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O tom, že věk při výběru dialyzační
metody nehraje žádnou roli, mě
přesvědčil pan Sedlák, který se 
ve svých 88 letech rozhodl vyměnit
nemocniční hemodialýzu za domácí. 
Je to příkladná ukázka toho, že když 
má někdo z pacientů chuť a odvahu
změnit svůj způsob léčby, nezáleží 
na pohlaví, předchozí zkušenosti 
ani věku. Věk je totiž opravdu jen
pouhé číslo a pan Sedlák je toho
krásným příkladem.

O domácí hemodialýze pomocí přístroje 
Nx Stage se tento pacient dozvěděl na speci-

álním semináři v Pelhřimově. A proč se nakonec
rozhodl s klasickou nemocniční dialýzou skončit
a vybral si domácí hemodialýzu? Panu Sedlákovi
nevyhovovalo cestování do hemodialyzačního
střediska, dlouhé čekání na sanitku, neosobní ne-
mocniční prostředí a zejména pro něj byly čtyřho-
dinové dialýzy velmi únavné.

Dá se říci, že léčba v domácím prostředí je pro
pacienty v mnoha ohledech snesitelnější. Tím že
pacient zůstává ve svém, má to především pozitivní
vliv na jeho psychiku. Některé pacienty může stre-

sovat cesta sanitkou, čekání na ni nebo jim nemusí
svědčit nemocniční prostředí. Metoda domácí he-
modialýzy má také jiné přednosti. Pro tělo pacienta
je šetrnější, protože dialýza probíhá častěji než při
klasické hemodialýze. Z tohoto důvodu se tato di-
alyzační metoda mnohem více blíží funkci zdra-
vých ledvin, které odpadní látky a vodu z těla od-
straňují kontinuálně.

Po tom, co se pan Sedlák rozhodl pro domácí
hemodialýzu, musel projít důkladným školením,

Věk je jen číslo

Co byste měli vědět o domácí hemodialýze 
a přístroji NxStage:

✔ Jednoduchá instalace přístroje, je pouze třeba napojit jej na vodo-
vodní kohoutek, odpad a do elektrické sítě

✔ Nejsou třeba žádné stavební úpravy

✔ Je potřeba pouze malé množství vody

✔ Velikost přístroje umožňuje pacientům cestování
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takzvanou edukací, aby se pak v ovládání přístroje
doma cítil komfortně. Při přechodu z hemodialýzy
je výhodné, že pacient již má zaveden cévní přístup.
Tudíž je změna dialyzační metody velmi snadná. 

Edukaci pana Sedláka jsem měla na starosti
a probíhala v průběhu letošního dubna. V tomto
případě byla naše společná cesta za zvládnutím do-
mácí hemodialýzy poněkud delší, trvala jednadva-
cet dní na hemodialýze v Pelhřimově. A poté probí-
halo ještě školení v domácím prostředí. 

Pan Sedlák žije v rodinném domku, v malé obci
Bystrá u Humpolce. Společně s manželkou mají
malé hospodářství a krásnou zahradu. Úžasné je, že
si vše i v takto požehnaném věku obstarávají sami,
pouze s občasnou pomocí syna. Když jsem poprvé
překročila práh jejich domku, všechny obavy, že by
pan Sedlák léčbu v domácím prostředí nezvládl, se
rozplynuly. Na první pohled mi bylo jasné, že tito
úžasní manželé bezpochyby zvládnou i tento úkol.
Pan Sedlák dnes vše ovládá, a to i bez pomoci syna
a není třeba ani výpomoc od agentury domácí péče,
kterou jsem původně chtěla zapojit. Měla jsem ze
začátku právě z vyššího věku pacienta obavy, ale teď
už vím, že na věku opravdu nezáleží. Když má něk-
do z pacientů ve vyšším věku chuť a odvahu změnit
svůj způsob léčby, neměli bychom mu v tom bránit.
Věk totiž v tomto případě není limitem.

Pan Sedlák se dialyzuje pětkrát týdně, denně
mimo čtvrtku a neděle, kdy má takové malé zaslou-
žené dialyzační prázdniny. Dialýzu si provádí větši-
nou v podvečer nebo ráno a každá zabere dvě a půl
hodiny. Paní Sedláková manželovi pomáhá s lepe-
ním jehel a je při dialýze takovou jeho pomocnou
rukou. „S odstupem času jsem si ještě více zamiloval
výhody domácí hemodialýzy a jsem velice pyšný na
své já před pár měsíci, které se rozhodlo zkusit něco
nového. Ze začátku jsem se obával a v procesu škole-
ní jsem si nebyl jist, zda dokáži mašinku obsluhovat
sám. S občasnou pomocí manželky či syna to jde ale
jako po másle a vše klape tak, jak má. Cítím se mno-
hem lépe, nejsem tak unavený z neustálých cest do
nemocnice. Snížil se mi tlak a celkově je dialýza pro
mě méně náročná – trvá totiž jen dvě a půl hodiny.
Nechápu, jak toto má spojitost s domácí hemodialý-
zou, ale dokonce mám větší chuť k jídlu, což nikdy
není na škodu,“ směje se pan Sedlák.

Bc. Jana Kolářová, MBA

Jak funguje domácí hemodialýza:
Při této variantě léčby se pacienti dialyzují
5–7krát týdně, přičemž jedna procedura trvá 2–3
hodiny. Lékaři doporučují, aby mezi dialýzami ne-
byla přestávka delší než jeden den. Přechod
z klasické hemodialýzy na domácí dialýzu, je pro
pacienty poměrně bezproblémový, protože již
mají na předloktí zavedený cévní přístup.

Výhody domácí hemodialýzy:
Častější léčba přináší zdravotní výhody jako na-
příklad menší zátěž pro srdíčko, protože se v těle
mezi dvěma dialýzami nestačí nashromáždit tolik
tekutiny a odpadních látek metabolismu. Pacienti
jsou tak lépe připraveni na transplantaci. 
Další zdravotní výhodou je, že u některých paci-
entů dochází ke snížení množství léků, které uží-
vají na úpravu vysokého krevního tlaku a většina
také nemusí při tak krátkých dialýzách užívat léky
proti srážení krve (Heparin). 
A neměli bychom zapomenout ani na to, že pa-
cienti nemusí tolik omezovat příjem tekutin
a dodržovat dietu typickou pro dialyzované.

Co je potřeba doma dodržovat:
✔ Pacient musí v domácnosti udržovat čisté pro-
středí a také si vyhradit prostor na skladování di-
alyzačního koncentrátu a kazet, které se do toho-
to přístroje vkládají. 
✔ Zásoby na měsíc dialyzační léčby zaberou
pouze přibližně 1,5 m2.
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