
 

Transzplantáció tájékoztató: vese-, máj-, 

vagy szívtranszplantált betegek számára 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

A transzplantációt követő kezelésekkel kapcsolatban mindig sok kérdés merül fel, 

például miért kell alkalmaznom a terápiát, hogyan előzzem meg, vagy ha már kialakult, 

hogyan kezeljem az esetleges mellékhatásokat. A kérdések megválaszolásához 

szükséges, hogy a terápiát az előírtak szerint alkalmazza, betartsa a gyógyszerrel 

kapcsolatot előírásokat és folyamatos párbeszédet folytasson az Önt kezelő 

szakorvossal. 

Azért, hogy megakadályozza, hogy új szerve kilökődjön minden nap 

immunszuppresszív gyógyszereket kell szednie. Ez általában több különböző 

készítmény szedését jelenti, amelyek az immunrendszer gyengítésével védik az új 

vesét, májat, szívet, ami a szervátültetés sikerének kulcsa. Bizonyos gyógyszereket 

hosszútávon kell szednie, míg mások csak a szervátültetés utáni első néhány hétben 

szükségesek. 

Ne változtasson önállóan a gyógyszerei adagolásán! Beszéljen a kezelőorvosával, ha 

mellékhatást észlel és kövesse kezelőorvosa utasításait! Ha kétségei, kérdései 

vannak, minden esetben konzultáljon az Önt gondozó szakemberekkel, hogy a legjobb 

megoldást találják meg az Ön számára! Mielőtt új vagy kiegészítő gyógymódokat 

kezdene el alkalmazni, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, hogy az 

befolyásolja-e a jelenlegi kezelést! 

Kilökődés 

Kilökődés tünetei 

A donor szerv kilökődésének kockázata a transzplantáció utáni első hetekben a 

legmagasabb, az idő múlásával egyre csökken, és az első év után már nem gyakori. 

Az akut kilökődés tüneteinek felismerésével megóvhatva az új veséjét, máját, szívét, 

tehát fontos, hogy azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, ha a kilökődés jeleit 

tapasztalja. 



 
Az Ön együttműködése a gondozó szakemberekkel kulcsfontosságú, ezért kérjük, 

minden esetben őszinte és nyílt kommunikációval forduljon feléjük, ossza meg 

félelmeit, tegye fel esetlegesen felmerülő kérdéseit!  

Az Ön felelőssége állapota megőrzésében jelentős mértékű, ezért ebben szeretnénk 

támogatni jelenlegi programunkkal! 

Akut szervkilökődés gyakori jelei:  

• Feszülő, vagy tompa fájdalom/nyomásérzékenység a transzplantáció területén  

• Láz, vagy tartós hőemelkedés  

• Influenzaszerű tünetek (hidegrázás, hányinger, rossz közérzet)  

• Hirtelen súlygyarapodás vagy bokaduzzanat  

• A korábbinál magasabb vérnyomás 

 

Életmód és fizikai aktivitás jelentősége 

A testmozgásról alapvetően elmondható, hogy jótékony hatású: javítja a keringési 

rendszert, stresszoldó, ellensúlyozza az ülő munka okozta egyoldalú terhelést, javítja 

az állóképességet, elősegíti a csontritkulás megelőzését és pozitív 

személyiségformáló. 

A transzplantáció után természetes, hogy erőtlennek, gyengének érzi magát a beteg. 

A vese-, máj- és szív átültetését megelőző kezelések miatt izomtömege is 

csökkenhetett. Rendszeres testmozgással és egészséges táplálkozással azonban 

hamar visszanyerhető az erőnlét. 

Az első 2-3 hónapban kerülni kell a fizikai erőkifejtést igénylő mozgásformákat, mint 

pl. súlyemelés, fallabda. Ha teheti, sportoljon vele együtt, ezzel támogatja őt a 

rendszeres mozgás kialakulásában. Figyeljen arra, hogy ne erőltesse meg magát!  

Az egészséges táplálkozás elengedhetetlen a teljes felépüléséhez. A gyógyulási 

szakaszban a szervezetnek megnövekszik tápanyagszükséglete, hogy fedezni tudja a 

sebgyógyulást, leküzdje a fertőzéseket és pótolni tudja a transzplantáció során 

elveszett testsúlyát.  

A szervátültetés során nem csak testsúlyból, az izomtömegből is veszítenek a 

betegek. Hogy az izmok újraépüljenek és helyreálljon a fehérjeszint, magas 

fehérjetartalmú diétára van szükség. 

 

 



 
Orvos-beteg kommunikáció 

Fontos, hogy a kezelőorvosával folyamatosan tartsa a kapcsolatot, és megbeszéljék 

vele az összes felmerült egészségügyi problémáját, mert így korán felismerhetőek és 

kezelhetőek lesznek az esetleges új betegségek, szövődmények. Ezért lényeges, hogy 

elmenjen minden kontrollra még akkor is, ha jól érzi magát. 
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