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STRESZCZENIE
DZIAŁAŃ I EFEKTÓW

Kampania PR dotycząca profilaktyki i leczenia chorób nerek prowadzona
od lutego do kwietnia 2016 roku i ogniskująca się wokół Światowego
Dnia Nerek 2016, zaowocowała blisko
150 publikacjami w najważniejszych polskich mediach.
AVE (przeliczeniowa wartość reklamowa) publikacji wyniosła ponad
800 000 PLN.
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DZIAŁANIA

Agencja Perpetuum Media prowadziła proaktywną politykę współpracy
z mediami.
Działania komunikacyjne ogniskowały się wokół Światowego Dnia Nerek
(10 marca 2016) i konferencji prasowej zorganizowanej tego dnia
w siedzibie PAP w Warszawie.
Dziennikarze mediów medycznych zostali również zaproszeni
na nefrologiczną konferencję medyczną „Choroby nerek a dzieci - działaj
wcześnie by zapobiegać” 11 marca 2016 roku.
Powstało kilka wariantów informacji prasowej dotyczącej
Światowego Dnia Nerek. Ich teksty były profilowane zarówno jeśli chodzi
o charakter mediów jak i częstotliwość oraz technologię ich ukazywania
się. Inne informacje prasowe dostali dziennikarze mediów elektronicznych, zaś inne pracownicy miesięczników. Oddzielną wersję infopressów
otrzymały też redakcje pism parentigowych (tu nacisk został położony
na dzieci) i tytułów medycznych (te informacje były bardziej specjalistyczne).
Akcja otrzymała również swoją oprawę graficzną
(logo, poster, materiały do prezentacji na konferencji prasowej).
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PUBLIKACJE

Należy podkreślić niezwykle wartościowy charakter właściwie wszystkich
publikacji. Nie są one w żadnym przypadku nastawione na sensację czy
poszukiwanie afer, niosą natomiast bardzo przydatną i rzetelną wiedzę
dotyczącą schorzeń nerek.
Dzięki naszym ekspertom medycznym składają się one na kompendium
wiedzy o wczesnym wykrywaniu, zapobieganiu i leczeniu schorzeń
nefrologicznych.
Teksty dotyczące profilaktyki i leczenia chorób nerek ukazały się
w najbardziej poczytnych i cieszących się rekordową oglądalnością
oraz słuchalnością polskich mediach:
- Fakt (gazeta codzienna o największej sprzedaży w Polsce,
sięga po nią 11% respondentów, badanie PBC),

- Gazeta Wyborcza (drugi najchętniej czytany tytuł codzienny,
wybierany wg PBC przez blisko 9% respondentów),

- Dziennik Gazeta Prawna (szósty tytuł pod względem czytelnictwa),
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-Polityka (drugi tygodnik opinii pod względem kolportowanej liczby
egzemplarzy w Polsce, sprzedaje się co tydzień w nakładzie
ok. 115 tysięcy sztuk, dane ZKDP za pierwszy kwartał 2016 roku),

- Pytanie na śniadanie TVP 2 (najbardziej oglądana tv śniadaniowa),

- większość oddziałów TVP w całej Polsce (rozmowy lub felietony
filmowe),
- Poranek w TVP Warszawa,
- Radio dla Ciebie (regionalna stacja radiowa Polskiego Radia
na Mazowszu),

- RMF FM (kolejna stacja w rankingu słuchalności),
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- Aktualności Radiowej Jedynki - PR program 1 (rozgłośnia o największej słuchalności w kraju),

- Tygodnik Zamojski (lider sprzedaży wśród tygodników lokalnych,
26 000 sprzedawanych egz.),

- onet.pl – najpopularniejszy w Polsce portal informacyjny
(4 miliony unikalnych użytkowników i 30 mln odsłon dziennie),

- Uroda (popularny miesięcznik z rodzaju life style).

Dzięki połączeniu sił wybitnych polskich nefrologów oraz organizacji pacjentów nefrologicznych tematyka związana z chorobami nerek mocno
wybrzmiała w mediach w okresie wokół Światowego Dnia Nerek 2016.
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DZIAŁANIA
PRZYGOTOWAWCZE
Baza mediów
Z uwagi na duże rotacje na rynku prasowym, Agencja rozpoczęła prace
nad projektem od odświeżenia szczegółowej bazy mediów. Przy jej konstruowaniu każdorazowo miał miejsce bezpośredni kontakt z redakcjami,
a w większości przypadków z konkretnymi dziennikarzami. Szczególny
nacisk Agencja położyła na analizę tematów, którymi zajmują się
poszczególni dziennikarze a także na reserch terminów, procedur
i kompetencji w poszczególnych tytułach.
Powstały bazy mediów:
- medycznych
- ogólnopolskich (z podziałem na częstotliwość ukazywania się)
- regionalnych
- oddzielna baza kontaktów do wydawców radiowych i tv programów
publicystycznych i śniadaniowych.
Informacje prasowe
Agencja przygotowała i rozesłała, a następnie przeprowadziła telefoniczną
kontrolę dotarcia informacji prasowej dotyczącej Światowego Dnia
Nerek wraz z backgroundem oraz infografiką w czytelny sposób
tłumaczącą podstawowe zagadnienia związane z profilaktyką,
zapobieganiem i wykrywaniem oraz leczeniem chorób nerek.
W sumie powstało 8 wariantów informacji prasowej dedykowanej
poszczególnych kategoriom mediów:
- informacja dla miesięczników,
- informacja dla dwutygodników i tygodników parentingowych
(tu nacisk na choroby nerek u dzieci),
- informacja dla tygodników lokalnych i tygodników opinii,
- informacja dla mediów medycznych (z większą liczbą specjalistycznych informacji i komentarzy ekspertów),
- informacja dla wydawców radiowych i tv programów publicystycznych
(zachęcająca do zaproszenia do programów ekspertów współpracujących z Agencją lub innych osób związanych z polską nefrologią),
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- informacja dla mediów regionalnych (zawierająca lokalne dane
dotyczące stacji dializ i wyników przesiewowych badań nerek
na poszczególnych obszarach),
- informacja dla dzienników i mediów elektronicznych,
- informacja dla regionalnych serwisów samorządowych.
Zamieszczamy poglądowo pierwszą stronę informacji prasowej
dla mediów
ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa
tel.: 22 421 25 89, email: info@nefron.org
www.nefron.org

Więcej informacji:
Biuro prasowe
Marzena Fink-Stelmasiak
tel.kom.: 512 556 512
email.: marzena@perpetuummedia.pl

CHOROBY NEREK - MORDERSTWO DOSKONAŁE
DZIECI ZAGROŻONE SCHORZENIAMI NEFROLOGICZNYMI OD PIERWSZYCH CHWIL ŻYCIA
10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek
Półtora miliona osób przedwcześnie umrze w Polsce z powodu niewykrytych na czas chorób nerek – alarmują
nefrolodzy. Bezpośrednią przyczyną zgonów będą zawały, udary czy nowotwory. W akcie zgonu nie będzie ani słowa
o chorobach nerek. Jednak to one i toksyny, które kumulują się w organizmie pozbawionym organu czyszczącego
krew, zatrują i zniszczą inne narządy. „Każdy – zarówno dorośli jak i dzieci- powinien raz do roku wykonać ogólne
badanie moczu i sprawdzić poziom kreatyniny we krwi”- apeluje prof. Ryszard Gellert, Kierownik Kliniki Nefrologii i
Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i organizator konferencji z okazji
Światowego Dnia Nerek (10 marca 2016). Takim badaniom poddało się w 2014 roku 971 mieszkańców Wągrowca i
okolic, w Pleszewie przebadano 1953 osoby, natomiast w Nowym Tomyślu w ramach badań krew oddało 759 osób.
4, 5 miliona Polaków choruje na nerki – większość o tym nie wie
W Polsce nie prowadzi się systemowych badań dotyczących chorób nerek i brakuje wielu statystyk, choć dane na ten
temat są sprawozdawane do NFZ. Największe w kraju badania przesiewowe – NEFROTEST, organizowane przez
NEFRON, Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska potwierdziły alarmujące szacunki nefrologów.
„Ponad 10% z blisko 44 tysięcy przebadanych z ponad 50 powiatów we wszystkich województwach ma wyniki
wskazujące na przewlekłą chorobę nerek. Dziś są oni pod opieką poradni nefrologicznych w swoich miastach i mają
szansę uniknąć dializ czy przeszczepu nerki” – mówi dr Dariusz Aksamit, nefrolog i prezes NEFRON.
Przypomnijmy, że w 2014 roku w ramach kampanii NEFROTEST przebadani zostali mieszkańcy Wągrowca - podczas akcji
przebadano 971 osób, z czego tylko 4,74% miało wyniki niezgodne z normą. Podobne dane uzyskano w Nowym
Tomyślu – tam sprawdzono krew 759 osobom z regionu i tylko 4,35% przebadanych miało wyniki sugerujące choroby
nerek. W Pleszewie bezpłatnym badaniom poddały się 1953 osoby i niestety aż 11, 57% miało wyniki niezgodne
z normą.
Proste i tanie badania ratują życie
„Polacy za rzadko lub też wcale nie badają nerek, choć takie badania są tanie, proste i dostępne w każdym
laboratorium. Wystarczy poprosić o skierowanie lekarza rodzinnego” – mówi prof. Ryszard Gellert, Kierownik Kliniki
Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. „Na początek, zarówno u
dorosłych jak i u dzieci, wystarczą: ogólne badanie moczu oraz badanie stężenia kreatyniny we krwi (dzięki ich
oznaczeniu już można podejrzewać rozwój choroby)”-dodaje prof. Gellert. Co najmniej raz w życiu warto wykonać USG,
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Inne materiały
Agencja nadzorowała dodatkowo tłumaczenie, prace graficzne
i konsultację z ekspertami materiałów World Kidney Day - WKD
(logo, poster, infografika).
Logo WKD 2016						

Poster WKD 2016
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Infografika WKD 2016
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Agencja po szczegółowych uzgodnieniach z ekspertami wykonała
też prezentację, przeznaczoną na konferencję prasową.
Przykładowe slajdy prezentacji ekspertów.
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ZAANGAŻOWANI EKSPERCI

Dzięki zaangażowanym we współpracę ekspertom, wiedza przekazywana dziennikarzom na konferencji prasowej, w bezpośrednich rozmowach,
wywiadach i informacjach prasowych miała wyjątkowy walor – była
unikatowa, nigdy wcześniej nierozpowszechniana. Eksperci potrafili
przekazać ją w sposób fachowy lecz zrozumiały, językiem dostosowanym
do odbiorcy.
Zaangażowani eksperci
• prof. dr hab. n. med Magdalena Durlik, Prezes Polskiego Towarzystwa
Nefrologicznego, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Nefrologii
• lek.med. Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób
Dializowanych
• prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Kierownik Kliniki Nefrologii
i Chorób Wewnętrznych, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego
• prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, Krajowy Konsultant w dziedzinie
Nefrologii
• dr hab.n. med. Dariusz Aksamit, Prezes Nefron SNIGMP
• prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski, Kierownik Katedry i Kliniki
Nefrologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• lek. med. Jacek Molenda, dyrektor Centrum Dializ Fresenius w Gnieźnie,
specjalista nefrolog
• dr hab.n. med. Małgorzata Czynsz, specjalista nefrolog, dyrektor
Centrum Dializ Fresenius w Bydgoszczy
• prof. dr hab.med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, Ordynator Ośrodka Dializy Otrzewnowej, Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Dializ Fresenius w Gdańsku
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ORGANIZACJA KONFERENCJI
PRASOWEJ I KOORDYNACJA
MEDIA RELATIONS
KONFERENCJI NAUKOWEJ
Kulminacja działań Agencji to spotkanie prasowe zorganizowane
w siedzibie PAP 10 marca 2016 roku, w Światowym Dniu Nerek.
Na spotkaniu obecnych było ponad 20 dziennikarzy. Byli to m.in. przedstawiciele Gazety Wyborczej, Faktu, Dziennika Gazety Prawnej, Polskiego
Radia, RMF, TVP, Polityki, Pulsu Medycyny, Gazety Farmaceutycznej, wydawnictw i portali branżowych Medyk oraz Termedia.









arzena@perpetuummedia.pl lub telefonicznie +48 512 556 512
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Po wystąpieniach ekspertów i pytaniach prasy przyszedł czas
na indywidulane spotkania z dziennikarzami.
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Agencja zajmowała się też koordynacja media relations konferencji naukowej, której organizatorem był prof. Ryszard Gellert. Na konferencji
naukowej również obecnych było kilkoro dziennikarzy. Innym Agencja
udostępniła nagrania video z konferencji i koordynowała kontakty
z ekspertami.
Program konferencji naukowej.
Światowy
Dzień
Nerki

Światowy Dzień Nerki 2016
11 marca 2016 r.
Warszawa, Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49

9:00-9.15

Powitanie
prof. Ryszard Gellert

9.15-11.30

Sesja I - Choroby nerek a dzieci - działaj wcześnie, by zapobiegać
Przewodniczący:
prof. Michał Myśliwiec, prof. Ewa Żukowska-Szczechowska
Czy naszym dzieciom grozi epidemia przewlekłej niewydolności nerek?
prof. Bolesław Rutkowski
Prenatalna diagnostyka i terapia chorób nerek
prof. Romuald Dębski
Nieprzestrzeganie zaleceń - problem młodocianych z chorobami nerek
prof. Ryszard Grenda
Nowości w diagnostyce i terapii kłębuszkowych zapaleń nerek
prof. Marian Klinger
Uszkodzenia nerek po lekach biologicznych
prof. Magdalena Durlik
Zwiastuny chorób nerek
dr hab. Bartosz Foroncewicz
Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:55 Sesja II - Działaj wcześnie, by leczyć
Przewodniczący:
prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. Michał Nowicki
Otyłość i adipokiny a progresja PChN
prof. Marcin Adamczak
Witaminy D3 w przewlekłej chorobie nerek - kontrowersje
prof. Jolanta Małyszko
Leczenie nerkozastępcze a nowotwory
prof. Ryszard Gellert
Nieprzestrzeganie zaleceń wśród pacjentów dializowanych otrzewnowo - skala
problemu i możliwości poprawy
prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko
Antykoagulacja i leczenie przeciwpłytkowe w przewlekłej chorobie nerek
prof. Beata Naumnik
Dyskusja
13:55-14:30 DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU - Perspektywy dializoterapii
Przewodniczący:
prof. Ryszard Gellert, dr hab. Janusz Ostrowski,
prof. Przemysław Rutkowski
14:30-15:00 Lunch
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Materiał ekspercki zrealizowany we współpracy z agencją
Newseria.
Agencja koordynowała produkcję materiału eksperckiego zrealizowanego
przed agencję Newseria. Materiał został wyprodukowany w formie tekstu,
audio i video.
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PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH
PUBLIKACJI
a. dzienniki
Informacje dotyczące Światowego Dnia Nerek zamieściły najbardziej
opiniotwórcze i najczęściej czytane gazety codzienne w Polsce.
Gazeta Wyborcza publikuje całostronicowy tekst o chorobach nerek
i kolejnego dnia wraca do tematu profilaktyki przy okazji tekstu o nowatorskiej metodzie przeszczepiania nerek od dowolnego dawcy.
Gazeta Wyborcza 16.03.2016
Czy wiesz w jakiej kondycji masz nerki? Za rzadko się badamy.
AVE 71 594 PLN
Tytuł: Czy wiesz, w jakiej kondycji masz nerki?
Autor: WOJCIECH MOSKAL
Zródło: Gazeta Wyborcza
Data wydania: 16.3.2016
Specyfikacja: PL - Dzienniki
ogólnopolskie
Strona: 11
Tematyka: publicystyka i opinie
Link:
Rubryka: Tylko Zdrowie
Ocena:

Mediatyp: prasa
Częstotliwość: dziennik

Nakład: 262443
Rozpowszech 193526
niono:
AVE: 71 594 PLN

Temat: Dializa

Za późno wyłapujemy chorych

Czy wiesz, w jakiej
kondycji masz nerki?
Co najmniej 1,5 mln
Polaków w najbliższych
dziesięciu latach umrze
przedwcześnie z powodu
choroby nerek.
Dlatego pilnie potrzebny
jest ogólnopolski program
wykrywania i leczenia
schorzeń nefrologicznych
– apelują eksperci.
WOJCIECH MOSKAL

Około 4,5 mln Polaków choruje dziś
na nerki. Niestety, zaledwie co dziesiąty z nich jest świadom swojego
stanu. To skutek tego, że choroby nerek, podobnie jak nadciśnienie czy
cukrzyca, to „cichy zabójca”, który
przez długi czas może nie dawać żadnych wyraźnych objawów – ostrzegał podczas specjalnej konferencji
prasowej z okazji Światowego Dnia
Nerek prof. Ryszard Gellert, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób
Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie.
Sytuacja ta powoduje, że – jak alarmują nefrolodzy – aż 1,5 mln Polaków zagrożonych jest w najbliższej
dekadzie przedwczesną śmiercią
z powodu choroby nerek. Bezpośrednią przyczyną tych zgonów będą zawały, udary, infekcje i nowotwory. Jednak to chore nerki i toksyny, które z tego powodu kumulują się w organizmie, zniszczą przez
lata inne narządy.
Za rzadko się badamy

Według światowych i polskich danych epidemiologicznych 4,5 mln
Polek i Polaków żyje z ubytkiem filtracji do 60 ml/min. Filtracja w zakresie 59-30 ml/min zwiększa zagrożenie śmiercią z przyczyn sercowo-naczyniowych dwukrotnie
w porównaniu z osobami o zdrowych nerkach, a dalszy spadek funkcji nerek – do 15-29 ml/min – czyni to
zagrożenie czterokrotnie większym.
– Schorzenia nefrologiczne rozwijają się podstępnie, nawet 20 lat,
długo nie dają niemal żadnych objawów. Łatwo je wykryć zarówno
u dzieci, jak i dorosłych za pomocą
prostych i tanich badań – oznaczenia stężenia kreatyniny we krwi i badania ogólnego moczu. Jednak Polacy za rzadko badają nerki lub też
wcale tego nie robią – mówił podczas
konferencji prof. Gellert.
To jedna z głównych przyczyn tego, że co roku ok. 4 tys. Polaków, by
ratować życie, musi rozpocząć stałe leczenie dializami. Połowa z nich
dopiero wtedy, gdy ich nerki całkowicie przestają działać, dowiaduje
się o swojej chorobie. Dlatego właśnie pilnie potrzebny jest ogólnopolski program nefroopieki, czyli
wczesnego wykrywania i leczenia
chorób nerek, oraz rejestr chorych
na nerki – apelowali w Światowym
Dniu Nerek lekarze z Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i stowarzyszenia Nefrologia Polska,

NEFRON Sekcji Nefrologicznej Izby
Gospodarczej Medycyna Polska oraz
pacjenci nefrologiczni skupieni
w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu
Osób Dializowanych.
Dorośli powinni się badać przynajmniej raz do roku niezależnie od
stanu zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza osób z grup ryzyka, czyli tych,
których najbliższy krewny (rodzic,
rodzeństwo, dzieci) cierpi na przewlekłą chorobę nerek, oraz osób
z nadciśnieniem, cukrzycą lub po
65. roku życia – podkreślała podczas
konferencji dr Iwona Mazur, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Osób Dializowanych.
Warto więc zgłosić się do pediatry lub lekarza rodzinnego, który zleci proste badania pozwalające na
ocenę funkcji nerek. Badania te są
dostępne w każdym laboratorium
i tanie (ok. 10-12 zł). Dlatego nawet
bez skierowania warto je wykonać
co roku lub raz na pół roku, szczególnie jeśli znajdujemy się w grupie
ryzyka (patrz grafika).
– Przede wszystkim powinniśmy
zbadać stężenie kreatyniny we krwi.
Na tej podstawie wylicza się wielkość filtracji kłębuszkowej (eGFR),
przy czym wartość oczekiwana to
poniżej 60 ml/min. Oprócz tego wykonujemy badanie ogólne moczu
(niepokoić powinny obecność białka, nadmiar krwinek czerwonych
i białych lub obecność wałeczków
ziarnistych) i mierzymy ciśnienie,
które powinno być niższe niż 140/90
mmHg – wyjaśniał prof. Gellert.
Większość pacjentów dowiaduje się o chorobie po wielu latach leczenia u różnych specjalistów. Dzieci, nierzadko cierpiące na wrodzone
choroby nerek, zaczynają leczenie
w wieku dorosłym. Mógłby to zmienić narodowy program wczesnego
wykrywania i leczenia tych chorób.
– Chcemy uwrażliwiać pediatrów, lekarzy rodzinnych, diabetologów ikardiologów na subtelne oznaki chorób
nerek. Dobry pomysł to także włączenie np. ogólnego badania moczu
do katalogu badań okresowych. Musimy pamiętać, że przeważająca większość przypadków niewydolności
nerek to skutek nieleczonego lub źle
leczonego nadciśnienia i cukrzycy
– mówił prof. Gellert.
Jak się opiekować chorymi

– Wczesne wykrycie choroby da wielu pacjentom szansę na uniknięcie
ostatniej fazy leczenia przewlekłej
choroby nerek, czyli dializ i przeszczepienia nerki. Większość chorób nefrologicznych można bowiem
skutecznie leczyć farmakologicznie
lub zatrzymać ich postęp na wiele
lat pod warunkiem wczesnego ich
rozpoznania – dodał prof. Gellert.
Nie każdy chory na nerki powinien się znajdować pod opieką
nefrologa koordynującego leczenie.
Pod taką opiekę powinni natomiast
niezwłocznie trafiać ci pacjenci,
którzy spełniają kryteria ściśle określone przez nefrologów. Pacjent
z przewlekłą, postępującą chorobą
nerek potrzebuje bowiem zespołu
specjalistów, który go prowadzi i na
każdym etapie edukuje jego i jego
bliskich.

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK (PChN)

75 lat

730 mln

- połowa ludzi w tym
wieku znajduje się
w którymś stadium PChN

ludzi na świecie zachoruje
na przewlekłą chorobę
nerek

Co piąty mężczyzna
i co czwarta kobieta
w wieku 65-74 lat chorują
na przewlekłą chorobę nerek

Na choroby nerek może
zachorować każdy,
w każdym wieku
- również dzieci

CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA
Masz nadciśnienie?

Palisz papierosy?

Cierpisz na cukrzycę?

Urodziłeś się z niską wagą?

Masz nadwagę?

Masz ponad 60 lat?

Czy twoi rodzice, rodzeństwo lub dzieci chorują na nerki?
Jeśli na jedno lub więcej z tych pytań odpowiedziałeś „tak”,
porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym

JAK WYKRYĆ PRZEWLEKŁĄ CHOROBĘ NEREK
Chore nerki nie bolą! Można utracić do 90 proc.
ich sprawności i nie zauważyć tego
Przede wszystkim należy zbadać stężenie kreatyniny
we krwi. Na tej podstawie wylicza się wielkość ﬁltracji
kłębuszkowej – eGFR. Wartość prawidłowa to >60 ml/min
Wykonujemy także badanie ogólne moczu (niepokoić
powinny obecność białka, nadmiar krwinek czerwonych,
białych lub obecność wałeczków ziarnistych)
Powinniśmy regularnie mierzyć ciśnienie,
które powinno być niższe niż 140/90 mmHg

ZDROWE NERKI — OSIEM ZASAD
Bądź osobą aktywną
Mierz ciśnienie
Jedz zdrowo i utrzymuj prawidłową wagę
Ogranicz spożycie soli
Pij 1,5-2 l wody dziennie
Nie pal
Kontroluj poziom cukru we krwi
Nie nadużywaj leków, nawet tych bez recepty

© GAZETA WYBORCZA

ŹRÓDŁO: ISN, IFKF

Co roku około
4 tys. Polaków,
by ratować życie,
musi rozpocząć
stałe leczenie
dializami
Nefrolodzy są zgodni, że większość obecnie dializowanych mogłaby uniknąć tej wyczerpującej terapii i zachować sprawność własnych
nerek, gdyby chorobę na czas zdiagnozowano i właściwie leczono.
– Dializa ratuje życie, ale jest też
obciążająca dla pacjentów i ich rodzin – fizycznie i psychicznie. Trzy
razy w tygodniu na blisko cztery-pięć
godzin chory jest podłączany do
sztucznej nerki, która oczyszcza jego krew z toksyn. Chorzy wiedzą, że
żyją tylko dzięki dializie, dlatego często nawet prasowe informacje o ograniczeniu dostępu do terapii wzbudzają w nich ogromny niepokój
o możliwość dalszego leczenia.
W stacjach wciąż żywe są opowieści
o limitowaniu w przeszłości dostępu do terapii – zwracała uwagę podczas konferencji dr Mazur.
Kolejna kwestia to przeszczepy.
– Kwalifikacja do przeszczepienia
nerki powinna zostać usprawniona.
Konieczne badania i konsultacje powinny być dostępne, nielimitowane przez czas czy finanse. Tymczasem w chwili obecnej oczekiwanie
na kolejne badania i konsultacje wydłuża czas kwalifikacji nawet
do 12 miesięcy – mówiła prof. Magdalena Durlik, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. – Rozważa się przeniesienie kwalifikacji
do transplantacji ze stacji dializ do
ośrodków transplantacyjnych, planowana jest również zmiana alokacji nerek: to nerka przyjedzie do pacjenta, a nie chory będzie wędrował
– nierzadko przez całą Polskę – do
ośrodka transplantacyjnego. Te
zmiany usprawnią organizację kwalifikacji do przeszczepienia, uczynią ośrodek, który zakwalifikował
pacjenta, bardziej odpowiedzialnym za jego losy, a pacjentowi zwiększą poczucie bezpieczeństwa – tłumaczyła prof. Durlik.

Choroby nerek u dzieci
Hasło tegorocznego
Światowego Dnia Nerek to
„Choroby nerek a dzieci
– działaj wcześnie, by
zapobiegać”.
Wiele dzieci zagrożonych jest
chorobami nefrologicznymi od
pierwszych chwil życia.
W badaniu USG już podczas
ciąży lekarze oceniają nerki
– sprawdzają, czy są obie i czy
nie mają wad.

W razie konieczności
(szczególnie w leczeniu
wodonercza) przeprowadza
się operację
wewnątrzmaciczną. Daje ona
szanse na urodzenie
zdrowego dziecka. Liczba
nefronów, czyli
podstawowych jednostek,
z których składają się nerki,
decyduje się w chwili
narodzin.
Może ona wynosić od 1 mln

do 4 mln. Z badań wynika,
iż wrodzona zmniejszona
liczba nefronów, która
następnie prowadzi do
upośledzenia czynności nerek,
jest bezpośrednio związana
z niską wagą urodzeniową
i wcześniactwem.
Po porodzie mimo właściwej
diety nie można już zwiększyć
liczby nefronów powstałych
w ostatnich tygodniach życia
płodowego.
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Naukowcy ze słynnego Uniwersytetu
Johnsa Hopkinsa opracowali metodę,
która pozwala na przeszczepienie
nerki od dowolnego dawcy.
WOJCIECH MOSKAL

Nowatorska technika została opisana w najnowszym wydaniu prestiżowego pisma „The New England Journal of Medicine”. – Doszliśmy do
momentu, w którym chory nie potrzebuje już „dopasowanego do siebie” żyjącego dawcy. Potrzebuje tylko żywego dawcy – mówi dr Dorry
Segev, główny autor pracy. W rozmowie z „New York Timesem”, który szeroko opisał cały projekt, dr Segev określił opracowaną przez siebie
metodę jako „odczulanie”. Najprościej mówiąc, polega ono na zrestartowaniu układu odpornościowego
oczekującego na przeszczep pacjenta tak, by mieć pewność, że układ ten
nie odrzuci przeszczepionej nerki,
nawet jeżeli będzie ona niezgodna
pod względem immunologicznym
z organizmem biorcy.
Nerka od sędziego

Przewlekłe choroby nerek prowadzące
do niewydolności tego narządu to bardzo poważny dziś problem epidemiologiczny wwiększości krajów rozwiniętych. Na przykład w Polsce eksperci szacują, że w ciągu najbliższych
dziesięciu lat z powodu choroby nerek przedwcześnie może umrzeć nawet półtora miliona Polaków (dlatego
apelują, żeby przynajmniej raz na rok
badać stan swoich nerek).
Dla wielu pacjentów szansą jest
dializa, która umożliwia wydalenie
z organizmu produktów przemiany
materii i wody, których nie mogą usunąć z powodu niewydolności nerki
(zabieg hemodializy trwa 4-5 godzin
i musi być przeprowadzany trzy razy w tygodniu; zabiegi dializ otrzewnowych wykonywane są kilka razy
dziennie przez samego pacjenta).
Inne wyjście to przeszczep – najlepiej, jak podkreślają specjaliści, wykonany u chorego jeszcze przed rozpoczęciem dializ. Tu oczywiście dochodzimy do głównego problemu – kolejki ioczekiwania na właściwie dobrany
narząd. Tylko wUSA na liście oczekujących znajduje się prawie 100 tys. osób.
– Problem w tym, że prawie co piąta
ztych osób ma tak wrażliwy układ odpornościowy, że znalezienie dla nich
właściwego, dopasowanego pod kątem
immunologicznym, narządu do przeszczepu jest właściwie niemożliwe – wyjaśniał w rozmowie z „NYT” dr Segev.

– Czasami wogóle więc nie dostają nerki, czasami narząd jest po pewnym czasie odrzucany ichory musi wracać ponownie na dializy, które bardzo pogarszają jego komfort życia – dodawał.
Niemal dokładnie taka historia
stała się udziałem 56-letniego Clinta
Smitha, adwokata z Nowego Orleanu.
Choroba nerek rozwijała się u niego
podstępnie przez wiele lat ( jak to
zresztą z reguły ma miejsce), aż
w 2004 r. narządy przestały w ogóle
działać. Smith miał szczęście – okazało się, że jego szwagierka może być
dawcą. Wykonano przeszczep, który jednak wystarczył tylko na sześć
i pół roku. Potem nerka odmówiła
pracy. – Znów musiałem cztery razy
w tygodniu stawiać się na wiele godzin w stacji dializ – opisuje.
Sytuacja zmieniła się w chwili, gdy
w sprawę zaangażowali się Angela
i David Watkinsowie z Augusty w stanie Georgia. Byli to wieloletni przyjaciele rodziny Smitha. David, obecnie sędzia sądu stanowego, studiował prawo razem z Clintem Smithem.
– Dużo rozmawialiśmy, szukaliśmy
rozwiązania imodliliśmy się. Na koniec
doszedłem do konkluzji, że przynajmniej muszę sprawdzić, czy byłbym odpowiednim dawcą nerki dla Clinta – wyjaśniał sędzia David Watkins.
Niestety, okazało się, że jeżeli procedura ma być przeprowadzona
w klasyczny sposób, jest to niemożliwe. Jednak wtedy Smithowie byli
już świadomi, że na Uniwersytecie
Johnsa Hopkinsa w Baltimore prowadzony jest pionierski program odczulania biorców, tak by można im
było przeszczepić teoretycznie niedopasowaną nerkę. I postanowili skorzystać z tej możliwości.
Filtrowanie odporności

Co zrobił zespół dr Segeva? – Najpierw
przefiltrowaliśmy i usunęliśmy z organizmu pacjenta jego własne przeciwciała, będące głównym elementem układu odpornościowego. Aby
chorego nie pozostawiać w tym czasie bez jakiejkolwiek ochrony przed
np. infekcjami, wstrzyknęliśmy mu
pewną ilość innych przeciwciał. Cały czas jednak skupialiśmy się na
głównym celu – regeneracji własnych
przeciwciał biorcy. Z niewiadomych
bowiem do końca powodów – jak zauważyliśmy na początku naszych badań – te zregenerowane przeciwcia-
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Nerka dla każdego?

Co robią nasze nerki?
Oczyszczają krew z toksyn, produktów trawienia i spalania białek
oraz wydalają nadmiar wody, sodu i innych elektrolitów.
Filtrują ponad 1500 litrów krwi na dobę, usuwają z moczem szkodliwe
produkty przemiany materii, kontrolują poziom substancji mineralnych
w organizmie oraz zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej
(pH krwi), pomagają w tworzeniu czerwonych ciałek krwi, biorą udział
w utrzymywaniu właściwego ciśnienia tętniczego krwi, dbają o kości,
wytwarzając witaminę D, zapobiegają osteoporozie i krzywicy,
pozwalają dzieciom harmonijnie rosnąć

ła i „zrestartowany” dzięki nim układ
odpornościowy o wiele rzadziej i wyraźnie słabiej atakują przeszczepioną choremu nerkę – wyjaśnia dr Segev.
Dzięki procedurze Clint Smith od
czterech lat normalnie żyje i pracuje, podkreślając oczywiście na każdym kroku wielką wdzięczność dla
swojego kolegi sędziego (po oddaniu
nerki wracał do zdrowia przez sześć
miesięcy).
Adwokat z Nowego Orleanu był
jednym z ponad 1025 pacjentów, którzy wzięli udział w eksperymencie
opisanym teraz przez „NEJM”.
Wszyscy pacjenci podzieleni zostali na trzy grupy. W pierwszej znaleźli się chorzy, którzy podobnie jak

Smith przeszli odczulanie i dostali
nerkę od dowolnego dawcy. W drugiej byli pacjenci, którzy wciąż pozostawali na liście oczekujących bądź
dostali już zgodną immunologicznie
nerkę pobraną od zmarłego dawcy.
W trzeciej były osoby, które również
znalazły się na liście, jednak żadnej
z nich nerki nie przeszczepiono.
– Po ośmiu latach obserwacji okazało się, że w pierwszej odczulonej
grupie wciąż żyło 76,5 proc. pacjentów. W drugiej wskaźnik ten wynosił 62,9 proc., a w trzeciej – 43,9 proc.
– pisze w „NEJM” dr Dorry Segev.
Cena i ryzyko

– To dowód na to, że ta metoda ma potencjał ocalenia wielu istnień ludz-

kich – komentuje na łamach „NYT”
dr Jeffrey Berns z Perelman School
of Medicine na University of Pennsylvania i zarazem prezes Amerykańskiej Narodowej Fundacji na rzecz
Chorób Nerek.
Wyniki uzyskane przez zespół dr
Segeva są rzeczywiście imponujące.
Czy jednak oznaczają przełom
w transplantologii? Z takimi deklaracjami trzeba być ostrożnym, co
przyznają sami amerykańscy specjaliści.
Metoda jest przede wszystkim
droga. Samo odczulanie kosztuje 30
tys. dolarów. Do tego trzeba doliczyć
100 tys. dolarów za przeszczep.
Na pewno procedura, która wciąż
jest przecież eksperymentem medycznym, jest obciążona dużym ryzykiem, jak zresztą każdy przeszczep
czy tak drastyczne modyfikacje układu odpornościowego pacjenta. Używane podczas odczulania specjalistyczne leki nie są oficjalnie zarejestrowane w tych wskazaniach i można ich było użyć tylko po wydaniu
specjalnej zgody, jako część wspomnianego eksperymentu.
Samo odczulanie trwa około
dwóch tygodni, tak że całe leczenie,
w tym zabieg wszczepienia nerki, musi być idealnie zaplanowane i zgrane
w czasie. W praktyce oznacza to, że
w grę wchodzi wyłącznie pobranie
nerki od żywego dawcy, gdyż nie ma
czasu na czekanie na narząd od nagle zmarłego dawcy. Akurat to obostrzenie w USA nie jest wielkim problemem, już ponad połowa przeszczepianych nerek pochodzi tam od
żywych dawców (w Polsce wciąż zdecydowanie przeważają pobrania od
zmarłych dawców; wykonuje się też
pobrania od krewnych, można też
wykonać tzw. przeszczep krzyżowy
– łańcuchowy, podczas którego nerki „wymieniane” są pomiędzy parami żywych dawców; w zasadzie nie
wykonuje się u nas natomiast przeszczepów altruistycznych od żywego niespokrewnionego dawcy).
Wszystko to oczywiście nie odstrasza naukowców z Johnsa Hopkinsa. Planują kolejne przeszczepy
nerek od niedobranych dawców. Co
więcej, przymierzają się powoli do
wypróbowania techniki na innych
narządach.
– Najlepszym kandydatem byłaby
oczywiście wątroba. Jest ona mniej
wrażliwa na potencjalny atak przeciwciał i dzięki temu pacjent, w naszej ocenie, wymagałby słabszego odczulania. Teoretycznie zastosowanie
tej metody byłoby możliwe również
w przypadku płuc, aczkolwiek nikt
do tej pory takiego zabiegu nie przeprowadził – podsumowuje dr Dorry
Segev. 
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Autor:
Zródło: Fakt
Data wydania: 9.3.2016
Specyfikacja: PL - Dzienniki
ogólnopolskie
Strona: 1
Tematyka: publicystyka i opinie
doskonali
o badaniach.
Link: mordercy. PamiętajRubryka:
Zdrowie
Ocena:

Temat: Nefrologia

Mediatyp: prasa
Częstotliwość: dzien

Nakład: 4779
Rozpowszech 3365
niono:
AVE: 19 08

Pamiętaj o badaniach

Choroby nerek to
mordercy
doskonali
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Dziennik Gazeta Prawna 10.03.2016
Półtora miliona Polaków umrze przedwcześnie z powodu niewydolności
nerek.
AVE 43 920 PLN
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Głos Pomorza 12.03.2016
Zacznij od badania moczu.
4,5 miliona Polaków choruje na nerki ale większość o tym nie wie.
AVE 3 239 PLN + 3 752 PLN
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Dziennik Zachodni. Dziennik Bałtycki. 10.03.2016
Nerki masz dwie ale nie „katuj” ich podwójnie.
AVE 4 328 PLN + 6 328 PLN

Tytuł: Nerki masz dwie, ale nie „katuj” ich podwójnie!
Autor:
Zródło: Polska Dziennik Zachodni
Data wydania: 5.3.2016
Specyfikacja: PL - Polskie regiony
Strona: 4
Tematyka: publicystyka i opinie
Link:
Rubryka: Zdrowie
Ocena:

Temat: Dializa

Mediatyp: prasa
Częstotliwość: dziennik
Nakład: 62659
Rozpowszech 45829
niono:
AVE: 10 292 PLN

Nerki masz dwie, ale nie „katuj” ich podwójnie!

K

ażdy chyba zna powiedzenie ,,Co masz zrobić
jutro, zrób dzisiaj”. Niestety, wielu z nas, przynajmniej jeśli chodzi
o zdrowie, rzadko o nim pamięta. – W przypadku chorób nerek
profilaktyka to podstawa – mówi
dr Violetta Jurczyk-Stanisławska.
Dlaczego? Bo chore nerki przez
lata mogą nie dawać żadnych objawów. Niezauważona choroba
postępuje, powodując nieodwracalne zmiany. – Problem z chorobami nerek polega też na tym, że
mogą rozwijać się równolegle
z innymi, ale bez dolegliwości –
wyjaśnia dr Stanisławska i dodaje: ,,Ból pojawiający się w okolicach pleców nie zawsze ma źródło w nerkach. Może też oznaczać
ucisk na korzonki nerwowe albo
chorobę kręgosłupa. Nawet nowotwory nerek na wczesnym
etapie nie sprawiają bólu”.

Proste badanie ratuje życie

Wyjście jest więc jedno: pozbyć
się jak najszybciej przyzwyczajeń
i nałogów, które szkodzą nerkom
oraz robić raz w roku tanie, proste i bezbolesne badanie moczu,
które pozwala wcześnie wykryć
chorobę, co w połączeniu z nowymi terapiami zwiększa szanse
wyleczenia schorzeń, wobec których do niedawna medycyna była bezradna. A co z panującym
wciąż przekonaniem, że skoro
nerki są dwie, to ,,w razie czego”
z jedną też można żyć? Można –
pod warunkiem, że jest zdrowa,
a jeśli dochodzi do konieczności
dializowania, to nerki zdrowe nie
są – obydwie!

Twoje nerki nie są ze stali!

Nie wszyscy wiedzą, że można
żyć całkiem normalnie, nawet jeśli nerki funkcjonują tylko w 20
procentach. Ale na tak dramatyczny stan lepiej sobie nie ,,zapracować”. Co więc najbardziej
szkodzi nerkom? Palenie papierosów, niedobór witaminy B6,
brak ruchu i niedobór magnezu,

FOT./123RF

Lekarz rodzinny radzi

Co boli – nerka czy kręgosłup? Nigdy sami nie „domyślajmy się” diagnozy...
zbyt dużo soli, nadużywanie kofeiny i alkoholu – o tym wie prawie każdy. Ale co jeszcze, o czym
rzadko się mówi? Uzależnienie
od słodkich napojów, niedosypianie i wstrzymywanie moczu.
U osób, które piją duże ilości gazowanych płynów, odkłada się
w moczu białko. To wczesny objaw uszkodzenia nerek. Nerki re-

generują się nocą, więc zakłócenia snu mogą prowadzić do pogorszenia ich kondycji. Przetrzymywanie pełnego pęcherza to fatalny nawyk – może prowadzić
do zwiększenia ciśnienia w nerkach i w rezultacie do ich niewydolności. Lepiej więc słuchajmy
sygnałów organizmu i reagujmy
,,jak natura każe”. a NOT. (E)

A Zdrowe nerki spełniają podstawową rolę w usuwaniu odpadów
powstałych z pokarmów. Każdy
rodzaj żywności, która jest dodatkowym obciążeniem dla nerek, może
spowodować nagromadzenie odpadów w organizmie, co prowadzi
do zaburzenia czynności nerek.
A Co więc jeść, aby nie szkodzić,
ale też pomóc nerkom? Prócz
ograniczenia soli, warto wprowadzić do jadłospisu niektóre warzywa i owoce – w sporych ilościach.
A Kalafior. Zawiera niskie stężenie
potasu i dostarcza cennych składników odżywczych (witamina C, kwas
foliowy, błonnik). Racząc się kalafiorem, organizm przyswaja związki
fitochemiczne, które przyspieszają
proces detoksykacji komórek.
A Marchew. Reguluje ciśnienie, a
właśnie nadciśnienie tętnicze jest
niebezpieczne dla nerek. Należy
jednak pamiętać, że surowa marchew jest bogata w potas, nie należy
więc za często jeść surówek.

Tytuł: Nerki masz dwie, ale nie „katuj” ich podwójnie!
Autor: Anna Nowak
Zródło: Polska Dziennik Bałtycki
Data wydania: 16.3.2016
Specyfikacja: PL - Polskie regiony
Strona: 18
Tematyka: publicystyka i opinie
Link:
Rubryka: 60+
Ocena:

Temat: Dializa

A Jabłka. Mają nie tylko znakomity
wpływ na nerki, ale mogą zmniejszyć skutki ich chorób w początkowym stadium. Według badań przeprowadzonych w londyńskim Instytucie Zdrowia Dziecka, żywność będąca źródłem pektyny (m.in. jabłka
i pomarańcze) znacznie zmniejsza
uszkodzenia nerek.
A Cebula. Zawiera prostaglandyny,
które zmniejszają lepkość krwi i pomagają obniżyć wysokie ciśnienie,
co spowalnia rozwój choroby nerek.
A Czosnek. Zawiera przeciwutleniacze działające przeciwzapalnie.
Odgrywa również ważną rolę w terapii uszkodzeń niedokrwiennoreperfuzyjnych, które mają wpływ
na wzrost śmiertelności spowodowanej ostrą niewydolnością nerek.
A Napary. W ramach profilaktyki
przeciwko chorobom nerek można
stosować napary z ziół nerkowych,
np. Nefrobonisanu (jedna szklanka
jeden raz dziennie rano) lub kropli
odtruwających Nefrobonisol. a

Mediatyp: prasa
Częstotliwość: dziennik
Nakład: 35147
Rozpowszech 27556
niono:
AVE: 8 154 PLN

Nerki masz dwie, ale nie
„katuj” ich podwójnie!
A Co boli - nerka czy kręgosłup? Nigdy saminie stawiaj diagnozy

szkodzą nerkom oraz robić raz Twoje nerki
w roku tanie, proste i bezbo- nie są ze stali!
lesne badanie moczu, które Nie wszyscy wiedzą, że możAnna Nowak
pozwala wcześnie wykryć na żyć całkiem normalnie, naredakcja@prasa.gda.pl
chorobę, co w połączeniu wet jeśli nerki funkcjonują tylz nowymi terapiami zwiększa ko w 20 procentach. Ale na tak
Każdy chyba zna powiedze- szanse wyleczenia schorzeń, dramatyczny stan lepiej sobie
nie: ,,Co masz zrobić jutro, wobec których do niedawna nie ,,zapracować”. Co więc
zrób dzisiaj”. Niestety, wielu medycyna była bezradna. A co najbardziej szkodzi nerkom?
z nas, przynajmniej jeśli cho- z panującym wciąż przekona- Palenie papierosów, niedobór
dzi o zdrowie, rzadko o nim niem, że skoro nerki są dwie, witaminy B6, brak ruchu i niepamięta.
to ,,w razie czego” z jedną też dobór magnezu, zbyt dużo so- W przypadku chorób ne- można żyć? Można - pod wa- li, nadużywanie kofeiny i alrek profilaktyka
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nisławska. Dlaczego? Bo cho- dializowania, to nerki zdrowe rzadko się mówi? Uzależniere nerki przez lata mogą nie nie są - obydwie!
nie od słodkich napojów, niedawać żadnych objawów. Niezauważona choroba postępuje, powodując nieodwracalne Lekarze radzą
zmiany.
A Zdrowe nerki spełniają podsta- rem, organizm przyswaja związki
- Problem z chorobami newową rolę w usuwaniu odpadów
rek polega też na tym, że mofitochemiczne, które przyspieszają
powstałych z pokarmów. Każdy
gą rozwijać się równolegle
proces detoksykacji komórek.
rodzaj żywności, która jest doz innymi, ale bez dolegliwośMarchew. Reguluje ciśnienie, a
datkowym obciążeniem dla neci - wyjaśnia dr Stanisławska
właśnie nadciśnienie tętnicze jest
rek, może spowodować nagroi dodaje: Ból pojawiający się
niebezpieczne dla nerek. Należy
madzenie odpadów w organiw okolicach pleców nie zawjednak pamiętać, że surowa marzmie, co prowadzi do zaburzenia
sze ma źródło w nerkach. Mochew jest bogata w potas, nie naleczynności nerek.
że też oznaczać ucisk na koży więc za często jeść surówek.
Co więc jeść, aby nie szkodzić, ale
rzonki nerwowe albo chorobę
Jabłka. Mają nie tylko znakomity
też pomóc nerkom? Prócz ogranikręgosłupa. Nawet nowotwowpływ na nerki, ale mogą zmniejczenia soli, warto wprowadzić
ry nerek na wczesnym etapie
szyć skutki ich chorób w początkodo jadłospisu niektóre warzywa
nie sprawiają bólu.
wym stadium. Według badań przei owoce - w sporych ilościach.
prowadzonych w londyńskim InProste badanie ratuje
Kalafior. Zawiera niskie stężenie postytucie Zdrowia Dziecka, żywność
życie
tasu i dostarcza cennych składników będąca źródłem pektyny (m.in.
Wyjście jest więc jedno: pozodżywczych (witamina C, kwas fojabłka i pomarańcze) znacznie
być się jak najszybciej przyzliowy, błonnik). Racząc się kalafiozmniejsza uszkodzenia nerek.
wyczajeń i nałogów, które

Zdrowie seniora

dosypianie i wstrzymywanie
moczu. U osób, które piją duże ilości gazowanych płynów,
odkłada się w moczu białko.
To wczesny objaw uszkodzenia nerek. Nerki regenerują się
nocą, więc zakłócenia snu mogą prowadzić do pogorszenia
ich kondycji. Przetrzymywanie pełnego pęcherza to fatalny nawyk - może prowadzić
do zwiększenia ciśnienia
w nerkach i w rezultacie
do ich niewydolności. Lepiej
więc słuchajmy sygnałów organizmu i reagujmy ,,jak natura każe”.a

Cebula. Zawiera prostaglandyny,
które zmniejszają lepkość krwi i pomagają obniżyć wysokie ciśnienie,
co spowalnia rozwój choroby nerek.
Czosnek. Zawiera przeciwutleniacze działające przeciwzapalnie. Odgrywa również ważną rolę w terapii uszkodzeń niedokrwiennoreperfuzyjnych, które mają wpływ
na wzrost śmiertelności spowodowanej ostrą niewydolnością nerek.
Napary. W ramach profilaktyki
przeciwko chorobom nerek można
stosować napary z ziół nerkowych,
np. Nefrobonisanu (jedna szklanka
jeden raz dziennie rano) lub kropli
odtruwających Nefrobonisol.
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Polska Dziennik Łódzki. 12.03.2016
Specjalista podpowie, jak zadbać o zdrowie
AVE 2 436 PLN
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Gazeta Częstochowska. 10.03.2016
Światowy Dzień Nerek. 10 marca 2016
AVE 3 220 PLN
Dziennik Polski 12.03.2016
O swoje nerki nie tyle warto, co naleTytuł: O swoje nerki nie tyle warto, co należy dbać
Autor: Dorota Dejmek
Zródło: Dziennik Polski
Mediatyp: prasa
ży dbać.
Data wydania: 12.3.2016
Specyfikacja: PL - Polskie regiony
Częstotliwość: dziennik
Strona: 11
Tematyka: publicystykaAVE
i opinie
Nakład:
31346
577
PLN
Link:
Rubryka:
Rozpowszech 22377

niono:
AVE: 577 PLN

Temat: Dializa

FOT. 123RF

Ocena:

Co 3-4 godziny wypijmy szklankę wody – w sumie około 2 litrów

O swoje nerki nie tyle
warto, co należy dbać

P

ółtora miliona Polaków zagrożonych jest śmiercią
z powodu choroby nerek –
alarmują nefrolodzy. Bezpośrednią przyczyną tych zgonów będą
zawały, udary, infekcje i nowotwory. Jednak to chore nerki
i toksyny, które z tego powodu
kumulują się w organizmie,
zniszczą przez lata inne narządy.
Co roku ok. 6000 Polaków, aby
ratować życie, musi rozpocząć
stałe leczenie dializami. Połowa
z nich dopiero wtedy, gdy ich nerki całkowicie przestają działać,
dowiaduje się o swojej chorobie.
Najbardziej narażone na przewlekłą chorobę nerek (PChN) są
osoby po 65. roku życia, z cukrzycą i nadciśnieniem.
– Cztery miliony Polaków
cierpi na przewlekłą chorobę nerek, która może doprowadzić
do ich skrajnej niewydolności –
mówi prof. dr hab. n. med. Marek Kuźniewski, zastępca ordynatora Oddziału Klinicznego Nefrologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. – Większość
z nich o tym nie wie, gdyż nie bada się regularnie. Nerki bolą, kiedy jest ostry stan zapalny. Jeśli
jednak choroba przejdzie w fazę
przewlekłą, chory nawet nie wie,
że ona nadal postępuje.
Aby wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości nerek, należy regularnie (najlepiej raz
w roku) wykonywać badanie
ogólne moczu i oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy krwi.
– Badanie ogólne moczu to
koszt zaledwie kilku złotych –
komentuje prof. Kuźniewski. –
Jeśli analiza wykaże białkomocz lub krwiomocz, konieczne
jest skierowanie pacjenta do lekarza nefrologa. Jednak samo
oznaczenie stężenia kreatyniny
we krwi nie wystarczy. Może się
zdarzyć, że kreatynina pozostaje w normie, ale miąższ nerek
jest uszkodzony. Należy więc
także oznaczyć wielkość prze-

sączania kłębuszkowego, czyli
GFR. Zmniejszenie przesączania kłębuszkowego poniżej 60
mililitrów na minutę wskazuje na upośledzenie czynności
nerek.
GFR oblicza się z odpowiednich wzorów na podstawie wyniku stężenia kreatyniny w surowicy krwi, uwzględniając masę
ciała, wiek i płeć. Prawidłowe
GFR wynosi powyżej 90 mililitrów na minutę, u młodych ludzi
nawet powyżej 120. Jednak starzejemy się i starzeją się nasze
nerki. Wraz z upływem lat filtracja kłębuszkowa spada od 0,5 nawet do 4,5 mililitrów na minutę
i jeśli u osoby starszej wynosi powyżej 60 mililitrów, uznaje się to
za prawidłowość.
Co możemy zrobić, aby uniknąć najgorszych scenariuszy?
– Działania zapobiegawcze
to przede wszystkim codzienna
aktywność fizyczna, chroniąca
przed nadciśnieniem, które niszczy nerki – wyjaśnia prof. Marek Kuźniewski. – Jeśli ciśnienie
tętnicze jest za wysokie, musi być
leczone. Należy także kontrolować poziom cukru we krwi,
utrzymywać prawidłową wagę.
Najbardziej wskazana jest dieta
śródziemnomorska, ponadto
ograniczenie soli i alkoholu. Pijmy około 2 litrów płynów w ciągu doby, ale równomiernie, co 34 godziny np. szklankę wody. Nie
palmy tytoniu, wywiera katastrofalny wpływ na cały organizm, nie tylko na nerki. I nie nadużywajmy leków, także tych
bez recepty. Popularne środki
przeciwbólowe i przeciwzapalne mogą niszczyć nerki. Jeśli musimy zażyć tego typu lek, popijmy go szklaną wody, aby jak najmniejsze jego stężenie było
w rdzeniu nerki. Niesteroidowe
leki przeciwzapalne są niebezpieczne dla chorych, których nerki są już uszkodzone.
Dorota Dejmek

Wycinek elektroniczny opracowała firma NEWTON Media sp. z o.o.
www.newtonmedia.pl
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Twoje Miasto. 11.03.2016
Aż 95 proc. osób w Polsce nie wie, że cierpi na to schorzenie. Brakuje wczesnej diagnostyki
AVE 303 PLN * 32 wydania
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b. agencje i portale informacyjne
Obszerny tekst o chorobach nerek oraz materiał video zamieścił
najpopularniejszy polski portal informacyjny onet.pl
Onet.pl 12.03.2016
95 proc. Polaków z PChN nie wie o chorobie i z tego powodu zagrożonych
jest przedwczesną śmiercią
AVE 120 097 PLN
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Informacje publikują Polska Agencja Prasowa i portal
wGospodarce.pl (część opiniotwórczego prawicowego portalu
wPolityce.pl - portale wydawnictwa FRATRIA).
PAP 10.03.2016
Choroby nerek - potrzebny ogólnopolski program wykrywania i leczenia.
Światowy Dzień Nerek
AVE 343 PLN

wGospodarce.pl 11.03.2016
Aż 95 proc. osób w Polsce nie wie, że
cierpi na to schorzenie. Brakuje wczesnej diagnostyki
AVE 1 696 PLN
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Interia.pl 20.04.2016
Nerkom na ratunek.
AVE 32 832 PLN
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c. media branżowe
Media medyczne szeroko relacjonowały konferencje (zarówno prasową
jak i naukową).
Puls Medycyny opublikował trzy teksty dotyczące chorób nerek.
Komentarz redakcyjny z-cy redaktora naczelnego, Małgorzaty Konaszczuk, relację ze spotkania prasowego oraz tekst o chorobach nerek
u dzieci (na podstawie wykładu prof. Bolesława Rutkowskiego
wygłoszonego na konferencji naukowej z okazji Dnia Nerek).
Puls Medycyny 10.03.2016
Światowy Dzień Nerek 2016
AVE 3620 PLN
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Puls Medycyny 1.03.2016
Czy tylko w marcu mamy pamiętać o nerkach?
AVE 3850 PLN

Puls Medycyny 29.03.2016
Czy naszym dzieciom grozi epidemia PChN?
AVE 3520 PLN
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Termedia.pl 10.03.2016
Nerki: czas życia, czas śmierci
AVE 610 PLN

Diabetyk.pl 10.03.2016
Choroby nerek – potrzebny ogólnopolski program.
AVE 510 PLN
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Miesięcznik Zdrowie, kwiecień 2016
Choroby nerek rozwijają się w ukryciu
AVE 12 900
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ABCZdrowie.pl 10.03.2016
Choroby nerek to już epidemia.
AVE 520 PLN

Gabinet prywatny.com.pl 10.03.2016
Światowy Dzień Nerek
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Terapia.com.pl 10.03.2016
Światowy Dzień Nerek
AVE 420 PLN

Portale Medyczne 10.03.2016
Polacy za rzadko badają nerki.
AVE 420 PLN
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Kurier Medycyny Praktycznej 10.03.2016
10% Polaków cierpi na choroby nerek, co 4. z nich może doznać zawału
AVE 654 PLN
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Gazeta Farmaceutyczna, kwiecień 2016
Nefroopieka konieczna
AVE 1592 PLN

Poradnik o zdrowiu Doz.pl 10.03.2015
Choroby nerek to cichy zabójca
AVE 334 PLN
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d. telewizja
TVP 2. Pytanie na śniadanie.10.03.2016
Jak dbać o nerki, żeby służyły jak najdłużej?
AVE 73 977 PLN
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TVP Regionalna. Poranek. 7.03.2016
Rozmowa na temat chorób nerek. Gość: prof.Ryszard Gellert.
AVE 7 897 PLN
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TVP Katowice. Aktualności. 10.03.2016
Światowy Dzień Nerek. Nefrolodzy przypominają o profilaktyce.
AVE 1 860 PLN + 2 230 PLN + 2560 PLN (3 emisje)
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TVP Kraków. Informacje. 10.03.2016
12 marca to Światowy Dzień Nerek
AVE 1 092 PLN + 1 892 PLN (dwie emisje)
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TVP Bydgoszcz. Zbliżenia. 10.03.2016
Choroby nerek długo mogą "się ukrywać". Zbadaj się
AVE 8 778 PLN + 401 PLN + 1210 PLN (trzy emisje)

e. rozgłośnie radiowe
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e. rozgłośnie radiowe
Polskie Radio Program I. Aktualności Polskiego Radia. 10.03.2016.
Wypowiedź Ryszarda Gellerta.
AVE 4 988 PLN

Radio Dla Ciebie. 10.03.2016
Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Nefrologia Polska prof. R. Gellertem.
AVE 4 988 PLN
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RMF FM 10.03.2016
Co dziesiąty Polak cierpi na choroby nerek! "To cichy zabójca"
AVE 10 344 PLN
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Polskie Radio Zachód 10.03.2016
Apel nefrologów.
AVE 876 PLN

Radio Plus Gdańsk 9.03.2016
Rozmowa z prof. Moniką Lichodziejewska-Niemierko
AVE 1 202 PLN

Radio Żnin 10.03.2016
Gość Dnia "Cichy morderca", czyli o... chorobach nerek
z drem Jackiem Molendą
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f. tygodniki i miesięczniki
Polityka, 7.04.2014
Strażniczki
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Strażniczki
Ponad 4 mln osób choruje w Polsce na nerki, choć wiele
z nich o tym nie wie. A wystarczy proste badanie.

złowiek może oddać jedną
nerkę i nie obniży to jakości
jego życia. Ta wspaniałomyślność natury wskazuje raczej
na znaczenie tych narządów niż
zbędny nadmiar. – Kiedy jesteśmy zdrowi,
nerki na ogół niewiele nas obchodzą – zauważa prof. Bolesław Rutkowski z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Gdy trzeba rozpocząć
dializę lub znaleźć ich dawcę, okazuje się,
że są bezcenne.
Dolegliwości przy schorzeniach tego
narządu pojawiają się zazwyczaj dopiero
wtedy, gdy czynność nerek jest już znacznie upośledzona. Ten brak wczesnych
objawów świadczących o niewydolności
bardzo lekarzy martwi, ponieważ w chwili gdy chorobę uda się rozpoznać, często
niewiele już można zrobić.
– Sztuczna nerka lub udany przeszczep
są w naszych czasach synonimem postępu i dowodem na to, że medycyna wyciąga chorych z największych opresji – mówi
prof. Ryszard Gellert, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie. – Ale przecież to jest klęska,
skoro nie udało się pacjentowi uratować
własnych organów, a my mu w tym nie
pomogliśmy.
Gdyby szukać odpowiedzialnych za ten
stan rzeczy, trzeba by wezwać na przesłuchanie wielu podejrzanych. Na pewno
część winy ponoszą pacjenci, którzy tradycyjnie bagatelizują dolegliwości ze strony
układu moczowego. Trudności z oddawaniem moczu odczuwa na przykład co piąta kobieta, ale połowa z nich nie informuje
o tym swoich lekarzy. Ukryte schorzenia
postępują stopniowo i można byłoby je bez
trudu wcześniej wyłapać, gdyby pacjent
otrzymał skierowanie na proste badanie
moczu i zgłosił się później z jego wynikiem.
A może brakuje systemu, który na lekarzy rodzinnych nakładałby obowiązek wydawania co pewien czas takich skierowań?
W tym wypadku odpowiedzialność spada
na decydentów i organizatorów podstawowej opieki zdrowotnej, którą stworzono przecież po to, by szybciej reagować
na wczesne objawy niektórych chorób i nie
dopuszczać do ich rozwoju. W przypadku
schorzeń nerek rozwiązania systemowego
brak. Kolejki do nefrologów sięgają siedmiu
miesięcy, ponieważ na wizytę czeka w nich
wielu pacjentów, których nie powinno tam
w ogóle być. Przy dobrze zorganizowanej
opiece lekarze rodzinni powinni zajmować się większością spraw – jeśli wyręczają
ich w tym specjaliści, może to oznaczać,
że choroba przeszła już w stan zaawansowany, pojawiły się powikłania (a więc
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Tygodnik ABC 10.03.2016
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nerek
AVE 12 205 PLN
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Uroda, 10.3.2016
Podzielić się życiem
AVE:156 389 PLN
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Podzielić się

V

„Liczba oczekujących na przeszczep
rośnie z roku na rok. Coraz więcej
z nich czeka jednak bez skutku.
Zabieramy nasze narządy do nieba,
choć moglibyśmy nimi ratować ludzi”,
mówi profesor Magdalena Durlik,
transplantolog.

oct
est rnć
coś talfioon
takiego, jak
„oświadczenie woli”.
Podpisując je, godzimy
się na pobranie po śmierci
naszych narządów. Lekarze
nie muszą już pytać krew
nych o zgodę. Załóżmy, że
rozważam podpisanie takiego dokumen
tu, jednak się waham. Co by mi pani po
wiedziała, nie tylko jako transplantolog,
ale tak od serca?

Żeby się pani nie wahała. Bo życiem
można się podzielić, nawet po śmierci.
W niebie te narządy nie będą pani
potrzebne, a tu, na ziemi, para osobom
przedłużą albo uratują życie.
Ilu?

r o z ma wi a Tamara Wilk

Policzmy: dwie nerki to już dwie osoby.
Serce, wątroba, trzustka... kolejne trzy.
Czasem jest potrzeba, żeby przeszczepić
komuś rękę, więc pani prawą i lewą ręką
też ktoś może w życiu jeszcze coś
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g. internet
Ogromna liczba tekstów i notatek prasowych pojawiła się w Internecie.
W znacznej mierze to praktyczne teksty poradnikowe o tym, jak badać,
utrzymywać w dobrej kondycji i leczyć nerki.
Portal Doba.pl, 10.3.2016
Dziś Światowy Dzień Nerek

Portal Strefa Zdrowie, 9.3.2016
Światowy Dzień Nerek - Działaj wcześnie by zapobiegać
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Portal Senior.pl, 6.3.2016
10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek

Portal Wolters Kluwer 11.3.2016
10 marca 2016 Światowy Dzień Nerek
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Portal Dla studenta.pl, 14.3.2016
Choroby nerek - powazny problem wielu Polaków. Zobacz zaskakujące dane.

Portal IDrawa.pl, 8.3.2016
Wczesna diagnowa ratuje życie.
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h. portale samorządowe
Wiele publikacji ukazało się tez na stronach www miast, powiatów
i województw.
Portal Wrota Świętokrzyskie, 11.3.2016
Polacy za rzadko badają nerki

Portal Zdrowie Łódzkie, 9.3.2016
Światowy Dzień Nerek
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Portal eGorzow.pl, 6.3.2016
10 marca 2016 - Światowy Dzień Nerek

Portal Powiat Drawski, 8.3.2016
Wczesna diagnoza ratuje życie
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Portal Powiat Ełcki 8.3.2016
Światowy Dzień Nerek

Fakty z Elbląga 9.3.2016
Światowy Dzień Nerek
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Dąbrowa Tarnowska

Gmina Kłobuck

Światowy Dzień Nerek

Echo Powiatu Kamieńskiego

Światowy Dzień Nerek

Jarocin
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eRadomianki.pl, 7.03.2016
Choroby nerek - morderstwo doskonałe
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