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به عمل جراحي برداشتن قسمتي يا همه كليه نفركتومي گويند 

جود سنگهای بزرگ ، و سرطان كليهكه به علل مختلف از جمله 

دمه ديددن كليده و كو د     ليه ، ص، كيست دار بودن كدر كليه

 و ... انجام مي شود. بودن كليه

 نحوه انجام دادن عمل جراحي:

شل كدردن ماهيهده هدای بددن عمدل      و  ي كاملبيهوشپس از 

كه شما در طدي عمدل جراحدي، هدي       جراحي شروع مي شود 

 كنيد.مي گونه دردی را احساس ن

م جراح برشي در پهلو و قسمت تحتداني كمدر و يدا جلدوی شد      

 ايجاد مي كند و كليه را از اندام های اطراف آن جدا مي كند.

در نفركتومي ساده، جراح كليه را از وريد، شريان، حالد  للولده   

ای كه از كليه به مثانه اتصال دارد( و بافت  ربي اطراف آن جدا 

مي كند و آن را خارج مي گرداند. سپس وريد، شريان و حالد   

اگدر كليده سدرطاني شدده باشدد،       را بخيه مي زند و مدي بنددد.  

نفركتومي رادي ال انجام مي دهندد. بددين میندي كده بافتهدای      

اطراف كليه ل ربي و گره های لنفاوی(، غده فوق كليه و حالد   

 مي دارند. را هم بر

 

 عوارض عمل جراحي:

 احتمال عفونت و خونريزی 

       احتمال آسي  به طحدال، غدده فدوق كليده يدا

 پان راس در حين عمل

  ن است به اعصاب ناحيه برش جراحي فشار مم

وارد شود و يا اين اعصداب قعدگ گردندد و ايدن     

آسي  برای ماهيهه های كمرتان مش ل ايجاد 

مي كند. مم ن است سب  فرو رفتن ي  طرف 

از شدد متان شددود. مم ددن اسددت حددس ناحيدده 

اطراف برش جراحدي را از دسدت بدهيدد. ايدن     

 .شرايط مم ن است موقتي يا دائمي باشد

. 

    عمل رد كليه تان قبل از عمل جراحي آزمداي

مي شدود. اگدر كليده ديگرتدان  دیيف باشدد،       

پزش تان قبل از عمل درباره اين خعر ويدهه بدا   

شما صحبت مي كند. مم ن است نياز به دياليز 

داشته باشيد. دياليز ي  روش م داني ي بدرای   

انجام كاری اسدت كده كليده هايتدان بده طدور       

 هند.میمول انجام مي د

 

 

 قبت هاي بعد از عمل جراحي: امر



روز در بيمارستان بستری باشيد.  7تا  3مم ن است به مدت 

ي  كاتتر للوله( را به مدت  ند روز داخل مثانه شما مي 

گذارند تا ادرار تخليه گردد و فشار كم شود. اين كاتتر قبل از 

احتمال دارد با ي  لوله در  ترخيص شما، خارج مي گردد.

قسمت پهلو ها ترخيص شويد كه تا  ند روز پس از عمل 

در آن ناحيه باقي ميماند تا ترشحات محل عمل تخليه  ،جراحي

 شوند.

در طول دو هفته اول بید از عمل، به انجام فیاليت سب  مثل 

پياده روی تشويق مي شويد. از فیاليت های سنگين مثل وزنه 

هفته اول بید از عمل اجتناب كنيد. پس از آن،  6برداری در

طبق دستور پزش  خود، آرام آرام كارهای سنگين تر را شروع 

حذف ي  كليه مم ن است عمل رد كليوی شما را  كنيد.

كاه  دهد و سب  مي شود هنگام مصرف دارو با مش التي 

به همين دليل داروهای مصرفي از اين به بید با روبرو شويد.

يشتر مصرف شود تا از بروز مسموميت كليوی احتياط ب

 پيشگيری شود..

ليوان  8پس از عمل جراحي مايیات به ميزان كافي مصرف شودل

 ليتر(. 2تا  1.5ساعت تقريبا برابر  24آب در 

داشتن سرفه های موثر و تنفس  داروها سر ساعت مصرف شوند.

 عميق پس از عمل جراحي  روری است.

، حمام كردن دو ی به شما متصل نبوددر صورتي ه هي  لوله ا

 روز پس از ترخيص مانعي ندارد.

اق هاي زير به فدر صورت بروز هر يك از ات

 مراكز درماني مراجعه نمائيد:

  درجه سانتي گراد داشتيد. 8/37ت  بيشتر از 

 .حالت تهوع داشتيد يا شروع به استفراغ كرديد 

  خدارش  و سدوزش  و درد امدا  درد زيادی داشتيد.اگر 

 از اسدتفاده  بدا  و بدوده  طبيیي جراحي ناحيه مختصر

 مصدرف  و شدده  نسدخه  شما برای كه مس ني داروی

 .يابد مي تس ين و يافته كاه  درد نماييد مي

 .به طور غير میمول  یيف شديد 

 .زخمتان ترشحات داشت يا خونريزی كرد 

 .نفس هايتان كوتاه شد 

 .در هنگام عبور ادرار مش ل داشتيد 

 تان شروع به تورم كرد.پا و م  پاي 
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