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Trzeba leczyć nawracające zakażenia 
dróg moczowych. Znacznie częściej występują 
u kobiet niż u mężczyzn, co ma związek 
z inną budową naszych ciał. 

W zielonogórskim szpitalu zdarzają się pacjenci mylący nefrologa
z… neurologiem. Warto zapamiętać: nefrologia jest dziedziną
medycyny, która zajmuje się profilaktyką, zapobieganiem
i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego.
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Ofer ta od dzia łu ne fro lo gii, 
he mo dia liz oraz dia li zy otrzew no wej 
UUSSŁŁUU  GGII Od dział ne fro lo gii,
he mo dia liz oraz dia li zy
otrzew no wej szpi ta la wo je -
wódz kie go w Zie lo nej Gó rze
jest je dy nym peł no pro fi lo -
wym, spe cja li stycz nym te go
ty pu od dzia łem w ca łym
na szym wo je wódz twie lu -
bu skim. 

Od dział wy ko nu je dia -
gno sty kę oraz le cze nie w
za kre sie ostrych i prze wle -
kłych scho rzeń ukła du mo -
czo we go i ne rek, w tym zaj -
mu jąc się mię dzy in ny mi: 

1Prze wle kłą cho ro bą ne -
rek. 

2Kłęb ko wy mi za pa le nia -
mi ne rek.

3Nad ci śnie niem tęt ni -
czym oraz po wi kła nia mi

cu krzy co wy mi. 

4Ka mi cą ner ko wą i za ka -
że nia mi dróg mo czo -

wych.

5Le cze niem po wi kłań le -
cze nia ner ko za stęp cze -

go. 

6Dia gno sty ką i przy go to -
wa nia mi do prze szcze pu

ne rek. 

7Le cze niem ner ko za stęp -
czym (he mo dia li zą i dia -

li zą otrzew no wą).

8W zie lo no gór skim od -
dzia le ne fro lo gii, he mo -

dia liz oraz dia li zy otrzew -
no wej wy ko nu je się rów nież
mię dzy in ny mi biop sje ne -
rek, pla zma fe re zy oraz he -
mo dia fil tra cje.

Pod sta wo wy mi me to da -
mi le cze nia po zo sta je he -
mo dia li za oraz dia li za
otrzew no wa, któ rej pro -
gram od kil ku lat roz wi ja ny
jest w szpi ta lu z do brym
efek tem. (kb)

Po znaj pro ste spo so by, dzię ki któ rym
ner ki mo gą zo stać dłu żej zdro we 
PPOO  RRAA  DDYY Je śli chcesz za dbać
o swo je ner ki, to: 

r Zdro wo się od ży wiaj: nie
jedz czer wo ne go mię sa, z
roz sąd kiem uży waj so li, licz
ka lo rie, bo oty łość sprzy ja
róż nym cho ro bom, tak że
ne rek. Nie bez piecz na jest
dla nich rów nież miaż dży -
ca, któ rą za wdzię cza my
mię dzy in ny mi za war to ści
zja da nych przez nas po sił -
ków. 

r Dbaj o to, aby jak naj wię -
cej i jak naj czę ściej się ru -
szać - pa mię taj, że każ da

for ma ak tyw no ści od da la
Cię od cho ro by. 

r Nie pal pa pie ro sów.

r Sys te ma tycz nie mierz ci -
śnie nie tęt ni cze.

r Wy ko nuj okre so we ba da -
nia - w tym kre aty ni nę,
mocz oraz ko niecz nie cu -
kier. Bo pod ką tem czę sto ści
wy stę po wa nia cu krzy ca jest
obec nie pierw szą przy czy -
ną cho rób ne rek. Szcze gól -
nie ta ty pu dru gie go, któ rej
na ba wia my się w do ro słym
ży ciu. (kb)

- Jak ktoś mo że so bie nie
zda wać spra wy, że ma cho -
re ner ki? 

- Z te go po wo du, że nie
ro bi ba dań okre so wych. Je -
śli ktoś ich nie wy ko nu je, to
nie wie o cho ro bie. 

- Czy to są ja kieś skom -
pli ko wa ne, dro gie ba da nia? 

- Nie. Wła śnie ca ła rzecz w
tym, że są pro ste i nie dro -
gie. Moż li we do wy ko na nia
za rów no na zle ce nie le ka rza
ro dzin ne go, jak i za kil ka
zło tych w la bo ra to rium. Ba -
da się mocz. Spraw dza się
go pod ką tem obec no ści
biał ka, leu ko cy tów, ery tro -
cy tów oraz kre aty ni ny, któ ra
po ka zu je, ja ki jest sto pień
uszko dze nia funk cji ne rek.
Dzię ki te mu je ste śmy w sta -
nie ob li czyć tak zwa ny

współ czyn nik oczysz cza nia
i ochro nić pa cjen tów przed
po stę pem cho ro by, a nie -
któ rych wy le czyć. 

- Ja kie ob ja wy po win ny
nas za nie po ko ić i skło nić
do wi zy ty u ne fro lo ga? 

- Tak na praw dę w więk -
szo ści scho rzeń ne rek nie
ma ta kich sy gna łów. Wia do -
mo, że nie wol no lek ce wa -
żyć do le gli wo ści zwią za -
nych z od da wa niem mo czu,
bo le sno ścią, par ciem, bo
wska zu ją na stan za pal ny
czy prze rost gru czo łu kro -
ko we go. Pro ble my mo że też
sy gna li zo wać nad ci śnie nie
czy cu krzy ca. Te scho rze nia
pro wa dzą bar dzo czę sto do
po wi kłań do ty czą cych ne -
rek. War to jed nak pa mię tać
o tym, że o tym czy są zdro -

we, czy nie tak na praw dę
de cy du ją oma wia ne wcze -
śniej ba da nia la bo ra to ryj ne. 

- Ile ra zy do ro ku po win -
ni śmy je wy ko ny wać?

- My ślę, że je śli ktoś nie
jest w gru pie czyn ni ków ry -
zy ka, to raz do ro ku w zu -
peł no ści wy star czy. 

- A kto po wi nien ro bić to
czę ściej? 

- Pa cjen ci, któ rzy wie dzą,
że ma ją cho ro bę ne rek oraz
oso by z nad ci śnie niem i cu -
krzy cą. 

- A ci, któ rzy ma ją w ro -
dzi nie oso by z cho ro ba mi
ne rek? 

- Oczy wi ście, oni tak że
po win ni pa mię tać o tym,
aby czę ściej ro bić ba da nia

la bo ra to ryj ne. Oko ło 10
pro cent scho rzeń ne rek to
są te prze ka zy wa ne w ge -
nach. 

- Ja cy pa cjen ci naj czę -
ściej tra fia ją na wasz od -
dział?

- Rocz nie ma my oko ło
600 przy jęć. Więk szość to
cho rzy z uszko dze nia mi ne -
rek, z ich prze wle kłą nie wy -
dol no ścią. Du żą gru pę pa -
cjen tów sta no wią oso by z
in fek cja mi w dro gach mo -
czo wych oraz ma ją cy po wi -
kła nia w trak cie le cze nia
ner ko za stęp cze go, czy li po
he mo dia li zach i dia li zach
otrzew no wych. Rzad ko, ale
się zda rza, przy go to wu je my
w od dzia le daw ców ner ki
dla ko goś bli skie go lub
człon ka ro dzi ny. Oczy wi -

ście, przy go to wu je my też
do prze szcze pów pa cjen -
tów, któ rzy są u nas dia li zo -
wa ni. W za kre sie in for ma cji
o prze szcze pach na rzą dów
oraz pro fi lak ty ki scho rzeń
ner ki współ pra cu je my z
Ogól no pol skim Sto wa rzy -
sze niem „Ner ka”. 

- Czy ne fro lo gia roz wi ja
się, jak in ne dzie dzi ny me -
dy cy ny? 

- Ule gła nie sa mo wi tej
prze mia nie w cią gu ostat -
nich 20 lat. Jak za czy na łem
pra cę, dia li zo wa li śmy rocz -
nie oko ło 20 osób, naj czę -
ściej w wie ku 20-40 lat. Ak -
tu al nie - po nad 150, a śred -
nia wie ku wy no si oko ło 67
lat. Mło dzi pa cjen ci, ta cy
jak kie dyś, to rzad kość. 

(kb)

OODD  DDZZIIAAŁŁ  NNEE  FFRROO  LLOO  GGIIII,,  HHEE  MMOO  DDIIAA  LLIIZZ  II  DDIIAA  LLII  ZZYY  OOTTRRZZEEWW  NNOO  WWEEJJ Bu dy nek głów ny 

Okre so wo ba da jmy mo cz 
- W Pol sce ma my po nad trzy mi lio ny osób, któ re nie zda jąc so bie spra wy, cho ru ją na ja kąś cho ro bę ne rek. Rocz nie na od dział
przyj mu je my oko ło 600 pa cjen tów - wy li cza IRE NE USZ HA BU RA, ne fro log ze szpi ta la w Zie lo nej Gó rze. 

Ire ne usz Ha bu ra - ne fro log, spe -
cja li sta cho rób we wnętrz nych.
W szpi ta lu wo je wódz kim w Zie -
lo nej Gó rze peł ni obo wiąz ki kie -
row ni ka od dzia łu ne fro lo gii, he -
mo dia liz i dia li zy otrzew no wej. 
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WWAAŻŻ  NNEE  IINN  FFOORR  MMAA  CCJJEE  
W 2012 RO KU DIA LI ZO WA NO
TUTAJ 110 OSÓB 

r 110 - ty lu pa cjen tów dia li zo wa -
no na ko niec 2012 ro ku. W tym
he mo dia li zie pod da no 102 oso by,
dia li zie otrzew no wej w wa run kach
do mo wych - osiem osób. 

r 16.000 - to z ko lei licz ba dia -
liz wy ko na nych w 2012 ro ku. 

r 48 - ty lu by ło pa cjen tów
przy ję tych do pro gra mu dia liz w
ubie głym ro ku. 

r 5 - to licz ba prze szcze pów
ne rek wy ko na nych u pa cjen tów
zie lo no gór skie go od dzia łu. 

r 14 - ty lu pa cjen tów ocze ku je
na prze szczep ner ki.

r 100 - a ty lu le czo no z ostrą
nie wy dol no ścią ne rek. (kb)

BBAA  ZZAA  OODD  DDZZIIAA  ŁŁUU  
JA KA JEST KA DRA LE KAR SKA 
I ILE CZE KA ŁÓ ŻEK 

Od dział ne fro lo gii ze sta cją dia liz
za trud nia czwo ro ne fro lo gów i
dwóch le ka rzy cho rób we -
wnętrz nych spe cja li zu ją cych się
w ne fro lo gii. Je śli cho dzi o miej -
sca, ma:

r 19 sta no wisk do he mo dia li zy
(tzw. sztucz na ner ka) - w ra -
mach dzia łal no ści sta cji dia liz,

r 1 sta no wi sko dia liz ostrych, 

r 13 łó żek dia gno stycz no -te ra -
peu tycz nych.

Pra cow ni cy od dzia łu sta ra ją się,
aby pa no wa ła w nim ro dzi na at -
mos fe ra, bo jest on nie ja ko dru -
gim domem cho rych, któ rzy mi -
ni mum trzy ra zy w ty go dniu
spę dza ją tu kil ka go dzin. (kb)

TTEE  LLEE  FFOO  NNYY  KKOONN  TTAAKK  TTOO  WWEE  
NA ZWI SKA I NU ME RY, 
KTÓ RE WAR TO ZNAĆ 

r P.o. kie row ni ka od dzia łu ne -
fro lo gii i  dia liz jest Ire ne usz Ha -
bu ra: 68 329 64 13.

r Pie lę gniar ką od dzia ło wą - Ma -
ria Sta siń ska.

r Te le fon do dy żur ki le kar skiej
to: 68 329 64 14.

r Do dy żur ki pie lę gniar skiej: 68
329 64 15.

r Ogól ny nu mer cen tra li Szpi ta -
la Wo je wódz kie go w Zie lo nej Gó -
rze: 68 329 62 00. 

r Punkt in for ma cyj ny przy ul.
Wa zów: 68 329 62 00 lub 68
329 62 15. 

(kb)


