر اإلصابة بالنوبات القلبیة والسكتة 

والنظام الغذائي المرتفع في نسبة الدھون والكولسترول جنبا إلى جنب مع سجل عائلي یتمیز بارتفاع . الدماغیة وأمراض القلب

قد تكون قادرا على التحكم في مستوى . في الدم من العوامل التي یمكن أن تسبب ارتفاع الكولسترول لدیكالكولیسترول 

أخصائي األنظمة الغذائیة للزرع متاح لدینا . الكولسترول باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارین الریاضیة بانتظام

التغیرات في نظامك الغذائي وممارسة التمارین الریاضیة على خفض وإذا لم تساعدك . لمناقشة أفضل خیارات الوجبات معك

 . الكولسترول، فیمكن وصف دواء لخفض الكولسترول
 

 السُّكري
األدویة المضادة للرفض تاكرولیمس وبریدنیزون یمكن أن تساھم في رفع نسبة السكر في الدم وزیادة خطر اإلصابة بمرض 

ا كنت مصابا بمرض السُّكري حالیا وتتحكم في السكریات في الدم باستخدام األقراص، یتم إذ. السُّكري في مرحلة ما بعد الزرع

 .تعلیق ھذا النظام خالل األشھر القلیلة التالیة
 

للوجبات وقبل وقت ) األنسولین سریع المفعول( "تصحیحیة"أثناء وجودك في المستشفى، یتم تكلیف كافة المستقبلین بتغطیة 

قد یتم التكلیف بجرعة . لتحدید جرعة األنسولین المناسبة بناء على نسبة السكر في دمك مقیاس التدرجإلى  ویتم الرجوع. النوم

وقد یتم التلكیف   .بعد وجبات الطعامللسیطرة اإلضافیة على السكر ) األنسولین سریع المفعول نفسھ( "غذائیة"ثابتة لتغطیة 

 . ى مستویات السكر ضمن نطاق مناسب طوال الیوم التاليلوقت النوم للحفاظ عل باألنسولین طویل المفعول
  

إذا كانت ھناك حاجة لألنسولین بعد الخروج من المستشفى، سوف تتعلم كیفیة تحدید جرعات األنسولین الصحیحة وإعطاء 

وف تتعلم كیفیة یتم توفیر مقیاس سكر منزلي إذا لم یكن لدیك واحدا وس. األنسولین بطریقة صحیحة باستعمال قلم األنسولین

سجل قبل وجبات : سجل السكر في الدم"سوف تسجل قراءات السكر في الدم وجرعات األنسولین في . فحص السكر في الدم

احمل بعض الحلوى معك في جمیع األوقات،  )راجع قسم "السجالت"(. وتحضر ھذا السجل لزیارات العیادة" الطعام وقبل النوم

 .الدم في حالة انخفاض نسبة السكر في
 

 :اتصل بالمنسق المسؤول عنك إذا كان لدیك
 .بشكل مستمر 80أو أقل من  200السكریات في الدم فوق  •
 .لدیك أي من عالمات وأعراض انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر في الدم •
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  انخفاض سكر الدم
 (نقص سكر الدم)

 
 

 األسباب
 قد تصاب بانخفاض سكر الدم (ویطلق علیھ أیضا نقص سكر الدم) إذا: 

 تناولت أدویة معینة وأقلت القلیل جدا من الكربوھیدرات أو ألغیت أو أخرت وجبة ما (تحدث إلى فریق رعایة السكري لتعرف ما إذا كان ذلك •
 ینطبق علیك أم ال)

 تناولت الكثیر جدا من اإلنسولین أو أقراص السكري. •
 ت أكثر حیویة من المعتاد. كن •

 واألعراض العالمات
 ھا ھنا ما قد یحدث عندما ینخفض السكر في الدم

 
 مرتعش

 

 
 سرعة نبضات القلب

 
 

 التعرق

 
 دوار أو رعشة

 
 

 قلق
 

 جائع

 
 اضطراب الرؤیة

 

 
 متعب أو مجھد

 
 

 صداع

 
 عصبي أو منزعج 

 

 یتسبب ذلك في فقدان الوعي وربما الوفاة.في حالة عدم معالجة انخفاض سكر الدم، قد 
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  ارتفاع سكر الدم
  (فرط سكر الدم)

 

 األسباب
مع مرور الوقت قد یتسبب ارتفاع السكر في دمك في مشاكل صحیة خطیرة. إن 

 ارتفاع سكر الدم (ویطلق علیھ أیضا فرط سكر الم) قد یحدث إذا:
 تجاھلت جرعة األنسولین أو أقراص السكري *
 كثیرا من المعتادأكلت  *
 كنت أقل حیویة من المعتاد *
 كنت تحت ضغط أو مریض.  *

 ماذا تفعل بشأن ارتفاع سكر الدم
إن أفضل طریقة لتجنب ارتفاع سكر الدم ھي اتباع خطة العنایة بالسكري. 
اتصل على فریق رعایة السكري إذا كان سكر الدم لدیك أعلى من الھدف 

أیام متتالیة أو حسب ما یقترحھ علیك فریق عالج  3المحدد لك لمدة 
 السكري. 

 

 واألعراض العالمات
 :الدم سكر ارتفاع عند یحدث قد ما یلي فیما

 

 
 عطش شدید

 

 
 الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد

 

 
 جفاف الجلد

 
 الجوع الشدید

 

 
 النعاس

 
 

 اضطراب الرؤیة

 
اإلصابات أو العدوى تشفى 

 ببطء أكثر من المعتاد
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 السجالت
 

 
 

 
 

 السجل الیومي للعالمات الحیویة
 

 النومقبل وجبات الطعام وقبل : سجل السكر في الدم
 

 سجل العنایة بالمنزح
 

 أحضر السجالت لزیارات العیادة
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 السجل الیومي للعالمات الحیویة
 

 التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

 )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

       

 الوقت مساءً 
 

 الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً 

 ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم 

معدل ضربات 
 القلب

 

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

 تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات

 
 :اتصل بالمنسق المسؤول عنك إذا كان

 
) األعلىالرقم (قراءة الضغط االنقباضي     :ضغط الدم
 .100أو أقل من  150أكبر من 

 
أو  100أكبر من ) الرقم األدنى(قراءة الضغط االنبساطي 

 .60أقل من 
 

شعور بالدوار أو الدوخة عند إجراء تغیرات مفاجئ في 
  .وضع الجسم

ضربة في الدقیقة في  100أكثر من   :معدل ضربات القلب
 .وقت الراحة

 
 .فھرنھایت° 100أكبر من   :درجة الحرارة

 
 .أرطال في یوم 3زاد ألكثر من :   الوزن

  



 

 

 السجل الیومي للعالمات الحیویة
 

 التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 الوقت صباحا
 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

 ضغط الدم 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

معدل ضربات 
 القلب

 
 

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

درجة الحرارة 
فھرنھایت 

 درجة

 )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن  )رطل(الوزن 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

 تعلیقات
 
 

       

 الوقت مساءً 
 
 

 الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً  الوقت مساءً 

 ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم  ضغط الدم 

معدل ضربات 
 القلب

 

معدل ضربات 
 القلب

ضربات  معدل
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

معدل ضربات 
 القلب

 تعلیقات
 

 تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات تعلیقات

 
 :اتصل بالمنسق المسؤول عنك إذا كان

 
) الرقم األعلى(قراءة الضغط االنقباضي     :ضغط الدم
 .100أو أقل من  150أكبر من 

 
أو  100أكبر من ) الرقم األدنى(قراءة الضغط االنبساطي 

 .60أقل من 
 

شعور بالدوار أو الدوخة عند إجراء تغیرات مفاجئ في 
  .وضع الجسم

ضربة في الدقیقة في  100أكثر من   :معدل ضربات القلب
 .وقت الراحة

 
 .فھرنھایت° 100أكبر من   :درجة الحرارة

 
 .أرطال في یوم 3زاد ألكثر من :   الوزن

  



 

 

 قبل وجبات الطعام وقبل النوم: سجل السكر في الدم
 

السكر قبل  التاریخ
 اإلفطار

 األنسولین
 الكمیة

السكر قبل 
 الغداء

 األنسولین
 الكمیة

السكر 
قبل 
 العشاء

 األنسولین
 الكمیة

السكر قبل 
 وقت النوم

 األنسولین
 الكمیة

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

  نسبة السكر في الدم وَسجل قبل وجبات الطعام، تحقق من
 .إعطاء األنسولین بعد تناول الوجبات. النتائج في الِسجل

 أحضر السجل إلى العیادة. 
  احمل بعض الحلوى معك في جمیع األوقات، في حالة

 .انخفاض نسبة السكر في الدم
  اتصل بالمنسق المسؤول 350إذا كان السكر أكبر من ،

 .عنك

  15ب عصیر أو تناول ، اشر60إذا كان السكر أقل من 
غراما من الكربوھیدرات، وقم بإعادة فحص السكر في 

 .دقیقة واتصل بالمنسق المسؤول عنك 15غضون 
  اتصل بالمنسق المسؤول عنك ألعراض انخفاض السكر

).العرق البارد، التخلیط، الغثیان، التقیؤ(في الدم 



 

 

 وقبل النومقبل وجبات الطعام : سجل السكر في الدم
 

السكر قبل  التاریخ
 اإلفطار

 األنسولین
 الكمیة

السكر قبل 
 الغداء

 األنسولین
 الكمیة

السكر 
قبل 

 العشاء

 األنسولین
 الكمیة

السكر قبل 
 وقت النوم

 األنسولین
 الكمیة

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

  قبل وجبات الطعام، تحقق من نسبة السكر في الدم وَسجل
 .إعطاء األنسولین بعد تناول الوجبات. النتائج في الِسجل

  السجل إلى العیادةأحضر. 
  احمل بعض الحلوى معك في جمیع األوقات، في حالة

 .انخفاض نسبة السكر في الدم
  اتصل بالمنسق المسؤول 350إذا كان السكر أكبر من ،

 .عنك

  15، اشرب عصیر أو تناول 60إذا كان السكر أقل من 
غراما من الكربوھیدرات، وقم بإعادة فحص السكر في 

 .دقیقة واتصل بالمنسق المسؤول عنك 15غضون 
  اتصل بالمنسق المسؤول عنك ألعراض انخفاض السكر

).العرق البارد، التخلیط، الغثیان، التقیؤ(في الدم 



 

 

 سجل العنایة بالمنزح

 #منزح  الوقت /التاریخ 
 كمیة

 )مل(النزح 

 النزح 
رائق، وردي فاتح، وردي، 

 أحمر، أحمر غامق؟
 تغیر الِضماد؟ رقیق أم سمیك؟

نزح أم احمرار موضع اإلدخال 
 أم

 تورم؟
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 . انزع األنابیب إذا كانت ھناك ُجلطات. أفرغ المنازح مرتان في الیوم

 
 :بالمنسق المسؤول عنك إذا كان لدیك اتصل

فھرنھایت أو أعلى أو احمرار أو إیالم أو تورم أو قیح في موضع ° 100زیادة في النزح أو النزح أحمر زاٍه أو درجة الحرارة 
 .اإلدخال
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