
Nebojte se 

transplantace

3D puzzle – 

malá umělecká díla

Lahodná zimní zeleninaLa

15. vydání
ZIMA 2017 / JARO 2018



Vážení a milí čtenáři,

zimní číslo časopisu je zde a přináší vám pestrý obsah všeho, co se za půl roku 

událo v dialyzačních střediscích Fresenius NephroCare po celé České republice, 

řadu užitečných informací pro dialyzované pacienty i jejich rodiny a blízké i zajímavá 

témata věnovaná cestování a volnému času.

Jako hlavní téma tohoto vydání jsme zvolili nesmírně důležitou oblast. Transplantace 

ledviny je jednou ze tří základních metod náhrady funkce ledvin. Každý pacient, 

který se rozhodoval, nebo se bude rozhodovat, jakou metodou nahradí činnost 

svých ledvin, si nutně musí projít procesem výběru optimální metody, která bude 

dobře vyhovovat jeho věku, zdravotnímu stavu, aktivitám a požadavkům na kvalitu 

života. Vy všichni, kteří jste si tímto procesem prošli, nám jistě dáte za pravdu, že 

rozhodování to není lehké. Věříme, že obsah tohoto čísla pomůže všem nerozhod-

nutým a pro ty ostatní přinese zajímavé poznatky a informace.

Dalšími zdravotnickými tématy, kterými se na vás obracíme, jsou vysoký krevní tlak 

a praktické rady, jak se můžete zapojit a pomoci zdravotnickému personálu při 

vašich terapiích na středisku. Více se dozvíte na stránkách 36 až 40. Nejen pro 

milovníky dobrého jídla máme připraveny recepty na chutný teplý salát a plněný 

koláč. A protože je zima, představíme vám v dalším našem článku zimní zeleninu, 

ze které si opět můžete namíchat mnoho zajímavých pokrmů.

Ani v tomto čísle jsme nezapomněli na zábavu. Pobavte se při sestavování 3D 

puzzle, vyplňování osmisměrky nebo křížovky, které naleznete v závěru tohoto 

vydání časopisu Péče pro mne.

Přejeme vám krásnou zimu v teple vašich domovů a dialyzačních středisek 

Fresenius NephroCare!
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V posledním desetiletí jsme zaznamenali mi-

nimum v  roce 2008 s necelými 330 výkony, 

maximum pak přinesl již zmiňovaný rok 2016, 

kdy se podařilo, především díky transplan-

tologům z  pražského Institutu klinické a  ex-

perimentální medicíny (IKEM), dosáhnout 

celkového počtu 458. Počet ledvin transplan-

tovaných od živých dárců byl přitom 49, zby-

tek byly ledviny od  zemřelých. V  množství 

realizovaných transplantací ledvin je na  prv-

ním místě právě IKEM s téměř 60% podílem 

všech výkonů v České republice. Druhé v po-

řadí je pak transplantační centrum CKTCH 

Brno, na  místě třetím Fakultní nemocnice 

Plzeň. Také v  roce 2017 lze očekávat výbor-

ný výsledek. Podle průběžného monitorin-

gu Koordinačního střediska transplantací již 

na  konci září atakoval počet realizovaných 

transplantací ledvin hranici 400 výkonů.

Ledviny jsou zároveň nejčastěji transplantova-

ný orgán. V roce 2016 připadá na transplantaci 

jater 179 výkonů, srdce bylo transplantováno 

v  78 případech, 42 pacientů získalo nové 

plíce, 41 pankreas a v omezené míře v řádu 

jednotek se transplantují také děloha, tenké 

střevo a Langerhansovy ostrůvky.

Jak dlouho se čeká

Podle údajů Koordinačního střediska 

transplantací byla průměrná čekací doba 

na  transplantaci ledviny v  České republice 

v  roce 2015 celkem 375 dnů. Čekací doba 

se meziročně zkracuje, v  roce 2010 to bylo 

například 462 dní. Čekací doby se liší i v zá-

vislosti na  konkrétním transplantologickém 

pracovišti, přičemž v roce 2015 byla nejkratší 

v Plzni a nejdelší v Brně. V porovnání s  če-

kacími dobami na  jiné orgány se na  ledvinu 

čeká nejdéle.

Kdo jsou dárci

Je obecně známo, že ledvinu darují častěji 

ženy a příjemci orgánu jsou častěji muži. Se-

lhání ledvin je totiž podstatně častější u mužů.

Jaký je věk transplantovaných

Průměrný věk transplantovaného se u  nás 

v oblasti ledvin pohybuje nejčastěji v  rozme-

zí mezi 50 a 56 lety věku. Dětské pacienty 

transplantuje výhradně transplantační cent-

rum v pražské Fakultní nemocnici Motol.

Jaká je úspěšnost transplantací

Úspěšnost transplantací ledvin je velmi vy-

soká. V  prvním roce po  transplantaci je 

úspěšnost transplantací od žijících dárců 95 

až 97 % a od zemřelých dárců 92 až 94 %. 

Transplantovaná ledvina od  dárce se smrtí 

mozku vydrží průměrně 9 až 10 let a od žijí-

cího dárce klidně až dvacet let. Je zřejmé, že 

darování ledviny od žijícího dárce má své vý-

hody a pro život transplantovaných pacientů 

významně lepší prognózu.

Nejvíce transplantací je uskutečněno v praž-

ském Institutu klinické a experimentální medi-

cíny (IKEM), jehož podíl na celkových počtech 

transplantací realizovaných v České republice 

je téměř šedesát procent. 

Ostatní výkony připadají na dalších šest repub-

likových center – konkrétně v Brně, Ostravě, 

Plzni, Hradci Králové, Olomouci a pražském 

Motole. Tato centra nejčastěji transplantují 

ledviny, v moravské metropoli pak ještě srdce 

a  játra, v Motole se kromě ledvin specializují 

i na plíce a  transplantují jako jediní i dětské 

pacienty.

Transplantace více orgánů najednou

Ne vždy se transplantuje pouze jeden orgán. 

Stále častěji se daří jednomu pacientovi 

transplantovat i  více orgánů najednou, po-

kud je potřebuje. 

Rekordmanem pražského IKEMu je pacient 

Bartoloměj Pešta s  pěti transplantovanými 

orgány najednou, jemuž tato tzv. multivisce-

rální transplantace zachránila život. Orgány 

zničené autoimunitním procesem mu byly 

transplantovány v  rámci jednoho desetiho-

dinového výkonu, kdy mu byly postupně 

vyměněny žaludek, slinivka s dvanáctníkem, 

slezina, játra a tenké střevo. 

S orgány se musí umět hospodařit

Orgánů, které jsou k  dispozici pro 

transplantační výkony, je méně, než je 

poptávka. Proto je mnoho pacientů 

na čekací listině a čekací doba se pohybuje 

v  řádu měsíců. Ta je u nás ale stále kratší 

než ve  většině evropských zemí. Zatímco 

v  okolních zemích čekají lidé na  darovaný 

orgán dva až tři roky, v Česku jsme se dostali 

na zhruba roční čekací lhůtu. 

Jeden orgán pro více pacientů 

Na  jeden milion obyvatel v Česku připadá 

26,3 dárce, čímž se řadíme mezi pět nejak-

tivnějších zemí Evropy a mezi top světovou 

desítku. Ani dobré výsledky ale nezaru-

čují, že všichni pacienti se dočkají. Ročně 

zemře asi sedmdesát čekajících pacientů. 

Běžnou praxí je tzv. metoda splitu, neboli 

rozdělení. Sedm ledvin tak může zachránit 

třeba 14 lidí. 

Stejné metody lze využít také u transplantace 

jater nebo plic. Mezi další metody, které 

významně zlepšily dostupnost dárcovských 

orgánů, patří takzvaná párová nebo řetězová 

transplantace. Pokud se darovaný orgán 

nehodí přímo tomu, komu měl být určen, 

najde se někdo jiný a takto se může uspokojit 

větší počet čekatelů najednou.

Zatímco před deseti lety se dočkalo transplantace ledviny 382 českých pacientů, 

v roce 2016 jejich počet dosáhl téměř 460! Počet realizovaných transplantací ledvin 

má v České republice trvale stoupající tendenci.
Česká transplantační medicína patří k evropské špičce. 

V roce 2016 proběhlo ve všech centrech v ČR přes osm set výkonů a rekord padl 

o dva roky dříve, kdy čeští lékaři zrealizovali 846 transplantací orgánů – ledvin, 

jater, srdce, tenkého střeva, slinivky apod. 

Transplantace ledvin v číslech Česká transplantologie 

je v současnosti na světové úrovni
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Na  další zajímavé informace o  transplanta-

cích v České republice jsme se zeptali přímo 

prof. MUDr. Miloše Adamce, CSc., ředitele 

Koordinačního střediska transplantací. 

Jak stát podporuje transplantace v ČR? 

Od roku 2016, kdy začala platit úhradová vy-

hláška, je motivací dárcovských nemocnic 

odměna deset tisíc korun za každý odebraný 

orgán, a tím i za pacienta, který se díky nim 

dočká transplantace. Možná je také fi nanč-

ní kompenzace rodinám zemřelého dárce – 

konkrétně se vyplácí příspěvek na pohřebné 

pět tisíc korun. Žijící dárci mají nárok na ná-

hradu výdajů a ušlého výdělku.

Jaké je srovnání našich výsledků se za-

hraničím? 

Dárcovský program je v  České republice 

na opravdu velmi dobré úrovni, za posledních 

několik let jsme si vydobyli v zahraničí výbor-

né jméno. Jen v roce 2016 lékaři provedli 808 

transplantací, což je o patnáct více než o rok 

dříve. Orgány získali od 262 zemřelých a 49 

žijících dárců. Přesto, že počet dárců stoupá 

a Česká republika se řadí mezi prvních deset 

zemí na světě, my se ale stále snažíme náš 

dárcovský program zlepšovat. 

Existuje nějaké srovnání kvality mezi 

jednotlivými centry (úmrtnost, infekční 

komplikace, přežívání po transplantaci)? 

Ano, existuje. Je důležité sledovat přežívá-

ní transplantovaného orgánu, příčiny selhání 

a komplikace. Data jsou sbírána za jeden, tři, 

pět a deset let. Na  základě těchto údajů je 

možné eliminovat některé komplikace a zajis-

tit delší kvalitu života pacientovi s transplanto-

vaným orgánem.

Jaká je nejúčinnější spolupráce v rámci vý-

měny orgánů se světem? Je vůbec nějaká? 

Mezinárodní program výměny orgánů FOEDUS 

odstartoval v květnu roku 2013 a zapojilo se 

do něj 25 zemí včetně České republiky. Spe-

cializuje se na  zprostředkování výměny orgá-

nů, které se z nejrůznějších důvodů (neshoda 

v krevní skupině, velikostní nepoměr, protilátky 

apod.) nepodaří transplantovat příjemci v zemi 

původu. Dříve byly takovéto orgány nevyuži-

ty, případně jejich nabídky do  zahraničí byly 

ojedinělé a  náhodné. Program pomáhá zvý-

šit šanci českým pacientům k nalezení vhod-

ného orgánu. Tato spolupráce je samozřejmě 

oboustranná. FOEDUS vytvořil počítačovou 

platformu, která tyto orgány systematicky 

nabízí přímo národním koordinátorům, kteří 

mají přehled o čekacích listinách a potřebách 

transplantačních center. Díky mezinárodní vý-

měně bylo v  tomto roce transplantováno pět 

orgánů příjemcům v naší republice.

Může se to zdát nepochopitelné, ale 

i na našich dialyzačních střediscích Fresenius 

NephroCare se setkáváme s  poměrně 

vysokým počtem pacientů, kteří transplantaci 

ledviny přes veškeré vysvětlování a konzultace 

s lékařem odmítnou. S každým pacientem si 

o možnosti transplantace ledviny povídáme, 

podrobně s ním probíráme pozitiva i negativa 

a snažíme se mu situaci důkladně osvětlit. 

Vždy je důležité dát na misky vah všechny 

klady i zápory a zohlednit konkrétní situaci, 

ve  které se pacient nachází. Závěrečné 

rozhodnutí je samozřejmě vždy na  něm 

a má na to právo.

Jsem starý a unavený

Nejčastějším důvodem, proč si pacient 

transplantaci nepřeje, je pokročilý věk. Starší 

lidé již často nemají kondici, sílu ani kuráž 

na to, aby takový zákrok podstoupili, byť by 

ze zdravotního hlediska do  čekací listiny 

na novou ledvinu mohli být zařazeni.

Bojím se

Dalším poměrně běžným důvodem jsou 

obavy z  operačního výkonu nebo 

pooperačních komplikací. Často se také 

přidružuje strach z bolesti. Každý z nás si 

před náročnější operací většinou zjišťuje, jaká 

Rozhodnout se, zda podstoupit transplantaci orgánu není rozhodně nic 

jednoduchého. Hraje při tom roli řada faktorů, jakými jsou například věk, víra 

nebo třeba nejistota a strach. 

Proč někteří pacienti odmítají 

transplantaci ledviny?

prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

76 TÉMA



jsou rizika, komplikace a jaká je její úspěšnost. 

U některých zvítězí klid i za cenu horší kvality 

života, jiní jsou ochotni riskovat a získat pak 

jistotu kvalitnějšího života.

Chci mít klid

Někteří pacienti jsou více pasivní, nechtějí 

změnu a  jsou spokojeni s tím, jak žijí. Zvykli 

si na svoji metodu náhrady funkce ledvin 

a životní styl, který s tím souvisí a nechtějí 

na tom nic měnit.

Jsem nemocný, další zátěž nezvládnu

Další důvody, které se u našich pacientů často 

objevují, jsou nejrůznější zdravotní potíže, 

které sice nejsou důvodem k nezařazení 

pacienta na čekací listinu k transplantacím, 

ale pacient je přesto vnímá jako závažné 

a raději nechce být vystavován další zátěži. 

Menší skupinu „odmítačů“ pak tvoří ti, kteří už 

mají transplantaci za sebou, a buď nebyla 

úspěšná, nebo byla doprovázena závažnější 

komplikací. 

Poraďte se a nevzdávejte to!

Ať už je důvod negativního rozhodnutí jakýkoli, je důležité vždy zvážit všechna pozitiva, 

která vám transplantace může přinést. Existuje mnoho pacientů, kteří vám mohou sdělit 

osobní zkušenosti a potvrdit, že jak výkon samotný, tak i pooperační období není nic, co 

by se nedalo zvládnout, a odměna v podobě života nezávislého na dialýze je dárek, který 

vám může dělat radost řadu let. Zeptejte se těch, kteří tu zkušenost již mají, poraďte se se 

svými blízkými nebo si můžete popovídat s klinickým psychologem na svém dialyzačním 

středisku Fresenius NephroCare a situaci s ním důkladně probrat.

O tom, jaká pozitiva může úspěšná transplan-

tace pacientovi přinést, jsme pohovořili s pro-

fesorem MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., 

přednostou Transplantcentra Institutu klinické 

a experimentální medicíny v Praze (IKEM) 

a přednostou Kliniky nefrologie IKEM. 

Pane profesore, pacienti většinou dobře 

vědí, že úspěšná transplantace je osvo-

bodí ze závislosti na pravidelné dialyzač-

ní léčbě. Většina z nich ale nezná ostatní 

benefi ty, které jim transplantace přinese. 

Můžete některé z nich vyjmenovat?

Podle mého názoru je ještě mnohem 

důležitější než odstranění závislosti na dialýze 

skutečnost, že transplantovaný člověk žije 

dvakrát déle, než je tomu v případě pacienta 

dialyzovaného. Potvrzují to četné evropské 

i světové studie a platí to pro všechny věkové 

kategorie. Je to dáno tím, že živá ledvina 

očišťuje krev od  zplodin metabolismu 

mnohem lépe. Ani sebedokonalejší dialyzační 

přístroj nezbaví krev všech molekul tak, jako 

živá funkční ledvina. U   úspěšně 

transplantovaných můžeme po krátké době 

vidět zlepšení v mnoha oblastech. Zlepšuje se 

především hospodaření s vodou, protože 

pouze funkční ledvina umí regulovat množství 

vody v těle přesně tak, jak to tělo potřebuje. 

U dialyzovaných je organismus vždy zatěžován 

převodněním, což platí jak pro hemodialýzu, 

tak pro peritoneální dialýzu. 

Lepší hospodaření s  vodou a  solemi 

u transplantovaného má také další pozitivní 

efekt, a tím je lepší regulace krevního tlaku. 

Neznamená to, že by pacient po transplantaci 

přestal mít potíže s vysokým tlakem a přestali 

jsme jej léčit, ale vždy vidíme značné zlepšení 

i tohoto parametru. Po transplantaci se navíc 

zpomaluje postup některých degenerativních 

procesů, které naopak dialýza urychluje. 

Jedná se především o aterosklerózu a s ní 

spojené závažné komplikace v srdečně cévní 

oblasti, jako je například infarkt myokardu 

nebo mozková mrtvice. Velký význam má 

také úprava v   oblasti  krvetvorby. 

Transplantovaná ledvina totiž produkuje 

erytropoetin a vitamin D. Tedy látky, které 

jinak musíme dialyzovaným dodávat ve formě 

medikamentů. 

Někdy je očekávání pacientů nadsazené 

a myslí si, že se jim po transplantaci zlepší 

Ti, kterým to zdravotní stav dovolil a mohli podstoupit transplantaci, 

o ní hovoří jako o nové etapě svého života, novém začátku. 

Dostali šanci významně zlepšit kvalitu svého života. 

Mnozí transplantovaní to dokazují nejen slovy, ale i činy. Jsou nadšenými sportovci, 

pokračují ve své práci a vracejí se i k náročnějším volnočasovým aktivitám… 

Pacient po transplantaci ledvin obvykle 

žije dvakrát déle, než dialyzovaný 
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úplně všechno, třeba chronická plicní nemoc 

nebo ischemická choroba srdeční. Je potřeba 

říci, že očekávání by mělo být přiměřené 

a pouze v oblastech, ke kterým měla ledvin-

nou nedostatečnost nějaké souvislosti. 

Jaká je šance, že se orgán ujme a že 

bude fungovat dlouhodobě? 

Záleží na mnoha faktorech. Pacienti, kteří mo-

hou podstoupit transplantaci ještě před zahá-

jením dialýzy, jsou na tom lépe, než ti, kteří jsou 

již dialyzováni. Pacient by se rozhodně neměl 

dlouho rozmýšlet a měl by být transplantován 

co možná nejdříve. Čím kratší dobu na dialýze 

stráví, tím bude jeho zdravotní stav lepší a vý-

sledek transplantace také. Vždy se musí počí-

tat s tím, že po zařazení na čekací listinu nějaký 

čas trvá, než se najde vhodný orgán. U nás je 

čekací doba někde okolo dvě stě dní, v zahra-

ničí je to mnohem déle, například v USA se 

čeká osm až deset let a  polovina lidí se 

transplantace vůbec nedočká. 

Druhý významný faktor je vlastní dárcovská 

ledvina. Ledvina od zemřelého dárce má ži-

votnost většinou nižší, než ledvina transplan-

tovaná od dárce živého. Každé pracoviště má 

trochu jiné výsledky. Ledviny transplantované 

poprvé se na našem pracovišti ujmou v 95 % 

případů, u opakovaných transplantací je to 

92 %. Co se týče doby, po kterou orgán vy-

drží být funkční, máme zhruba 50 % pacientů, 

kterým funkční štěp vydrží 12 až 13 let. 

Může životnost transplantované ledviny 

pacient sám nějak ovlivnit?

Může. A hlavně může mít velký podíl na tom, 

že se ledvina odhojí. Velké procento případů 

předčasného odmítnutí orgánu má bohužel 

na svědomí nezodpovědný přístup pacienta, 

který nedodržuje předepsaný režim. Jedná se 

především o nepravidelné užívání léků – imu-

nosupresiv. Pokud pacient navíc zapomíná 

užívat tabletky na vysoký tlak, kouří nebo pije 

alkohol, pro transplantovaný orgán je to neú-

nosná zátěž. 

Co přesně znamená, když má pacient 

kombinovanou transplantaci a s ledvina-

mi zároveň dostane i slinivku? Přestává 

být diabetikem? 

Transplantace ledviny zároveň se slinivkou je 

elegantní metoda, kterou opravdu pacienta 

obvykle zbavíme obojího, tedy cukrovky i zá-

vislosti na dialýze. V některých případech ne-

dojde k úplnému odstranění diabetu, ale po-

daří se alespoň snížit dávky inzulinu a diabetes 

není tak labilní, což je pro diabetika také velký 

přínos. Metoda je však vzhledem k nedostat-

ku dárcovských orgánů vyčleněna pouze pro 

mladé pacienty s diabetem 1. typu (diabetes 

závislý na inzulinu), kteří mají zároveň vysoký 

stupeň selhání ledvin. V IKEMu takových vý-

konů provedeme ročně okolo čtyřiceti.

Institut klinické a experimentální medi-

cíny (IKEM) je největší superspecializované 

klinické a  vědeckovýzkumné pracoviště 

v České republice. Už více než 45 let se za-

měřuje na  léčbu kardiovas-

kulárních chorob, transplan-

tace orgánů, diabetologii 

a  léčbu poruch metabolis-

mu se spádovostí celé Čes-

ké republiky. 

IKEM tvoří 4 odborná centra, 

8  klinik a  15 odborných 

p r a c ov i š ť ,  z á k l ad e n 

a  laboratoří. Z  celkového počtu 1700 

pracovníků je více než 300 lékařů a 600 

všeobecných sester. Celkem je k dispozici 

315 lůžek, z  nichž 111 se nachází 

na jednotkách intenzivní péče.

Transplantcentrum IKEM je víceoborovým 

pracovištěm, které zajišťuje hned několik 

transplantačních programů - především ledvin 

(včetně transplantací ledvin od žijících dárců), 

jater (jako jediné centrum v ČR 

provádí transplantace i u nej-

menších dětí ), a  společně 

s  Centrem diabetologie 

i transplantace slinivky břišní. 

V roce 2014 zde byla provede-

na také první multiviscerální 

transplantace (transplantace 

pěti orgánů najednou). 

V mnoha činnostech dosahuje Transplant-

centrum IKEM výjimečných výsledků – a to 

jak v porovnání v rámci republiky, tak i svě-

ta. Je největším transplantačním centrem 

v České republice.

Zajímavost pro vás

Institut klinické a experimentální medicí-

ny odhalil pietní místo věnované všem 

dárcům orgánů, které dosud v České 

republice nebylo. Jedná se o dvě velko-

formátové skleněné desky, na kterých 

jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů 

z let 1986 až 2016. Takzvaná „Zeď živo-

ta“ slouží k vyjádření úcty, vzpomínky 

a poděkování nejen pro rodiny a blízké 

dárcům, ale i příjemcům, jejich rodinám 

a zdravotníkům.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
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Proč by se měl pacient se selhávajícími 

nebo chronicky selhanými ledvinami 

zajímat o transplantaci?

Ve většině případů je transplantace jedinou 

možností, jak může pacient s chronickým se-

lháním ledvin ukončit nebo vůbec nezahájit 

svou pravidelnou dialyzační léčbu. Každému 

z našich pacientů s těžším stupněm ledvinné-

ho poškození i pacientům, kteří se dostanou 

do  chronického dialyzačního programu 

takzvaně „z ulice“, nabízíme vždy jako jednu 

z možností náhrady funkce ledvin právě 

transplantaci. 

Jaký je zájem pacientů o transplantaci 

ledviny?

Snažíme se zařazovat na čekací listinu maxi-

mum našich pacientů. Samozřejmě pouze 

těch, kteří jsou vhodnými příjemci. Bohužel 

řada pacientů se při vyslovení slova transplan-

tace zalekne. Představují si složitou břišní 

operaci a těžké pooperační komplikace. Ně-

kdy se bojí toho, že se nenajde vhodný dárce 

apod. Aktivně se na možnost transplantace 

zeptá pouze třetina pacientů, kterých se to 

týká. O možnosti dialyzační léčby často obec-

né povědomí mají, ale o transplantaci ledviny 

nikoli. Měli jsme na středisku dvě pacientky, 

které byly optimálními příjemkyněmi ledviny, 

ale transplantaci stále odmítaly ze strachu 

z velké operace. Jedna z nich měla strach 

z transplantace třináct let a nedařilo se nám 

to zlomit. 

Přesto jste v procentu transplantova-

ných na celkový počet pacientů na špici. 

Čím to?

Pokládám za důležité si o tomto tématu s pa-

cienty povídat. Velice důkladně s nimi probí-

ráme možnosti léčby a daří se nám většinu 

pacientů přesvědčit, že právě transplantace je 

pro ně tou nejlepší volbou. Lékař má poměrně 

velkou moc rozhodnutí pacienta ovlivnit. Když 

mu správně vysvětlíte, proč je pro něj 

transplantace důležitá a vhodná, většina lidí 

s touto léčbou nakonec souhlasí. Osobně po-

važuji za naprosto neetické zadržovat vhod-

ného pacienta na dialýze, když má možnost 

podstoupit transplantaci a žít plnohodnotný 

život. Navíc přežívání je u transplantovaného 

pacienta výrazně delší než u pacientů v chro-

nickém dialyzačním programu. 

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Mělníku je společně 

se slánským střediskem rekordmanem v procentu transplantovaných 

na celkový počet pacientů. V obou střediscích to bylo v loňském roce 14 %. 

Požádali jsme proto primářku MUDr. Vratislavu Kovářovou z Mělníka o rozhovor, 

ve kterém nám přiblížila tuto problematiku. 

Primářka Vratislava Kovářová:

Snažíme se a chceme, aby maximum 

našich pacientů podstoupilo 

transplantaci ledviny

V celkovém měřítku je odtransplantova-

ným pacientů stále málo. Jak si to 

vysvětlujete? 

Důvodem je především skutečnost, že je 

v České republice obecně málo dárců přes-

to, že u nás platí takzvaný předpokládaný 

souhlas. Češi prostě nejsou lidé, kteří by 

dobrovolně a rádi darovali své ledviny, a to 

jak v rámci programu živých dárců, tak při 

rozhodování rodinných příslušníků o svých 

umírajících blízkých. Dalším velkým problé-

mem je, že pacienti mají o možnostech 

transplantace velmi malé povědomí. To je 

dáno jednak tím, že se o možnosti léčby 

svého onemocnění aktivně nezajímají, a jed-

nak malou osvětou ze strany nefrologů 

a transplantačních center. 

Na našem středisku se snažíme a chceme, 

aby maximum našich vhodných pacientů 

podstoupilo transplantaci ledviny. Někdy jsou 

nám překážkou ale také samotná transplan-

tační centra se stále se rozrůstajícími poža-

davky na předtransplantační vyšetření. Vloni 

bylo na našem středisku odtransplantováno 

celkem osm pacientů z chronického progra-

mu. Tento rok do seznamu čekatelů přibyli 

i čtyři pacienti z ambulance v rámci takzvané 

preemptivní transplantace. 

Co vlastně obnáší pro pacienta zařazení 

na  čekací listinu pro transplantaci 

ledviny?

Ve chvíli, kdy se s pacientem shodneme 

na možnosti transplantace, jako vhodné lé-

čebné metodě, začíná proces vyšetřování. 

Na  základě předem daných požadavků 

a zdravotního stavu pacienta se provádí labo-

ratorní testy, zobrazovací vyšetření a někdy se 

nevyhneme ani invazivním zákrokům jako je 

koronarografi e a urodynamické vyšetření. Za-

řazení pacienta na čekací listinu je tedy neleh-

ký úkol. Výhodou pro naše pacienty je skuteč-

nost, že takřka všechna nezbytná vyšetření je 

možné provést v rámci domovského dialyzač-

ního střediska a odborných ambulancí a kom-

plementu naší nemocnice. Do vzdálenějších 

míst pacienti cestují pouze za vyšetřením srd-

ce a kapacity močového měchýře. 

Proč je potřeba znát velikost pacientova 

močového měchýře? 

Ve chvíli, kdy je pacientovi transplantována 

nová ledviny, orgán začíná okamžitě fungo-

vat a již na sále začíná tvořit moč. U pacien-

tů, kteří již prakticky nemočí a kde je měchýř 

příliš malý a nepoddajný, to přináší značné 

komplikace a operatér i ošetřující transplan-

tolog musí být dopředu na tuto skutečnost 

připraveni. Naprostým minimem je kapacita 

100 mililitrů, ale samozřejmě optimální jsou 

vyšší hodnoty.

MUDr. Vratislava Kovářová
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Jak dlouho po zařazení na čekací listinu 

čeká pacient na samotnou transplantaci?

Co se čekací doby týče, je na tom Česká re-

publika oproti jiným státům velmi dobře. Prů-

měrná čekací doba je zde méně než jeden 

rok. Například v sousedním Německu to jsou 

až tři roky. Čekací doba je velmi závislá na ve-

likosti čekací listiny.

Může se stát, že se nová ledvina neujme?

Samozřejmě ano, ale česká transplantologie 

je v tomto ohledu velice úspěšná. V rámci 

našeho střediska jsme zažili pouze jediného 

pacienta, u  kterého se nová ledvina 

po transplantaci neujala. Darovaná ledvina 

přestala fungovat zhruba po tři čtvrtě roce. Je 

však třeba zdůraznit, že se jednalo o pacienta, 

který si nechal transplantovat ledvinu v cizině. 

Do  České republiky se pak vrátil již se 

selhávajícím štěpem. Tento pacient poté 

podstoupil pečlivě připravenou druhou 

transplantaci, která již proběhla u nás v IKEMu 

a přesto, že byl na  transplantaci z mého 

pohledu skvěle připravený a transplantologové 

vyzkoušeli všechny dostupné prostředky, ani 

tato ledvina se neujala. 

Co čeká úspěšně transplantovaného 

pacienta?

Pokud je vše v pořádku, může pacient opustit 

transplantační centrum třeba již osmý den 

po  úspěšné operaci. Takových pacientů 

máme zhruba polovinu. Následně musí do-

cházet první týdny až měsíce po operaci 

na pravidelné kontroly do transplantačního 

centra. Vzhledem k naší vzdálenosti od IKEMu 

pak zahajujeme takzvanou střídavou péči, kdy 

pacient dochází jednou k nám a podruhé 

do transplantcentra. Četnost návštěv závisí 

na funkci darované ledviny. Ve chvíli, kdy je 

stav pacienta stabilizovaný, což může trvat půl 

roku až rok, dochází na kontroly zhruba jed-

nou za čtvrt až půl roku. 

Kladenské dialyzační středisko, které od roku 

2006 spadá do  celosvětové sítě Fresenius 

NephroCare, se nachází v pavilónu N Oblast-

ní nemocnice Kladno. Když před pětadvaceti 

lety začínalo, mělo necelou desítku pacientů. 

Jeho prvním primářem byl doc. MUDr. Jiří Jir-

ka, DrSc., kterému sekundoval MUDr. Tomáš 

Jirka. Ten má dnes na starosti jako lékařský 

ředitel celou síť českých dialyzačních středisek 

Fresenius NephroCare. „Postupně se počet 

pacientů s  chronickým selháním ledvin zvy-

šoval a dnes středisko navštěvuje téměř de-

vadesát pacientů a každý měsíc se zde pro-

vede kolem 1100 hemodialyzačních výkonů,“ 

říká Jana Pavlová, vrchní sestra kladenského 

dialyzačního střediska. 

Středisko disponuje celkovou kapacitou dva-

ceti lůžek a  je vybaveno nejmodernějšími dia-

lyzačními monitory, které umožňují pokročilou 

a bezpečnou léčbu tzv. HighVolumeHDF (vy-

sokoobjemovou hemodiafi ltraci). Své zázemí 

na středisku mají jak pacienti na hemodialýze, 

tak i peritoneálně dialyzovaní. Je zde vybudo-

vána moderní úpravna vody, která připravuje 

ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také 

k dispozici klinickou psycholožku, sociální pra-

covnici a nutriční terapeutky.

Dialyzační středisko v areálu Oblastní nemocnice Kladno 

oslavilo v roce 2017 krásných 25 let od zahájení svého provozu. 

První pacienty s chronickým selháním ledvin přivítalo v roce 1992, 

kdy jej slavnostně otevřel tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar. 

Zároveň je tomu 5 let, co středisko prošlo kompletní rekonstrukcí.

Kladenská dialýza oslavila 

pětadvacetiny!

Současný interiér 
dialyzačního střediska

Společná fotografi e ze dne otevřených dveří 
v roce 1992

1514 TÉMA UDÁLOSTI



Pacienti s onemocněním a selháním ledvin se 

zde léčí již od roku 1985. Začínalo se se třemi 

dialyzačními lůžky a šesti až deseti pacienty. 

V počátku bylo středisko umístěno v provizor-

ních prostorách kanceláří rušeného Báňského 

úřadu v Sokolově, dnes jej společně s nefro-

logickou ambulancí naleznete ve  Slovenské 

ulici 1863. „Dialyzační centrum se odlišuje 

od  většiny ostatních poskytováním celého 

spektra náhrady funkce ledvin, zejména pak 

vysokým podílem nemocných léčených pe-

ritoneální neboli břišní dialýzou. To je metoda, 

která umožňuje, aby si nemocní léčbu prová-

děli sami v pohodlí domova,“ vysvětluje primář 

dialyzačního střediska Fresenius NephroCare 

v Sokolově MUDr. Jiří Vlasák.

Středisko disponuje celkovou kapacitou 18 lů-

žek a  je vybaveno nejmodernějšími dialy-

začními monitory, které umožňují pokročilou 

a bezpečnou léčbu tzv. HighVolumeHDF (vy-

sokoobjemovou hemodiafi ltraci). Své zázemí 

na středisku mají jak pacienti na hemodialýze, 

tak i peritoneálně dialyzovaní. Je zde vybudo-

vána moderní úpravna vody, která připravuje 

ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také 

k dispozici klinickou psycholožku, sociální pra-

covnici a nutriční specialistky. 

Sokolovské dialyzační středisko oslavilo v roce 2017 jubilejní dvacáté výročí 

pod hlavičkou celosvětové sítě středisek Fresenius NephroCare 

a patří mezi největší poskytovatele dialyzační léčby v rámci celé České republiky. 

Navštěvuje jej pravidelně více než stovka pacientů a každý měsíc zde provedou 

až 1400 hemodialyzačních výkonů.

Dialýza v Sokolově si připomněla 

významné výročí

Na základě mnoha studií odborníci na zdraví 

a pohyb zjistili, že deset tisíc kroků za den je 

dostačující pohyb pro pozitivní ovlivnění zdra-

ví dospělé populace. Řada účastníků však 

nachodila každý den mnohem více – ti nej-

lepší v průměru až 17 tisíc kroků! 

Čísla, která si zaslouží obdiv 

Celkem se soutěže Krokujeme pro zdraví, 

do které se zapojila nejen všechna dialyzační 

střediska, ale i pražská kancelář a sklad spo-

lečnosti Fresenius Medical Care, zúčastnilo 

442 krokujících. Ti všichni dohromady na-

chodili za dva prázdninové měsíce neuvěřitel-

ných 262 733 370 kroků, což je v průměru asi 

9 600 kroků denně na každého soutěžícího. 

Jsou to úžasná čísla, když si uvědomíte, že 

počet deset tisíc kroků odpovídá průměrně 

sedmi kilometrům. 

Kroky se počítaly v milionech 

Mezi nejúspěšnějšími, kteří nachodili nejvíce 

kroků, jsou dvě dámy, zaměstnankyně dia-

lyzačních středisek, paní Iveta Hrůzová (sa-

nitárka z DS Karlovy Vary), která nachodila 

celkem 1 649 551 kroků. V  těsném závěsu 

za ní skončila Jana Audy (administrátorka DS 

Mělník) s  1  479  573 kroky. Z  pacientů nej-

více nachodil pan Matěj Luke (DS Mělník) 

s 1 189 513 kroky a pan Mykhaylo Hunda (DS 

Praha - Vysočany) s 1 030 882 kroky.

Věříme, že pro všechny zúčastněné byla sou-

těž Krokujeme pro zdraví zábavou i  inspirací, 

jak dělat něco pro své zdraví, udržení kondice 

a optimální váhy. Děkujeme všem soutěžícím 

a těšíme se, že v příštím kole se vás zúčastní 

ještě více a nachodíme všichni společně opět 

další miliony kroků. 

V průběhu července a srpna 2017 probíhala na všech dialyzačních střediscích 

Fresenius NephroCare soutěž s názvem Krokujeme pro zdraví. Byla to již druhá soutěž 

tohoto typu, první byla pouze pro zaměstnance, ale rozhodli jsme se přizvat i naše 

pacienty. Chtěli jsme tak podpořit týmového ducha. Počet účastníků a výsledné počty 

nachozených kroků byly pro všechny milým překvapením.

Radost ze společných kroků

Výstavba střediska

Dnešní podoba střediska
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NephroCare.cz – krátce z historie

Online platforma NephroCare se objevu-

je v  různých formách již řadu let a  již třikrát 

za  dobu své existence prošla významnými 

změnami v grafi ce a uživatelské funkčnosti. In-

ternetové stránky jsou pravidelně rozšiřovány 

a vylepšovány především proto, aby pro vás 

bylo k dispozici stále více relevantních témat. 

Pokud potřebujete nalézt kvalitní a správné in-

formace, rady, recepty apod., představují ten 

nejlepší zdroj. Vše si můžete vyhledat jak vy, 

tak vaši rodinní příslušníci. Pojďme se podívat, 

co zde mimo jiné naleznete.

Lokální stránky ušité na míru

Kromě toho, že existují celosvětové interne-

tové stránky NephroCare.com, disponuje 

většina zemí také lokálními weby. A ne jinak 

je tomu v  České republice, kde se nachází 

na internetové doméně www.NephroCare.cz. 

Zde jsou všechny informace v češtině a  i ob-

sah je upraven pro naše potřeby. To zahrnuje 

například:

• Upravené příběhy pacientů,

•  Informace a novinky z dialyzačních 

středisek,

• Místní akce a postupy.

Pokud se chcete podívat na  jiné lokální inter-

netové stránky NephroCare než jsou ty české, 

klikněte na  „Select Country“ (= vyber zemi) 

v horním menu webu. 

Zalovte v obsahu

Napadla vás nějaká otázka z  oblasti péče 

o ledviny? Zajímáte se o naše služby, hledáte 

nový recept, nebo si potřebujete odpočinout 

a odjet na dovolenou? Užitečné rady a odpo-

vědi na vaše otázky naleznete v horním menu 

na internetových stránkách NephroCare.cz

Pojďme se podívat na jednotlivé sekce: 

LEDVINY A ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

V  této základní sekci pro pacienty naleznete 

informace o onemocnění ledvin, napsané tak, 

aby jim pacienti dobře rozuměli. Můžete zde na-

lézt vysvětlení procesu funkce ledvin (co ledviny 

v  těle dělají, co se stane, když selžou, kdo je 

selháním ledvin ohrožen, příznaky onemocnění 

a další). Dále je zde popsáno pět stupňů selhá-

ní ledvin a možnosti léčby. Můžete se také do-

zvědět o onemocněních a jiných symptomech, 

které se špatnou funkcí ledvin souvisí. 

SLUŽBY

Tato sekce slouží pro získání informací a  in-

spirace. Naleznete zde poradenství k  péči 

o fi stuli, centrálnímu katetru, péči o pokožku, 

dále informace o  cvičení i  řád dialyzačních 

Kam se na internetu vydáte, když chcete získat informace o vyšetření 

nebo péči na dialýze? Samozřejmě na internetové stránky NephroCare.cz 

do sekce určené pro pacienty. Ať už jste stálý návštěvník nebo zcela nový příchozí, 

vždy se dá na našich stránkách nalézt řada nových a zajímavých informací. 

Informace online? Navštivte internetové 

stránky NephroCare.cz
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Zastřešujícím tématem byl „Klíč k úspěšné léč-

bě peritoneální dialýzou“. Sympozium nabídlo 

kromě řady kvalitních přednášek odborníků 

z  České republiky i  zahraničí také možnost 

prakticky si vyzkoušet nejmodernější techno-

logie umožňující dialýzu v domácím prostředí 

pacientů. 

Odborný program otevřel svou přednáškou 

o budoucnosti náhrady funkce ledvin ve svě-

tě prof. Dr. Wim Van Biesen, vedoucí oddělení 

nefrologie v  jedné z největších belgických ne-

mocnic Ghent University Hospital. 

Perspektivní dialyzační metoda

Na něj navázala prof. MUDr. Sylvie Opatrná, 

Ph.D. z  I. Interní kliniky Lékařské fakulty UK 

v  Praze a  Fakultní nemocnice Plzeň s  pre-

zentací na  téma Současnost a budoucnost 

peritoneální (břišní) dialýzy v České republice. 

Ta zdůraznila, že přestože je tato léčba z po-

hledu pacienta obvykle chápána jako po-

hodlnější, protože mu umožňuje realizovat 

každodenní procedury v domácím prostředí, 

a odborníci ji spojují s nižší úmrtností, v Čes-

ké republice stále není dostatečně rozšířena. 

Celkový počet pacientů léčených touto me-

todou nepřevyšuje pět set, což činí něco 

přes 6 % z celkového počtu dialyzovaných. 

„Procento pacientů léčených peritoneální 

dialýzou je nízké, ale nemá to důvod, proto-

že úmrtnost pacientů je velmi malá. Situace 

v  České republice v oblasti peritoneální dia-

lýzy tedy zůstává velkou výzvou. Považuji ji 

za  perspektivní dialyzační metodu,“ uvedla 

prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Most k transplantaci

Význam metody potvrdil ve  své prezentaci 

také prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., před-

nosta Transplantcentra IKEM: „Peritoneální 

dialýza pro mě představuje most k transplan-

taci – využití této léčby je spojeno s  nižší 

úmrtností pacientů. Také přežití nové ledviny 

je u pacientů léčených peritoneální dialýzou 

lepší než u pacientů na hemodialýze.“ 

Na modifi kaci stávajících režimů, tzv. adap-

tovanou automatizovanou peritoneální dialý-

zu (aAPD), která poskytuje vyšší ultrafi ltraci, 

optimalizovaný průběh čistění krve, lepší od-

straňování sodíku a  fosfátů a  snížení střed-

ního krevního tlaku, se zaměřily ve  svých 

přednáškách as. MUDr. Vladimíra Bednářová, 

CSc. z kliniky nefrologie 1. LF UK a Všeobec-

né fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Hana 

Chmelíčková z Nemocnice Třebíč. Podle nich 

Lékaři a zdravotní sestry z celé České republiky se v říjnu 2017 zúčastnili 

12. Partnerského dne České nefrologické společnosti – PD sympozia, který 

uspořádaly společnost Fresenius Medical Care a Česká nefrologická společnost. 

Klíč k úspěšné léčbě 

peritoneální dialýzou

středisek. Jsou zde rovněž příběhy, ve  kte-

rých pacienti čelí onemocnění ledvin a směle 

je překonávají. Nakonec si můžete prohléd-

nout novou sekci Inspirace, kde radí sami pa-

cienti, jak vést plnohodnotný život. 

VÝŽIVA

Pokud se ptáte, jak by měla vypadat správ-

ná dieta pro pacienty s  onemocněním led-

vin, určitě nevynechte sekci Výživa. Recepty 

na dobrá a zdravá jídla vám okoření jídelníček. 

Jednotlivé podsekce se dále věnují speciální 

výživě podle druhu onemocnění – peritoneál-

ní dialýza, CKD pacienti.

PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA

Všichni potřebujeme odpočinek od všedních 

starostí a  rutiny. Ani pokud jste na  dialýze, 

není pro vás dovolená tabu. Jeden z bene-

fi tů toho být pacientem dialyzačních středi-

sek Fresenius NephroCare, je přístup k naší 

celosvětové síti, kde mají jednotlivá střediska 

stejnou kvalitu služeb a můžete jim plně dů-

věřovat. V sekci Prázdninová dialýza můžete 

projít možnosti, které máte, najít si středisko 

dle vaší vysněné země nebo města a vůbec 

rozjet celou koordinaci dialýzy během vaší 

dovolené. Rády vám se vším pomůžou naše 

koordinátorky Prázdninové dialýzy, jejichž 

kontakt v sekci také uvádíme. 

Doufáme, že jsme vás článkem zaujali a po-

bídli vás k  prozkoumání bohatého obsahu 

našich internetových stránek. Přesvědčte se 

sami, co vše web www.NephroCare.cz nabízí. 

Hezké surfování přeje 
www.NephroCare.cz

Tip redakce:

Podívejte se na  edukační videa k  jed-

notlivým podkategoriím jako je Energie, 

Tekutiny a sůl apod. Vězte, že recepty 

i doporučení, které jsou zde k dispozici, 

jsou z pera našich lékařů a nutričních 

terapeutů!
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tato metoda léčby umožňuje širší využití peri-

toneální dialýzy u pacientů s chronickým se-

lháním ledvin. 

Praktické zkušenosti především

Program sympozia, které moderovaly 

MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka 

dialyzačních středisek Fresenius NephroCare, 

a členka výboru České nefrologické společ-

nosti as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., 

byl rozdělen do šesti bloků – Transplantace 

u peritoneálních pacientů, Optimální hydrata-

ce u peritoneálních pacientů, Zavádění perito-

neálních katetrů, Péče o exite-site, Pokročilé 

možnosti automatizované peritoneální dialýzy 

a Každodenní výzvy v peritoneální dialýze. 

Jednotlivé přednášky celého sympozia 

i  navazující diskuse odrážely po  oba dny 

především dosavadní praktické zkušenosti, 

zároveň ale nabízely doporučení pro každodenní 

praxi nefrologů a peritoneálních sester. 

„Jsem moc ráda, že jsme mohli do progra-

mu zařadit také některé nové aspekty a vě-

novat se například pacientům v pokročilém 

věku a na konci života. Péče o tyto pacienty 

má z  pohledu peritoneální dialýzy svá spe-

cifi ka a  je dobré o nich vědět,“ konstatovala 

MUDr. Michaela Ságová.

Ve čtyřech letech mu zjistili cukrovku. Začínal 

na  injekčních stříkačkách a  dnes má inzuli-

novou pumpu, kterou si nemůže vynachválit. 

Koupal se s ní v moři i termální vodě a pum-

pa fungovala bez problémů. Před třemi roky 

se k diabetu přidaly zvýšené hodnoty hladiny 

močoviny a kreatininu značící selhávání ledvin. 

Pan Luke začal být pod větším dozorem léka-

řů, ale příliš se neřídil jejich radami, protože si 

nepřipouštěl, že by se mu s  ledvinami moh-

lo něco stát. V únoru 2017 byli s manželkou 

a přáteli v termálních lázních a po příjezdu se 

jeho stav výrazně zhoršil. Bolelo ho za krkem, 

byl hrozně unavený. Vzpomíná: „Cítil jsem, že 

se se mnou vnitřně něco děje. Chodím běžně 

z Mělníka na  zahradu pěšky a  já to nemohl 

ujít!“ I když jej bolelo celé tělo, špatně se mu 

dýchalo a bylo mu čím dál hůř, k lékaři nešel 

a chodil dále do zaměstnání. Až když to jeho 

žena nevydržela a odvezla ho do nemocnice, 

Přijíždíme podzimní zbarvenou krajinou do chatové oblasti blízko Mělníka. 

U vrat jedné z chat nás vítá pan Matěj Luke (33 let), urostlý mladý chlapík ve vojenském 

svetru, spolu se svým psem Yrrou. Přivítáme se a jdeme dovnitř, kde na nás už čeká 

manželka paní Marcela. Veselý pan Luke rázně přihodí do kamen a následně se 

dozvídáme jeho příběh. 

Matěj Luke čeká na dvojitou 

transplantaci 
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šlo vše ráz na  ráz. Po pár vyšetřeních pana 

Lukeho umístili na JIPku a zahájili dialýzu. To 

už si ale nepamatuje, byl v bezvědomí: „Měl 

jsem vodu okolo plic a srdce. Kdybych večer 

nepřišel, tak do rána nežiju.“ 

Dialýza není komplikací

Po  intenzívní péči lékařů se situace začala 

zlepšovat a od té doby chodí pan Luke na dia-

lýzu. Tato událost se stala v březnu a od červ-

na začal opět chodit do práce, kde vykonává 

manuální činnost, což je vskutku obdivuhod-

ný výkon. S určitými omezeními zvládá to, co 

dříve. V práci mu vyšli vstříc, což je pro něj 

důležité, když se někdy cítí unavený a musí si 

odpočinout. Dialýza mu nevadí – říká, že mu 

to ve středisku vyhovuje, je zde milý personál, 

podívá se na  televizi, popovídá si s  ostatní-

mi pacienty a s úsměvem dodává, že může 

mělnickou dialýzu jen doporučit. Na  jeho pří-

běhu je fascinující jeho velká houževnatost 

a odhodlanost. Pan Luke konstatuje, že jestli 

to muselo přijít, tak to přišlo, nebude sedět 

v koutě a porazí to. Naštěstí je mu celá rodina 

velkou oporou. Také si našel inspiraci v knize 

„Do temnoty“, jež mu významně pomohla.

Čekání na transplantaci

Nyní pan Luke čeká na  transplantaci led-

viny a  slinivky. Lékaři mu nabídli vzhledem 

k cukrovce obojí, a po  jeho souhlasu jej za-

čali připravovat. Předtransplantační proces 

představoval dvě kola důkladných vyšetření 

– první kolo se uskutečnilo rovnou při prvním 

pobytu pana Lukeho v  nemocnici, druhé 

kolo zhruba po měsíci. Jednalo se o dese-

tidenní pobyt v  nemocnici. Dopoledne se 

odehrávala vyšetření a  odpoledne měl vol-

no. Jezdila za ním rodina, někdy i se psem, 

chodili na procházky a do blízké restaurace, 

kde si povídali. Sestřičky mu vysvětlily, že 

musí být do několika hodin schopen dorazit 

do nemocnice, nesmí nastydnout, zranit se 

a obecně být ve formě.

V době rozhovoru byl pan Luke na čekací listi-

ně na šestém místě, stejný den na dialýze mu 

ale sestřičky oznámily, že se posunul na čtvr-

té místo. Moc se na  to těší, lékařům i  ses-

třičkám věří, zároveň je samozřejmě trochu 

nervózní. Celý svůj problém vzal pan Luke 

pozitivně: „Vezmu to jedním vrzem a  budu 

v podstatě zdravý člověk.“ 

Pěšky na Sněžku

Do té doby, než zazvoní telefon, se pan Luke 

rád věnuje svým zálibám, což je především 

modelářství a  kynologie. Modýlky letadel 

si staví po  vzoru svého otce od  dětských 

let. Se psem Yrrou chodí na  tréninky, je 

členem kynologického kroužku. Baví ho 

hlavně policejní a  vojenská kynologie. Rád 

také rybaří a  užívá si chaty. A  co bude 

po  transplantaci? V  tom má pan Luke 

jasno. Chtěl by pěšky zdolat trasu z Mělníka 

na  Sněžku, domů si pořídit dalšího psího 

„zlobivce“ a s manželkou chtějí založit rodinu. 

Co k takovým pěkným plánům dodat? Snad 

jen popřát mnoho štěstí.

S příjemným pocitem z rozhovoru přijíždíme 

na Mělnickou dialýzu. Pan Luke se přátelsky 

pozdraví se sestřičkami i pacienty. Na něko-

ho může prostředí působit příliš nemocničně, 

ale atmosféra je zde až rodinná. Dáváme se 

spontánně do řeči se starším pacientem, kte-

rý leží vedle pana Lukeho. Usmívá se a říká, 

že mají s manželkou zdravíčko chatrné, ale 

optimismus jim rozhodně neschází. Pan Luke 

je mezitím již napojený na  přístroj, vypadá 

spokojeně a my můžeme odjet s pocitem, že 

jej necháváme v dobrých rukou. 
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Ani pro pacienty dialyzačních středisek Fre-

senius NephroCare není dovolená tohoto 

typu tabu. Díky službě Prázdninová dialýza 

a spolupracujícím střediskům po celém světě, 

můžete v klidu odjet do takřka kterékoli desti-

nace na celém světě. Ale vraťme se k zimním 

sportům a podívejme se, co nabízí vybraná 

česká, slovenská a  rakouská lyžařská stře-

diska s dialýzou na dosah. 

KLÍNOVEC – 

ČESKÁ KLASIKA

Pokud chcete zvolit ekonomičtější dovolenou 

nebo jen zůstat věrni České republice, můžete 

se vydat do severozápadních Čech na Klínovec. 

Nejvyšší vrchol Krušných hor je snadno dostup-

ný a od Prahy leží pouhých 140 kilometrů. 

Na  kopci se nachází celkem dvanáct sjez-

dovek od modré po  černou. Středisko vám 

sice nenabídne takový komfort jako rozleh-

lé alpské svahy, ale pokud nejste extrémně 

náročný lyžař, bude se vám i tento, na české 

poměry velký areál, líbit. Středisko operuje 

kapacitou tří lanovek a  sedmi vleků. Dá se 

využít i  skibus, který pendluje mezi středis-

ky kolem Klínovce (Fichtelberg, Boží Dar, Já-

chymov a další).

Při této dostupné variantě zimní dovolené 

můžete pro ubytování využít některou z  rou-

benek Krušných hor, připomínající idylickou 

atmosféru fi lmu S tebou mě baví svět, na sva-

hu v přilehlém stánku zakoupit čaj či klobásku 

a strávit tak příjemnou rodinnou dovolenou. 

Nejbližší dialyzační 
středisko

Fresenius NephroCare 
Karlovy Vary
(32 min. autem)

Adresa Zbrojnická 688/22

Ordinační hodiny
Po, st, pá: 6:00–2:00
Út, čt, so: 6:00–18:30

Kontakt +420 353 223 281

Ceník denních skipasů v hlavní sezóně 
Dospělí Děti Senior, ZTP

680 Kč 540 Kč 620 Kč

Ať už je zima nebo teplo, každé roční období si nese svou poetiku a činnosti, 

kterým se můžeme věnovat. Zimní období některým z nás vyhovuje, 

můžeme jej využít k zálibám, na které nemáme přes léto čas. 

Zapálíme si v krbu, uvaříme horký čaj a ideálně si zalezeme s oblíbenou knihou 

do postele. Neznamená to však, že nemůžeme být v zimě aktivní. 

Není nic lepšího, než vyrazit na lyžařskou dovolenou s rodinou nebo přáteli. 

Donovaly, Klínovec či rakouské Alpy? 

Záleží jen na vás!

DONOVALY – 

ZA BRATRY NA SLOVENSKO

V okrese Bánská Bystrica mezi pohořími Velká 

Fatra a Starohorské vrchy leží obec Donovaly. 

Lyžařské středisko je ve značné nadmořské 

výšce (1000 m. n. m.), což zejména v posled-

ních teplejších letech návštěvníci docení. Park 

Snow Donovaly se skládá ze dvou lyžařských 

středisek – Nová hoľa a Záhradiště, nabízí je-

denáct kilometrů upravovaných sjezdovek se 

dvěma lanovkami a čtrnácti vleky. Jedná se 

o sedmnáct sjezdovek. Na své si přijdou jak 

rodiny s dětmi, tak zkušení lyžaři, obtížnost 

sjezdovek je v rozmezí od modré po černou.

 

Pokud raději dáváte přednost běžkování, je 

v Donovalech k dispozici několik upravených 

běžeckých tratí a okruhů. 

Nudit se nebudou ani ti, kteří nelyžují. Stře-

disko nabízí řadu dalších atrakcí. Milovníci 

adrenalinu mohou využít jízdy na skibobech, 

paragliding nebo romantický let balonem 

nad horami. Dovolená v Donovalech bude 

určitě příjemným zážitkem i pro nesportovce 

a rodiny s dětmi, kteří mohou absolvovat ve-

černí sáňkovanou, jízdu na saních tažených 

psím spřežením či jen odpočívat v množství 

wellnes zón. 

A co si budeme povídat, zakončit večer slo-

venskými haluškami či pirohy s  brynzou 

v útulné kolibě nemá chybu. 

Nejbližší dialyzační 
středisko

FMC-dialyzačné služby, s.r.o. 
Banská Bystrica 
(28 min. autem)

Adresa Nám. L. Svobodu 1

Ordinační hodiny
Po, st, so: 6:45–24:00
Út, čt, pá: 6:45–18:30

Kontakt +421 484 413 872

Ceník denních skipasů v hlavní sezóně 
Dospělí Junior Děti

28 € 22 € 20 €

ZELL AM SEE – 

VELEHORY A APFELSTRUDEL

Výhody lyžování v Alpách není třeba popisovat. 

Jedná se o krásné lyžování na rozlehlých sva-

zích s upraveným sněhem, kde nám pod ly-

žemi ještě praskají vlnky od noční práce rolby. 

Rakouské městečko Zell am See ležící 

na  břehu jezera se střediskem Schmitten-

höhe je vyhledávanou lyžařskou lokalitou 

s  panoramatickými výhledy ze sjezdovek. 

Středisko disponuje 77 kilometry svahů, osmi 

lanovkami a desítkami vleků. Naleznete zde 

sjezdovky pro každý věk a na své si přijdou 

i  velmi nároční lyžaři. Kromě lyžování si tu 

v zimě můžete užívat například bruslení, cur-

ling nebo snowkitting na zamrzlém jezeře.

V  nespočtu restaurací a  kaváren doporuču-

jeme ochutnat pravé rakouské dobroty jako 

Knödel Zuppe (silný vývar s  obřím knedlíč-

kem), špecle, jablečný štrůdl politý teplým va-

nilkovým přelivem a samozřejmě místní pivo. 

Večer zajděte s drahou polovičkou prozkou-

mat příjemné obchůdky, kde najdete kvalitní 

oblečení, či suvenýry z dovolené. 
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Dopravit se do  střediska můžeme autem, 

cesta trvá kolem šesti hodin. Další možnost je 

doletět na  letiště v Salzburgu a dojet do Zell 

am See vlakem. 

Nejbližší dialyzační 
středisko

Feriendialyse 
Zell am See GmbH 
(6 min. autem)

Adresa
Paracelsusstraße 8, 
A-5700 Zell am See

Ordinační hodiny Po–so 7:00–17:00

Kontakt
+43 (0)6542 777 2345
www.feriendialyse-zellamsee.at 

Ceník denních skipasů v hlavní sezóně 
Dospělí Junior Děti

51 € 38 € 25 €

Tak neváhejte, přijeďte si 
užít sníh, horský vzduch 

a atmosféru, kterou v nížině 
nenajdete. Hory čekají…

CO MUSÍM UDĚLAT?
Pokud byste rádi vyjeli na  lyže nebo ja-
koukoli jinou dovolenou, stačí kontaktovat 
koordinátorky služby Prázdninová dialý-
za, které vás ochotně provedou  dalšími 
kroky (výběr vhodné destinace, zajištění 
potřebných formulářů, potvrzení od lékaře 
a  následné dojednání dialýzy na  daném 
středisku). 

Veškeré platby spojené s  dovolenou do-
poručujeme hradit až poté, co je potvrze-
na dialýza na středisku v cílové destinaci. 
Pokud se rozhodnete této služby využít, 
je nutné kontaktovat naše koordinátor-
ky nejméně 2 měsíce před plánovaným 
odjezdem na  dovolenou. Více informa-
cí naleznete na  internetových stránkách 
www.freseniusmedicalcare.cz nebo 
www.nephrocare.cz.

Pro HD pacienty:
Ing. Lucie Ptáková
lucie.ptakova@fmc-ag.com
Tel: +420 273 037 938

Pro PD pacienty:
Kateřina Chválová
katerina.chvalova@fmc-ag.com
Tel: +420 273 037 920

Ano, po letním festivalu chutí a barev mohou 

stánky se zeleninou s  postupujícím podzi-

mem působit poněkud mdle. Když se ale 

podíváte blíž, najdete mnoho druhů chutné 

zeleniny, která dozrává v chladnějším počasí, 

nebo se dá v zimních měsících dobře sklado-

vat. Náš žebříček zimní zeleniny vám některé 

z nich představí.

Zelí

Zelí a  jemu příbuzné plodiny mají mnoho va-

riant, kterým zima nevadí: bílé zelí, červené 

zelí, růžičková kapusta, hlávková kapusta, ka-

deřávek... Všechny jsou bohaté na  vitamíny 

A a C a na minerály jako železo, vápník, hořčík 

a draslík. Vašim ledvinám prospěje, když zelí 

a kapustu před použitím namočíte do vody, 

abyste vyplavili draslík, a poté je ve  velkém 

množství čerstvé vody uvaříte. Pokud jíte ku-

pované kysané zelí, dobře ho předem pro-

pláchněte. A nezapomeňte: zelí či kapustu jíst 

můžete, ale v omezeném množství a připra-

vené tak, aby neškodily vašim ledvinám.

Lahodná zimní zelenina

S příchodem chladného počasí se může zdát, 

že výběr zeleniny už není tak bohatý jako v létě. 

Zimní nabídka však zdaleka není tak chudá, jak by se mohlo zdát.

Vyzkoušejte: Teplý salát z červené-

ho zelí s kozím sýrem a kapary. 

Recept naleznete na straně 33.

Kadeřávek

Růžičková kapusta
Červené zelí Bílé zelíKapusta
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Topinambury

Tato kořenová zelenina z rodu slunečnic je známá také jako 

jeruzalémský artyčok. Její nasládlá chuť může připomínat ar-

tyčoky nebo brambory. Využití je opravdu všestranné: topi-

nambury se přidávají do salátů, podobně jako brambory se 

vaří a mixují na kaši a dají se z nich také připravit smažené 

lupínky. Je zajímavé, že obsahují velké množství inulinu, který 

pomáhá udržovat hladinu cukru v krvi. Díky tomu představují 

pro diabetiky vhodnou alternativu k bramborám.

Dýně

Dýně nejsou vhodné jen na ozdobu při halloweenu – mají také 

výbornou chuť a všestranné využití v kuchyni. Výsledek vždy 

stojí za to a je jedno, zda je vaříte, napařujete, smažíte nebo 

pečete. Ve Spojených státech je nezbytnou součástí tabule 

na Den díkůvzdání dýňový koláč. A je tu spousta dalších mož-

ností, dýňovou polévkou počínaje a praženými semínky konče. 

Vyzkoušejte: Dýňový quiche. Recept naleznete 

na internetových stránkách www.NephroCare.cz.

Dejte příležitost přehlížené zelenině – může zpestřit 
váš zimní jídelníček. Stačí zvolit některý z mnoha receptů, 

které jsou nejen lahodné, ale šetří také vaše ledviny.

Kuriozita ze světa dýní
V roce 2016 vytvořil Belgičan Mathias Willemijns světový rekord, když vypěstoval 

dýni, která vážila 1190,5 kilogramu, o 150 kg více než předchozí rekordmanka.

Kořenová zelenina

Pórek, mrkev, pastinák, červená řepa a mnoho dalších – ko-

řenové zelenině se v zimě daří. Zapomenout bychom neměli 

ani na  černý kořen či lahodný tuřín. Stačí oloupat, nakrá-

jet, namočit do vody, povařit a rozmixovat a máte výbornou 

zeleninovou přílohu. Kvůli vysokému obsahu draslíku by se 

mnoho druhů kořenové zeleniny (např. mrkev) mělo před po-

užitím namočit.

Belgická čekanka

Tuto křehkou zimní zeleninu můžete připravit na  mnoho 

způsobů. Zkuste ji například napařit či osmažit – nebo ji 

ochutnejte syrovou. Její kořeny se původně používaly k výrobě 

cikorky, náhražkové kávy bez kofeinu. Podle pověsti ji „objevili“ 

farmáři, kteří přes zimu skladovali kořeny čekanky ve skleníku 

a ke svému překvapení na nich objevili nové, jedlé „puky“.

Co je na bílé čekance zvláštní? Puky vyrážejí z kořenů pouze 

ve tmě. Pokud jsou vystaveny světlu, hořknou. Čím zelenější 

puk, tím hořčejší chuť. 

Belgickou čekanku byste neměli vařit v nádobí ze železa 

či z hliníku. Dochází v něm totiž k chemické reakci, při níž 

listy černají.

Šrucha

Tuto rostlinu si mnoho lidí plete s  plevelem, je však jedlá 

a  navíc velmi chutná. V  kuchyni má všestranné využití. 

Jejími silnými lístky můžete dochutit hlavní jídlo nebo vylepšit 

salát. Stejně dobrá je jako příloha k masu, drůbeži či rybě. 

Připravuje se stejně jako špenát.

Vyzkoušejte: Opečená čekanka s fi letem z lososa – 

recept naleznete na internetových stránkách 

www.NephroCare.cz.

Belgická čekanka

ko-

měli 

krá-

nou 

y se 

po-

Šrucha

Kořenová zelenina

Topinambury

Dýně

mijns světový rekord, když vypěstoval 

 více než předchozí rekordmanka.
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TIP: Před smažením nebo blanšírováním namočte zelí do vody, abyste snížili obsah 

draslíku. Kapary jsou velice slané. Pokud si hlídáte příjem soli, buď méně solte, nebo 

vynechte kapary. Salát chutná výborně i bez nich.

Teplý salát z červeného zelí 

s kozím sýrem a kapary

V tomto moderním, avšak jednoduchém jídle se mísí chuť kozího sýra 

s pikantním červeným zelím, zatímco kapary dodávají lahodné slané tóny. 

Podávejte jako bezmasé hlavní jídlo nebo jako přílohu k vašemu oblíbenému masu. 

Přísady:

150 g červeného zelí

2 polévkové lžíce olivového oleje 

1/2 nastrouhaného červeného jablka

3 polévkové lžíce malinového octa 

sůl, pepř 

cukr 

2–4 plátky kozího sýra (celkem 60 g) 

tymián 

1 polévková lžíce medu 

2 čajové lžičky kaparů

Teplý salát z červeného zelí 
s kozím sýrem a kapary
2 porce

Nakrájejte červené zelí na jemné plátky a os-

mažte v olivovém oleji.

Vsypejte do mísy, smíchejte s nastrouhaným 

jablkem a malinovým octem a dochuťte solí, 

cukrem a pepřem.

Kozí sýr posypejte tymiánem a gratinujte 

v troubě při teplotě 200 °C po dobu přibližně 

5 až 8 minut.

Teplý kozí sýr naaranžujte na salát z červe-

ného zelí, přidejte med a posypte rozčtvrce-

nými kapary.

Dobrou chuť!
Nutriční hodnoty jedné porce: 

kalorie 276 kcal

tuky 17,9 g 

sacharidy 21,8 g

proteiny 6,08 g

tekutiny 143 g

sodík 645 mg

draslík 314 mg

vápník 194 mg

fosfor 204 mg
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Plněné palačinky 

se sýrem a medem

Tato pochoutka vám poslouží jako výborná zimní snídaně stejně jako večeře. 

Potěší všechny přátele i členy vaší rodiny, bez ohledu na věk. 

V palačinkách se snoubí sladká chuť medu a aroma čerstvého sýra. 

Přísady:

50 g másla 

200 ml mléka 

75 g mouky 

2 vejce 

1 čajová lžička cukru 

1 špetka soli

200 g čerstvého sýra 

4 až 8 čajových lžiček pikantního medu 

(např. kaštanového) 

Trochu másla navíc na pánev

Plněné palačinky 
se sýrem a medem
2 porce

Rozpusťte máslo na mírném plameni. 

Rozmíchejte mouku v mléce, přidejte vejce, 

cukr a sůl.

Nakonec přidejte vlažné máslo. Těsto nechte 

asi 20 minut odpočinout.

Sýr nakrájejte na tenké plátky.

Na pánvi zpěňte malý kousek másla a nalijte 

na ni čtvrtinu těsta. Při nalévání pánví 

zatřeste, aby se těsto rovnoměrně rozlilo. 

Palačinku usmažte z jedné strany dozlatova, 

potom ji otočte a dejte na ni čtvrtinu sýra. 

Až se usmaží i z druhé strany, přeneste ji 

na předehřátý talíř, složte a pokapejte jednou 

až dvěma lžičkami medu. Pokračujte s další 

čtvrtinou těsta.

Dobrou chuť!

Nutriční hodnoty jedné porce: 

kalorie 473 kcal

tuky 31,3 g

sacharidy 29 g

proteiny 19,1 g

tekutiny 103 g

sodík 532 mg

draslík 240 mg

vápník 281 mg

fosfor 302 mg
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Lidé s  diagnózou chronického onemocnění 

ledvin si často všimnou, že lékař pozorně sle-

duje jejich krevní tlak. Ptáte se proč? Pokud 

trpíte vysokým tlakem neboli hypertenzí, je 

pravděpodobnější, že se stav vašich ledvin 

bude zhoršovat a možná se objeví také pro-

blémy se srdcem. Proto je pravidelná kontro-

la krevního tlaku velmi důležitá.

Tichý, ale nebezpečný

Lidé, kteří mají vysoký tlak, o  tom často 

vůbec nevědí: v běžném životě totiž nema-

jí žádné potíže. Jediný způsob, jak vysoký 

tlak bezpečně odhalit, je tedy jeho měření. 

Proto byste si tlak měli nechat změřit při ka-

ždé návštěvě lékaře či dialyzačního centra. 

Pokud trpíte chronickým onemocněním led-

ění Tic

Přirozená konstrukce našeho těla způsobuje, že krevní tlak a onemocnění ledvin bývají 

úzce propojeny. Vysoký krevní tlak může být jak příčinou, tak i komplikací spojenou 

s ledvinovým onemocněním. Zde je několik základních informací. 

Vysoký tlak a chronické onemocnění 

ledvin: spojení časté i neznámé

vin, lékař vám může zároveň provést krevní 

testy, aby zkontroloval funkci ledvin a hod-

noty dalších látek, jako je například draslík. 

Zároveň lze také zjistit přítomnost bílkovin 

v moči, což může být další signál problémů 

s ledvinami.

Souvislost mezi ledvinami a krevním 

tlakem 

Vysoký krevní tlak může časem poškodit 

vaše cévy. Důležité orgány – například led-

viny – pak mohou začít trpět nedostatečným 

přívodem krve. Vysoký tlak také poškozuje 

malé fi ltrační jednotky v  ledvinách a  ty po-

tom mohou přestat odstraňovat odpadní lát-

ky a přebytečné tekutiny z krve. Výsledkem 

může být nahromadění přebytečných tekutin 

v cévách, a ještě větší zvýšení krevního tlaku. 

Vysoký krevní tlak může být také příznakem 

chronického onemocnění ledvin; ty totiž hrají 

klíčovou roli při udržování tlaku v normě. Ne-

mocné ledviny nejsou schopné tlak účinně 

regulovat a ten v důsledku stoupá.

Držte se plánu 

Pokud vám lékař zjistí vysoký tlak, dostanete 

od něj plán léčby. Jeho součástí budou prav-

děpodobně změny v  životním stylu a  léky. 

Dodržujte instrukce svého lékaře a  sdělte 

mu každý problém či příznak, který se objeví. 

Léky je nutné brát i poté, co se váš krevní tlak 

vrátí k  normálu – ukončení medikace musí 

nařídit lékař.

Shánějte informace

V NephroCare vedeme pacienty k tomu, aby 

si o  vysokém krevním tlaku a  chronickém 

onemocnění ledvin zjistili co nejvíce informací. 

Dobře informovaný pacient se může aktivně 

podílet na své léčbě a dlouhodobém zdravot-

ním stavu. Není také od věci přesvědčit i další 

členy rodiny, aby si nechali změřit tlak.

Zapojte rodinu

Nezapomeňte zapojit rodinné příslušníky. 

Jejich podpora je důležitá při každé změně 

životního stylu, ať už začínáte držet dietu, 
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Při hemostáze je důležité mít rukavici a kůži 
stlačovat dvěma prsty.

Obr. 1

Obr. 2

snažíte se více cvičit nebo přestáváte s kou-

řením. Nejlépe funguje, když se do toho pustí 

s vámi. Vysoký tlak mívá často více členů ro-

diny a někteří z  vašich blízkých mohou být 

také ohroženi chronickým onemocněním led-

vin. Poraďte jim, ať se dobře seznámí s pro-

blematikou vysokého tlaku a ať si tlak nechají 

alespoň jednou ročně změřit.

Pokud máte otázky nebo se obáváte o svůj 

krevní tlak či léčbu, obraťte se při další ná-

vštěvě dialyzačního střediska na  personál 

NephroCare.

Jsme vždy připraveni 
vás vyslechnout!

MĚJTE SVŮJ 
KREVNÍ TLAK POD 
KONTROLOU

• Choďte na všechny plánované 

lékařské prohlídky.

• Zeptejte se lékaře, jak si měřit krevní 

tlak doma.

• Naměřené hodnoty si každý den za-

pisujte a při prohlídce je ukažte lékaři.

• Léky na snížení tlaku berte přesně, 

jak vám je lékař předepsal, a to 

i když se zrovna cítíte dobře. 

• Všechny vedlejší účinky léků hlaste 

svému lékaři. Nikdy však nepřestá-

vejte brát léky bez porady s lékařem.

• Jak si zapamatovat, v kterou dobu 

máte léky brát? Vyzkoušejte dávko-

vač s malými přihrádkami. Je rozdě-

lený podle dnů v týdnu a jednotlivé 

přihrádky mají vyznačené hodiny.

• Můžete si také nastavit budík nebo 

požádat někoho z rodiny, aby vám 

léky připomněl.

• Poctivě dodržujte dietu a cvičební 

plán. 

• Pokud potřebujete dietu upravit, 

navštivte diplomovaného nutričního 

terapeuta. 

• Nebojte se na cokoliv zeptat! Otázky 

si můžete sepsat a přinést je na příští 

prohlídku.

Odstranění jehly je důležitou součástí každé 

návštěvy dialýzy – ať jste na ní poprvé, nebo 

už máte více zkušeností. Musí se provádět 

opatrně, aby nedošlo k protržení žíly. Správ-

ný způsob odstranění rovněž minimalizuje 

poškození vstupu a pomáhá dosáhnout op-

timální hemostázy. Při první kanylaci provádí 

hemostázu vždy zkušená sestra, ale pozdě-

ji se můžete zapojit i vy. Následující přehled 

vám v tom pomůže. 

Krok za krokem

KROK č. 1 – Příprava pomůcek

Pomůcky potřebné k  odstranění jehly a  za-

stavení krvácení vždy připravuje sestra. Paci-

enti, kteří se chtějí zapojit, musí být schopni 

vyvinout tlak na cévní vstup. Pokud to není 

váš případ, sestra se o vše postará. Pokud 

však můžete a chcete pomoci, nasadí vám 

sestra v této fázi rukavici.

KROK č. 2 – Vytažení jehly

Sestra stabilizuje jehlu a opatrně odstraní ná-

plast. Tím se zabrání nadměrné manipulaci, 

která by mohla poškodit cévní stěnu a zvět-

šit místo vstupu kanyly. Máte-li suchou kůži, 

sestra bude pracovat zvlášť opatrně, aby ji 

nepoškodila. Jehla by se měla vždy vytahovat 

pomalu a pod stejným úhlem jako při vpichu. 

Počkejte, dokud nebude jehla zcela vytaže-

ná, a  teprve potom začněte místo stlačovat, 

abyste nepoškodili cévní stěnu. Během vyta-

hování jehly dávejte velký pozor, abyste rukou 

nehýbali.

KROK č. 3 – Stlačení

Je důležité stlačovat kůži dvěma prsty, abyste 

předešli podlitinám. Jeden prst přiložte nad 

vnější místo vstupu (na kůži) a druhý na vnitřní 

(cévní vstup), viz obr. 2. Tlak by měl být dost 

silný, aby zastavil krvácení, ale ne příliš velký, 

aby nepřerušil průtok krve pod cévním vstu-

pem. Nadměrný tlak může způsobit krevní 

sraženiny. 

Jak na to: odstranění jehly

a hemostáza

Personál dialyzačních středisek Fresenius NephroCare při každé vaší návštěvě 

uvítá vaši aktivní spolupráci. Tento návod vám ukáže, jak můžete v případě zájmu 

sehrát aktivní roli při odstraňování jehly a hemostáze.
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Hemostáza 

Hemostáza je proces krevního srážení. Jde 

o velmi složitý mechanizmus, který má chrá-

nit člověka před krvácením. Hemostáza má 

v podstatě tři úrovně. Na cévní úrovni dochá-

zí ke stažení hladkých svalových buněk cév, 

na úrovni krevních destiček dochází k jejich 

aktivaci a  shlukování a  na  úrovni  srážecí 

(koagulační) kaskády  vzniká vláknitý pro-

tein fi brin. Kombinace těchto procesů vede 

ke vzniku krevní sraženiny –  trombu, který 

způsobí dočasné zacelení poraněného mís-

ta do doby, než dojde k  jeho defi nitivnímu 

zahojení. 

Transplantace

Přenos celého orgánu, jeho části nebo určité 

tkáně, a to z  jednoho těla do druhého nebo 

z určitého místa těla na jiné. Důvodem tohoto 

chirurgického zákroku je poškození nebo se-

lhání původního orgánu. Orgány se získávají 

hlavně ze zemřelých, od živých dárců se dají 

transplantovat pouze párové orgány, jako led-

viny nebo plíce. Tento chirurgický zákrok je 

spojen se záchranou nebo značným usnad-

něním života příjemce orgánu.

Langerhansovy ostrůvky

Langerhansovy ostrůvky jsou malé ostrůvky 

buněk roztroušené uvnitř slinivky břišní (pan-

kreas), která jich obsahuje jeden až dva 

miliony. Existují v nich tři typy buněk – alfa, 

beta, delta, které produkují několik hormonů, 

zejména inzulin (beta buňky), glukagon (alfa 

buňky) a somatostatin (delta buňky).

KST

Koordinační středisko transplantací často 

nazývané zkráceně KST je instituce, která 

sama o  sobě netransplantuje, ale zajišťuje 

mnoho důležitých činností s tím souvisejících. 

Jedná se především o  koordinaci odběru 

orgánů a tkání, alokaci orgánů k transplantaci 

nebo vedení a správu transplantačních registrů.

Slovníček pojmů
KROK č. 4 – Kontrola chvění

Chvění byste měli cítit nad a pod místem 

stlačení. Pokud ne, zmenšete tlak na vstup, 

dokud ho neucítíte. Proč se má kontrolovat 

chvění nad a pod místem stlačení? Proto, 

abyste se ujistili, že stlačení neomezuje 

proudění krve kolem cévního vstupu. Doba 

potřebná pro hemostázu se u  jednotlivých 

pacientů liší, ale obvykle trvá kolem 8 až 

12 minut. Proces je u  konce, když vstup 

po uvolnění tlaku nejeví známky krvácení.

KROK č. 5 – Nalepte náplast

Když je hemostáza dokončena, nalepí sest-

ra hemostatickou náplast nebo vstup ováže 

sterilní gázou. Náplast by neměla být omo-

taná kolem celé ruky. To by mohlo způsobit 

„turniketový efekt“ a omezit volný průtok krve. 

Poté sestra zkontroluje váš puls nad a pod 

krytím. Jakmile je náplast na místě, můžete si 

sundat rukavici. Místo vstupu kanyly by mělo 

být zakryté, dokud se nevytvoří strup.

Správná domácí péče

Jen vzácně se přihodí, že místo vstupu kany-

ly začne doma krvácet, pokud se tak stane, 

měli byste ho nejprve stlačit stejně jako v dia-

lyzačním centru. Počkejte alespoň pět minut 

a potom zkontrolujte, jestli krvácení přestalo. 

Pokud ano, nalepte novou náplast. Pokud 

krev stále teče, stlačte znovu. Kdyby krvácení 

trvalo více než půl hodiny, obraťte se na své 

dialyzační středisko. 

Jsme vděční všem pacientům, kteří po-

máhají při hemostáze, přestože je k tomu nikdo 

nenutí. Pokud se chcete o hemostáze a vaší 

léčbě dozvědět více, obraťte se na sestru.

Po úplném vytažení jehly 

stlačte ránu dvěma prsty.

Vydržte 8 až 12 minut 

(bez kontrolování). 

Po první kanylaci nechte sestru 

stlačovat ránu 20 minut 

(bez přestávky).

Zde jsou základní pokyny, které byste měli dodržovat během procesu hemostázy: 

Nezapomeňte zkontrolovat chvění 

nad a pod místem stlačení.

Nedívejte se příliš brzy: můžete 

přerušit proces srážení a znovu 

spustit krvácení.

Neomotávejte náplast kolem celé 

paže.

Základní pokyny
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Kdy jste si naposledy složili puzzle?

Pokud jste skládačkoví nadšenci, řeknete 

možná včera nebo minulý týden. Třeba jste 

už ale vyšli ze cviku a od vašeho posledního 

setkání s vykrojenými dílky uběhlo několik let. 

Ať tak anebo tak, sto let stará zábava přichází 

s něčím novým: 3D puzzle!

Co je 3D puzzle?

Tradiční skládačky bývají z kartonu a sestavují 

se na ploše. 3D puzzle potřebuje prostor. To 

znamená, že musíte jednotlivé dílky posklá-

dat do sekcí v různých směrech: nahoru, dolů 

a dokonce do stran. 3D puzzle jsou přiroze-

ně mnohem složitější než jejich dvourozměr-

ní předchůdci, výsledek však rozhodně stojí 

za námahu.

3D puzzle: malá umělecká díla

Nahoru, dolů, ze strany na stranu. 3D puzzle přináší do světa skládaček 

doslova novou dimenzi. Z hromady malých dílků vznikají slavné lodi, 

ohromné stavby, nové světy – zkrátka malá umělecká díla, která si může doma 

sestavit každý.

Dříve a dnes 

Výroba dvourozměrné skládačky je jednodu-

chá – stačí potisknout karton obrázkem (na-

příklad krajiny či budovy) a potom vyříznout 

dílky předepsaných tvarů pomocí speciální 

přímočaré pily. Její anglický název „jigsaw“ se 

také od poloviny 18. století objevuje v pojme-

nování skládaček: jigsaw puzzle. 

Dnešní počítačové programy umožnily roz-

mach trojrozměrných skládaček, jejichž slo-

žením vzniká prostorový model. 3D puzzle 

se poprvé objevilo v 90. letech ve Spojených 

státech a rychle si získalo oblibu. Spíše než 

z  lepenky bývá vyrobeno z pěnového plas-

tu a díky tomu není k sestavování potřeba 

lepidlo. Někteří výrobci dávají na zadní stra-

nu dílků čísla, aby zájemcům usnadnili práci. 

Nikoho nepřekvapí, že výběr staveb, krajin 

a objektů neustále roste. Mnohé z nich vy-

padají opravdu velkolepě a  jejich tvůrci se 

jimi rádi chlubí.

Procvičte si mozek

Jak zůstat duševně fi t v jakémkoliv věku? Stu-

die ukazují, že se vyplatí neustále zaměstná-

vat mozek. Sestavování 3D puzzle zapojuje 

tělo i ducha, rozvíjí jemné motorické doved-

nosti a bystří mysl. Pokud jste úplní začáteč-

níci, je možné, že budete zpočátku váhat či 

pochybovat o svých schopnostech. Jakmile 

to však zkusíte, získáte sebedůvěru a práce 

vám půjde rychleji. Třeba se z  vás nestane 

rekordman, ale tréninkem se určitě zlepšíte. 

Kromě toho vám poděkuje vaše tělo i mysl.

Jak na to

Pokud jste v minulosti zanevřeli na 3D puzzle, 

protože vám přišlo příliš složité, máme pro 

vás dobrou zprávu. Ano, sestavování může 
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NĚKOLIK RAD 
A ZLEPŠOVÁKŮ

 Nejprve si rozdělte dílky podle 

barev nebo vzorů, jak jste zvyklí 

z běžných skládaček.

 Tyto skupiny dále rozdělte podle 

tvarů (najděte okrajové dílky).

 Užitečný tip: okrajové dílky mohou 

být ploché, nebo mohou mít 

čtvercové zářezy.

 Jakmile najdete všechny okraje, 

začněte je sestavovat podobně 

jako u běžné skládačky.

 Když dokončíte jednu část sklá-

dačky (všechny okraje by měly být 

hladké, nebo by měly mít čtverco-

vé zářezy), dejte ji stranou a začně-

te pracovat na další.

 Sestavili jste všechny části. Je čas 

je spojit do trojrozměrného objektu.

 Pokud potřebujete, přizvěte něko-

ho na pomoc. Pár rukou navíc se 

vždycky hodí.

být náročné, ale třeba vám pomůže vhodně 

zvolená strategie. Tajemství úspěchu sesta-

vování 3D puzzle – jež může mít méně než sto, 

ale také více než dva tisíce dílků – je v rozlo-

žení stavby na menší, ploché části. Teprve 

až je budete mít hotové, přichází čas spojit je 

do trojrozměrné stavby. 

Inspirace: soutěž ve skládání 3D puzzle

3D puzzle je skvělá zábava na  dlouhé zim-

ní večery v  teple domova, ale stejně dobře 

funguje i ve větší společnosti. Máme pro vás 

inspiraci: co takhle uspořádat soutěž ve sklá-

dání 3D puzzle ve vašem dialyzačním středis-

ku Fresenius NephroCare? Dejte se dohro-

mady s dalšími pacienty na dialýze a užijte si 

společné odpoledne.

Vylosovaným zasíláme malý dárek!

J. Žaloudková, Hlinsko

Vladimíra Bustová, Vysoké Veselí

Petr Škarda, Jindřichův Hradec

Gratulace vítězům z minulého čísla

Děkujeme všem za velké množství správných 

tajenek křížovky, které jste nám zasílali elek-

tronicky e-mailem i  klasickou poštou. A  jak 

tedy tajenka zněla? „Nezapomeňte  zapo-

čítat zmrzlinu do  svého denního limitu 

tekutin či živin.“

Osmisměrka

AGENT – ANTIPATIE – ATESTACE – BAMBULKA – BASKLARINET – BLUES – BRATRSTVO – CARMEN – CEREMONIÁL – 

DEUTERIUM – DIECÉZE – DOPAD – ELASTIN – EMBRYO – ESKALÁTOR – ESTÉT – EVAKUANT- FANTASTA – GEODET – 

GULÁŠ – HADOVKA – HLUCHAVKA – HOUBA – CHVALOŘEČENÍ – IDENTITA – ISLÁM – JEDNOTA – KAMERA – KASTROLEK – 

KLEPTOMANIE – KOKTEJL – KOMÍN – KUTNA – LABILNOST – LAKOMSTVÍ – MANUFAKTURA – MECENÁŠKA – MINARET – 

MUMRAJ – MUŠKA – MYSLITEL – NEČINNOST – NEROZUMNOST – NESMYSLNOST – NESTVŮRA – NETVOR – NOTES – 

OBCHŮZKA  – OBOJEK  – ODPOR  – ODSAZENÍ  – OHRNUTÍ  – OPALOVAČKY  – ORÁKULUM  – OSTROST  – OSTYCH  – 

OTROCKOST  – PATRIARCHA  – PENZION  – PIŠKOTA  – PLAKÁTEK  – POLIKLINIKA  – POPRAVIŠTĚ  – PORTUGALEC- 

PRIMULE – PŘEPONA – PŘEŽITÍ – PŘÍŠERA – PUBERTA – REPETITOR – RIGOL – SEKRECE – SENILITA – SENTIMENTALITA – 

SLUNOVRAT – SPIRITISMUS – SRPEN – STAROBYLOST – STUDIE – ŠAMSTR – TOAST – TONUS – TRABL – TŘESLICE – 

USTAVIČNOST – VENTILÁTOR – VERZE – VESNIČAN – VITALITA – VRCHNOST – VRTULE – VÝROBEK – ZTUCHLINA
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Benešov

Máchova 400

(areál nemocnice)

256 01 Benešov

Tel.:  317 756 402

Hlinsko

Husova 19

539 01 Hlinsko

Tel.: 461 002 461

Chomutov

Kochova 1185

(areál nemocnice)

430 12 Chomutov

Tel.: 474 447 920

Chrudim

Václavská 570

(areál nemocnice)

537 01 Chrudim

Tel.: 469 653 473

Kadaň

Golovinova 1559

(areál nemocnice)

432 01 Kadaň

Tel.: 471 003 011

Karlovy Vary

Zbrojnická 688/22

(areál nemocnice)

360 09 Karlovy Vary

Tel.: 353 223 281

Kladno

Vančurova 1548

(areál nemocnice)

272 59 Kladno

Tel.: 313 030 820

Kolín

Žižkova 146

(areál nemocnice)

280 20 Kolín III

Tel.: 321 720 871

Louny

Rybalkova 1400

(areál nemocnice)

440 01 Louny

Tel.: 415 620 329

Mariánské Lázně

Tepelská 137

353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 622 604

Mělník

Pražská 528/29

(areál nemocnice)

276 01 Mělník

Tel.: 325 203 170

Most I

J. E. Purkyně 270

(areál nemocnice)

434 64 Most

Tel.: 476 173 471

Most II

Moskevská 14

434 01 Most

Tel.: 471 003 076

Nymburk

Nádražní 382/1

288 02 Nymburk

Tel.: 325 203 190

Pardubice I

Kyjevská 44

(areál nemocnice)

532 03 Pardubice

Tel.: 466 014 304

Pardubice II

Masarykovo nám. 2667

(poliklinika)

530 02 Pardubice

Tel.: 466 512 078

Plzeň

Alej Svobody 29

323 00 Plzeň

Tel.: 377 534 105

Praha 4 - Krč

Kukučínova 1151/1

142 00 Praha 4 - Krč

Tel.: 244 090 330

Praha 5 - Motol

V Úvalu 84

(areál FN Motol, pavilon 22)

150 06 Praha 5 - Motol

Tel.: 224 436 090

Praha 6 - Střešovice

U Vojenské nemocnice 1200/1

(areál nemocnice)

162 00 Praha 6 - Střešovice

Tel.: 220 510 107

Praha 9 - Vysočany

Sokolovská 304/ 810

(poliklinika)

190 61 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 284 683 292

Praha 10 - Vinohrady

Šrobárova 50

(areál FNKV, pavilon S1)

100 34 Praha 10 - Vinohrady

Tel.: 267 168 100

Příbram

Podbrdská 269

(areál nemocnice)

261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: 318 654 315

Slaný

Politických vězňů 576

(areál nemocnice)

274 01 Slaný

Tel.: 312 521 994

Sokolov

Slovenská 1863

356 01 Sokolov

Tel.: 352 622 653

Síť dialyzačních středisek Fresenius 

NephroCare v České republice

Před zařazením na čekací listinu transplantace ledviny je důležité vždy zvážit 

všechna pozitiva, která vám transplantace může přinést. 

Existuje mnoho pacientů, kteří vám mohou sdělit osobní zkušenosti a potvrdit, 

že jak výkon samotný tak i pooperační období není nic, co by se nedalo zvládnout. 

Co vám transplantace přinese, se dozvíte v tajence naší křížovky.

Křížovka o ceny

Tajenku křížovky nám můžete zaslat do 31. 3. 2018 na adresu Fresenius Medical Care, časopis Péče pro 

mne, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, nebo na e-mail: casopis.nephrocare@fmc-ag.com, případně 

využijte schránku v čekárně ve vašem dialyzačním středisku, a zúčastněte se slosování o 3 drobné ceny. 

Nezapomeňte na sebe připojit kontakt.
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Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
tel.: 273 037 900, 273 037 901, e-mail: fresenius@fresenius.cz
www.freseniusmedicalcare.cz, www.nephrocare.cz ©
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