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Pracoviště Interního oddělení Strahov 
má s domácí hemodialýzou dlouholeté
zkušenosti, její počátky se datují 
od 70. let 20. století. V této době nebylo
zvykem, aby se pacient spolupodílel 
na vlastní léčbě, či dokonce za ní
částečně přebíral zodpovědnost. 
Šlo tehdy o revoluční myšlenku, jejíž
primární motivací ale byla snaha
o uvolnění přeplněné kapacity
hemodialyzačního střediska. 

Po přelomu milénia se pohled na hemodialýzu 
jako takovou změnil. Původní strategie „pře-

žít“, která trvala dlouhých 30 let, byla opuštěna.
V novém tisíciletí se pohled odborné veřejnosti za-
čal soustředit na nový cíl, a to „umožnit pacientům
prožít co nejkvalitnější život, byť ve stínu hemodi-
alýzy“. Tomuto trendu nahrával také fakt, že se na

trhu objevily přenosné hemodialyzační přístroje
s jednoduchým, intuitivním ovládáním, které záro-
veň splňovaly přísná kritéria bezpečnosti. 

V roce 2016 byl na české půdě společností
BioNEXT představen malý, kompaktní přístroj
NxStage, který byl vyvinut speciálně pro domácí
použití. Není větší, než běžná mikrovlnná trouba.
Při jeho instalaci není nutné provádět žádné zá-
sadní stavební úpravy, připojení v domácnosti lze
přirovnat k připojení pračky nebo myčky tenkou
trubičkou (odpad a voda). Jeho provoz je úsporný
z pohledu spotřeby vody a elektrické energie.
V neposlední řadě, dialyzační roztok je možné do-
dat i předmísený ve vacích, což je varianta využi-
telná v případě, kdy chce pacient cestovat. 

Interní oddělení Strahov bylo prvním praco-
vištěm v ČR, které svůj program domácích dialýz
postavilo na možnosti častých a krátkých dialýz 
(5–7x týdně, po cca 2,5 hod.), tzn. nikoli na přene-
sení klasického HD schématu (dialýza třikrát týd-
ně) domů. V lednu 2017 proběhlo školení lékařské-

Rozvoj programu domácí hemodialýzy 

na Interním oddělení Strahov z pohledu sestry
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ho a sesterského personálu sestrou z evropské po-
bočky americké společnosti NxStage. Zároveň
s personálem školení podstoupil i první pacient.

V současné době má Interní oddělení Strahov
detailně zpracovaný 21denní program pro školení
pacientů. Tým pro domácí hemodialýzu tvoří lékař,
dvě sestry, biomedicínský inženýr a psycholog. Ny-
ní pečujeme o čtyři pacienty na domácí hemodialý-
ze. Zajímavostí je, že každý z našich domácích paci-
entů má jiný cévní přístup: nativní +stuli (napojo-
vání technikou bu-on-hole i žebříčkovou meto-
dou), cévní gra4 a centrální žilní katétr. 

Samotná edukace je rozdělena do dvou základ-
ních částí. První část probíhá na hemodialyzačním
středisku, kdy se pacient naučí přístroj kompletně
obsluhovat, zahájit a ukončit dialýzu, řešit případné
alarmy, naučí se péči o vlastní cévní přístup. Ne-
mocniční personál tento třítýdenní interval využije
na perfektní vybalancování dialyzační taktiky při
zohlednění individuálních potřeb pacienta. Druhá
část edukace probíhá v domácím prostředí. Po in-
stalaci přístroje servisním technikem v domově pa-
cienta, si pacient provede dvě až tři procedury za
dohledu sestry. I poté, co je edukace kompletně
ukončena, pacient zůstává v kontaktu se svým ma-
teřským střediskem. To mu poskytuje technické,
materiální a hlavně medicínské zázemí. Pokud je
pacient bez potíží, dochází na mateřské dialyzační
středisko 1x měsíčně na kontrolu.

Co domácí hemodialýza našim pacientům při-
náší? Z medicínského hlediska je třeba zmínit zlep-
šení biochemických výsledků spolu se snížením uží-
vaných léků a také lepší tolerování ultra+ltrace bez
hypotenzních příhod. Z osobního pohledu si naši
pacienti chválí úsporu času při dojíždění na středisko

a to, že se nemusí přizpůsobovat tolik režimu dialy-
začního střediska. Dále oceňují lepší skloubení dialý-
zy s chodem rodiny, včetně toho, že mohou cestovat
na chalupu. V neposlední řadě jim častější domácí
dialýza umožňuje volnější dietní režim. 

Slovo závěrem: Pro koho je domácí hemodialý-
za vhodná? Pro všechny dialyzované, kterým v tom
nebrání medicínská kontraindikace. Pro ty, kteří
chtějí ve svém vlastním životě s dialýzou hrát hlavní
roli, pro pacienty toužící po svobodě. Pokud bych
citovala jednoho našeho pacienta: „Domácí hemo-
dialýza změnila moje nakládání s časem. Nyní se
nepřizpůsobuji já dialýze, ale dialýza mně.“

Mgr. Beáta Švárová,
Interní oddělení Strahov 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

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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