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Tisková zpráva Nemocnice Blansko:
Světový den ledvin v Nemocnici Blansko
(8. března 2012) aneb
„Daruj ledvinu, daruješ život“
Světový den ledvin 8.březen 2012
Nemocnice Blansko se již třetím rokem účastní kampaně k Světovému dni ledvin, který je již
po sedmé vyhlášen Mezinárodní federací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologickou
společností na čtvrtek 8.března 2012.
Cílem kampaně je zvýšení informovanosti zdravotníků i široké veřejnosti o nemocech ledvin,
možnostech jejich včasné diagnostiky, prevence těchto chorob a v neposlední řadě i léčby.
V letošním roce je kampaň zaměřena na onemocnění ledvin a transplantaci ledvin.
Chronické onemocnění ledvin je postupná ztráta funkce ledvin vedoucí k jejich selhání. To
pak může skončit náhradou funkce ledvin v podobě hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo
transplantace.
Včasná diagnóza může pomoci potřebě nahradit funkci ledvin předcházet nebo ji výrazně
oddálit.
Poškozené ledviny neodstraňují dostatečně odpady látkové přeměny, vodu i sůl. Prvotní
příznaky jsou velmi nespecifické. Patří mezi ně únava, poruchy soustředění, pokles
výkonnosti, nechutenství nebo zvracení. Pacienti mívají zvýšený krevní tlak. Hodnoty
některých škodlivých látek v krvi (kreatininu, močoviny) mohou být již zvýšené. V moči
nemocných lze prokázat přítomnost bílkoviny. Na onemocnění ledvin by měli myslet všichni
pacienti nad 50 let, pacienti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, srdečním onemocněním a
onemocněním ledvin v rodině.
U části pacientů s chronickým onemocněním ledvin bohužel toto onemocnění zůstává
neodhaleno, neboť probíhá bez výraznějších příznaků. I v České republice je každoročně
zahájena dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u nichž se o chronickém onemocnění
ledvin nevědělo. Jedná se o onemocnění časté, vážné, ale léčitelné!
Plnou náhradu funkce ledvin představuje transplantace ledviny ze zemřelého nebo žijícího
dárce, ať již příbuzenská nebo nepříbuzenská.
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V rámci Světového dne ledvin, mohou zájemci zdarma absolvovat v Nemocnici Blansko
vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin. Vyšetření se sestává z měření
krevního tlaku, vyšetření moči, hladiny kreatininu a filtrační funkce ledvin.
Zájemci mohou ve čtvrtek 8.března 2012 navštívit Nemocnici Blansko, kde budou
bezplatně vyšetřeni v nefrologické ambulanci v době mezi 7:00 – 16:00 hodinou.
V tentýž den pořádáme pro příbuzné a přátele dialyzovaných pacientů, popřípadě
jiných zájemců, „Den otevřených dveří dialyzačního střediska“ s možností prohlídky
dialyzačního střediska a diskuse s lékaři a sestrami. Bude probíhat ve čtvrtek 8. března
2011 od 18 do 20 hodin.

V Blansku dne 27.2.2012

Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí Nemocnice Blansko
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