
Szanowni Państwo, 

W związku z niemożliwością porozumienia się z Fundacją Amicus Renis 

współwydawcą czasopisma „Dializa i Ty”, które ukazuje się pod 

patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zmuszeni 

jesteśmy do podjęcia określonych kroków. W najnowszym numerze 

czasopisma „Dializa i Ty” nr/1(36)/2020 z przyczyn niezależnych od 

nas nie ukazały się nasze materiały, które chcieliśmy, aby tam się 

znalazły. Czasopismo jest dla Was – dla pacjentów, więc w tej sytuacji 

polecamy je na naszych stronach. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych 

 

                                                        Zarząd 

 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 

oraz pacjenci dializowani w krakowskich stacjach dializ 
 

Śmierć Stacji Hemodializ w Krakowie przy ul. Kieleckiej 7a. 
 

W dniu 26.05.2014r. w Krakowie przy ul. Kieleckiej 7a została otwarta Stacja 

Dializ i rozpoczęto w niej leczenie hemodializami. Właścicielem stacji była firma 

utworzona przez polskiego przedsiębiorcę: Centrum Dializa Sp. z o.o. Wszystkie 

niezbędne dla prowadzenia tego typu działalności zgody, uprawnienia, 

dopuszczenia, i odbiory zostały uprzednio uzyskane od właściwych urzędów. 

Dokonano również rejestracji działalności stacji dializ w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim, jako legalnej działalności gospodarczej a także właściciel stacji 

dializ otrzymał wszystkie wymagane prawem pozwolenia na rozpoczęcie i dalsze 

prowadzenie tej działalności.  

Równocześnie firma Centrum Dializa Sp. z o.o. wystąpiła do Małopolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ)                            

o zakontraktowanie leczenia hemodializami pacjentów. Odpowiedź MOW NFZ 



dotycząca finansowania zabiegów hemodializy w stacji dializ przy ulicy 

Kieleckiej 7a w Krakowie była odmowna. Ponowne wielokrotne wnioski                   

o zawarcie kontraktu na realizację zabiegów hemodializy w tej stacji zawsze były 

rozpatrywane negatywnie. W uzasadnieniu odmów powtarzany był argument, że 

z ewentualnym zawarciem kontraktu należy czekać na ogłoszenie konkursu. 

Tymczasem przez kolejne lata konkurs nie był ogłaszany a dotychczasowe 

kontrakty z innymi firmami realizującymi zabiegi hemodializy w rejonie były 

przedłużane w drodze aneksów.  

W roku 2017 doszło do sprzedaży wszystkich stacji dializ firmy Centrum 

Dializa Sp. z o.o. w Polsce notowanej na giełdzie amerykańskiej firmie DaVita, 

będącej właścicielem stacji dializ w wielu krajach świata m.in. w USA, Kanadzie, 

w krajach Ameryki Południowej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Europie.  

Przez cały czas starań o kontrakt, w stacji przy ulicy Kieleckiej 7a było 

leczonych hemodializami około 40-tu pacjentów, gdyż na finansowane leczenia 

takiej grupy wyraził zgodę jej właściciel. Możliwości przedmiotowej stacji dializ 

w zakresie leczenia hemodializami są istotnie większe.  W tej stacji wykonywane 

były również dializy gościnne dla pacjentów z Polski, Europy i Świata 

odwiedzających Kraków. Lekarze opiekujący się chorymi posiadają specjalizacje 

z nefrologii i wieloletnie doświadczenie w pracy na Oddziałach Nefrologii                   

i Stacjach Dializ. Personel pielęgniarski również posiada pełne wykształcenie                  

i długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi pacjentów leczonych 

hemodializoterapią. Przez cały okres działania stacji około 10% pacjentów było 

zgłoszonych na Krajową Listę Oczekujących na przeszczep nerki i do tej pory 

wszyscy z nich są po przeszczepie.  

W 2018r. ogłoszono konkurs dla miasta Krakowa na kontraktowanie leczenia 

hemodializami przez MOW NFZ. W założeniach przyjęto jednak warunek, że 

zakontraktowanych zostanie tylko trzy stacje. Powody tego założenia są 

dotychczas nieznane. 



 Stacje wyłonione w drodze -wydaje się, że z góry rozstrzygniętego - 

konkursu to: stacja w Klinice Nefrologii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego 

znajdująca się w Krakowie -Prokocimiu oraz stacje dializ firm; Fresenius                   

i Diaverum znajdujące się na wschodnich granicach Krakowa – Nowej Huty.                 

W punktacji konkursowej nie przyznano stacji dializ firmy DaVita                                       

– w przeciwieństwie do pozostałych stacji dializ- 9-ciu punktów za brak 

tomografu komputerowego i pracowni rentgenowskiej, w której to sytuacji 

znajdowały się wszystkie wymienione stacje dializ. Wszystkie te stacje 

współpracowały w zakresie dostępu do rentgena i tomografu na mocy kontraktów 

o podwykonawstwo ze szpitalami krakowskimi. Nie przyznano także 10-ciu 

punktów za brak kontynuacji kontraktu z NFZ – co jest absurdalne ponieważ 

wcześniej zawarcie takiego kontraktu zostało uniemożliwione przez MOW NFZ. 

Nie uwzględniono także ciągłości leczenia przez okres 4-ch lat działalności stacji 

oraz zgłoszeń gotowości do zawarcia kontraktu przez cały okres dotychczasowej 

jej działalności.  

Co więcej, przed ogłoszeniem wyników konkursu stacja dializ przy ulicy 

Kieleckiej 7a w Krakowie była wizytowana przez pracowników MOW NFZ, 

którzy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do jej funkcjonowania. Gdyby 

sprawiedliwie zostali potraktowani wszyscy kontrahenci to stacja firmy DaVita 

zajęłaby trzecie miejsce i otrzymała kontrakt na leczenie hemodializami. W opinii 

środowiska takie rozstrzygnięcie jednak nie mogło zapaść, gdyż spowodowałoby 

ono zapaść na rynku dializ w Krakowie. Wynika to z faktu, iż stacja przy ulicy 

Kieleckiej 7a była najmniejszą stacją dializ w Krakowie. 

W związku z tym odwoływano się od niesłusznej decyzji do MOW NFZ, lecz 

odwołania te nie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Pani dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska uparcie 

odmawiała podpisania umowy na finansowanie leczenia chorych hemodializami 

przy ul. Kieleckiej 7a argumentując, że ilość miejsc do realizacji zabiegów 



hemodializy w Krakowie jest wystarczająca a sytuacja na rynku dializ jest 

monitorowana. Pani dyrektor pomija we wszystkich uzasadnieniach kolejnych 

odmów bardzo istotny argument – mianowicie uciążliwość związaną z czasem od 

wyjścia z domu do podłączenia do sztucznej nerki oraz z czasem od odłączenia 

od aparatury do momentu kiedy wyczerpany dializą pacjent może zacząć 

odpoczywać po odbytym zabiegu w domu. 

Pacjenci stacji dializ przy ulicy Kieleckiej 7a w Krakowie 

wielokrotnie protestowali i interweniowali pisząc pisma, a w niektórych 

miejscach osobiście u; Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu, 

Ministra Zdrowia, Prezesa Głównego NFZ, Prezesa PiS i szefów pozostałych 

partii obecnych w Parlamencie, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, CBA. Większość z tych interwencji nie spotkała się z reakcją ich 

adresatów. 

Instytucjami popierającymi prośby chorych były i są nadal: Wojewoda 

Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent m. Krakowa, 

Senatorowie: Jerzy Fedorowicz, Bogdan Klich, Radny m. Krakowa Łukasz 

Gibała, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, stacje radiowe: 

RMF, ZET, ESKA, MeloRadio, TVP Kraków.  

Mimo tak szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej i jednak szerokiego, 

znaczącego grona stron ich popierających, mimo że pieniądze powinny iść za 

pacjentem Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińka -Dyrektor MOW NFZ twierdzi, 

że nigdy nie podpisze zgody na płacenie za leczenie hemodializami ok. 40 

pacjentów w stacji dializ przy ul. Kieleckiej 7a, Pani dyrektor twierdzi,                            

że pacjenci powinni wykorzystać inne działające na terenie Krakowa stacje dializ 

jak np.: stację dializ firmy Fresenius w Nowej Hucie, mimo iż koszt leczenia                 

40-tu pacjentów w tych stacjach jest o ćwierć miliona złotych wyższy w skali roku 

od kosztu leczenia ich w stacji dializ przy Kieleckiej 7a.  Pani Dyrektor w ogóle 

nie odnosi się w  swojej korespondencji do istotnie niższego - dla pacjentów ze 



śródmieścia, pacjentów przyjezdnych oraz pacjentów z zachodnich i północno-

zachodnich okolic Krakowa - komfortu związanego z dojazdami i powrotami                

z zabiegów. Stacja dializ przy ulicy kieleckiej 7a znajduje się bowiem w centrum 

Krakowa (w sąsiedztwie Ronda Mogilskiego) i jest chyba najlepiej 

skomunikowanym punktem ze wszystkimi jego dzielnicami. Pani dyrektor MOW 

NFZ nie liczy się z prośbami pacjentów, którzy pracują, wychowują i prowadzą 

edukację dzieci, opiekują się wnukami. Przeniesienie ich zabiegów na wschodnie 

rubieże miasta tj. do Nowej Huty uniemożliwi im tego typu działalność. Czas 

potrzebny na ich dojazd do stacji dializ, dializę i powrót do miejsca zamieszkani 

zwiększył się z 5-ciu do nawet 8-miu godzin każdorazowo, co znacznie 

pogorszyło jakość ich życia i zapewne wpływa na jego długość. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za leczenie każdego pacjenta ze 

schyłkową niewydolnością nerek wymagającego leczenia powtarzanymi 

dializami obowiązek zapłaty za to leczenie bezwzględnie spoczywa na NFZ.                 

W przypadku pacjentów leczonych w ciągu roku przy ul. Kieleckiej, MOW NFZ 

pokrywa wszystkie koszty ich leczenia hemodializami w okresie urlopowym               

w dowolnej stacji dializ w Polsce lub w Unii Europejskiej. Tylko za leczenie 

pacjentów w Krakowie przy ulicy Kieleckiej 7a Pani Dyrektor MOW NFZ nie 

chce zapłacić. Wydaje się, że jest to jedyny tego typu przypadek w Polsce,                  

w Europie, a może i na świecie. Skąd ten upór ze strony MOW NFZ. O co chodzi?  

(jak nie wiadomo to… chyba wiadomo). 

W 2018 roku, przed przeniesieniem Szpitala Uniwersyteckiego do 

Prokocimia doszło z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Szpitala 

Uniwersyteckiego w obecności przedstawicieli MOW NFZ do propozycji 

współpracy w postaci podwykonawstwa przez firmę DaVita leczenia w centrum 

miasta części pacjentów, którzy nie mogli być przeniesieni do Nowej Siedziby 

Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu z powodu mniejszej wielkości nowej 

klinicznej stacji dializ. W związku z tym w styczniu 2019 roku przeprowadzono 



generalny remont stacji dializ przy ulicy Kieleckiej 7a. Zwiększono do 18 liczbę 

stanowisk dializacyjnych. Zakupiono nowe aparaty do hemodializy firmy 

Fresenius, nowe fotele, utworzono nową stację uzdatniania wody również firmy 

Fresenius.  

Mimo tak dużej inwestycji pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska dyrektor 

MOW NFZ nie wyraziła i nadal nie wyraża zgody nawet na pomoc pacjentom 

dotychczas leczonym w Klinice Nefrologii przy ul. Kopernika, których zabiegi 

były dotychczas refundowane przez NFZ. Aktualnie, z powodu braku miejsc do 

dializ w klinicznej stacji dializ na zmianach dziennych, pacjenci ci muszą być 

dializowani w nocy od 22 do 2 nad ranem na czwartej zmianie. Wydaje się, że 

postawa MOW NFZ jest nieludzka. 

Po przeniesieniu Kliniki Nefrologii do Nowej Siedziby Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie z centrum miasta zniknęły 32 stanowiska 

kliniczne do hemodializ. Likwidacja dalszych 18-tu stanowisk do dializ, 

znajdujących się w stacji przy ul. Kieleckiej sprawiła, że pacjenci mieszkający w 

centrum, zachodniej i północno-zachodniej części Krakowa zostali pozbawieni 

łącznie 50-ciu stanowisk do hemodializ. 

Stacja hemodializ w Krakowie przy ul. Kieleckiej 7a może leczyć ok. 100 

pacjentów. Ostatnio została złożona propozycja do MOW NFZ, że w przypadku 

przyznania finansowania firma DaVita przyjmie chorych -leczonych dotychczas 

w nocy CM UJ - na zmiany dzienne, co znacznie polepszy jakość ich zdrowia                 

i życia. Ze strony MOW NFZ nadal decyzja jest negatywna.  

W związku z brakiem finansowania zabiegów hemodializ w stacji przy ulicy 

Kieleckiej7a właściciel został zmuszony do jej zamknięcia. Pomimo takiej 

decyzji stacja przy ulicy Kieleckiej 7a nie została rozbrojona i jest zdolna do 

podjęcia leczenia pacjentów w ciągu doby od podjęcia decyzji. Znaczna część 

pacjentów, którzy zostali w praktyce przymusowo przeniesieni do innych stacji, 

jest bardzo zainteresowanych leczeniem w stacji przy ulicy Kieleckiej 7a. 



Dodatkowe światło na bezsensowność uporu Pani Dyrektor rzuca zaistniała 

sytuacja związana z obecnością pandemii koronawirusa. Stacja dializ znajdująca 

się w Oddziale Klinicznym Nefrologii w Nowej Siedzibie Szpitala 

Uniwersyteckiego w Prokocimiu zostanie przemianowana na stację tzw. 

jednoimienną, czyli będzie służyć pacjentom zakażonym korona wirusem, bądź 

wymagającym kwarantanny. Wydaje się, że posiadanie stacji dializ w centrum 

Krakowa przeznaczonej dla pacjentów niezainfekowanych koronawirusem jest 

skrajnie pożądane. Decyzja Pani Dyrektor MOW NFZ dotychczas nie uległa 

zmianie: finansowanie leczenia w stacji dializ przy ulicy Kieleckiej 7a nie ma 

racji bytu. 

Sytuacji małopolskich pacjentów z Krakowa i okolic dializowanych w łącznie 

trzech stacjach dializ, staje się dramatyczna ponieważ w przypadku pojawienia 

się pierwszej osoby zakażonej koronawirusem nie mogą liczyć na skuteczne 

oddzielenie od pacjentów w kwarantannie i zakażonych wobec zbyt małej ilości 

stacji dializ. Dla zobrazowania problemu poniżej przytaczamy fragment artykułu 

pt. ”FAQty o epidemii”, który ukazał się w tygodniku Newsweek Polska nr 

16/2020 14-19.04.20. Autorem jest Prof. Piotr Kuna. Fragment zawiera istotną 

informację odnośnie podatności osób z niewydolnością nerek oraz osób 

dializowanych zachorowanie na koronawirusa. Zachęcamy do przeczytania 

całego artykułu. 

 

„Kto jest najbardziej zagrożony infekcją 

Koronawirusem?” 

Prof. Piotr Kuna, kierownik II Katedry Chorób 

Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 

Wirusem SARS-Cov-2 może zarazić się każdy. 

Dotychczasowe obserwacje wskazują, że wysokie ryzyko 

zakażenia i ciężkiego przebiegu choroby mają głównie 



osoby powyżej 70. Roku życia i chorzy cierpiący na 

niektóre choroby przewlekłe. Osoby z niewydolnością 

nerek i dializowane mają to ryzyko wyższe 45 razy niż 

pozostali chorzy na cukrzycę -ok. 15 razy, 

z niewydolnością serca -15 razy, osoby dotknięte 

patologiczną otyłością -15 razy, a z nadciśnieniem- 

około 8 razy. 

Zaskoczeniem jest to, że pacjenci z astmą chorowali na 

COVID-19 częściej niż osoby zdrowe. Prawdopodobnie 

leki, które przyjmują hamują namnażanie wirusa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czego potrzebuje pacjent dializowany? 

Osoby dializowane i ich rodziny, zwłaszcza na początku choroby, szukają 

informacji jak radzić sobie z nową sytuacją zdrowotną, która ich dotknęła. Wiele 

osób te informacje znajduje na stronie internetowej  Ogólnopolskiego 

Stowarzyszeni Osób Dializowanych (OSOD). Aby ułatwić bezpośrednią 

wymianę doświadczeń, przy stowarzyszeniu OSOD z inicjatywy samych 

pacjentów powstała grupa wsparcia na portalu Facebook pod nazwą “Kocham 

Swoje Nerki”  .  

Pacjenci dializowani korzystają jeszcze w szerokim zakresie z kwartalnika 

“Dializa i Ty”. Kwartalnik ten jest chętnie czytany ze względu na zamieszczane 

w nim fachowe porady specjalistów na tematy dotyczące chorób nerek, ich 

leczenia oraz informacje o działalności stowarzyszenia OSOD.  

Od pewnego czasu pacjenci zgłaszają na forach stowarzyszenia OSOD jak i 

grupy wsparcia “Kocham Swoje Nerki”  wiele zastrzeżeń i krytycznych uwag co 

do zawartości pisma “Dializa i Ty”. Uwagi te dotyczą głównie zbyt naukowej 

formy publikacji, trudnej do zrozumienia przez przeciętnego pacjenta i w wielu 

przypadkach dla niego nieprzydatnej. Bywa tak, że specyficzny – zbyt naukowy 

język obszernych artykułów nie pozwala na zrozumienie omawianego tematu lub 

znacznie to zrozumienie utrudnia.  

Czytelnicy oczekują przyjaznego przewodnika po problemach dotyczących 

samych chorób jak i z tymi chorobami związanych. Oczekują przewodnika, który 

w prosty sposób wyjaśni metody leczenia chorób, zagrożenia z ich obecnością 

związane, rokowania (szczególnie odnośnie możliwości ich wylecenia) a także 

przewodnika, który wskaże ścieżki postępowania czy możliwe rozwiązania 

zdrowotnego problemu.  

Mnie, jako autorce artykułu a także pacjentce ściśle związanej z problemem 

dializ i chorób nerek, zależy aby kwartalnik “Dializa i Ty” był  przewodnikiem 



dla pacjentów tak jak przez wiele lat był i jest nim nadal dla mnie. Jako pacjenci, 

pierwszymi numerami czasopisma wymienialiśmy się między sobą i często 

krążyły z jednego końca Polski  na drugi. Dlatego ośmielam się napisać oraz 

podzielić obserwacjami i uwagami na temat pisma “Dializa i Ty”   zgłaszanymi 

głównie przez samych pacjentów. 

Jestem administratorem grupy wsparcia “Kocham Swoje Nerki”. Osoby w tej 

grupie doskonale się rozumieją i potrafią najlepiej wyczuć czego nawzajem 

potrzebują. Często o tym piszą i często zgłaszają jakie zagadnienia są dla nich 

najbardziej interesujące.  

Wśród pacjentów cierpiących na choroby nerek występuje bardzo intensywna 

wymiana informacji i są oni dla siebie wzajemnie bardzo często największym 

źródłem wsparcia, motywacji i pozytywnego przykładu oraz informacji. Porady 

pozyskiwane w ten sposób nie są jednak poradami medycznymi -tych porad 

pacjenci poszukują w kwartalniku “Dializa i Ty”.  

Dla osób chorych i ich rodzin jest szczególnie ważna wiedza o dostępnych 

metodach leczenia i fachowej ich ocenie, aby mogli rozważać ich przydatność w 

leczeniu własnego przypadku chorobowego.  Pacjenci na ogół nie za bardzo chcą 

wiedzieć z czego dokładnie składa się nerka i jak funkcjonuje, natomiast są 

zainteresowani tematami związanymi chociażby z dietą, przepisami kuchennymi 

a w szczególności są zainteresowani całymi przykładowymi jadłospisami 

dobowymi. Bardo przydatna była by publikacja tabel o zawartości potasu, 

fosforu, sodu w produktach spożywczych. W Internecie jest bardzo mało 

informacji jak wyżej i często są ze sobą sprzeczne. 

Innymi bardzo ważnymi i systematycznie poruszanymi tematami, których 

brakuje w piśmie „ Dializa i Ty” są ruch, aktywność fizyczna, ćwiczenia oraz 

rehabilitacja. Dowodem na tą tezę jest, że co prawda z kwartalnika pacjenci 

dowiedzieli się ostatnio o IV-tym Ogólnopolskim Sympozjum Rehabilitacja w 

Chorobach Nerek i Układu Moczowego lecz nadal nie dowiedzieli się jak ma 



wyglądać ich aktywność fizyczna, nie poznali ani jednego ćwiczenia, które 

powinni wykonywać i gdzie zdobyć materiały na ten temat. Tego bardziej 

oczekują dla poprawy zdrowia i jakości życia niż naukowych artykułów nie za 

bardzo dla nich zrozumiałych z racji treści i użytego języka 

Osoby dializowane poszukują  informacji o przeszczepie nerki. Jak trafić na 

listę oczekujących na przeszczep, jakie badania należy przedtem wykonać na czyj 

koszt są one realizowane, kto kieruje na badania oraz gdzie je można wykonać, 

jak wygląda życie po przeszczepie itd. Dobrze byłoby zamieszczać w kwartalniku 

również artykuły skierowane do rodzin pacjentów o możliwości przeszczepienia 

rodzinnego i jego konsekwencjach. Sami pacjenci nie mają odwagi porozmawiać 

o tym z najbliższymi. Oprócz tego chorzy chcą przeczytać o nowych metodach 

leczenia, o nowych lekach zmniejszających skutki uboczne dializ itp. 

Potrzebne są również informacje na temat możliwości korzystania z 

różnorodnych świadczeń (np. z zabiegów rehabilitacyjnych, z turnusów w 

uzdrowiskach, ze wsparcia opiekuna dla osób samotnych i niesprawnych, jak 

uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 Bardzo małego wsparcia merytorycznego doświadczają rodzice dzieci 

dializowanych. Od tych osób dostaję pytania o to, czy mówić dziecku o chorobie 

gdy ma ono stwierdzoną wielotorbielowatość nerek, jak wytłumaczyć dziecku co 

to jest dializa. W takich przypadkach bardzo przydatna była by kompetentna 

pomoc specjalistów. 

Tego typu pytań jest mnóstwo i stale powracają a potrzeba odpowiedzi na nie 

i obecności dyskusji w mediach jest nieustająca. Przytoczę tylko kilka pytań dla 

przykładu: - co to jest i dla kogo jest przeznaczona  hemodiafiltracja oraz jakie 

warunki należy spełnić aby ją otrzymać, - co jest lepsze dla pacjenta i czym się 

różnią przetoka i cewnik, kto zleca i ustala termin wykonania przetoki, -czy 

pacjent ma prawo wyboru w tym zakresie, - jak obniżyć poziom fosforu, potasu 

we krwi, -jak kontrolować dietę, co należy jeść a czego unikać, - co jest przyczyną 



niewydolności nerek, - czy niewydolność nerek jest uleczalna, -czy dializa może 

pomóc wyleczyć chorobę nerek, - jeśli mam ostrą niewydolność nerek, czy 

wyzdrowieję i jak długo to potrwa, - jak wygląda życie na dializie, co będzie 

inaczej, jakie zmiany będę musiał wprowadzić, -czy będę mógł podróżować 

będąc na dializach, -jak długo mogę żyć będąc dializowanym, -co się stanie jak 

zrezygnuję z dializ, -możliwe skutki uboczne medyczne i praktyczne dializ, - jakie 

są rodzaje dializ i jak rodzaj dializ jest powiązany z komfortem życia, -czy pacjent 

dializowany może kontynuować karierę zawodową… 

Leczenie za pomocą dializ często wydaje się wręcz przerażające dla 

większość ludzi ma bardzo skromną wiedzę w tej tematyce. Wyjaśnienie, w 

przystępny sposób przytoczonych powyżej pytań i nie poruszonych tam 

zagadnień pomogłoby pacjentom przezwyciężyć emocjonalnie niekorzystny 

wpływ niewydolności nerek, w tym depresję i występowanie fizycznych zmian 

ciał pacjentów.  

Zwracam uwagę redakcji na problemy pacjentów, ponieważ chcę aby 

kwartalnik pomagał je rozwiązywać i był dla nich przydatnym i przyjaznym 

poradnikiem. Jako osoba chora na nerki od 30 lat, sama ciągle poszukuję 

odpowiedzi na różne pytania z moimi dolegliwościami związane i chętnie sięgam 

po “Dializę i Ty”.  W dobie internetu cenne wydaje się takie wydawnictwo, 

ponieważ jest  wiarygodnym źródłem wiedzy pozyskanej od wybitnych 

profesorów i ekspertów. Proszę przy tym, aby nie zapominać, że jest to 

czasopismo w szczególności dla osób dializowanych, osób chorych, dla 

pacjentów a nie dla naukowców. To tutaj pacjenci poszukują odpowiedzi od 

lekarzy specjalistów, pielęgniarek, dietetyków, fizjiterapełtów, psychologów a 

także od siebie nawzajem, na pytania związane z leczeniem. Im lepiej pacjent 

nauczy się życia z dializą i im lepsze dostanie wskazówki jak radzić sobie z 

poszczególnymi problemami, tym większe będzie powodzenie jego leczenia. 



Od lat w kwartalniku „Dializa i Ty” ukazywane były i są nadal historie oraz 

świadectwa innych chorych. Ten zwyczaj cieszy się dobrym odbiorem 

czytelników, pokazuje im, że nikt nie jest sam w chorobie, że wszyscy mają 

podobne obawy, pragnienia i oczekiwania. W tym miejscu zwracam się z apelem 

do Was, drodzy pacjenci o większe zaangażowanie w tworzenie kwartalnika. Aby 

coś otrzymać sami też musicie coś dać, przedstawić od siebie. Na część pytań 

możecie tylko Wy odpowiedzieć, Wasi opiekunowie, rodzina. Tylko Wy możecie 

podzielić się spostrzeżeniami z innymi na łamach tego pisma. Wasze oczekiwania 

same się nie spełnią. Jeśli chcecie poznać historie, problemy, sposoby radzenia 

sobie, radości i smutki innych to napiszcie o swoich. Piszcie o tym i inspiruje 

innych do życia i działania. To pismo jest dla Was ale jeżeli Wy nie będziecie go 

chcieli redagować dla siebie, dzielić się między sobą to niestety pisma nie będzie. 

Narzekając i tylko oczekując, nie pomożecie ani sobie ani innym.  

Aby zachęcić pacjentów do zaangażowania konieczne jest na pewno 

systematyczne zamieszczanie w piśmie „Dializa i Ty” informacji o działalności 

OSOD-u, jego aktualnych projektach, o możliwościach przystąpienia do 

stowarzyszenia. Pacjenci muszą o tym wiedzieć i musi im to być ciągle 

przypominane bo chcą być reprezentowani przez silną organizację i chcą aby się 

z nią liczono. Tak jak inne organizacje pacjenci chcą brać aktywny udział 

w procesach decyzyjnych na rzecz samych chorych i kreować skuteczną politykę 

zdrowotną oraz być głosem pacjentów i pokazywać, co dla nich dobre. Muszą 

wiedzieć jak te cele zrealizować i jak się organizować. 

Dziękujemy prof. Bolesławowi Rutkowskiemu za wyśmienite opowiadania a 

w ostatnim numerze “Dializy i TY”  za zauważenie i poruszenie problemów 

OSOD-u  i wskazanie co można zrobić i gdzie szukać środków aby 

stowarzyszenie mogło nadal działać i rozwijać się. Nerki gdy umierają nie bolą a 

później nie ma ratunku i oby z OSOD-em tak nie było. 

Internetowa grupa “Kocham Swoje Nerki” nie zapomniała o piątej rocznicy 

śmierci profesora Olgierda Smoleńskiego. Muszę  o tym napisać, bo przecież 



kwartalnik “Dializa i Ty” to przede wszystkim jego dzieło. Tak pięknie min. 

pacjenci “swojego przyjaciela” wspominają: 

- “1937-2015 - Profesor był ‘jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z 

którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny’. 

- 16 stycznia 2020 roku mija 5 rocznica śmierci profesora, Wielkiego 

Człowieka, przyjaciela bliźnich, 

Panie Profesorze jak zawsze potrzebujemy Twojego wsparcia, jesteś od spraw 

nie do załatwienia, wstaw się za nami proszę u Pana Jezusa. 

- Zawsze umiał pocieszyć - miał takie powiedzenie - ‘pamiętaj dziecino, nigdy 

nie jest tak źle jak myślimy i nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej’. 

- ’Mój’ Profesor, zawsze pomocny, dostępny, serdeczny.” 

 

Dorota Ligęza z grupą “Kocham Swoje Nerki” 

 

 

 


