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NEPHRECTOMY 
 خارج كردن كليه 

 تعريف 

به عمل جراحي برداشتت ق متتتم ي مه كمه  نفه تور  گوي دگمه   ه به عنل 

،  فتت  داگ  جگد ستههاه  برگ  دگ  نفه، و ستراه   نفهوخ نف از جمنه  

 و ... اتجهم وي شگد.  وه دم    نفه و  گچک بگد   نفهبگد   نفه ، ص

 نحوه انجام دادن عمل جراحي : 

شتتل  رد  وهكف ه كه  ب   عمل جراحي شتترو   و  ي  هولبفاگشتت پس از 

مي   ه شتتمه دگ اي عمل جراحي، كفگ دگته دگد  گا احتتته  ت وي شتتگد 

  هف .

جراح برشتي دگ پانگ و متتم  تا هتي  مر و مه جنگ  شتای امجهد وي  ه   

 و  نفه گا از ات ام كه  ااراف آ  ج ا وي  ه .

شتترمه ، حه ) و گ ه ا   ه از دگ تور  گوي ستتهد ، جراح  نفه گا از وگم ،  

 نفته بته ونتهتته اتدتتته  داگدت و بتهات  چربي ااراف آ  جت ا وي  هت  و آ  گا  

خهگج وي دردات . ستسس وگم ، شترمه  و حه ) گا بخفه وي زت  و وي به د.  

ادر  نفه ستتراهتي شتت   بهشتت ، تور  گوي گادماه  اتجهم وي دكه . ب مق  

در  كته   هوتهو ت، هت   اگل  نفته و  وعهي  ته بتها اته  ااراف  نفته وچربي و  

 وي داگت . حه ) گا كی بر

 عوارض عمل جراحي  : 

 برخي از خطرات به د فل بفاگشي عمگوي گخ وي دك . 

 اح مه  عوگت  و خگترمر 

 اح مه  آسف) به ااه ، ه   اگل  نفه مه پهتارا  دگ حفق عمل

این اعصاب ممکن است به اعصاب ناحیه برش جراحی فشار وارد شود و یا  

قطع گردند و این آسیی  برا  ماییهه یا  ممراا  مشیکا ایداد می م.د   

ممکن اسیت سی   فرو رف ن یط فرا اش شیکم ا  شیود  ممکن اسیت ح   

ناحیه افراا برش جراحی را اش دسییت بدیید  این شییرایک ممکن اسییت  

 موق ی یا دائمی باشد 
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در صورت بروز هر يك از اتفاق هاي زير  

 به مراكز درماني مراجعه نمائيد: 

 دگجه سهت ي دراد داش ف .  8/37ت) بفش ر از 

حته ت  تاگ  داشتتت فت  مته شتتترو  بته استتت ورا   

  ردم .

 و ستتگز   و اوه دگد  دگد زمهد  داشتت ف .ادر 

  به  و بگد   ابفعي  جراحي  تهحفه وخ دتتر  خهگ 

 تتتخه شتمه  برا   ه وتتاهي  داگو  از  است وهد 

 و  مها ه   هكش دگد  تمهمف  وي ودتترف  و  شتت  

 .مهب   وي تتافق

 به اگگ هفر وعمگ  ضعفف ش م .

 زخم ه  ترشاهت داش  مه خگترمر   رد.

 توس كهم ه   گته  ش .

 دگ كهههم عبگگ ادگاگ وشال داش ف .

 په و وگ پهم ه  شرو  به تگگم  رد.

 
 

وماق    تگوگگبرداشت ه تشت   بهشت ،    تگوگگداشت ه بهشتف  و كمه تگاحي   تگوگگادر  

 اس  دوبهگ  عگد  ه .

عمنارد  نفه ته  مبل از عمل جراحي آزوهمش وي شگد. ادر  نفه دمهرته  

ضعفف بهش ، پرشا ه  مبل از عمل دگبهگ  امق خطر ومژ  به شمه صاب  وي  

 ه . وماق اس  تفهز به دمه فر داش ه بهشف . دمه فر مک گو  واهتفاي برا   

  هگ  اس   ه  نفه كهم ه  به اگگ وعمگ  اتجهم وي دكه اتجهم 

 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي:  

گوز دگ بفمهگس ه  بت ر  بهشف . مک  هت ر و گ هت   7ته   3وماق اس  به و ت 

گا به و ت چه  گوز داخل ونهته شمه وي دذاگت  ته ادگاگ تخنفه دردد و اشهگ  

اح مه  داگد به مک     ی شگد. امق  هت ر مبل از ترخفص شمه، خهگج وي دردد.

 گ ه دگ متم  پانگ كه ترخفص شگم   ه ته چه  گوز پس از عمل جراحي، دگ  

 آ  تهحفه بهمي وفمهت  ته ترشاهت وال عمل تخنفه شگت .

دگ اگ  دو كو ه او  بع  از عمل، به اتجهم اعه ف  سبک ونل پفهد  گو  تشگمق  

كو ه او  بع  از عمل   6وي شگم . از اعه ف  كه  سههفق ونل وزته برداگ  دگ

  اج ههب  هف . پس از آ ، ابق دس گگ پرشک خگد، آگام آگام  هگكه  سههفق

حذف مک  نفه وماق اس  عمنارد  نفگ  شمه گا  هكش    تر گا شرو   هف .

به وشاالتي گوبرو شگم . داگو  به كمفق  دك  و سب) وي شگد كهههم ودرف 

د فل داگوكه  ودراي از امق به بع  به اح فهط بفش ر ودرف شگد ته از بروز  

 وتمگوف   نفگ  پفشهفر  شگد..

 24 فگا  آب دگ    8 هاي ودرف شگدوپس از عمل جراحي وهمعهت به وفرا   

  ف رت.  2ته   1.5سهع  تقرمبه برابر  

داگوكه سر سهع  ودرف شگت . داش ق سراه كه  وگثر و تهوس عمفق پس  

 از عمل جراحي ضروگ  اس . 

از  پس  گوز  دو  حمهم  رد   تبگد،  و دل  شمه  به  ا   كفگ  گ ه  صگگتفاه  دگ 

 ترخفص وهتعي ت اگد. 

 

 


