
 

 

 

VÁŠ PRŮVODCE DIALÝZOU 

 

 

Lidé se kterými se setkáte  

 

NEFROLOG 

Nefrolog je lékař, který se specializuje na diagnostiku a 
léčbu onemocnění souvisejících s ledvinami, včetně 
chronického onemocnění ledvin. 

SESTRA 
Sestry budou stěžejní součástí vašeho ošetřujícího týmu. 

Budou vás vzdělávat a školit a poskytovat rady v tématech, 

jako je strava a cvičení. 

DIETOLOG 
Vyškolený profesionál, který vám pomůže sestavit plán 

stravy. Dietologové pracující s onemocněním ledvin se 

specializují na to, jak strava ovlivňuje funkci ledvin, 

kosti a srdce. 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
Sociální pracovníci jsou vyškolení profesionálové, kteří vám 

pomohou v oblastech, jako jsou úpravy životního stylu, 

finance a psychické problémy. 

 
PEČUJÍCÍ OSOBA 
Pečující osobou může být váš partner, příbuzný nebo 

někdo, kdo je vám blízký a kdo vás podporuje při dialýze. 

Pomáhá vám s léčbou, dopravou, psychickou podporou a 

dalšími aspekty chronického onemocnění ledvin. 

 

 

Slovíčka z anatomie  

 
KATETR 
Katetry jsou malé měkké hadičky používané jako 

přístupové body do vašeho těla, které umožňují 

výměnu dialyzačního roztoku nebo čištění vaší krve v 

závislosti na typu dialýzy. 

FISTULE 
Fistule je typ cévního přístupu používaný při 

hemodialýze k extrakci krve k čištění a jejím vrácení do 

vašeho těla. K vytvoření fistule je třeba menší 

chirurgický zákrok, při kterém se, nejčastěji na paži, 

spojí tepna a žíla. 

 
GRAFT (ŠTĚP) 
Štěp je alternativním cévním přístupem v případech, kdy 

fistule není možná. Namísto přímého spojení se k propojení 

tepny a žíly pod kůží používá syntetický materiál.  

 
PERITONEÁLNÍ MEMBRÁNA 
Peritoneální membrána je výstelka břišní dutiny, která se  

při peritoneální dialýze používá jako přirozený filtr k 

napodobení činnosti ledvin. 

 
GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (GFR) 
GFR je známkou toho, jak dobře fungují vaše ledviny. 

Stanovuje se se měřením množství kreatininu v krvi spolu 

se zohledněním dalších faktorů, jako je věk a pohlaví. 

Klíčové termíny týkající se léčby 
 
DIALÝZA 
Dialýza je obecný název pro léčbu onemocnění ledvin v 
konečném stádiu, která pomáhá vašemu tělu odfiltrovat 
odpadní látky, které byly dříve odváděny vašimi 
ledvinami. 
 
DIALYZÁTOR 
Dialyzátor je syntetický filtr, který se používá při 

hemodialýze. Replikuje filtrační funkci přirozené ledviny k 

odstranění odpadních molekul z vaší krve. 

 
MONITOR 
Hemodialyzační monitor je přístroj, který provádí vaši 

léčbu. Sleduje klíčové hodnoty, aby se ujistil, že vaše 

léčba probíhá dobře a také přispívá ke klinické kvalitě 

léčby. 

 

DIALYZAČNÍ ROZTOK 
Dialyzační roztok je tekutina používaná při 

peritoneální dialýze, která ve spolupráci s peritoneální 

membránou filtruje a odstraňuje odpadní látky z 

vašeho těla. 
 
VÝMĚNA 
Výměna je proces, při kterém si při peritoneální 

dialýze vyměňujete použitý dialyzační roztok za nový.  

CYCLER 
Cycler je přístroj, který používáte pro automatickou 

peritoneální dialýzu. Pomáhá vám provádět výměnu 
dialyzačního roztoku a v některých případech může 
sdílet informace o vaší léčbě se zdravotnickým týmem, 
aby mohli sledovat vaše zdraví a postup léčby.
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