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 درمانگاه پیوند کبد

 ان جمالزاده و دکتر قریببیابین خ ،کشاورز بلوارضلع شمالی  ،تهران

  طبقه دوم ،ساختمان پزشکان استاد یلدا

 

 69919116-7 :تماس تلفن

 

 شنبه تا چهارشنبهمراجعه: 

 هشت صبح تا یک بعدازظهر

 

 

شناسایی و بیمه ای  بیماری و مدارک همراه داشتن مدارک

 الزامی است.

 

 کارکرد کبد:

بدن مثل قند، پروتئین، با تولید، ذخیره و تنظیم مواد ضروری کبد 

تامین انعقادی، چربی ها و ویتامین ها نقش موثری در  فاکتورهای

الزم برای عملکرد سایر اعضای بدن دارد. سالمت و انرژی بدن  انرژی

  ما به کار سالم کبد بستگی دارد.

 

را تنظیم داروها و سم زدایی از بدن از طریق ترشح صفرا کبد همچنین 

هم ها در روده به هضم و جذب چربی د. ترشح صفرا انجام می ده

و کمک به هضم و  و پاکی بدن یسالمتکار کبد باعث  کمک میکند.

 می شود.جذب مواد غذایی از دستگاه گوارش 

ندارد و تنها با آزمایش خون بیماری کبد در ابتدا هیچ عالمت ظاهری 

بسیاری از بیماری های  میتوان از سالمت کبد اطمینان حاصل کرد.

پیشرفت و مزمن شدن بیماری کبدی  کبدی قابل پیشگیری هستند.

 جر شود.نم نارسایی کبدمیتواند به 

 :یکبدشایع  بیماری های

 ، بیماری کبدCو  B ویروسی مزمن هپاتیت هایدر ایران بیماری های 

سه علت شایع بیماری  (اتوایمیون)کبدخود ایمنی بیماری و  چرب

 مزمن کبدی هستند.
 

 

)تجمع مااد در ویلسااونهااای ارثاای کبااد مثاال بیماااری    بیماااری

و عاادم تشااکیل مجاااری  )تجمااع آهاان در باادن( ،هموکروماتوزباادن(

از علل دیگر صادمه طاوالنی ماده باه کباد      (صفراوی )آترزی صفراوی

 هستند.
 

داروهای گیاهی بدون و  مسمومیت های داروییعوارض کبدی 

 .هستندعلت شایع بعدی برای نارسا شدن کبد  شناسنامه

 

 عالئم پیشرفته نارسایی کبد: 

زردی، ضااعو و بیلااالی شاادید، خااواب آلااودگی،اختالل ظااهر شاادن  

باا یکادیگر یاا    هوشیاری، کوما، تجمع آب درون شکم واستفراغ خونی 

 ل پیشرفته نارسایی کبد اتفاق می افتد.در مراحیکی پد از یکی دیگر 

 

باعث سفت شدن و بتدریج بیماری کبد برای طوالنی مده ادامه یافتن 

کوچک شدن و کم کاری و نارسایی کبد می شود. به این حالت سیروز 

 کبدی گفته می شود.

 

 :سیروز کبدی  درمان

باید تلت نظر پزشک متخصص گوارش و کبد  ان با سیروز کبدبیمار

با مصرف دارو و پرهیز های کافی جلوی پیشرفت بیشتر د و نباش

در صوره پیشرفت عالئم جهت پیوند کبد با بیماری کبد را بگیرند. 

 .دیمعرفی پزشک اولیه اقدام نمای

 

 : محترم بیمار

 تاا  ، ولای تشکیل مای دهیاد  پرونده  کبد درمانگاه پیوند در گرچه شما

توجاه   به نکااه زیار  لطفا انجام نشده  برای شماکبد  هنگامی که پیوند

 فرمایید:

 

پزشاک متخصاص    تلات نظار  کبد بصاوره مانظم    پیوند از قبل تا-9

 ایشان درمیان بگذارید. با را مشکاله خود باشید وخود کبد  گوارش و



 به موقع مصرف کنید. را خودتجویز شده داروهای -9

اقادام   تعیاین وقات قبلای    باا کباد  جهت مراجعه به درمانگاه پیوند -3

 نمایید.

 

با تشخیص پزشاک   ،بیماری کبدی شما از مراقبتجهت الزم است  -4

آندوساکوپی و   سای تای اساکن و    آزمایش خاون، ساونوگرافی،   ،معالج

 د.تکرار شوشما لونوسکوپی وک

 

 کباد جدیادترین آزمایشااه و    مراجعاه باه درمانگااه پیوناد     قبل از-6

 به همراه داشته باشید. راخود  سونوگرافی کبد

CBC–FBS–Cr–Na–K–ALT–AST–ALK.Ph–Alb-Bili Total-

Bili Direct–PT(INR) –Cholestrol–TG–HDL–LDL 

مواد مخدر و الکل پرهیز قلیان، ، دخانیاه ،سیگارهر مقدار مصرف  از-7

مصرف این مواد باا ساالمتی و اقاداماه درماانی مخالفات دارد.       .کنید

 کبد منافاه دارد. هرگونه اعتیاد با پیوند

 

پرهیز کنید. ممکن است از  گوشت قرمز نمک واز مصرف مقدار زیاد -8

مصارف منطقای    شما خواسته شود مصرف نمک را کامال متوقو کنید.

با نظر پزشک بالمانع و برای ساالمت بادن الزم   سالم سایر مواد غذایی 

 است.

 

خاود را مرتاب    .خود حساس باشاید  چربی خون و قندوزن خود، به -1

 وزن کنید.

 

شاما  ورزش و تلرک بدنی منظم برای حفظ سالمتی بدن و کباد  -91

 از خستگی زیاد پرهیز کنید.   موثر است.

 

اطمینان از  ضمندر معرفی به درمانگاه پیوند کبد صالح دیده شده که 

در شاود.   آمااده مقادماه اولیاه آن    ،نیاز به درمان جراحی پیوند کباد 

 انجاام این بررسی ها و لزوم نیاز به پیوند کبد شاما  درمانگاه پیوند کبد 

این مراجعه الزاما به معنای انجام فوری عمل جراحای پیوناد   می شود. 

در صوره نیاز حتمی به پیوند کباد مقدماه آماادگی هاا و     کبد نیست. 

 شروعآزمایشاه مورد نیاز  ومشاوره های پزشکی بررسی های بیشتر با 

یگیری منظم این بررسی ها را کامل کنید. لطفا با حوصله و پمی شود. 

همه این اطالعاه در کمیسیونی با حضور تخصص های مختلاو پیوناد   

باا شاما   کبد بررسی و با شما و خانواده شما در مورد انجام پیوند کباد  

 صلبت می شود.

پیوند کبد منتظر اعالم عضو مناساب   تیم ،بررسی هااین تکمیل  بعد از

مرکاز فاراهم آوری   برای شما از ساوی  و وزن(  )از نظر گروه خون و قد

 ،. با تهیه و اعالم عضاو مناساب  شودمی برای انجام عمل جراحی  اعضا

 با شما تماس می گیرد.  اعضا  پرستار هماهنگ کننده پیوند

باه   شاود،  مای  تمااس گرفتاه    شما با کبد زمانی که جهت انجام پیوند

 نکاه زیر توجه کنید:

 

باه صاوره   کبد  پیوندمراجعه برای انجام به اینکه تماس جهت  نظر-9

دارک شناساایی  م وهمیشه تمام مدارک پزشکی  ،فوری صوره میگیرد

نگه آماده ی مشخص جا در رامثل کاره ملی و دفترچه بیمه  خودمهم 

 .دارید

 

بیمارساتان توجاه    باه سااعت حضاور در   برای مراجعه هنگام تماس -9

جهت آماده نمودن شما قبل از عمل جراحای  حضور بموقع شما  کنید.

بساتگان   از نفار  دوجهت انجام کارهای خود یاک تاا    حتمامهم است. 

 به همراه بیاورید.با خود  را درجه یک خود

 

 هماهنگ کننده پیوندپرستار  باتماس خود را  ،مراجعه طی مسیر در-3

پرساتار  باه   را خاود های دسترسی باه  شماره تلفن  و کنیدحفظ اعضا 

 هید.داطالع  اعضا هماهنگ کننده پیوند
 

 :ی شماتاریخ بررسی ها
 

 سی تی اسکن شکم با تزریق:

 

 :مشاوره قلب

 

 :مشاوره اعصاب و روان

 

 :عفونی مشاوره

 

 :ریه مشاوره

 

 :کلیهمشاوره 

 

 مشاوره زنان:


