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Улогата на медицинската сестра кај 
трансплантирани болни

•Трансплантација или пресадување на црн дроб е најприфатена 
метода во денешно време за лекување на акутна или хронична 
слабост на црниот дроб
•Понекогаш тоа е единствената метода кај болни во терминален 
стадиум на болест на црниот дроб
•Успешна трансплантација = подобар квалитет на живот + 
враќање на нормалните животни активности



Видови на трансплантации
Постојат три вида на трансплантации

Кадаверична – кога донор на црн дроб е починато лице со мозочна 
смрт

Living donor – се зема дел од црн дроб на жив дарител и се 
пресадува на примател



Split liver - трансплантација на црн дроб од 
кадаверичен се дели на два дела и се 
пресадува на двајца приматели  

За успешна трансплантација потребен  е тим 
составен од дигестивни хирурзи, 
анестезиолози, инструмента-рки и 
медицински сестри кои  непречено 
функциони- раат и ја надополнуваат 
работата едни на други зошто само 
координирана тимска ќе даде видливи 
резултати



Задачи на медицинската сестра

• Мед. Сестра мора да носи заштитни маска и 
ракавици за една употреба со цел да го заштити 
пациентот од дополнителни инфекции бидејќи се со 
намален имунитет заради имуносупресивната 
терапија

• Го сместува пациентот во изолација(посебна соба 
претходно механички темелно исчистена и 
искварцана)

• Внимателно да ги следи  виталните параметри и да 
ги бележи на температурна листа

• Навремено да ја спроведува ординираната терапија -
интравенска или перорална



• Доколку пациентот има дренажна кеса да внимава на 
содржината, бојата и редовните преврски

• Да се внимава на уринарниот катетер точно да се 
измери диурезата, да се следи бојата на урината и за 
секоја промена да се информира лекар

• Редовно да се прават контролни лабараториски 
анализи (такролимус – земање венска крв )

• Да се внимава на посетата на пациентот да се сведе 
на минимум која треба да носи заштитни маски и 
други заштитни средства



Заклучоци/научени лекции

• Болеста на црниот дроб,акутна или хронична, веќе 
не значи згаснување на животот на пациентот

• Трансплантација е  методата на избор
• Соодветна пред и постоперативна нега на пациентот 

е исто толку клучна колку и самата трансплантација
• Трансплантираниот болен доживотно ќе зема 

имуносупресивна терапија
• Редовни специјалистички и лабараториски контроли
• Грижа за пациентот како за време на хоспитализаци-

јата така и после неа и давање на совети за подобар 
живот како во усна така и во писмена форма.
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