
 

 0202مدير قسم أورام السرطان في المسالك البولية       تشرين أول  -ممرضة في قسم المسالك البولية          مصادقة: د. ديمتري كوليكوف -كتابة: زيفا بن شوشان

 يجب التوجه لتلقي العالج الطبي بأسرع وقت في الحاالت التالية 
  83درجة حرارة الجسم فوق  ° 
 قشعريرة 
  في الصدرآالم 
 ضيق التنفس 
 صداع قوي و/أو ألم قوي ال يستجيب لمسكن األلم 
  تغيير اإلدراك 
 

 מידע למטופל

 معلومات لمتلقي العالج

 (שלמה או חלקית)ליה כ תי לאחר ניתוח כריתהנחיות לטיפול בית

 توجيهات للعالج المنزلي بعد جراحة استئصال الكلية )بشكل كامل أو جزئي(
 المعلومات مكتوبة بصيغة المذكر للتسهيل فقط، لكنها موّجهة للنساء والرجال على حد سواء

 العالج العزيز،جضرة متلقي 

 لقد خضعت للتو لجراحة استئصال كلية )أو جزء منها(. أنت على عتبة فترة تعاٍف في المنزل والعودة لمسار حياتك المعتاد.

 نعتقد أنه قد تكون لديك أسئلة بخصوص استمرار األداء في المنزل ومراحل التعافي.

 للعودة بشكل تدريجي لألداء والنشاط.     ركزنا لك معلومات ستساعدك في االستعداد
 أسابيع.  لكل متلقي عالج وتيرة تعاٍف خاصة به. ال تقارن قدراتك مع متعافين آخرين. 8-6غالباً، تستغرق مسيرة التعافي نحو 

 التسريح من القسم

 عند التسريح سوف تحصل على ارشاد شخصي من الممرضة التي تعتني بك.

 سجل في مكتوب التسريح، وبضمن ذلك توصيات و/أو أدوية ستحتاج لها.سوف تقرءان سوية ما هو م

       

    

        

      

 

 

 

   

 انخفاض مستوى الرؤية 
 افرازات عكرة من شق الجرح 
 انتفاخ و/أو احمرار ملحوظ في منطقة الشق 
 بول دموي مع خثرات دم 
 غثيان/ تقيؤات/ إسهال 
 وذمة جديدة في القدمين 
 

 النشاط الجنسي
  يمكن استئناف الممارسة الجنسية بعد نحو أسبوعين من انتهاء

 هذه الفترة.الجراحة. اصغ لجسمك ولما يالئمك في 

 النشاط البدني والراحة
  خالل األشهر الثالثة القريبة يجب تجنب رفع أحمال ثقيلة يزيد وزنها

 كغم 5عن 

  بعد نحو أسبوعين من انتهاء الجراحة يمكنك البدء بنشاط جسدي
 تدريجيا حسب قدرتك.

  بالقيام بتمارين تنفس مع جهاز تريبلو )كرات(، من المهم االستمرار
 كما تمرنت خالل التسرير

 

 الشرب
  .يمكن لكلية واحدة أن تعمل جيدا مثل كليتين 
  في حال لم يكن أداء الكلية المتبقية كافيا، سوف تحصل في

مكتوب التسريح واالرشاد الشفهي على توجيهات مفصلة 
 لك.بخصوص كمية الشرب المسموح بها 

  في حال أن الكلية المتبقية تعمل جيدا، يمكنك العودة لشرب ما
 بين لتر حتى لتر ونصف في اليوم.

 

 : أنت مدعو لعيادة المسالك البولية انتبه

 بتاريخ __________/______/______ الساعة _____:_____ 

 مدقبل يوم من وصولك للعيادة يجب أن تجري في صندوق المرضى فحص دم ألداء الكلى وتعداد 

 نحن هنا من أجلك!

 طاقم قسم المسالك البولية

 التبرز
  باستهالك تغذية غنية باأللياق لمنع االمساك.يوصى 
  حسب الحاجة يمكن استعمال مستحضرات تخفف على التبرز

 ساعة  21كل   LAXADINمثل: زيت برافين أو أقراص
 

  اآلالم 
  في األسابيع التي تلي الجراحة قد تشعر ببعض اآلالم في منطقة شق

الجراحة.  من المهم تخفيف األلم باستعمال مسكن ألم حسب توصيات 
 الطبيب.

 

 التغذية
 يمكن العودة للتغذية التي كنت معتادا عليها قبل الجراحة 

 شق الجراحة
  ،وبضمن ذلك منطقة شق من المهم الحرص على غسل الجسم

الجراحة، في كل يوم بالمياه الجارية والصابون.  تعتبر الحساسية 
وبعض االحمرار في منطقة الشق أموراً عادية. ليست هنالك حاجة 

 للتضميد.
 

 التواصل
 الخميس في الساعات -يمكن االتصال بخصوص اسئلة عامة، لحجز دور وأسئلة طبية لعيادة أمراض المسالك البولية في أيام األحد

. بخصوص األسئلة الطارئة، يمكن االتصال بقسم طبيب المسالك 6555299-02فاكس  65555630-02على رقم الهاتف  25388 - 83:8

 .6555556-02البولية المناوب  
 

 القيادة
  يسمح بالقيادة بعد أسبوعين من الجراحة لمسافات قصيرة

 )بداخل المدينة(
  ال تقد في حال شعرت بالتعب، دوار أو اذا كنت تتناول

 مسكنات ألم تجعلك مشوًشا


