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Jak se zije
pacientüm
s dialrzou?

DIky domácI
peritoneálnI
dial9ze
nemusela Petra
Kiszová jezdit
tak asto do
nemocnice
a mohia btvic
doma se svou
dcerou

PfináIme yam rozhovor s Petrou Kiszovou
z Olomouce, která je p0 transpiantaci ledviny
a povIdala S S námi o domácI dial’9ze,
dia1yzanI metodé, která nenI mezi esk9mi
pacienty pI1i rozIenâ.
Jak se u vás zjistilo, e mate
nemocné ledviny?
Ve zaalo, kdy ml bylo ffináct let.
Méla jsem stale lzeñ a byla asto
unavená. Po néjakém ase ml lékai
diagnostikovali diabetes mellitus
1. typu. Stale jsem chodila do prá
Ce, vdala jsem Se, otéhotnéla a ped
osmi lety jsem porodila dye déti.
A pIed esti lety me zaaly zlobit
I ledviny, které postupné piestávaly
fungovat.
Kterou metodou dialzy LékaI9
vai Lébu zahájili?
Zaala jsem s hemodializou. Kvtli
dlouhm cestám do nemocnice jsem
z práce odela do piného invalidnIho
déchodu. Dlouh as tráven v ne
mocnici jsem snáela opravdu velmi
patné. Dá se Ict, e jsem se cItila
jako na horské dráze. Podle lékalO
zpOsobovalo tyto v9kyvy hromadénl
odpadnIch látekv mém tële. Hemo
dial9zou ml funkci ledvin nahrazovali
ff1 mesIce. Ale shunt cévni spoj
ka, pomocI které me napojovali na
umëlou ledvinu ml neustále délal
problémy.
—
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NástedovaLa tedy zmèna
dia1yzanI metody?
Ano, lékai zvolili peritoneálni dial9zu,
která je etrnéjI a asové méné náro&
ná. Je to metoda iténI krve, kterou
jsem Si zaala provádét sama doma,

proto se jI take Iká domácI dialza. Do
bini dutiny ml zavedli katetr, s jeho
pomocI jsem Si zaala nëkolikrát dennë
do bflcha napoutët dialyzanI roztok.

Stailo dodrovat asov harmono
gram a hygienické podminky. To ml

pineslo moThost bt s dcerou doma
a netrávit tolik asu v nemocnici. Pie
vzala jsem odpovédnost za svou lébu
do vlastnIch rukou. Zéstala ml jen
jedna kontrola v nemocnici mésIné.
Vëdéla jsem, e existuje I pIstroj tzv.
cycler, kter vechnu práci udélá skoro
sam béhem nod, ale v té dobé moje
pojit’ovna jeho pouivánI nehradila.
To se ale asem zménilo a pro me to
znamenalo dalI krok ke svobodnému
ivotu. Pes den jsem byla zase mámou
na sto procent.
—

A pak násLedova(a
transplantace?
U rok mám transplantovanou ledvinu.
Byla jsem na tzv. kombinované trans
plantaci, lékafl ml spolu s ledvinou
voperovali I slinivku. Ta ml ale zpaso
bovala opakované zánéty, take ji a
sem museli vyoperovat. Cukrovkáem
zéstanu asi nadosmrti. NynI pouIvâm
inzulinovou pumpu. Kdybych se méla
vrátit zpátky k dialyze, napIlklad pokud
by ml selhala transplantovaná ledvina,
chtëla bych znovu peritoneálnI dial9zu
a metodu APD s cyclerem. Byla jsem
s nI maximálné spokojená a la bych do
toho znovu.
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Pacienti mail pH této metodé vice
volnosti, mohou snadnèji cestovat
a chodit do zaméstnáni, nemusejI jIt
do invalidnIho düchodu.
Maji vétI volnost v pfijmu potravy,
ale i mnostvl vypitch tekutin.
Léba neni tak nâroná na pravidelné
návtévy nemocnice.
Pacienti musejI bt ochotni vzit zod
povédnost za svoji lébu na sebe.
Metoda je vhodná i pro starl
pacienty, ktefI se patnè pohybujI
a pfevozy sanitkou na hemodia1zu je
stresuji. Takzvané vmény jim mohou
provâdét zdravotni sestry z agentur
domácl pée.
Pacientüm se krev istI prübéné,
nemaji tedy tak velké v’kyvy krev
nIho tiaku a nehromadI se jim tolik
odpadnIch látek v tële.
Peritoneálni dialza je metoda, kterou
lékafi doporuuji jako pek1enovacl
metodu k transpiantaci, protoe
domácl dialza umoñuje zachovat po
deli dobu zbytkovou funkci ledvin.
M 70% pacientü si müe zvolit mezi
hemodializou a domáci dialzou.
Domácl dia1zu u nás vyulvá zatim

relativné málo pacientü, pouze 8 %
ze vech pacientü s dialzou. V ze
mIch, jako je napflklad Nizozemsko,
je to 20 %, ye Velké Britânii dokon
ce 36 procent.

