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NASZE PODRÓŻE, MAŁE I DUŻE
Dializa kojarzy nam się na pewno
z licznymi ograniczeniami. Oprócz
diety pojawia się wrażenie przykucia do jednego miejsca – stacji dializ.
Życie codzienne, tak dobrze znane
wszystkim pacjentom, pomiędzy domem a ośrodkiem dializ. Na szczęście
w dzisiejszych czasach możemy tę rutynę przełamać. Nie możemy zrezygnować z dializ ale możemy na kilka
dni czasem tygodni zmienić otoczenie. Wczasy, wyjazdy, relaks – to nie
są fanaberie. Poznanie nowych ludzi,
odwiedzenie miejsc które zawsze
chciało się zobaczyć lub po prostu
udział w rodzinnych uroczystościach
pozwolą na chwilę zapomnieć o chorobie.
W dzisiejszych czasach chory dializowany może podróżować bez większych przeszkód po całej Polsce.
Warunkiem jest tylko wcześniejsze
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zarezerwowanie sobie terminu w stacji dializ. Nie jest to trudne a prowadzący stacje dializ często ułatwiają
jak mogą dostęp do ich usług.
Aktywność pacjentów dializowanych jest bardzo ważna, zarówno ze
względów fizycznych, psychicznych
jak i społecznych. Staramy się zachęcać wszystkich do podróżowania,
gdyż niewydolność nerek nie powinna oznaczać zniewolenia pacjenta
i uwiązania do jednej stacji dializ.
Zapraszamy do wodzenia palcem
po mapie i znalezienia dla siebie wymarzonego miejsca na tegoroczny
urlop.
UDANYCH WAKACJI
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Osób Dializowanych

ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK
W POLANICY-ZDROJU
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM MEDYCZNE S. A.
UL. JANA PAWŁA II 2
57-320 POLANICA-ZDRÓJ

DIALIZY GOŚCINNE
W STACJI DIALIZ

POLANICA-ZDRÓJ
Polanica-Zdrój jest uzdrowiskiem położonym w Kotlinie
Kłodzkiej. Miasto zachwyca swoim urokiem. Otoczone górami, pełne zieleni i szlaków dostosowanych do każdego
wieku i możliwości, o rozwiniętym zapleczu gastronomicznym, umożliwia spędzenie wolnego czasu przyjemnie i aktywnie. Brak przemysłu, czyste powietrze, mnogość źródeł
wód mineralnych, łagodny klimat podgórski predestynują
Polanicę do tego, by stać się kurortem.
Większość domów uzdrowiskowych, Pijalnia Wód Mineralnych, Teatr Zdrojowy, Sala Koncertowa położone są
w Parku Zdrojowym. Park zachwyca bogactwem okazów
flory rodzimej i egzotycznej.
Miasto przez cały rok proponuje bogatą ofertę imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych.
Walory przyrodnicze tego regionu Sudetów zaowocowały powstaniem w 1993 roku Parku Narodowego Gór
Stołowych, w którym możemy podziwiać unikalną rzeźbę,
wzbogaconą dużym nagromadzeniem rozmaitych form
erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, czy pojedynczych skałek o niespotykanych kształtach. Dlatego Góry Stołowe są wyjątkowymi w skali Polski.
W okolicy znajdują się miejsca kultu religijnego. Nie
sposób pominąć miejsca zwanego polską Jerozolimą,
czyli Bazyliki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin
w Wambierzycach czy kaplicy czaszek w Czermnej.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju
usytuowane jest w zalesionej części Polanicy-Zdroju. Wokół szpitala panuje cisza, a za oknami można podziwiać
świerkowe lasy. Zielona przestrzeń wokół szpitala wpływa
na dobre samopoczucie oraz szybszą i lepszą rekonwalescencję pacjentów.
Szpital powstał w 2005 roku jako szpital zabiegowy,
wielospecjalistyczny. Jest placówką nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa zarówno w zakresie opieki nad pacjentem, jak i samego budynku. Posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Wśród wielu oddziałów szpitalnych i poradni w Specjalistycznym Centrum Medycznym znajduje się Stacja Dializ,
która świadczy usługi z zakresu hemodializoterapii. Placówka serdecznie zaprasza kuracjuszy i turystów z przewlekłą
niewydolnością nerek na gościnne zabiegi hemodializ. Dla
pacjentów ubezpieczonych dializy są bezpłatne, natomiast
goście z zagranicy oraz osoby nieubezpieczone mają możliwość skorzystania z dializ odpłatnie.
Pacjentom dializowanym zapewniamy transport i miejsce w pokojach gościnnych w cenach preferencyjnych.
Pokoje gościnne znajdują się terenie Szpitala.
Aby skorzystać z dializ gościnnych prosimy o kontakt w celu przygotowania wymaganych dokumentów.
Wszystkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:
sekretariat oddziału:
74 86 21 100 wew. 135
pielęgniarka
koordynująca:
74 86 21 100 wew. 139
kierownik Stacji Dializ: 74 86 21 100 wew. 138
rezerwacja
pokoi gościnnych:
519 560 220
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.scm.pl
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DaVita posiada swoje ośrodki w wielu
urokliwych miejscach, dzięki czemu możesz zaplanowad swoje wakacje. Zapraszamy!
www.davita.pl
Lubelszczyzna to region, do którego
turyści zaglądają coraz chętniej, ale tylko
o niewielu miejscach można powiedzied,
że są zatłoczone. Mimo pozornej monotonii krajobrazu znajdziemy tu wspaniałą
przyrodę, z puszczaoskimi lasami, jeziorami, moczarami i bogactwem zwierzyny. Wspaniałej przyrodzie towarzyszy
specyficzna atmosfera wschodniej prowincji i dawnej krainy chasydów. W kresowych miasteczkach pozostały po minionych czasach liczne pamiątki: synagogi, mykwy i kirkuty. Często w jednej miejscowości stoją
w zgodzie od wieków, tuż obok siebie, kościół, cerkiew i synagoga, będąc milczącymi pomnikami wielowiekowej tradycji tolerancji i współpracy pomiędzy różnymi narodowościami.

Wielkopolskie to drugie, po mazowieckim, największe województwo w Polsce (i trzecie pod względem liczby ludności). Na tak dużym obszarze nie brakuje atrakcji turystycznych. Województwa nie
można utożsamiad wyłącznie z historyczną Wielkopolską. W jego skład wchodzą bowiem również
fragmenty ziemi lubuskiej, wieluoskiej czy śląskiej. W Wielkopolsce znajduje się wiele miejsc związanych z początkami polskiej paostwowości. Wizyty w Poznaniu, Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, kaliskim Zawodziu czy w Trzemesznie to punkty obowiązkowe dla miłośników historii. Wielkopolskie to
również region z największą ilością pięknych pałaców i dworów. Rogalin, Gołuchów, Antonim, Rydzy-
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na czy Śmiełów to prawdziwe architektoniczne perełki. Dla wielu osób
Wielkopolskie jest mało ciekawe przyrodniczo, nie brakuje tu jednak pięknych pojezierzy, dzikich puszczy, malowniczych dolin rzecznych; jest
i lokalna „Szwajcaria” (Żerkowska). To
region niezwykle atrakcyjny dla kajakarzy i żeglarzy, a ze względu na „płaskośd” oraz dobrą infrastrukturę –
jedne z najlepszych dla rowerzystów.

Województwo Zachodniopomorskie –
nadmorska kraina pełna wspaniałych
przygód!
Morze przygody – to hasło, które
w pełni odzwierciedla charakter regionu. Różnorodnośd występujących
tutaj walorów sprawia, iż na Pomorze
Zachodnie możemy zaprosid każdego
turystę. Zachodniopomorskie
to
przede wszystkim natura. Piękne,
szerokie, piaszczyste plaże wraz
z otaczającymi je Morzem Bałtyckim
oraz wydmami stwarzają warunki do rozwoju turystyki zarówno wypoczynkowej jak i aktywnej. Rzeki,
pojezierza, lasy to raj dla wielbicieli wypoczynku wśród przyrody, a istniejące na terenie regionu Parki
Narodowe i Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody umożliwiają podziwianie różnych gatunków fauny
i flory, których często nie można zobaczyd na innych obszarach. Pomorze Zachodnie to także niespotykane walory uzdrowiskowe. Złoża borowin, łagodny klimat, solanki – to wszystko sprawia, że zachodniopomorskie uzdrowiska są cennym elementem przyciągającym turystów i kuracjuszy. Gwarantujące niezwykły wypoczynek, poprawiające zarówno urodę, jak i zdrowie, są niezwykłym sposobem
na wakacyjny relaks.

DaVita sp. z o.o. jest oddziałem światowego operatora w zakresie świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc., firmy z grupy pięciuset największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych ‘Fortune 500(R)’. Jesteśmy wiodącym dostawcą usług z zakresu leczenia nerkozastępczego. Dziś w 2.290 ośrodkach, stacjach dializ DaVita zlokalizowanych w
Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie i Azji leczonych jest około 174.000 pacjentów.
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Zapraszamy na DIALIZĘ WAKACYJNĄ z Diaverum
Od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Kujawy, aż po Mazowsze, Małopolskę, Podkarpacie i Dolny
Śląsk zapewniamy najwyższe standardy leczenia, wysokokwalifikowany i doświadczony zespół medyczny oraz miłą atmosferę.

POMORZE
„Wrota Pomorza” do uzdrowisk i kurortów nad Morzem Bałtyckim, ale także wiele interesujących zabytków, atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
Stacja Dializ Diaverum w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, tel. 58 320 71 55
Stacja Dializ Diaverum w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 620 11 63
Stacja Dializ Diaverum w Starogardzie Gdańskim, ul. Balewskiego 1, tel. 563 34 97
KASZUBY
Region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza. Wyjątkowe ukształtowanie terenu od brzegu morza przez jeziora do lesistych terenów regionu Pomorskiego.
Stacja Dializ Diaverum w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36A, tel. 58 686 22 08
Stacja Dializ Diaverum w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57/58, tel. 58 532 13 74
WARMIA I MAZURY
Region o wybitnych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Nazywany Krainą Tysiąca Jezior, choć jest ich ponad dwukrotnie
więcej. Część tych jezior, spięta kanałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.
Stacja Dializ Diaverum w Giżycku, ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 24A, tel. 89 537 16 00
Stacja Dializ Diaverum w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, tel. 89 649 56 38
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LUBELSZCZYZNA
Między Wisłą a Bugiem, na styku kultur wschodu i zachodu - kusi egzotyką. Pełna przyrody i zabytków. Najlepiej przyjechać tu
na dłużej, aby mieć dość czasu na długie spacery i rowerowe wycieczki.
Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6, tel. 81 740 46 59
Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, Al. Kraśnicka 100, tel. 81 537 46 73
Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, ul. Staszica 11, tel. 81 532 04 16
Stacja Dializ Diaverum w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149, 15 872 46 40
Stacja Dializ Diaverum w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, tel. 81 854 26 48
MAŁOPOLSKA
Historyczne serce Polski. Tatry i Kraków, górskie kurorty i uzdrowiska przyciągają rzesze turystów. Tutaj jest najwięcej parków
narodowych ze wszystkich województw w Polsce.
Stacja Dializ Diaverum w Krakowie, Osiedle Młodości 11, 12 686 60 88
KUJAWY
Kujawsko-pomorskie obfituje w zabytki prasłowiańskie, znane uzdrowiska i atrakcje przyrodnicze. Kraina niezależnych miast,
zróżnicowanych kulturowo przestrzeni i czternastu obserwatoriów astronomicznych.
Stacja Dializ Diaverum we Włocławku, ul. Wieniecka 49, tel. 54 412 96 00
MAZOWSZE
„Serce Polski” pełne atrakcji dla aktywnego i lubiącego zabytki turysty. Największe województwo ze stolicą kraju, a poza nią
wijące się poplątane drogi Mazowsza prowadzą nas do miejscowości, z których każda opowiada swoją historię.
Stacja Dializ Diaverum w Warszawie, ul. Chocimska 5, tel. 22 823 98 01
Stacja Dializ Diaverum w Warszawie, ul. Cegłowska 80, tel. 22 633 23 01
ŚLĄSK
Każdy turysta odnajdzie tu coś dla siebie: góry i górskie kurorty, uzdrowiska, rozbudowane aglomeracje z ośrodkami kultury
i rozrywki, a także Szlak Zabytków Techniki.
Stacja Dializ Diaverum w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, tel. 32 252 01 46
KIELECCZYZNA
Pełne uroku województwo z Górami Świętokrzyskimi. Wiele zabytków, pradawne legendy i dinozaury, a w okolicy Chęcin
jaskinia Raj licząca 260 metrów długości.
Stacja Dializ Diaverum w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, tel. 41 347 36 60
ŚLĄSK OPOLSKI
Pełen skarbów. Góry, zamki i pałace, kurorty i uzdrowiska, obiekty wpisane na listę UNESCO: Kościoły Pokoju w Jaworze
i Świdnicy, Hala Ludowa we Wrocławiu.
Stacja Dializ Diaverum w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, 77 485 38 57
Stacja Dializ Diaverum w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 408 79 16
PODKARPACIE
„Otwarta przestrzeń” na przedpolu łuku Karpat, dzięki Bieszczadom, jeden z najbardziej malowniczych regionów w Polsce. To
przyroda, zabytki i uzdrowiska, a także wielki potencjał dla turystyki aktywnej i specjalistycznej.
Stacja Dializ Diaverum w Sanoku, ul. 800-lecia 26, tel. 13 465 62 17
Stacja Dializ Diaverum w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, tel. 16 677 01 09
Stacja Dializ Diaverum w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 19, tel. 16 624 22 48
Stacja Dializ Diaverum w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, tel. 16 648 58 92
Aby skorzystać z dializ wakacyjnych w jednym z naszych ośrodków, wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Dializ Wakacyjnych Diaverum Polska lub bezpośrednio z wybraną Stacją Dializ. Pracownicy firmy Diaverum poinformują
Państwa o rodzaju wymaganych dokumentów.
Koordynator Dializ Wakacyjnych Diaverum Polska:
Małgorzata Poźniak, tel. 22 516 06 44
malgorzata.pozniak@diaverum.com, www.diaverum.com
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Drodzy Pacjenci,
Stacje Dializ sieci Centrum Dializ Fresenius serdecznie zapraszają na dializy gościnne.
W naszych ośrodkach dializ zapewniamy:
- nowoczesny sprzęt medyczny do dializ,
- jednorazowe dializatory, oddzielne stanowiska HBV, HCV, HIV
- nowoczesne terapie dializacyjne (dializa wysoko przepływowa, hemodiafiltracja)
- opiekę fachowego personelu medycznego, w tym dietetyka,
- transport na dializę i z powrotem.
Stacje dializ Fresenius rozmieszczone są w całej
Polsce, a wiele ośrodków położonych jest w turystycznie atrakcyjnych regionach kraju. Od wielu lat oferują one dializy wakacyjne pozwalające
wszystkim pacjentom na bezpieczne i komfortowe korzystanie z uroków urlopu.
Do naszej sieci należą obecnie 73 ośrodki. Każdy
pacjent znajdzie więc stację dializ blisko swojego
miejsca wakacyjnego pobytu. Szczególnie polecamy ośrodki na Wybrzeżu, Mazurach i na południu Polski, położone w bliskiej odległości popularnych miejscowości wypoczynkowych.
Centrum Dializ Fresenius:
• w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7
Tel: 94 3475 310
Koszalin to cel turystycznych wędrówek, który
urzeka historyczną atmosferą oraz fascynującą
współczesnością. Zlokalizowany jest w centrum
Pomorza Zachodniego, a w bliskiej odległości
znajdują się najpopularniejsze miejscowości turystyczne, takie jak: Mielno, Sarbinowo, Gąski,
Łazy, Ustronie Morskie, Dąbki i Darłowo.
• w Gryficach
ul. Niechorska 27
Tel: 91 3878 100
Gryfice to bardzo atrakcyjna Gmina pod wzglę8
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dem turystycznym jak i krajobrazowym .W granicach miasta znajduje się jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy zwany Doliną Regi. W bliskiej
odległości znajdują się popularne kurorty nadmorskie, takie jak: Niechorze, Rewal czy Pobierowo.
• w Mrągowie
ul. Wolności 12
Tel: 89 7419 390
Mrągowo leży na Pojezierzu Mrągowskim, które
jest częścią Pojezierza Mazurskiego, pomiędzy jeziorami Czos i Juno. Walory przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz stale rozwijająca się baza turystyczna przyciągają do miasta
każdego roku setki tysięcy turystów. Mrągowo
jest także znanym miastem festiwalowym.
• w Ostródzie
ul. Jagiełły 1
Tel: 89 6425 040
Ostróda jest znanym miastem turystycznym na
Mazurach, w ostatnich latach parokrotnie zdoby-

nych uzdrowisk. Miasto posiada liczne walory
turystyczne zarówno krajoznawcze, jak i antropogeniczne. W bliskiej odległości od miasta znajduje się znany kurort - Krynica.
• w Świnoujściu
ul. Powstańców Śląskich 4
Tel: 91 3265 651
Świnoujście to perła Morza Bałtyckiego z najpiękniejszymi plażami w Polsce. Stacja Dializ Fresenius
położona tuż przy promenadzie oferuje Państwu
możliwość korzystania z dializ gościnnych przez
cały rok. Zapewniamy najwyższy standard usług
wała tytuł najpopularniejszej miejscowości turymedycznych oraz gościnną wakacyjną atmosfestycznej oraz Letniej Stolicy Warmii i Mazur. Słyrę. Współpracujemy z „Uzdrowiskiem Świnoujnie, przede wszystkim, z unikatowego w świecie
ście”, co umożliwi Państwu korzystanie z bogatej
Kanału Ostródzko-Elbląskiego, w samym mieście
oferty usług rehabilitacyjnych.
znajduje się 5 jezior, a tuż przy jego granicach
kolejnych dziesięć. Wokół roztaczają się różno• W Kłodzku
rodne lasy, które zapewniają atrakcyjne trasy do
ul. Szpitalna 1a
biegania, jeżdżenia rowerem lub spacerów.
Tel: 74 6489 440
Przepiękna Kotlina Kłodzka, oferująca wiele atrak• w Nowym Targu
cji dla podróżnych, przyciąga turystów z Polski
ul. Szpitalna 14
i zagranicy o każdej porze roku. Urokliwe i spoTel: 18 2611 780
kojne szlaki spacerowe zachęcają do lekkiej akNowy Targ, stolica Podhala, to miasto wyjątkotywności fizycznej. W okolicy znajduje się kilka
we zwłaszcza ze względu na swoje malownicze
miejscowości uzdrowiskowych, jak Lądek Zdrój
położenie u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca.
czy Kudowa Zdrój, w których skorzystać można
Od strony północnej otacza je zielony masyw
z naturalnych czynników leczniczych, takich jak
Gorców, a od południa rozciąga się wspaniała
pijalnie wód mineralnych, kąpieliska (łazienki), inpanorama na cały łańcuch Tatr. Walory turyhalatornie czy parki zdrojowe.
styczne Nowego Targu przyciągają zwłaszcza
turystów ceniących sobie wypoczynek w ciszy,
Zapraszamy! Pomożemy załatwić
z dala od dużego ruchu turystycznego w bliskowszystkie formalne procedury związane
ści otaczającej ich przyrody.
z rezerwacją dializ
w naszych ośrodkach.
• w Drawsku Pomorskim
ul. Chrobrego 4
Infolinia wakacyjna: tel. 605 33 77 17
Tel: 94 3615 530
www.dializagoscinna.pl
Gmina Drawsko Pomorskie jest ponadlokalnym
ośrodkiem administracyjnym, jednym z większych i atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych
na Pojezierzu Drawskim. Do obcowania z pięknem przyrody regionu zachęcają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe i konne.
• w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5
Tel: 18 4156 059
Nowy Sącz jest „bramą” Sądecczyzny, atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek i obowiązkowym celem wypadów gości,
którzy przyjeżdżają na wypoczynek do okoliczDializy Gościnne w Polsce
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ODDZIAŁ
NEFROLOGICZNY
– stały ostry dyżur

REGIONALNE CENTRUM

– szybka i nowoczesna
diagnostyka oraz leczenie chorób
nerek
– zabezpieczenie dostępu
naczyniowego do dializ:
przetoki pierwotne, zabiegi
naprawcze przetok, cewniki
permanentne
– hospitalizacje dostępne
całodobowo, dla wszystkich
pacjentów niezależnie od miejsca
zamieszkania i lokalizacji stacji
dializ.
– biopsje nerek, biopsje szpiku
– badania tomografii, rezonansu
oraz USG z Dopplerem
– przygotowanie do przeszczepu
– wdrożenie do leczenia dializami
otrzewnowymi (domowymi)
– diagnostyka i leczenie powikłań
cukrzycy
– diagnostyka i leczenie zaburzeń
lipidowych (miażdżycy)
– aferezy: total, metodą
podwójnej filtracji, reofereza,
afereza LDL, immunoafereza

NEFROLOGII
Szczecinek
wyróżnia nas:
– wykwalifikowany i doświadczony personellekarski
i pielęgniarski. Specjaliści chorób wewnętrznych,
nefrologii, transplantologii, diabetologii,
anestezjologii i intensywnej terapii.
– przyjazna atmosfera
– kompleksowa diagnostyka w warunkach
szpitalnych
– współpraca z ośrodkami klinicznymi
– zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001, PN-EN
15224
– Stacja Dializ 16 stanowiskami
– hemodializa, hemodiafiltracja
– dializa otrzewnowa (CADO iADO)
– Poradnia Nefrologiczna
– Poradnia Diabetologiczna i edukacja pacjentów
– Oddział Diabetologiczny
– Hotel Resiedence nad jeziorem w parku
obok stacji dializ
– ceny specjalne dla naszych pacjentów i ich rodzin
(wakacje dla dializowanych)
– usługi w ramach NFZ lub odpłatne

– pełna diagnostyka internistyczna
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Centrum Usług Medycznych
„DIALIZA” sp. z o.o.
Regionalne Centrum Nefrologii
ul. Kilińskiego 7/4, 6 78-400 Szczecinek
Prezes: lek. med. Krzysztof Wruk, tel. 602
393 533
Dyrektor Medyczny: dr n. med. Michał
Wruk, tel. 506 097 304
tel. sekretariat: 094 3727383
rejestracja: 094 3727380
całodobowo: 094 3727389
e-mail: dializa@dializa.com.pl
www.dializa.eu
Miastko,
ul. Wybickiego 30 (teren szpitala)
– hemodializa, dializa otrzewnowa,
dializy gościnne
– poradnia nefrologiczna
– przygotowanie do przeszczepu nerki
– poradnia diabetologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl
Bytów, ul. Sychty 3
– poradnia nefrologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO DIALIZ GOŚCINNYCH

Dializa gościnna jest przeznaczona dla chorych, którzy planują okresowy pobyt poza miejscem zamieszkania i leczenia.
Dializę gościnną można uzyskać bezpłatnie w dowolnej innej lokalnej stacji dializ w Polsce. W tym celu należy:
1. Wybrać stację dializ.
2. Zadzwonić pod podany numer w celu rezerwacji miejsca. Podczas rozmowy należy mieć przygotowany: dowód
osobisty, terminy pobytu oraz posiadać wiedzę na temat swojego statusu wirusologicznego tzn. znać wyniki badań
HCV, HBS, HBC.
3. Przed wyjazdem pacjent powinien otrzymać zgodę na wyjazd do lekarza prowadzącego, który przygotuje informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta i sposobu jego leczenia. Dokumentację medyczną należy przed wyjazdem
przesłać do wybranej stacji dializ, a kopię zabrać ze sobą. Prawidłowo przygotowana dokumentacja powinna zawierać
skierowanie oraz kartę informacyjną z macierzystej stacji dializ zawierającą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane osobowe (w tym grupę krwi)
przewidywany okres pobytu
krótki wywiad lekarski i aktualny opis badania fizykalnego;
suchą masę ciała;
ostatnie wyniki badań laboratoryjnych;
ostatnie EKG;
opis ostatniego badania RTG;
parametry dializy (czas, rodzaj koncentratu, prędkość przepływu krwi, przeciętną wielkość ultrafiltracji);
rodzaj stosowanego dializatora;
rodzaj i stan dostępu naczyniowego;
rodzaj i dawkę stosowanego antykoagulantu;
listę stosowanych leków.

4. Co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem, pacjent powinien telefonicznie lub e-mailem potwierdzić swoją
obecność.
Jeśli jesteście na liście oczekujących na przeszczep należy pozostawić na czas nieobecności swoje dane kontaktowe lub
dane stacji „dializy gościnnej” w miejscu dotychczasowego leczenia.
Z każdą ze stacji można skontaktować się telefonicznie, celem uzyskania szczegółowych informacji na temat dializ gościnnych.

Dializy Gościnne w Polsce
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