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NEFROTEST może uratować życie
Podsumowanie badań w ramach akcji badania nerek w Śremie
46 osób spośród 486 pacjentów przebadanych w ramach akcji NEFROTEST w Śremie ma nieprawidłowe
wyniki, co oznacza, że mogą oni chorować na nerki i powinni oni udać się do lekarza by rozpocząć
leczenie. Na szczęście wyniki pozostałych mieszkańców są w normie i ich nerki pracują prawidłowo.
To właśnie dzięki takim kampaniom jak NEFROTEST, organizowany przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby
Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem, którym w Śremie jest Stacja Dializ B. Braun
Avitum naprawdę możliwe jest ratowanie nie tylko zdrowia, ale i życia mieszkańców.
Szacunkowo, około 10-13% polskiego społeczeństwa cierpi na przewlekłą chorobę nerek (PChN).
W akcji NEFROTEST zorganizowanej w Śremie wyniki 9,5% przebadanych odbiegały od normy. To na
szczęście poniżej statystycznych wyliczeń. Dobrze też, że grupie z nieprawidłowymi wynikami jest tylko 1
osoba z podejrzeniem IV stadium przewlekłej choroby nerek (PChN). To takie stadium, które niezbędnie
wymaga już leczenia farmakologicznego. Najwyższe, V stadium PChN oznacza, że nerki przestały pracować
i niezbędny jest przeszczep lub dializa. Nikogo w tym stadium podczas badań w Śremie nie stwierdzono.
„Największą korzyść z badania odniosą pacjenci w III stadium przewlekłej choroby nerek. W Śremie udało się
wykryć 27 takich osób. Pacjenci ci mają duże szanse na zahamowanie postępu choroby dzięki zmianie stylu
życia i odpowiedniej terapii farmakologicznej” –tłumaczy dr Jarosław Waszczuk, kierownik stacji dializ w
Śremie.
Kampania NEFROTEST uświadamia jak ważnym organem dla naszego zdrowia są nerki. Na co dzień nie
myślimy o narządach, które nawet pracując nieprawidłowo, nie bolą, a to nasz duży błąd. „Choroba nerek
rozwija się przez wiele lat bezobjawowo, nerki zatracają swoje funkcje, a my o tym po prostu nie wiemy.
Dlatego przypominam i proszę - można tego uniknąć, badając co roku krew i mocz” - tłumaczy dr Jarosław
Waszczuk.
Osoby, które nie mogły wziąć udziału w akcji, wciąż mają szansę na bezpłatne badania. Na terenie powiatu
śremskiego oraz Mosiny i Środy Wielkopolskiej lekarze rodzinni i specjaliści otrzymali, w ramach akcji
NEFROTEST, komplety skierowań na badania krwi i moczu. Wystarczy udać się do swojego lekarza.
W powiecie śremskim badania swoim patronatem objęli: Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita
Poznański, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Zenon Jahns – Starosta Powiatu Śremskiego, Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu,
Michał Sobolewski – Prezes Szpitala Powiatowego w Śremie oraz prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert –
Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii. Natomiast na szczeblu lokalnym, badania swoim patronatem
wspiera prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Nefrologii.

