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DIALIZA DOMOWA – ŻYCIE BEZ GRANIC 
ogólnopolska kampania edukacyjna na temat 
jako ści życia osób dializowanych  
 
 
Społeczna świadomo ść w zakresie przeciwdziałania przewlekłej chorobie 
nerek jest bardzo niska. Polacy nie wiedz ą, jakie badania diagnostyczne 
słu żą rozpoznaniu tej choroby. Nie maj ą też, w zdecydowanej wi ększości, 
pojęcia o tym, jakie objawy powinny ich zaniepokoi ć i wzbudzi ć 
podejrzenie wyst ąpienia przewlekłej choroby nerek. Najnowsze badanie  
przeprowadzone przez TNS OBOP, w dniach 21 – 24 sty cznia 2010 roku, 
dowodzi bardzo niskiej świadomo ści polskich pacjentów w obszarze 
profilaktyki chorób nerek.  
 
Badanie TNS/OBOP wykazało również, że Polacy mają niski poziom wiedzy na temat miejsc,  
w jakich chorzy wymagający dializ mogą je przeprowadzać – tylko jedna czwarta Polaków wie, 
że mogą być one przeprowadzone zarówno w warunkach szpitalnych jak i domowych. Co 
niepokojące, brak wiedzy odnotowujemy także wśród samych najbardziej zainteresowanych – 
we wszystkich tych grupach - chorych na przewlekłą chorobę nerek, osób mających pośredni 
lub bezpośredni kontakt z dializami, najczęściej uważa się, że mogą być one wykonywane 
wyłącznie w warunkach szpitalnych.  
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów Dializowanych, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, 
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej oraz Polskie Towarzystwo Transplantacyjne 
wspierają ogólnopolską kampanię "Dializa domowa - życie bez granic". Akcja jest adresowana 
do osób rozpoczynających dializoterapię, ich rodzin i opiekunów, a także do poszukujących 
wiedzy na temat możliwości aktywnego życia podczas leczenia.   
 
Głównym celem programu jest edukacja pacjentów i ich rodzin, w zakresie możliwości 
dostępnej terapii nerkozastępczej. Ponadto w ramach programu „Dializa Domowa – życie bez 
granic” pacjentom i ich rodzinom przekazywana jest wiedza, która ułatwia im stałe prowadzenie 
aktywnego stylu życia, bez obaw o wykluczenie pacjenta dializowanego z normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Nad jakością informacji w trakcie kampanii czuwa Rada 
Ekspertów, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - 
głównego partnera "Dializa domowa - życie bez granic".  
 
Podstawowym elementem kampanii jest strona www.dializadomowa.pl  , gdzie każdy 
zainteresowany, zarówno pacjent i jego rodzina, personel medyczny czy przedstawiciele 
mediów znajdą odpowiednie dla siebie informacje na temat dializy otrzewnowej.  Strona  
w prosty sposób przybliża temat dializy otrzewnowej, czyli domowej.  
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Problem dializy  
Dializoterapia jako metoda leczenia nerkozatępczego jest tematem rzadko poruszanym  
w mediach. Dziennikarze zajmujący się tematyką zdrowotną nie mają wystarczającego dostępu 
do rzetelnej informacji na ten temat. Efektem jest niska społeczna świadomość możliwości 
aktywnego życia z chorobami nerek. Inicjatywy zwracające uwagę na problemy tej grupy 
pacjentów nie docierają do szerokiego grona odbiorców.  
 
Dializa to metoda oczyszczania krwi z toksyn. Dializoterapię stosuje się u pacjentów ze 
schyłkową niewydolnością nerek. Metoda ta umożliwia usunięcie z organizmu pacjenta 
większości szkodliwych produktów przemiany materii, które naturalnie są eliminowane dzięki 
pracy nerek. Zabieg ten ma również na celu utrzymanie adekwatnego bilansu płynowego.  
 
Najczęściej stosowane są dwie metody dializy: hemodializa oraz dializa otrzewnowa. 
Zasadniczą różnicą jest fakt, że w Polsce dializę otrzewnową można wykonywać w warunkach 
domowych. Decyzję o podjęciu zarówno dializy otrzewnowej jak i hemodializy  
w każdym przypadku podejmuje lekarz, adekwatnie do stanu i możliwości pacjenta.  
 
Eksperci kampanii  

• Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Dyrektor Instytutu Transplantologii Akademii 
Medycznej w Warszawie  

• Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski, Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii  
• Doc. dr hab. med. Tomasz Stompór, Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
• Prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz, Kierownik Kliniki Nefrologii Wojskowego Instytutu 

Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Komitet Patofizjologii Klinicznej 
Polskiej Akademii Nauk  

• Prof. dr hab. Andrzej Więcek, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego  
• Prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii 

Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 

 
O Światowym Dniu Nerki  
Obchodzony na całym świecie w drugi czwartek marca Światowy Dzień Nerki to wyjątkowy 
pretekst do informowania i edukowania autorów polityki zdrowotnej, krajów które są najbardziej 
zagrożone PChN oraz podnoszenia świadomości opinii publicznej w zakresie zagrożenia, 
profilaktyki i leczenia chorób nerek. Dzięki seminariom, kongresom naukowym i konferencjom 
prasowym, wszyscy możemy przyczynić się do pozytywnych zmian w systemie opieki 
zdrowotnej i praktykowania zdrowego trybu życia. 
 
Najbliższy Światowy Dzień Nerki będzie obchodzony 11 marca 2010 roku i będzie dotyczył 
cukrzycy jako głównej przyczyny poważnych powikłań nefrologicznych. W 2009, czwarty 
Światowy Dzień Nerki celebrowano w trakcie 370 różnych uroczystościach, które odbyły się  
w przeszło 100 krajach, na sześciu kontynentach. Wsparcie gwiazd takich jak Tom Hanks czy 
Johnny Depp znacznie wzmocniło rozpoznawalność kampanii. Więcej szczegółów na: 
www.worldkidneyday.org  
Światowy Dzień Nerki w Polsce jest organizowany w ramach akcji „Dializa Domowa – Życie Bez 
Granic” dzięki firmie Baxter Polska. 
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