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Kaj se dogaja z mano?
Ko izveste, da imate diagnozo 'končna ledvična odpoved', se vam v trenutku 
spremeni življenje. Dializa ali presaditev ledvice lahko  zelo prizadaneta pogled 
na življenje in vplivata na način vašega življenja.

Razumevanje, kaj se z vami dogaja, lahko pomaga  vam in vaši družini, da se 
lažje organizirate v prihodnosti in se na najboljši možen način prilagodite novi 
situaciji.

Ta knjižica je pripravljena, da bi vas poučila o vaši bolezni in njenem zdravljenju 
in vam pomagala pri pravilni odločitvi. Njen namen je odgovoriti na mnoga 
vprašanja, ki jih najpogosteje zastavljajo bolniki s končno ledvično odpovedjo.
  
Vendar, ta knjižica ne more nadomestiti pogovora, ki ga boste imeli s člani 
zdravstvenega tima, kot so nefrolog, medicinska sestra, dietetik. Lahko pa jo v 
miru odnesete domov, jo preberete in združite informacije s tistim, kar so vam 
povedali.

Če vi ali vaša družina potrebujete več podatkov o zdravljenju končne ledvične 
odpovedi in posledicah bolezni ledvic so vam na voljo še drugi viri informacij. 
Posvetujte se s svojim zdravnikom. 

Za informacije in učenje bo poskrbelo primerno usposobljeno osebje v 
nefrološki ambulanti. Tam vam bodo tudi odgovorili na vprašanja in vam  
pomagali, da se boste lažje odločili  za vrsto zdravljenja, ki je primernejša 
vašemu vsakodnevnemu življenju.
Niste sami; v timu je mnogo ljudi, ki vam lahko pomagajo. Vse, kar morate 
storiti, je - da  vprašate.

Luigi Ballerini Janet Wild Evelyne Truyman
Nefrolog  RGN Medicinska sestra
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Kaj je ledvična odpoved?

Ledvice: kako delujejo?

  Ledvice igrajo pomembno vlogo v vašem zdravju. Večina ljudi se rodi 
z dvema ledvicama – po ena na vsaki strani hrbtenice, tik pod rebrnim 
lokom. So v obliki fižola. Ledvice so v velikosti majhne pesti (12 cm) in 
tehtajo 150 gramov.

Normalne zdrave ledvice…

 •  Čistijo odpadne produkte iz krvi, odvečno tekočino pa odstranjujejo v 
obliki urina.

 • V krvi uravnavajo raven mineralov, kot so kalij, kalcij, fosfor in natrij.

 •  Uravnavajo tudi krvni tlak.

 •  Pomagajo pri tvorbi rdečih krvnih telesc.

 •  Tvorijo vitamin D, ki zagotavlja čvrste in zdrave kosti. 

Kaj se dogaja z mano?
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Ledvična odpoved: kaj je to?
Izraz ’ledvična odpoved’ pomeni, da se delovanje ledvic zmanjšuje in da niso 
sposobne opravljati svojih normalnih funkcij. Ko se prične bolezen ledvic, se 
bo delovanje ledvic poslabšalo v določenem času, vendar pa lahko to traja leta 
ali desetletja. Ko ledvična odpoved tako močno napreduje, da je ogroženo 
preživetje brez nadomestnega zdravljenja – dialize ali presaditve ledvice -  
imenujemo to končna ledvična odpoved.

Vrste ledvične odpovedi
Akutna ledvična odpoved

 •  Nenadna odpoved delovanja ledvic je lahko posledica nezgode ali 
zastrupitve. Kadar je akutna odpoved ledvic zdravljena takoj,  
se delovanje ledvic normalizira v nekaj tednih.

Kronična ledvična odpoved

 •  Je postopno zmanjševanje delovanja ledvic kot posledica  
dolgotrajne bolezni. To je najpogostejša vrsta končne odpovedi 
ledvic, ni popravljiva, možno pa je nadomestno zdravljenje.

 •  Kronična bolezen ledvic  skoraj vedno napreduje v končno 
odpoved ledvic. O končni ledvični odpovedi govorimo takrat, 
kadar sta dializa in transplantacija nujno potrebni za bolnikovo 
preživetje.

Končna ledvična odpoved

 • Stanje kjer ledvice ne delujejo ali je delovanje ledvic minimalno.

 •  Kadar je zdravljenje na dializi ali presaditev neobhodno za  
bolnikovo preživetje.

Vzroki bolezni ledvic?
 •  Diabetes je pogost vzrok okvare ledvic. Visoke vrednosti krvnega 

sladkorja pri diabetikih lahko poškodujejo manjše kapilare v 
ledvičnih nefronih-glumerulih, kar povzroča pešanje ledvične  
funkcije. 

 •  Visok krvni tlak ali hipertenzija,  prav tako okvarja manjše kapilare 

BaxterRenal

5



v ledvičnih filtrih in povzroča odpoved ledvic. Visok krvni tlak v 25% prispeva 
k pešanju ledvične funkcije. Nenadzorovan krvni tlak lahko pospeši slabšanje 
ledvične bolezni. Zdravila, dieta, telesna teža in  
gibanje vplivajo na normalno raven krvnega tlaka in varujejo vaša ledvica.

 •  Nekatere dedne bolezni tudi vodijo do  obolenja ledvic.

Katere znake ledvične odpovedi čutite?
Znaki ledvične bolezni se pri posamezniku razlikujejo. Nekateri ljudje z boleznijo ledvic se 
ne počutijo bolne in ne navajajo bolezenskih simptomov. Pogosto se nekateri ljudje ne 
počutijo bolne,  dokler ledvica ne prenehajo odstranjevati odpadnih snovi iz organizma. 
Zato obolenju ledvic  včasih pravimo ‘tiha’ bolezen.  
Ko ledvična bolezen  napreduje in se delovanje ledvic slabša,  se pojavijo simptomi ‘uremije’.

Znaki uremije vključujejo:

 • utrujenost in/ali slabotnost 
 • otekanje rok in nog 
 • oteženo dihanje  
 • izgubo apetita, slab okus v ustih, siljenje na bruhanje, bruhanje, izgubo telesne teže 
 • moteno spanje, srbenje kože, mišični krči, temnejšo obarvanost kože

Bodite pozorni, da takoj, ko  opazite enega od naštetih znakov uremije, obves-
tite svojega zdravnika ali medicinsko sestro.

Kako zdravimo končno ledvično odpoved?
Končna ledvična odpoved je lahko zdravljena z dializo ali presaditvijo. Ponavadi bolniki 
začnejo z dializo preden dobijo možnost presaditve. Dializa in presaditev sta alternativni 
metodi zdravljenja, ki prevzameta delovanje bolnikovih obolelih ledvic.

Dializa 
Pri tej metodi zdravljenja se umetno nadomešča nekatere funkcije ledvic.  
Dve najvažnejši obliki dialize: Hemodializa (HD) in Peritonealna dializa (PD).

Presaditev ledvice

To zdravljenje vključuje odvzem zdrave ledvice od ene osebe (dajalec) in vstavitev v bolnika 
z ledvično odpovedjo (prejemnik). Presaditev opravi kirurg z operativnim posegom.

Kaj se dogaja z mano?
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V&O

Kdaj pričeti z dializo?

  Pravočasen začetek zdravljenja je priporočljiv v izogib težkih 
simptomov in morebitnim zapletom ledvične bolezni. O tem se 
boste pravočasno posvetovali z vašim nefrologom.

Ali lahko odložim dializo?

  Pri nekaterih bolnikih, kjer kronično obolenje ledvic še ni 
napredovalo v končno odpoved, lahko dializo za nekaj časa 
odložimo z upoštevanjem dietnih navodil, z urejenim krvnim 
tlakom in z rednim uživanjem zdravil. 

Ali dializa in presaditev rešita problem? 

  Dializa in presaditev ne ozdravita kronične bolezni ledvic. 
Sta metodi, ki izboljšata znake bolezni in podaljšujeta vaše 
preživetje.

Katera metoda nadomestnega zdravljenja je boljša,  
hemodializa ali peritonealna dializa?

  Obe metodi sta enakovredni. Hemodializo je potrebno oprav-
ljati trikrat tedensko od 3 do 5 ur. PD je bolj blaga metoda 
dialize in jo je potrebno izvajati vsak dan. Za večino bolnikov 
sta obe metodi primerni. Vsekakor je veliko bolnikov, ki ima 
tekom življenja z ledvično boleznijo izkušnje z več kot eno 
metodo zdravljenja.

Kaj rabim, da lahko poskrbim zase?

  Naučite se čimveč o svoji metodi zdravljenja. Ko boste  
razumeli prednosti upoštevanja diete, zdravil in dializnega 
zdravljenja  boste občutili večji nadzor  in boste bolj samoza-
vestni pri prilagajanju na nov način življenja, še posebej, ko 
boste že nekaj časa sledili navodilom o novemu načinu zdrav-
ljenja. Zelo pomembno je, da se čim prej vrnete na normalen 
način življenja. Vrnitev na star, ustaljeni način življenja vam bo 
dal občutek, da je vse spet v mejah normale.
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Hemodializa
Dializa pomeni proces filtriranja. Hemodializa (HD) pomeni proces filtriranja krvi.  
Pri hemodializi se proces filtriranja dogaja v aparatu zunaj telesa. 

Zdravnik vam z manjšim kirurškim posegom naredi stalni žilni pristop. Tako  kri teče skozi 
dializni aparat in nato nazaj v telo. Ta žilni pristop se imenuje fistula ali graft. 

Pri hemodializi bolnik potrebuje hemodializo trikrat na teden. Vsak postopek dialize traja  
približno 3 do 5 ur.

Med dvema HD boste morali slediti dietnim navodilom in omejiti uživanje tekočine,  
da zmanjšate zastoj odpadnih snovi in tekočine v telesu.

Kako deluje hemodializa? 

Pri hemodializi se proces dialize dogaja v aparatu,  
imenovanem dializni aparat. Dializni aparat vsebuje  
posebno enoto za filtriranje, ki se imenuje dializator  
ali umetna ledvica.

Hemodializa se izvaja tako, da se kri iz telesa črpa s 
pomočjo dializnega aparata preko dializatorja.

V dializatorju  odpadne snovi in odvečna tekočina, ki sta 
ekvivalent urinu, proizvedenem v normalnih ledvicah,  
preidejo iz krvi v dializno raztopino. Očiščena kri se vrne v telo.

Hemodializa se ponavadi izvaja trikrat tedensko, vsakič po 3 do 5 ur.

Kdo se lahko zdravi z hemodializo?

Večina bolnikov s končno ledvično odpovedjo se lahko zdravi s hemodializo. 
Najpomembnejši za izvajanje HD je dober žilni pristop. Bolniki morajo biti kos prilagajanju 
večjim spremembam krvnega tlaka in koncentraciji strupov v telesu.

Hemodializa
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Hemodializni pristopi 
  Fistula

 Fistulo napravijo z združitvijo arterije in vene. To je pod kožo na  
 pod  lahti. Za operacijo fistule je potreben manjši operativni poseg v   
 splošni ali lokalni anasteziji.

 Hemodializni kateter

  Hemodializni kateter je plastična cevka. Vstavljen je v večjo veno - 
najpogosteje v jugularno, subklavijsko (na vratu) ali femoralno veno 
(v dimljah). Vstavitev katetra je  krajši operativni poseg v lokalni 
anesteziji.

 Žilna proteza - Graft 

  Žilna proteza je mehka, sintetična cevka, ki povezuje arterijo in veno. 
Uporabljajo jo pri bolnikih , kjer so vene pretanke ali prešibke, da bi 
omogočale konstrukcijo AV fistule. Naredijo jih na roki ali nogi z  
operativnim posegom. 

Kje je mogoče  opravljati hemodializo?
 Hemodializni center v bolnici 

  Večina bolnikov se dializira v posebej prirejenem hemodializnem 
centru v bolnici. Bolnik pride vsakič v bolnico, kjer ga priključijo na 
hemodializni aparat. Bolniki se pripeljejo v bolnico dva do tri krat 
tedensko. Imajo fiksen urnik hemodialize. HD v bolnišnici opravljajo 
medicinske sestre. Bolniki pri tem nimajo večje odgovornosti.
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“Moja odločitev je zdravljenje na bolnišničnem HD oddelku. Tja pridem trikrat tedensko in 
te tri dni razmišljam o dializi. Mislim, da živim normalno življenje, poročila sem se in imam 
otroke,….HD mi ne povzroča večjih težav. Na HD lahko živiš normalno in aktivno življenje 
tako dolgo, dokler imaš voljo za to in te to ne omejuje kjerkoli.’’

Kabir, 41 let, HD v bolnici.



 Hemodializa v satelitskem centru

  V satelitskem centru mora bolnik bolj sodelovati pri svojem zdravljenju.  
Pod nadzorom medicinskega oseja si bolniki sami pripravljajo dializne aparate,  
se zbadajo in nastavljajo vrednosti. 

 Bolnik mora upoštevati stalen urnik in obiskuje center tri krat tedensko.

 Hemodializa na domu

  Dializni aparati so včasih razpoložljivi za uporabo na domu. Aparati imajo  
vgrajene varnostne mehanizme.

 Hemodializni team odloči ali je bolnik primeren za dializo na domu. Pomembno  
 je, da ima bolnik za pomoč vedno, kadar je priključen na dializni aparat, v   
 bližini partnerja ali nekoga od svojcev. Dializo na domu bolnik lahko izvaja   
 trikrat tedensko, kadar je buden in je doma prisoten nekdo za nadzor.   
 Počasna nočna vsakodnevna dializa se izvaja, kadar bolnik spi. Za to se upora 
 blja poseben pripomoček za nadzor. Pri izbiri časa zdravljenja ima bolnik popol 
 no svobodo odločanja. Bolnikom ni treba potovati v dializni center. Zaradi teh  
 razlogov je dializa na domu primerna za bolnike, ki želijo biti samostojni in tiste,  
 ki morajo zdravljenje prilagoditi svojemu  prenapoljnjenemu delovnemu urniku.

Hemodializa
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“S ponudbo izbire sem ugotovil, da je 
HD boljša izbira zame, ker je manj težav. 
Zbadanje igel tri krat tedensko je lažje kot 
izvajanje menjave vrečk vsake štiri ure, 
zlasti pri polnem delovnem času….”

Richard, 52 let, HD na domu



Peritonealna dializa
Kako deluje peritonealna dializa? 

Peritonealna dializa (PD) uporablja kot dializator trebušno membrano, naravno 
membrano, ki prekriva trebušno votlino. Membrana ima manjše luknjice,  
ki delujejo kot filter. Odpadne snovi in voda se skoznje izločijo iz telesa.

 •  Dializno raztopino vtočimo v trebušno votlino preko majhne,  
mehke plastične cevke, imenovane kateter za peritonealno dializo.

 •  Kateter za peritonealno dializo je vstavljen v trebušno votlino z 
manjšim operativnim posegom. Približno 15 cm katetra se vidi iz 
trebušne votline in je skrit pod oblačili. Služi priključitvi vrečk  
z raztopino za peritonealno dializo.

 • PD se vrši v bolnikovi trebušni votlini z uporabo naravne  
  membrane – peritoneja - kot dializne membrane. Peritonej  
  ima veliko zelo majhnih luknjic.Te mu omogočajo, da deluje   
  kot dializna membrana. Kri teče po krvnih kapilarah v peritoneju,   
  prehaja skozi luknjice; na ta način prehajajo tudi strupi    
  in odvečna tekočina. Med postopkom peritonealne dialize    
  trebušna votlina služi kot rezervoar za dializno raztopino.

PD menjava poteka v treh stopnjah:

 •  1. Peritonealno votlino  napolnimo z 1,5 do 3 litre raztopine za  
peritonealno dializo.

 •  2. Raztopino določen čas pustimo v notranjosti trebušne votline, 
da se vrši dializa.

 •  3. ‘Uporabljena’ raztopina, ki vsebuje strupe in odvečno tekočino  
ki bi jih zdravi ledvici normalno izločili z urinom, se iztoči iz telesa 
in zavrže.

Sestra, odgovorna za peritonealno dializo, vas bo naučila samostojnega  
izvajanja peritonealne dialize na domu. Večini bolnikov se zdi učenje enostavno 
in osvoji znanje v nekaj dneh. Kadar ste zaskrbljeni ali imate probleme, lahko 
vedno pokličete v dializni center, kjer sta v vam pripravljena svetovati zdravnik 
ali medicinska sestra. Enkrat mesečno greste na pregled v svoj dializni center.

BaxterRenal
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Kdo se lahko zdravi s peritonealno dializo?
Večina bolnikov z ledvično odpovedjo se lahko zdravi s peritonealno dializo.

Določene medicinske kontraindikacije, kot so na primer  predhodni veliki operativni  
posegi v trebušni votlini, lahko ovirajo izvajanje peritonealne dialize.

Kako lahko PD vpliva na vaše življenje?
Večina bolnikov uživa v prilagodljivosti in neodvisnosti pri izvajanju peritonealne dialize. 
Bolniki, zdravljeni s PD, lahko normalno živijo. Z lahkoto si prilagodijo urnik menjav dializne 
raztopine glede na službo, šolo, potovanja, ker  imajo sami nadzor nad zdravljenjem.

Pristop za peritonealno dializo

Za izvajanje peritonealne dialize je potreben pristop v trebušno votlino. Z manjšim  
operativnim posegom v splošni ali lokalni anesteziji vam zdravnik vstavi mehko, plastično 
cevko v trebušno votlino. Cevka se imenuje kateter za peritonealno dializo. Ima vlogo  
stalnega pristopa v trebušno votlino. 
Kateter je ponavadi vstavljen na levo ali desno pod popkom. Skupaj z vašim zdravnikom  
in medicinsko sestro boste določili lego iztopišča katetra, da boste kateter udobno in  
enostavno lahko skrili pod obleko.
Iztopišče katetra je ponavadi pokrito s prevezo.

Peritonealna Dializa
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 Kateter za peritonealno dializo



Obstojata dve vrsti peritonealne dialize 

Medicinske sestre, ki so posebej usposobljene za izvajanje PD vas bodo naučile, 
kako varno izvajati CAPD in APD postopek. Menjave izvajajo bolniki ali njihovi 
svojci na domu. Bolniki prihajajo v bolnišnico redno mesečno na pregled.

CAPD 
C - Kontinuirano

 •  24 ur na dan, 7 dni na teden

Ambulatorna Peritonealna Dializa

 •   Pomeni, da lahko bolnik hodi okrog in da ni priključen na aparat.

 •  Bolnik izvaja menjave ročno, štirikrat dnevno, vsaka menjava traja  
20-30 minut.

 •  Dializna raztopina je pakirana v zapečatenih plastičnih vrečkah.
Vrečke se priključijo in odključijo na kateter za peritonealno dializo 
s pomočjo  cevja in ščipalk.

BaxterRenal
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Kontinuirana ambulantna 
peritonealna dializa, ki se 
izvaja ročno.
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 •  Čas izvajanja dializnih menjav ni točno določen.  
Menjave se lahko delajo preko dneva:

 Prva menjava pred zajtrkom.
        Druga menjava pred kosilom.
        Tretja menjava pred večerjo.
       Četrta menjava pred spanjem.

 • Če želi bolnik potovati, mu dializne vrečke dostavijo na cilj potovanja.

APD 
Avtomatizirana peritonealna dializa

 •   Dializni aparat sam opravlja menjave medtem, 
ko bolnik spi.

 •  Aparat sam nadzira čas menjav, iztoči upabljeno  
  raztopino in vtoči svežo raztopino v trebušno votlino.

 •  Aparat je varen in enostaven za rokovanje.

 •  Bolnik se zvečer priključi na aparat in zjutraj odključi. Zdravljenje poteka tako,  
  da je bolnik vsako noč 8-10 ur priključen na aparat. 

 •  Aparat je  ponavadi nameščen v spalnici, je v velikosti ročnega kovčka in je   
  prenosen. Uporablja se lahko le  kjer je električna energija.

 •  Bolnik, ki želi potovati lahko vzame aparat s seboj, dializne raztopine pa bodo  
  dostav ljene na cilj potovanja.

Peritonealna Dializa
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“Prednost APD je, da ni treba skrbeti kje sem bil ves dan. Lahko pozabim na 
vse preko dneva in nadaljujem svoje življenje.”

Stephen, 53 let APD

“….zdi se mi zelo preprosto, ko načrtuješ odhod od doma lahko 
prilagodiš čas menjave”

Pamela, 73 let, na CAPD



Presaditev   
Uspešna presaditev ledvic bolnika osvobodi potrebe po dializi in je učinkovitejše 
zdravljenje končne ledvične odpovedi kot hemodializa ali peritonealna dializa. 

Uspešno presajena ledvica zagotavlja 10 - krat boljše delovanje kot dializa. 
Transplantirani bolniki imajo manj omejitev in boljšo kvaliteto življenja, kot so jo 
imeli na dializi. Mnogo bolnikov se počuti boljše in imajo več energije, kot so jo 
imeli na dializi.

Kaj je presaditev? 

Presaditev ledvice je večji operativni 
poseg, pri katerem zdravo ledvico  
zdravega dajalca presadijo v spodnji 
del bolnikovega trebuha. Zdrava  
presajena ledvica prevzame vlogo,  
ki jo bolnikove ledvice več ne zmorejo. 

Zdrava dajalčeva ledvica prihaja iz dveh virov:

 •   Ledvica živega dajalca (družinski član, prijatelj ali drug nesorodniški 
dajalec).

 •   Kadaverska ledvica od nedavno umrle osebe.

Za darovanje ledvice živega dajalca so potrebne preiskave in testi, da se preveri 
skadnost med dajalcem in prejemnikom.

70% vseh presajenih ledvic je kadaverskih.

BaxterRenal
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Kako do presaditve?
Postopek iskanja primernega dajalca lahko traja. Opraviti je treba različna testiranja, da se  
ugotovi tkivno skladnost  med dajalcem in prejemnikom ter skladnost krvne skupine.  
Z dajalci in prejemniki je opravljen razgovor.  

Bolnike, ki čakajo na ledvico umrlega dajalca, uvrstijo na čakalno listo. To ne pomeni, če 
se prvi prijaviš, da ledvico prvi dobiš ; razpoložljivo ledvico dobi tisti bolnik, katerega tkivna 
skladnost je najboljša z razpoložljivim organom, ne pa bolnik, ki je najdlje na čakalni listi. 

Po presaditvi mora bolnik uživati imunosupresivna zdravila, ki preprečujejo, da bi telo  
zavrnilo ledvico. Bolniki s presajeno ledvico morajo uživati zdravila doživljensko oziroma  
dokler presadek deluje. Presajena ledvica ne deluje doživljensko. Mlajši bolniki lahko imajo 
lahko tudi dve ali več presaditev v življenju.

Kadar je presaditev neuspešna, se bolnik vrne na dializo in se ponovno uvrsti na čakalno 
listo. Kadar presajena ledvica dobro deluje, ni potrebe po posebni dieti. Če presadek neha 
delovati,  se navodila ustrezno spremenijo. Bolniki s presajeno ledvico, ki uživajo imunosu-
presivna zdravila in so bolj dovzetni za okužbe, morajo biti primerno poučeni o higieni.

Operativni poseg presaditve

Med operativnim posegom presaditve dajalčevo ledvico presadijo v vašo trebušno votlino. 
Operativni poseg običajno traja tri do štiri ure. Po operativnem posegu boste ostali nekaj 
dni v bolnišnici in nato nekaj tednov na okrevanju doma.

Kdo lahko ima presaditev ledvice? 
Vsakdo ni primeren za presaditev ledvice. Vaš zdravnik in njegov tim vam lahko pomagajo 
pri odločitvi, ali je presaditev primerna za vas in ali za vaše trenutno zdravstveno stanje ta 
metoda ni priporočljiva ali je celo tvegana.

Presaditev
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«... APD mi je bila boljša metoda zaradi mojega načina življenja. Preko dneva sem bila vedno 
zunaj in kaj počela...Svojo družino sem prosila za presaditev. Po presaditvi sem bila dobro, 
polna energije... Po presaditvi so stvari lažje zame.» 

Margaret, 40 let, transplantirana



Imunosupresivna zdravila 

Bolniki morajo po presaditvi ledvice redno dnevno uživati imunosupresivna  
zdravila proti zavrnitvi presajene ledvice. Do zavrnitvene reakcije lahko pride 
zato, ker se telo želi znebiti  tujka v organizmu – v tem primeru presajene  
ledvice. Zdravila oslabijo imunski sistem in zato se zniža odpornost proti drugim 
boleznim in še posebej okužbam. Pojavijo se lahko tudi drugi stranski učinki 
zdravil:  porast telesne teže, spremembe na koži, obolenje kosti in spremembe  
v razpoloženju.

Žal, včasih tudi zdravila ne morejo preprečiti zavrnitev presajene ledvice. Če se 
to zgodi, boste morali ponovno na dializo in se ponovno vključiti na čakalno 
listo za presaditev.

Življenje z novo ledvico 
Uspešna presaditev ledvice je verjetno metoda zdravljenja, ki je najbolj podobna 
delovanju zdravih ledvic in vam omogoča normalnejše življenje.

BaxterRenal
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Presaditev ledvice 

Prednosti

    •    zdrava ledvica prevzame naloge bolne ledvice 
    •    ne potrebujete dialize 
    •    vrnitev k običajni dieti in dnevnim aktivnostim

Pomanjkljivosti

    •    lahko pride do zavrnitvene reakcije
    •    potreben je operativni poseg in hospitalizacija
    •    redno dnevno uživanje zdravil proti zavrnitvir



Presaditev
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Izbira najprimernejše metode

BaxterRenal
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Peritonealna Dializa •  zasebnot, prilagodljivost in udobnost dialize  
 na domu
•  večji nadzor nad svojim življenjem, omogočeno  
 vam je časovno prilagajanje zdravljenja glede na  
 način življenja
•  dializni material je prenosen in dializo lahko izva 
 jate skoraj povsod
• ni potrebno zbadanje
• ne potrebujete prevoza v dializni center
• APD poteka takrat ko spite

Hemodializa v bolnici •   zdravstveno osebje izvaja zdravljenje v bolnišnici
•   zdravljenje poteka trikrat tedensko 
•   doma ne potrebujete posebnega skladišča za  

dializni material

Hemodializa na domu •   zasebnost, prilagodljivost in udobnost dialize na 
domu

•   ni potreben prevoz v dializni center
•   vedno vam pomaga ista oseba (partner). 
•   možnost prilagoditve urnika izvajanja  

dialize preko dneva ali večera, glede na vaš  
način življenja

Vrsta dialize  Prednosti



Izbira najprimernejše metode
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Peritonealna Dializa

Hemodializa v bolnici • v dializni center morate priti trikrat tedensko po  
 določenem urniku    
•  zaradi urnika dializnega zdravljenja ne morete  
 več opravljati svojega dela 
•  potreben je stalni žilni pristop
•  včasih je potrebna vstavitev začasnega katetra
•  pri vsakem zdravljenju je potrebno zbadanje  
 z dvema dializnima iglama 

Hemodializa na domu •   vi in vaš partner se morata naučiti metode
•   dializa na domu lahko vpliva na družinsko življenje
•   zahteva prostor za hemodializni aparat in dializni 

material
•   minimalne spremembe pri vodovodni in električni 

napeljavi za namestitev opreme

Vrsta dialize  Pomanjkljivosti

•  peritonealna dializa se izvaja večkrat dnevno,  
 sedem dni v tednu
•  potrebno je učenje
•  potrebna je vstavitev katetra za peritonealno
 dializo v trebušno votlino 
•  dializa na domu lahko vpliva na vaše družinsko  
 življenje
•  za skladiščenje dializnega materiala potrebujete   
 primeren prostor, za izvajanje APD potrebujete prostor  
 v spalnici, kjer dializa poteka sedem noči v tednu



Kako naj presodim, katera metoda  
zdravljenja je najboljša zame?

Obstajajo različne možnosti izbire metode zdravljenja v prihodnosti. Vsaka 
metoda ima svoje prednosti in pomankljivosti. Vaše klinično stanje bo odločilno 
pri izbiri metode, ki bo za vas najprimernejša in ki bo najbolj ustrezala vašemu 
načinu življenja.

 •  Pomembno se je pozanimati o vseh možnostih zdravljenja in 
vedeti, da niste sami.

 •  Posvetujte se o možnostih zdravljenja s svojim zdravnikom in 
medicinsko sestro.

 •  Ko ste pripravljeni za zdravljenje, se odločite, katera metoda je za 
vas in vašo družino najbolj primerna.

 •  Ne glede na to, katero metodo ste izbrali,  se lahko dogovorite  
z vašim zdravnikom o možnosti za prehod na drugo metodo 
zdravljenja, če z izbiro niste zadovoljni.

 •  Veliko bolnikov med zdravljenjem končne ledvične opdovedi 
preide iz ene metode na drugo. 

Več informacij lahko dobite na:

www.renalinfo.com

Kidney failure Explained (2° edition) 
Dr Andy Stein and Janet Wild Class 
Health 2002ISBN 1 859590 70 5. 
Knjigo lahko kupite preko Amazon-a. 

BaxterRenal
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Notes

Izbira najprimernejše metode
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