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Badania i konsultacje potrzebne do zg oszenia do przeszczepu nerki 
• Grupa krwi 
• Oznaczenie antygenów zgodno ci tkankowej (badanie krwi) 
• Oznaczenie stopnia uczulenia na obce antygeny – tzw. PRA (badanie krwi) 
• Badanie laboratoryjne krwi 
• Je li oddajesz mocz – badanie ogólne moczu i posiew moczu 
• Ka na krew utajon  
• Ekg, echo serca, cz sto wymagana jest równie  koronarografia 
• Kobiety: cytologia, USG piersi lub mammografia 
• M czy ni: urologiczna ocena gruczo u krokowego 
• Usg jamy brzusznej, usg doppler naczy  biodrowych/szyjnych 
• Rtg klatki piersiowej 
• Cystografia mikcyjna (badanie uk adu moczowego) w wybranych 

sytuacjach 
• Gastroskopia 
• Kolonoskopia (u osób po 50 roku ycia) 
• Konsultacja stomatologiczna, laryngologiczna, chirurga transplantologa

Cz sto potrzebne s  dodatkowe badania, np. rezonans magnetyczny, tomografia 
komputerowa, konsultacja kardiologiczna, okulistyczna. O takich wskazaniach 
decyduje lekarz przygotowuj cy pacjenta do przeszczepu.  

Badania okresowe, wymagaj ce aktualizacji co 12 m-cy 

Badania okresowe, wymagaj ce aktualizacji co 12 m-cy 
• HIV, HCV, HBV, PTH, morfologia, aminotransferazy, bia ko ca kowite, 

albuminy, bilirubina, koagulogram (krzepni cie krwi)  
• posiew moczu 
• EKG, ECHO serca 
• badanie na krew utajon  w stolcu 
• USG nerek w asnych i narz dów jamy brzusznej 
• RTG klatki piersiowej 
• PSA (m czy ni), cytologia (kobiety)  
• mammografia (co 2 lata) 
• badanie laryngologiczne i stomatologiczne 
• doppler t tnic biodrowych 
• gastroskopia (wg wskaza ) 



Informacje wa ne przy wypisie ze szpitala: numery telefonu do lekarzy zespo u 
transplantacyjnego, na kiedy i gdzie jest zaplanowana wizyta kontrolna 
(potrzebne b dzie skierowanie), jakie leki o jakim czasie nale y przyjmowa . 
Warto upewni  si , e tre  zalece  w kacie wypisowej jest ca kowicie 
zrozumia a. Leki wypisane na recepcie powinno si  wykupi  w najbli szej aptece. 

Zalecane jest prowadzenie w domu dzienniczka samokontroli, w którym 
zapisywane s  pomiary ci nienia t tniczego i t tna, masa cia a mierzona rano i 
dobowa zbiórka moczu. 

Ogólnie dost pne rodki czysto ci s  wystarczaj ce do regularnego sprz tania 
pomieszcze  w domu.  

Przez oko o 3 miesi ce nale y unika  miejsc, gdzie przebywa du o ludzi, ze 
wzgl du na mo liwo  infekcji. Po 3 m-cach ryzyko zaka enia zmniejsza si , ale 
nadal warto zachowa  ostro no  i unika  bezpo redniego kontaktu z osobami 
zainfekowanymi.  

Zalecany jest w miar  szybki powrót do pracy zawodowej lub przerwanej nauki. 
Najcz ciej jest to mo liwe po up ywie 2-4 miesi cy po transplantacji, w 
zale no ci od rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia. 

Dieta jest mniej restrykcyjna ni  podczas dializoterapii. Nale y wypija  oko o 2 
litry p ynów dziennie i unika  soli, chyba, e lekarz zaleci inaczej. 
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• EKG, ECHO serca 
• badanie na krew utajon  w stolcu 
• USG nerek w asnych i narz dów jamy brzusznej 
• RTG klatki piersiowej 
• PSA (m czy ni), cytologia (kobiety)  
• mammografia (co 2 lata) 
• badanie laryngologiczne i stomatologiczne 
• doppler t tnic biodrowych 
• gastroskopia (wg wskaza ) 

Przeszczep nerki u osób oty ych obarczony jest wy szym ryzykiem. Najlepiej 
aby Twoje BMI nie przekracza o 30 kg/m

Je li przyczyn  niewydolno ci nerek jest cukrzyca to kwalifikacja do 
przeszczepu nerki powinna rozpocz  si  wcze niej, tj. gdy Twój klirens 
kreatyniny (GFR) wynosi oko o 20 ml/minut .

Niekiedy konieczny b dzie zabieg operacyjny przed przeszczepem nerki, np. 
usuni cie jednej nerki w asnej, usuni cie p cherzyka ó ciowego ze z ogami, 
wymiana chorej zastawki serca.



Aktywno  seksualna u osob po przeszczepieniu nerki powraca przewa nie do 
poziomu sprzed choroby. Pierwszy stosunek seksualny mo na odby  po zagojeniu 
rany. 

Je eli czynno  nerki jest stabilna przez pierwszy rok po transplantacji, kobieta 
mo e zaj  w ci  i urodzi  zdrowe dziecko.  Decyzja o macierzy stwie wymaga 
konsultacji z lekarzem, gdy  przed zaj ciem w ci  najcz ciej nale y zmieni  
leczenie immunosupresyjne.  

Ka dy m czyzna po przeszczepie nerki mo e zosta  ojcem. Nale y omówi  z 
lekarzem wskazania do modyfikacji leczenia immunosupresyjnego. 

Zalecane jest coroczne szczepienie przeciwko grypie. 

Jak sprawnie przygotować się
do przeszczepu nerki ?

Mo na podró owa  i wyje d a  za granic  na urlop. Nale y unika  regionów 
wiata o niskim standardzie higienicznym i pami ta  o zabraniu wystarczaj cej 

ilo ci leków immunosupresyjnych.  

Nale y dba  o czysto  i higien  zwierz t domowych oraz unika  kontaktu z ich 
odchodami.  

Do prac ogrodniczych zalecane jest zak adanie r kawiczek a nawet maseczki 
chirurgicznej ze wzgl du na ryzyko zaka enia bakteriami glebowymi. 

MediSpace – Przychodnia Lekarska
ul. Spokojna 5 
01-044 Warszawa
Telefon: (22) 255 90 50 ; (+48) 607 206 707
Email:  kontakt@medispace.pl
www.medispace.pl

Prelegenci warsztatów:

dr n. med. Marta Serweńska - Świątek dr hab. med. Michał Wszoła

Fundacja Badań I Rozwoju Nauki 
Siedziba: ul. Tysiąclecia 47 05-400 Otwock
Biuro w Warszawie: ul. Rydygiera 8 (budynek nr 24, IX piętro),
01-793 Warszawa
Telefon: ( 22) 897 66 97
Email: sekretariat@fundacjabirn.pl
www.fundacjabirn.pl


