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Svůj životní příběh a zkušenost
s domácí hemodialýzou nám poskytla
paní Ywette Kasanová z Jablonce 
nad Nisou.

Když mi před devíti lety ze dne na den selhaly 
ledviny, změnil se mi celý život, od základu.

Zpočátku to byl zmatek, později mi všechno došlo.
Ta beznaděj, bezradnost. Po dvou neúspěšných
transplantacích jsem se pomalu začala smiřovat, že
budu jezdit na dialýzu ještě hodně dlouho, ne-li až
do konce života. První roky to šlo, po šesti letech to
pro mě bylo „nutné zlo“. Pořád to stejné, pondělí,
středa, pátek na noc. Poslední dva roky jsem tam
jezdila s velkou nechutí, z nutnosti, nešťastná, po-
drážděná, bezradná... Když jsem se od sestřičky Ka-
rolíny Medkové z liberecké dialýzy, která je zároveň

mojí skvělou kamarádkou, dozvěděla o domácí di-
alýze, tak se mi najednou život změnil, svitla mi na-
děje. Hned jsem o tom řekla doma a nebyla ani vte-

Neztrácet víru 
a smířit se s tím...

Pacienti, kteří mají o domácí hemodialýzu
zájem, se mohou sami nebo
prostřednictvím svého lékaře obrátit 
na firmu BioNEXT, která u nás dialýzu
s přístrojem Nx Stage zajišťuje. 
www.bionext.cz
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řina zaváhání, všichni mě podpořili. Kamarádce
jsem druhý den zavolala a vše se dalo do pohybu.
Po třech měsících bylo vše vyřízeno a já se konečně
začala učit přístroj pro domácí dialýzu obsluhovat.
Po zaškolení mi ho přivezli domů. První týden byl
u mě Ondřej Bydžovský z firmy BioNEXT, který
mě vše naučil a vysvětlil. Život se mi změnil k lepší-
mu. Přestala jsem být konečně omezovaná. Už jsem
nemusela dojíždět na středisko. Začalo mi být lépe
na těle i na duši. Dialýzu si dělám pětkrát týdně dvě
a půl hodiny a cítím se mnohem lépe, než mi bylo
na klasické dialýze, nemám problémy s dechem, ne-
jsem tak unavená a mám víc energie. Co je opravdu
skvělé, že můžu více pít, neboť se dialyzuji častěji.
To, že nemusím nikam jezdit je pro mě velká úleva.
Dialýzu si udělám dle své potřeby, pěkně doma a ni-
jak si nenaruším svůj denní režim. Můžu říci, že di-
alýza se přizpůsobuje mně a ne já dialýze. Co je
úžasné, je fakt, že s přístrojem můžu cestovat. Už
jsem to v létě zkusila a nebyl žádný problém. Neza-
litovala jsem ani jednou. Jsem šťastná, že taková
možnost je a mám to štěstí, že se mi daří dobře
a jsme s mašinkou, kterou jsem pojmenovala Bruno,
„kamarádi“.

Chci poděkovat firmě BioNEXT, jmenovitě Ja-
ně Kolářové, která mě se vším seznámila a je tu pro
mě, Ondřeji Bydžovskému, který se mnou měl 
trpělivost a je mi stále nablízku, kdykoli potřebuji.
A také mojí úžasné kamarádce, sestřičce z dialýzy,
Karolínce Medkové, která o mě pečuje, chystá mi
materiál a je tu pro mě ve dne, v noci. Moc si toho
vážím.

Co mohu vzkázat ostatním pacientům? Pokud
stále váháte, neváhejte, opravdu to za to stojí!

Ywette Kasanová

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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