
Magnet – Magazín s nemocniční tématikou, Zima 2019, str. 33                                      NEMOCNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE / NOVÁ LÉČBA POMÁHÁ 
 

Umělou ledvinu mají doma už dva pacienti ze Vsetínska 
  

Možnost domácí 

hemodialýzy nabízí 

nově svým pacientům 

hemodialyzační středisko 

Vsetínské nemocnice. 
 

Pacientům s chronickým selháním 

ledvin přináší celkové zlepšení 

zdravotního stavu a kvality života 

obecně. „První pacient začal s 

domácí dialýzou v dubnu a je velmi 

spokojen, druhá pacientka ji využívá 

od listopadu," uvedla Petra Čechová, 

vedoucí lékařka Hemodialyzačního 

střediska Vsetínské nemocnice. 

Pracoviště zajišťuje léčbu 

nemocným s akutním i chronickým 

selháním ledvin, ale také pacientům 

s některými závažnými otravami. 

Zdravotníci stále častěji řeší i případy 

akutních renálních selhání. Kromě 

klasické dialýzy se ve Vsetíně 

používá také peritoneální neboli 

břišní dialýza, která využívá čištění 

krve pomocí pravidelného 

napouštění dialyzační tekutiny do 

dutiny břišní. Další alternativou je 

právě domácí hemodialýza, kterou 

může pacient sám či s dopomocí 

svých blízkých provádět v domácím 

prostředí a nemusí několikrát týdně 

navštěvovat nemocnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu je vlastně domácí hemodialýza 

určena a jaký je její princip? „Jedná 

se o přerušovanou chronickou 

hemodialýzu prováděnou mimo 

dialyzační středisko zpravidla s denní 

frekvencí. Pacienti mají zapůjčený 

speciálně upravený hemodialyzační 

přístroj se vším nutným 

příslušenstvím," vysvětlila lékařka s 

tím, že metoda vyžaduje absolutní 

spolupráci ze strany nemocného, 

včetně podrobného zaškolení práce s 

přístrojem a řešení nejčastějších 

možných problémů. 

 

 

„Je indikována pacientům v plném 

pracovním procesu, kteří jsou 

zařazeni v transplantačním 

programu a vysoce motivováni k 

domácí léčbě," doplnila Petra 

Čechová. Velkou výhodou je, že 

pacienti mohou v domácím prostředí 

provádět terapii v častějším, 

intenzivnější režimu, dialyzační léčba 

je tak podobnější činnosti zdravých 

ledvin fungujících kontinuálně. 

Zmenšují se tak výkyvy v množství 

vody, odpadních látek a některých 

minerálů v těle nemocného. Pacient 

nemusí tolik omezovat příjem tekutin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a dodržovat dietu typickou pro 

dialyzované, snižuje se únava, 

zlepšuje spánek. „Domácí 

hemodialýza, kromě již zmíněných 

benefitů, přináší i lepší kontrolu 

krevního tlaku, oběhovou stabilitu, 

lepší korekci acidobazické rovno-

váhy, anémie, fosfo-kalciového 

metabolismu a zlepšení celkového 

nutričního stavu. To se projevilo také 

u prvního z našich pacientů, kde 

domácí hemodialýza probíhá již delší 

dobu a máme tak možnost 

srovnávat," specifikovala lékařka. 
 

Celková týdenní doba, po kterou 

jsou pacienti léčeni hemodialýzou, se 

příliš neliší od klasické léčby ve 

středisku. Velkou výhodou je však 

právě flexibilita, která umožňuje 

rozložení dialýz v týdnu a 

přizpůsobení délky časovým 

možnostem. Pacienti mohou 

využívat čas, který mají k dispozici, 

skutečně k dialyzační léčbě, ne 

dopravou do střediska nebo čekáním 

na transport. Flexibilní terapie s 

možností provádět léčbu v průběhu 

dne nebo přes noc dává pacientům 

kontrolu nad jejich denním režimem, 

mohou pokračovat v práci, cestovat 

nebo trávit více času s rodinou a 

přáteli.                      Lenka Plačková 

                      

Milena Pavlíková z valašského Lidečka oceňuje na domácí dialýze fakt, že nemusí třikrát 

týdně vyjíždět do Vsetínské nemocnice a léčbu pomocí umělé ledviny zvládne i v pohodlí 

domova. Ještě důležitější pro ni ale je, že jako člověk velmi aktivní i ve společenském 

životě obce si může lépe organizovat svůj vlastní čas.          Foto: NZK / Dalibor Peřina 


