
Böbrek Nakil Sonrası Süreç

Böbrek Nakli Sonrası Takip

Böbrek naklinin başarılı olarak değerlendirilmesi için sadece, ameliyat süreci kadar
böbrek nakil sonrası takip süreci de çok önemlidir.

Böbrek Nakli Merkezimizde her nakil hastamızı büyük bir titizlik ve özenle takip 
etmekteyiz. Çünkü böbrek naklinde esas amaç nakledilen böbreğin uzun yıllar 
sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle Böbrek Nakli Merkezimizin üzerinde 
durduğu en önemli konu nakil sonrası hastaların ve vericilerinin düzenli bir 
program içerisinde takibidir.

Böbrek nakli ameliyatı olan hastalarımız (alıcılar) ortalama 8-10 gün sonra taburcu 
edilmektedir. Hastalar hastaneden taburcu olmadan 2 gün önce kullanacak ilaçlar 
ve yeni hayatında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda detaylı olarak 
bilgilendirilirler. Hasta ilaç çizelgesi ve 24 saat ulaşabileceği bir telefon numarası 
ile hastaneden ayrılır. Hastalardan ilk haftalarda haftada iki kez kan tetkiki vermek 
için hastaneye gelmesi istenir. Uzak yerlerde yaşayan hastalarkan tetkiklerini 
bulundukları bölgede yaptırabilir ve posta yolu ile ücret ödemeden yollayabilirler. 
Bu kan tetkikleri ikinci ayda haftada bir kez, altıncı aya gelindiğinde ise ayda bir 
kez tekrarlanır. Hastalarımız düzenli olarak nefroloji (böbrek hastalıkları) 
kontrolüne çağırılır. Ayrıca istedikleri her zaman doktorlarımıza ulaşabilmektedir.

Yakınlarına hayat hediyesi vermiş olan vericilerimizi de düzenli bir takibe 
almaktayız. Böbrek vericileri ameliyattan sonra ortalama üç gün içinde evlerine 
dönebilmektedir. Eve döndükten bir hafta sonra tekrar tetkik vermek için hastaneye 
davet edilirler. Daha sonraki tetkiklerini de altı ay sonra verirler. Daha sonra ise 
senede bir defa tetkik için hastaneye gelmeleri istenir. Böbrek Nakli Merkezimizde;
böbrek veren değerli insanları yakından takip eden bir ekip olarak hiçbir böbrek 
vericisinin bugüne kadar ciddi bir sağlık problemi yaşamamış olmasının verdiği 
mutluluk ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Böbrek nakli sonrası yaşam

Yeni bir hayat ve yeni bir gün... Artık evinizdesiniz, sevdikleriniz ve aileniz ile 
birliktesiniz. Bunun devamlılığını sağlamak elinizde.

Şimdi dikkat etmeniz gerekenlere göz atalım.

İlk biyokimya kontrolünüz hastanemizden ayrıldıktan iki gün sonra yapılacaktır. İlk
kontrolden sonrada, haftada iki kez biyokimya tetkikleriniz için hastanemize 
gelmeniz gerekmektedir.



Hastanemize gelip tetkik yaptırma sıklığınız daha sonra, haftada bir , 15 günde bir, 
ayda bir olarak değiştirilecektir.

· Kullandığınız bağışıklığı baskılayıcı ilaçların (immünsüpresör ilaçlar) dozları kan 
düzeyine göre ayarlanmaktadır. Bu nedenle düzenli kan vermeniz çok önemlidir

· Başka laboratuvarda tetkik yaptırdıysanız sonuçlarınızı çıkar çıkmaz Böbrek Nakli
Merkezimize iletmelisiniz.

· Kan verme saatiniz kullandığınız ilaçlara göre ayarlanmalıdır.

· Tetkikleri yaptırdıktan sonra 48 saat içinde aranmazsanız, bizimle mutlaka temasa 
geçiniz.

· İnsülin tedavisi görüyorsanız taburcu işleminden sonra diyabet polikliniği 
tarafından takibiniz devam edecektir.

· Ameliyattan bir ay sonra cilt klipleri alınacaktır. Yara yerinde kızarıklık, şişlik 
yada sıvı oluşumu gözlerseniz hemen bizimle iletişime geçiniz.

· Günde en az 2000-3000 cc (2-3 litre) kadar sıvı almak idrar çıkışı için önemlidir.

· İlaçları doktorunuzun söylediği biçimde, aynı saatte alınız ve kendi kendinize ilaç 
dozunu ve miktarını asla değiştirmeyiniz.

· Herhangi bir nedenle bizim verdiğimiz ilaçların dışında bir ilaç kullanmanız 
gerektiğinde lütfen bize danışınız. Mutlaka bizimle temasa geçmeniz gereken 
durumlar:

· 38 derecenin üzerinde ateş,

· İdrar miktarında azalma, renk değişikliği ve yanma hissi,

· Ayak ve el bileklerinde şişme,

· Birden ortaya çıkan yüksek ya da düşük tansiyon,

· Tekrarlayan kusma ve ishal,

· Öksürük ve nefes darlığı.

· Dişiniz ile ilgili problem sonucu diş hekiminizin antibiyotik önermesi

· Herhangi bir aşı yapılması ya da önerilmesi durumu



· Suçiçeği, zona, tüberküloz veya herhangi bir çocukluk hastalığına maruz 
kalınması durumu

Bunların dışında yaşamı tehdit edici durumlarda organ nakli koordinatörünüzü 
aramadan bulunduğunuz bölgedeki en yakın hastanenin acil servisine başvurarak 
böbrek nakilli olduğunuzu söylemeniz yeterlidir.


