
Jak leczy si  schy kow  niewydolno  nerek?  
Schy kowa niewydolno  nerek wymaga leczenia dializami lub przeszczepu nerki. 
Przeszczep nerki jest najlepsz  metod  leczenia nerkozast pczego. Bardzo 
dobrze je li nerka pochodzi od dawcy ywego a operacja transplantacji odb dzie 
si  przed rozpocz ciem dializoterapii. Po przeszczepie nerki pacjenci yj  dwa 
razy d u ej ni  chorzy leczeni dializami. Mo liwy jest powrót do pe nej 
aktywno ci zawodowej a jako  ycia bardzo si  poprawia.  

Komu wykonuje si  przeszczep nerki? 
Je li jeste  pacjentem z przewlek  niewydolno ci  nerek w poradni 
nefrologicznej i Twój klirens kreatyniny (GFR*) wynosi oko o 15 ml/minut , lub 
jeste  osob  przewlekle dializowan , popro  lekarza o informacj  dotycz c  
zabiegu przeszczepu nerki.  

* GFR – jest to skrót pochodz cy od pierwszych liter terminu glomerular filtration rate, czyli 
wska nika filtracji k buszkowej. Jest to parametr obliczany przez lekarza ze specjalnych 
wzorów, który s u y do oceny czynno ci nerek. Im wy sza warto  kreatyniny tym ni sza warto  
GFR. Prawid owa warto  GFR wynosi powy ej 90 ml/min/1,73 m2. 

Jakie s  przeciwwskazania do przeszczepu nerki: 
• Aktywne choroby infekcyjne do czasu ich wyleczenia 
• Uogólniona choroba nowotworowa 
• Ci kie i nieodwracalne choroby innych narz dów i uk adów, np uogólniona 

mia d yca 
• Trwaj ce uzale nienie 
• Aktywne psychozy 
• Brak wspó pracy z lekarzem 

Kiedy mo esz zosta  biorc  nerki?  
Aby zosta  biorc  nerki musisz zosta  umieszczony na Krajowej Li cie 
Oczekuj cych (KLO) na transplantacj  nerki i otrzyma  status „aktywny“. 
Wcze niej b dziesz mie  wykonane ró ne badania, które wyklucz  choroby 
stanowi ce przeciwwskazanie do przeszczepu nerki. Po wykonaniu tych bada  
lekarz prowadz cy wysy a Twoje zg oszenie do Regionalnego O rodka 
Kwalifikacyjnego (ROK). Je li zg oszenie zostanie zakceptowane przez lekarza 
koordynatora ROK otrzymasz status „aktywny“ i od tej chwili mo esz zosta  
wezwany w ka dym momencie na przeszczep nerki od dawcy zmar ego. Je li 
masz potencjalnego dawc  ywego powiedz o tym lekarzowi prowadz cemu. 
Zg osi Wasz  par  do O rodka Transplantacyjnego przygotowuj cego i 
wykonywuj cega przeszczepy nerek od dawców ywych. Pami taj, e dawc  
nerki nie musi by  osoba spokrewniona genetycznie.  

Co warto wiedzieć
o przeszczepie nerki ?



Porozmawiaj ze swoj  rodzin  na temat swojej choroby nerek i ró nych 
mo liwo ci jej leczenia. Pami taj, e najlepszym wyborem dla osób ze 
schy kow  niewydolno ci  nerek jest przeszczep nerki pobranej od dawcy 
ywego w trybie przeddializacyjnym. Zapro  rodzin  na rozmow  edukacyjn  

z prowadz cym Ci  lekarzem neforlogiem.  

Jak d ugo b dziesz czeka  na przeszczep nerki? 
Dobór biorcy do nerki dokonuje specjalny program komputerowy w pracowni 
zgodno ci tkankowej, który bierze pod uwag  zgodno  grup g ównych krwi, 
zgodno  tkankow  oraz kilkana cie innych parametrów. redni czas oczekiwania 
pacjenta ze statusem „aktywny na KLO” na przeszczep nerki wynosi w naszym 
kraju oko o 12 m-cy. Czas oczekiwania na KLO w Polsce od momentu rozpocz cia 
dializ do przeszczepu nerki wynosi rednio 2 lata i 10 miesi cy.  

Przeszczep nerki od dawcy zmar ego. 
B d  przygotowany, e Twój lekarz prowadz cy mo e wezwa  Ci  w ka dej chwili 
na przeszczep nerki. Musisz wówczas przyjecha  do szpitala/stacji dializ na 
badanie, czy nie masz aktualnie bezwzgl dnych przeciwwskaza  do zabiegu, np. 
aktywnej infekcji. Zabierz ze sob  aktualne wyniki bada  (ekg, rtk klatki 
piersiowe) oraz orygina  grupy krwi. Nast pnie zostaniesz zawieziony do którego  
O rodka Transplantacyjnego w Polsce, który pobra  nerk  dopasowan  dla Ciebie i 
wykona jej przeszczepienie. Przed operacj  mo e by  konieczny dodatkowy 
zabieg dializy, wykonanie bada  laboratoryjnych, rtg klatki piersiowej i ekg. 
Wszystkie informacje dotycz ce zabiegu przeka e Ci zespó  lekarski w O rodku 
Transplantacyjnym.  

Przeszczep nerki od dawcy ywego. 
Je li masz potencjalnego dawc  ywego lekarz prowadz cy zg osi Wasz  par  do 
O rodka Transplantacyjnego przygotowuj cego i wykonuj cega przeszczepy nerek 
od dawców ywych. Je li podczas bada  kwalifikuj cych w powy szym o rodku 
oka e si , e bliska Ci osoba mo e by  dla Ciebie dawc  nerki to zabieg zostanie 
zaplanowany w terminie dogodnym dla pary i zespo u transplantacyjnego. O 
wszystkim zostaniesz poinformowany przez lekarza prowadz cego i 
przygotowuj cego Ciebie oraz Dawc  do przeszczepu nerki. Otrzymacie kontakt 
telefoniczny do koordynatora transplantacyjnego, który zaplanuje terminy bada  
i wizyt lekarskich. Otrzymacie wsparcie od wspó pracuj cego z zespo em 
psychologa.  

W Polsce przeszczep nerki otrzymuje oko o 6-7% pacjentów dializowanych. 
Szacunkowo odsetek powinien si ga  25-30%. 
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