
Adaptacja do ¿ycia na dializie
i zwiêkszanie stopnia niezale¿noœci pacjenta
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Wprowadzenie

Omówiliœmy ju¿ wiele ró¿nych aspektów ¿ycia, które 
wymagaj¹ dostosowania w okresie leczenia dializami. 
Wspomnieliœmy miêdzy innymi o koniecznoœci stawiania siê 
na zabiegi dializowania, o niezbêdnych zmianach w diecie      
i przyjmowaniu p³ynów, a tak¿e o d³ugiej liœcie leków jakie 
mog¹ okazaæ siê niezbêdne, aby utrzymaæ dobry stan zdrowia 
pacjenta.
Wszystkie te kwestie oznaczaj¹ koniecznoœæ podjêcia 
t r u d n y c h  d e c y z j i  o r a z  w p r o w a d z e n i a  z m i a n                           
w dotychczasowym trybie ¿ycia. Celem tych zmian jest jednak 
utrzymanie Ciê w jak najlepszej kondycji i zdrowiu, abyœ móg³ 
w miarê mo¿liwoœci prowadziæ normalne ¿ycie. Bardzo wa¿ne 
jest, aby dializa i inne aspekty leczenia nie zdominowa³y 
Twojego ¿ycia. Mo¿esz nadal wykonywaæ bardzo wiele 
czynnoœci, które sprawia³y Ci przyjemnoœæ zanim twoje nerki 
przesta³y funkcjonowaæ prawid³owo.



Pracowa³em, zanim zosta³em skierowany
na leczenie dializami. Czy mogê wróciæ do pracy?

Musisz samodzielnie zdecydowaæ o tym kiedy chcesz wróciæ 
do pracy, ale najpierw jednak porozmawiaj o tym z osobami 
prowadz¹cymi Twoje leczenie. W wiêkszoœci przypadków 
pacjentów zachêca siê do powrotu do pracy. Wiele osób chce 
wróciæ do pracy jak najszybciej, poniewa¿ pomaga im to 
poczuæ, ¿e prowadz¹ znów normalne ¿ycie. Inni wol¹ zrobiæ 
sobie przerwê zanim zdecyduj¹ ostatecznie. Tylko Ty mo¿esz 
podj¹æ tê decyzjê, ale powinieneœ najpierw omówiæ j¹ ze swoj¹ 
rodzin¹, osobami prowadz¹cymi leczenie i ze swoim 
pracodawc¹.

Jeœli przed rozpoczêciem dializowania wykonywa³eœ ciê¿k¹ 
pracê fizyczn¹ musisz starannie przemyœleæ, czy jesteœ          
w stanie dalej pracowaæ na tym samym stanowisku                 
i  wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków. Powinieneœ równie¿ 
skonsultowaæ kwestiê dializ i pracy ze swoim  pracodawc¹ 
oraz osobami prowadz¹cymi Twoje leczenie.  Plan godzinowy 
sesji dializ mo¿e zostaæ dostosowany do godzin twojej pracy.



Aktualnie nie pracujê. Czy mogê skorzystaæ
z jakiejœ pomocy w znalezieniu pracy?

Oczywiœcie. Jest wiele organizacji, które mog¹ Ci pomóc 
znaleŸæ pracê lub kontynuowaæ edukacjê. S¹ to zarówno 
organizacje prywatne jak i agencje pañstwowe. Ka¿da z tych 
organizacji pomo¿e Ci w ustaleniu do jakiej pracy posiadasz 
kwalifikacje i na jakich stanowiskach chcia³byœ spróbowaæ siê 
zatrudniæ. Mo¿esz tak¿e liczyæ na pomoc pracownika 
socjalnego.
Oto lista wybranych lokalnych organizacji:
• organizacje pañstwowe,
• platformy i serwisy internetowe,
• instytucje edukacyjne,
• organizacje pacjentów.



Czy mogê kontynuowaæ aktywnoœæ fizyczn¹,
¿eby utrzymaæ dobr¹ formê?

Oczywiœcie nie ma przeszkód, abyœ by³ aktywny fizycznie. 
Zale¿y to jednak od twojej aktualnej kondycji oraz od tego jak 
bardzo by³eœ aktywny przed rozpoczêciem leczenia dializami. 
Jeœli nigdy wczeœniej nie biega³eœ w maratonie, jest ma³o 
prawdopodobne aby uda³o Ci siê to teraz! Ka¿da forma 
aktywnoœci fizycznej, niezale¿nie od tego jak delikatna sprawi, 
¿e poczujesz siê lepiej i pomo¿e Ci zachowaæ sprawnoœæ. 
Badania wskazuj¹, ¿e regularne æwiczenia fizyczne, nawet     
w ograniczonym zakresie, nie tylko poprawiaj¹ samopoczucie, 
ale równie¿ poprawiaj¹ ogóln¹ jakoœæ ¿ycia.



Jakie rodzaje aktywnoœci fizycznej mogê uprawiaæ?

Jest to uzale¿nione od trybu ¿ycia jaki prowadzi³eœ przed 
rozpoczêciem leczenia dializami. Najpierw musisz omówiæ tê 
kwestiê z osobami prowadz¹cymi leczenie i na pocz¹tek 
wybraæ l¿ejsze formy aktywnoœci. Chodzenie, p³ywanie i jazda 
na rowerze to bardzo skuteczne sposoby na zachowanie 
dobrej kondycji. Niektórzy pacjenci bardzo chwal¹ sobie jogê. 
Masz mnóstwo mo¿liwoœci. Rozejrzyj siê czy mo¿esz 
przy³¹czyæ siê do jakichœ grup dzia³aj¹cych w okolicy i nie 
zapomnij zasiêgn¹æ porady Stowarzyszenia Pacjentów           
z Chorobami Nerek.

Udowodniono, ¿e regularne chodzenie:
• pomaga w trawieniu,
• zwiêksza poziom energii,
• obni¿a stê¿enie cholesterolu,
• pomaga kontrolowaæ ciœnienie i poziom glukozy we krwi,
• zmniejsza ryzyka chorób serca,
• zapewnia lepszy sen,
• pomaga obni¿yæ poziom stresu.



Czy mogê wyjechaæ na wakacje?

Tak, mo¿esz! Wielu dializowanych pacjentów wyje¿d¿a 
regularnie na wakacje w kraju i za granic¹. Na ca³ym œwiecie 
funkcjonuj¹ oœrodki dializoterapii, które mog¹ przyj¹æ 
pacjentów przebywaj¹cych na wakacjach. Firma BBraun 
Avitum prowadzi ponad 130 oœrodków dializ w 15 krajach, 
które mog¹ zapewniæ dializowanie osobom chorym w okresie 
wakacji.
Na pocz¹tek musisz porozmawiaæ z osobami prowadz¹cymi 
leczenie i upewniæ siê, ¿e Twój stan zdrowia pozwala na 
odbycie podró¿y do innego oœrodka dializ. Nastêpnie 
zastanów siê, gdzie chcia³byœ pojechaæ. Nale¿y jednak 
pamiêtaæ, aby zlokalizowaæ oœrodek dializoterapii w pobli¿u 
planowanego miejsca pobytu przed zarezerwowaniem 
wakacji i zapewniæ osobom prowadz¹cym leczenie 
odpowiedni¹ iloœæ czasu na uzgodnienie leczenia z wybranym 
oœrodkiem.
Niektóre firmy organizuj¹ce rejsy wakacyjne zapewniaj¹ 
urz¹dzenia do dializy na statkach, a wiêc masz du¿o opcji do 
wyboru.



Czasami czujê siê zmêczony i zrezygnowany.
Czy to normalne?

Niestety, depresja i niepokój to czêste stany u pacjentów 
leczonych dializami. U wielu pacjentów po rozpoczêciu dializ 
wystêpuj¹ gwa³towne wahania nastroju, które mog¹ czasami 
byæ trudne do zniesienia, zarówno dla pacjenta jak i jego 
rodziny. Najwa¿niejsze jest, abyœ zdawa³ sobie sprawê, ¿e 
masz prawo do takich odczuæ i ¿e trzeba siê nimi dzieliæ. Nie 
musisz radziæ sobie z tym problemem sam. Porozmawiaj         
z osobami prowadz¹cymi leczenie o swoich niepokojach,        
a otrzymasz od nich pomoc. Niektórym osobom pomaga 
rozmowa z innymi pacjentami na temat tego jak radz¹ sobie   
w chorobie. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz równie¿ skontaktowaæ siê ze 
Stowarzyszeniem Pacjentów z Chorobami Nerek. Wyra¿anie 
w³asnych uczuæ jest zdrowe i pozwala rodzinie udzieliæ 
w³aœciwego wsparcia. Pamiêtaj, ¿e ka¿da choroba przewlek³a, 
taka jak niewydolnoœæ nerek, wp³ywa na twoje ¿ycie, ale tak¿e 
na ¿ycie twojej rodziny. Nie mo¿esz wy³adowywaæ swojego 
gniewu na rodzinie, ani obwiniaæ ich za Twoj¹ chorobê. 
Porozmawiaj z osobami prowadz¹cymi leczenie, które mog¹ 
zrobiæ bardzo wiele, aby Ci pomóc.
Je¿eli nie bêdziesz potrafi³ poradziæ sobie z trudnoœciami 
zwi¹zanymi z dializami, bêdzie Ci znacznie trudniej u³o¿yæ 
normalne ¿ycie poza leczeniem.



Co dalej?

Jeœli po przeczytaniu niniejszej broszury macie jeszcze jakieœ 
pytania, odpowie na nie pielêgniarka lub lekarz. Pamiêtajcie, 
¿e macie prawo zadawaæ pytania.
Przygotowaliœmy dla was dodatkowe broszury, do których 
mo¿ecie zajrzeæ w póŸniejszym czasie. S¹ to:
• Hemodializa – krótkie wprowadzenie
• Jak dzia³a hemodializa?
• Pielêgnacja dostêpu naczyniowego
• Kontrolowanie iloœci przyjmowanych p³ynów
• Dieta w okresie dializacyjnym
• Powszechnie stosowane leki w okresie dializacyjnym 
• Zwiêkszanie niezale¿noœci
• Transplantacja
Mamy nadziejê, ¿e przygotowane przez nas materia³y pomog¹ 
wam ³atwiej przystosowaæ siê do dializoterapii, która sprawi, 
¿e poczujecie siê lepiej.

Pamiêtajcie, ¿e w ka¿dej chwili mo¿ecie zadawaæ pytania 

na temat leczenia.
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