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Dializa otrzewnowa
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Wszystkie serwisy
Baza leków

Zasada dializy otrzewnowej polega na wypełnianiu
jamy otrzewnej tzw. „świeżym” płynem dializacyjnym
oraz wypuszczaniu tego płynu po ustalonym okresie
czasu. Leczenie dializami otrzewnowymi zwykle
odbywa się w domu i jest prowadzone przez chorego
lub osobę, która się nim opiekuje. Z tego względu
wymagane jest wyszkolenie tych osób w zakresie
techniki dializy otrzewnowej i rozpoznawania jej powikłań. Ze względu na
konieczność sterylnej techniki wymian płynu dializacyjnego należy w domu
chorego przygotować jedno pomieszczenie, które będzie przeznaczone wyłącznie
do tego celu.
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Kamica nerkowa to obecność w układzie moczowym złogów
zbudowanych z substancji chemicznych zwykle znajdujących się
w moczu. Prawidłowo substancje te są w moczu rozpuszczone, ale
czasami ich stężenie jest zbyt duże i nie ulegają w całości
rozpuszczeniu.
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Nietrzymanie moczu
Nietrzymanie moczu to mimowolne częściowe lub całkowite
opróżnianie pęcherza moczowego. Może być spowodowane
chorobami układu nerwowego (brak kontroli nad odruchem
opróżniania pęcherza) lub, znacznie częściej, zaburzeniami dróg
moczowych.

Nefropatia cukrzycowa
C ukrzycowa choroba nerek występuje u 9—40% chorych na
cukrzycę typu 1 i 3—50% osób z cukrzycą typu 2.

Astma
Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc
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Psychiatria
Choroby reumatyczne
Zdrowie w podróży

Zakażenia układu moczowego
Przyczyną zakażeń układu moczowego jest najczęściej bakteria
E. coli. Bakteria ta może przedostać się z odbytu do ujścia cewki
moczowej, następnie do pęcherza, a w rzadszych przypadkach
jeszcze wyżej, do jednej lub obu nerek.
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Aktualności
NFZ zachęca do dawstwa nerek, ale
kto zachęci szpitale?
Artyści, sportowcy, samorządowcy,
naukowcy, lekarze, włączyli się w trwającą od
3 tygodni kampanię "Lubię się dzielić" na
rzecz transplantacji nerek i donacji osób
spokrewnionych, zorganizowaną przez
Małopolski Oddział Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Lekarze w sondzie Medycyny
Praktycznej: czerwona kartka dla
ministra zdrowia
Wkrótce minie rok od objęcia przez Bartosza
Arłukowicza funkcji ministra zdrowia. W
sondzie portalu Medycyny Praktycznej mp.pl
aż 77,1% lekarzy stwierdziło, że resort pod
jego kierownictwem przyczynił się do
pogorszenia sytuacji systemu ochrony
zdrowia w Polsce. C zy premier zdecyduje się
na jego dymisję?
Tylko 4% przeszczepów nerek od
żywych dawców
W zeszłym roku przeszczepiono 40 nerek od
żywego dawcy. Jest to nadal zjawisko bardzo,
bardzo niepopularne. - alarmuje prof. Artur
Kwiatkowski, koordynator projektu "Żywy
dawca nerki". Z ogólnych wyliczeń wynika, że
taka procedura jest 3-4-krotnie tańsza niż
dializowanie.

Lekarze odpowiadają na pytania
Zespół nerczycowy
Zespół nerczycowy to grupa objawów klinicznych (dolegliwości)
oraz nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, będących
powikłaniem chorób nerek, w których dochodzi do dużej utraty
białka z moczem (białkomocz).

Ostra niewydolność nerek
Najbardziej charakrerystycznym objawem ostrej niewydolności
nerek jest zmniejszenie objętości oddawanego moczu, a nawet
zupełny jego brak (tzw. bezmocz). Pozostałe objawy zależą od
przyczyn choroby.

Transplantacja nerki
Transplantacja nerki jest najlepszą metodą leczenia
nerkozastępczego, gdyż wszczepiony narząd jest w stanie przejąć
wszystkie funkcje, jakie zdrowe nerki sprawują w organizmie. Ok.
50% przeszczepionych nerek podejmuje pracę już w pierwszej
dobie od wszczepienia.

Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek
- czy można przyspieszyć regenerację
nerek po przebyciu tej choroby?
C hciałbym zapytać, w jaki sposób i jakimi
środkami, dietą czy lekami, mógłbym
wspomóc i przyspieszyć regenerację nerek?
Czy uraz nerki w wyniku silnego
stłuczenia może być przyczyną torbieli
nerki?
W związku z bólami brzucha oraz pleców
(okolice lędźwiowo-krzyżowe) miesiąc po
wypadku miałam robione USG, które
wykazało torbiele lewej nerki 21 mm.
Przeszczepienie nerki a choroba
nowotworowa
C zy po usunięciu guza odbytnicy będę miał
szanse na przeszczepienie nerki? Mam
przewlekłą niewydolność nerek 4 stopnia.
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