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Lékař Michal Jurka se celý svůj profesní
život věnoval chirurgii. Během lékařské
praxe velmi často přicházel do styku
s pacienty léčenými dialýzou, od
zakládání cévních přístupů až po řešení
komplikací. Co si jako zkušený lékař
a zároveň také pacient myslí o domácí
hemodialýze? Jak vnímá domácí dialýzu
a proč jí dal přednost? 

„Že bych se mohl stát dialyzovaným pacientem, 
mě nikdy nenapadlo. Nejprve jsem devět let

dojížděl na hemodialýzu do dialyzačního střediska.
Důvodem, proč jsem se pro domácí dialýzu přístro-
jem NxStage rozhodl, nebylo hledisko komfortu,
ale nesporné zdravotní přínosy, které tato léčba po-
skytuje. Počínaje skutečností, že nejsem vystaven
infekcím, jimiž může být pravidelný návštěvník 
dialyzačních center častěji ohrožen. A může jít
i o závažné infekční kmeny. Dále se u mě po prvních
dialýzách naplno projevila vyšší subjektivní tole-
rance hemodialýzy a došlo k vymizení únavy. Ale
také jsem měl mimořádně příznivé laboratorní vý-
sledky, které mi umožnily méně přísnou dietu. Za
zmínku stojí i to, že u části dialyzovaných může u té-
to metody odpadnout nutnost si píchat heparin. To

vše je značné zpříjemnění kvality života. V mém
případě mohu mluvit o štěstí, že jsem se pro domácí
dialýzu rozhodnul. Když se mi zhoršila má plicní
nemoc, a nebyl jsem schopen dojíždět na středisko,
byl jsem rád, že mám přístroj NxStage doma.

Domácí dialýza jistě není univerzálním řeše-
ním pro každého. Je to však trend, který si svými ne-
spornými zdravotními přínosy a zlepšením kvality
života, i včetně sociálního a ekonomického aspek-
tu, razí cestu dopředu.“

MUDr. Michal Jurka, CSc.

Jana Kolářová

Co byste měli vědět o domácí

hemodialýze:

✔ Jednoduchá instalace přístroje
✔ Malá spotřeba vody
✔ Žádné stavební úpravy
✔ Velikost přístroje NxStage umožňuje 

pacientům s přístrojem cestovat

Pacienti, kteří mají o domácí hemodialýzu zájem, 
se mohou sami, nebo prostřednictvím svého lékaře,
obrátit na firmu Bionext, která u nás dialýzu 
s přístrojem NxStage zajišťuje. 

www.bionext.cz

Bez domácí dialýzy bych už tady nebyl
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