
Karaciğer Nakli Öncesi Süreç

Son evre karaciğer hastalığı tanısı konulan kişiler için karaciğer uzmanı doktorlar 
karaciğer nakli değerlendirmesini önerirler.

Karaciğer alıcı değerlendirmesi hastanede olur ve genellikle 3-4 gün sürer. Bu 
değerlendirme üç aşamada yapılır:

1. Kesin tanının konulması, karaciğer hastalığının şiddeti ve nakil gerekliliğinin 
aciliyetinin belirlenmesi.

2. Hastanın nakil için uygunluğunun tayin edilmesi. Kalp, akciğerler, böbrekler, 
kan sayımları gibi diğer sistemlerin test edilmesi ve enfeksiyon varlığının ortadan 
kaldırılması. Daha sonra karaciğer uzmanı tarafından hastanın durumuna, karaciğer
hastalığının nedeni ve şiddetine bağlı olarak ameliyatın ne derece başarılı olacağına
karar verilmesi.

3. Son aşama, hastanın psikolojik ve zihinsel olarak hazırlanması. Bunun için hasta 
ve ailesi prosedür, hastanede kalma, cerrahiden sonraki muhtemel seyir, izlem ve 
hastalık sonrası bakım ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Değerlendirmeden sonra, hasta kadavradan nakil için bekleme listesine alınır veya 
istekli ve kan grubu eşleşen bir akraba varsa, kişi bağış için değerlendirilir ve nakil 
planlanır.

Kadavradan nakil için bekleme listesine alınan hasta, uygun karaciğer bulunana 
kadar nakil ekibi tarafından izlenir. Hastanın genel durumu kötüye doğru gidiyorsa,
genellikle ailenin canlı karaciğer bağışını değerlendirmesini önermekteyiz.

Karaciğer nakli değerlendirilmesi

Son evre karaciğer hastalığı tanısı konulan kişiler için karaciğer uzmanı doktorlar 
karaciğer nakli değerlendirmesini önerirler.

Karaciğer alıcı değerlendirmesi hastanede olur ve genellikle 5-7 gün sürer. Bu 
değerlendirme üç aşamada yapılır:

1. Kesin tanının konulması, karaciğer hastalığının şiddeti ve nakil gerekliliğinin 
aciliyetinin belirlenmesi.

2. Hastanın nakil için uygunluğunun tayin edilmesi. Kalp, akciğerler, böbrekler, 
kan sayımları gibi diğer sistemlerin test edilmesi ve enfeksiyon varlığının ortadan 
kaldırılması. Daha sonra karaciğer uzmanı tarafından hastanın durumuna, karaciğer
hastalığının nedeni ve şiddetine bağlı olarak ameliyatın ne derece başarılı olacağına
karar verilmesi.



3. Son aşama, hastanın psikolojik ve zihinsel olarak hazırlanması. Bunun için hasta 
ve ailesi prosedür, hastanede kalma, cerrahiden sonraki muhtemel seyir, izlem ve 
hastalık sonrası bakım ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Değerlendirmeden sonra, hasta kadavradan nakil için bekleme listesine alınır veya 
istekli ve kan grubu eşleşen bir akraba varsa, kişi bağış için değerlendirilir ve nakil 
planlanır.

Kadavradan nakil için bekleme listesine alınan hasta, uygun karaciğer bulunana 
kadar nakil ekibi tarafından izlenir. Hastanın genel durumu kötüye doğru gidiyorsa,
genellikle ailenin canlı karaciğer bağışını değerlendirmesini önermekteyiz. 
Karaciğer nakli için hastaneye gitmeye hazırlanmak

Evde önceden hazırlanmış bir bavul bulundurmanız iyi bir fikirdir; böylece 
hastaneye gitmeden önce hiç zaman kaybetmemiş olursunuz. Bavulunuzda 
aşağıdaki eşya ve giysilerin bulunmasına dikkat ediniz:

· Pijama

· Terlik

· Gecelik

· Birkaç iç çamaşırı

· Spor giysiler, tişörtler ve çoraplar

· Tuvalet çantası (traş takımları, diş fırçası vs.)

· Kitaplar

· Çatal, bıçak ve bardak

· Kağıt havlu ve peçete

Ameliyat öncesinde diş hekimine gidip diş kontrolleriniz ve tedavinizi 
yaptırmanızda büyük yarar vardır. Bu, ameliyat sonrası olası enfeksiyon 
kaynaklarını azaltmaya yardım eder. Eğer akrabanızdan karaciğer parçası 
alacaksanız hem alıcının hem de vericinin birkaç gün önce hastaneye yatması 
gerekir. Bu durumda iki kişi için de yukarıda yazılı malzemeler ayrı ayrı gerekir. 
Karaciğer nakli ameliyatına hazırlanmak

Karaciğer nakil ekibi sizi ameliyatınız için hastaneye çağırdıktan sonra;

· Hiç bir şey yiyip içmeyin



· Akrabalarınıza haber verin

· Sigara içmeyin

· Derhal hastaneye gidin

· ve Sakin olun

Hastaneye geldiğinizde, genel fiziksel muayeneden geçeceksiniz ve size bazı testler
yapılacaktır. Bu nedenle hastaneye gelmeden önce hiç bir şey yiyip içmemeniz 
söylenmektedir.

Kan ve idrar testleri ile birlikte göğüs filmi, kalp ekokardiyografi (EKO) 
çekilecektir. Bu testler ameliyat öncesi rutin olarak uygulanır ve o anda belirgin 
olmayan enfeksiyonları keşfetmeye yöneliktir.

Son olarak bütün vücudunuzu antiseptik sabunla yıkamanız istenecek ve hemşire 
ameliyat bölgesini tıraş edecektir.

Transplantasyon (nakil) cerrahı ve anestezist, ameliyat sürecini ve 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlatmak üzere sizinle görüşecektir. Ameliyata onay 
verdiğinize ilişkin bir form imzalamanız istenecektir.


