
MINI VODNIK PO TERMINOLOGIJI KRONIČNE BOLEZNI LEDVIC
Ljudje, ki jih boste srečali

NEFROLOG
Nefrolog je zdravnik, ki je specializiran za diagnosticiranje 
in zdravljenje bolezni, povezanih z ledvicami, vključno s 
kronično boleznijo ledvic.

MEDICINSKA SESTRA IN ZDRAVSTVENI TEHNIK 
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki bodo ključni del 
vaše zdravstvene ekipe. Poučili in svetovali vas bodo o 
temah, kot sta prehrana in vadba.

DIETETIK
Usposobljen strokovnjak, ki vam pomaga oblikovati načrt 
prehranjevanja. Dietetiki, ki se ukvarjajo z boleznijo ledvic, 
so specializirani glede načina vpliva prehrane na delovan-
je ledvic, kosti in srca.

SOCIALNI DELAVEC
Socialni delavci so usposobljene in izobražene osebe, ki 
vam pomagajo na področjih, kot so prilagoditve življenjs-
kega sloga, finance in čustvene težave.

NEGOVALEC
Negovalec je lahko ljubljena oseba, sorodnik ali nekdo 
blizu vas, ki vas podpira na poti dialize, tako da vam 
pomaga pri zdravljenju, prevozu, čustveni podpori ali 
drugih vidikih kronične bolezni ledvic. 

Nove, z anatomijo povezane besede

KATETER
Katetri so majhne, mehke cevke, ki se uporabljajo kot 
točke dostopa v telo in omogočajo izmenjavo dializata ali 
čiščenje krvi, kar je odvisno od vrste dialize.

FISTULA
Fistula je vrsta točke dostopa, ki se v hemodializi uporablja 
za ekstrakcijo krvi za namene čiščenja in njeno vrnitev v 
telo. Fistula se ustvari tako, da se vašo arterijo poveže 
neposredno z veno, najpogosteje na roki. Potreben je 
manjši kirurški poseg.

PRESADEK
Kadar fistule ni mogoče uporabiti, je presadek alternativ-
na točka dostopa. Namesto neposredne povezave med 
arterijo in veno se za njuno povezavo pod kožo uporablja 
cevka.

PERITONEALNA MEMBRANA
Peritonealna membrana je del vašega trebuha in se 
uporablja kot naravni filter, ki posnema sposobnost 
ledvic pri peritonealni dializi.

HITROST GLOMERULARNE FILTRACIJE  
(GFR, GLOMERULAR FILTRATION RATE)
GFR je pokazatelj delovanja vaših ledvic. Ocenjuje se z 
merjenjem količine kreatinina v krvi, skupaj z drugimi 
dejavniki, kot sta starost in spol.

Ključni izrazi, povezani z zdravljenjem

DIALIZA
Dializa je splošni opis za zdravljenje bolezni ledvic v 
končni fazi, ki telesu pomaga filtrirati odpadne snovi, kar 
so pred tem opravljale ledvice.

DIALIZATOR
Dializator je filter, izdelan za hemodializo. Posnema 
funkcijo filtriranja človeške ledvice, s katero odstranjuje 
odpadne molekule iz vaše krvi.

MONITOR
Monitor za hemodializo je naprava, ki izvaja vaše zdravl-
jenje. Spremlja ključne vrednosti, da zagotovi ustrezen 
potek zdravljenja in prispeva h klinični kakovosti zdravl-
jenja.

DIALIZAT
Dializat je tekočina, ki se uporablja pri peritonealni dializi 
ter skupaj s peritonealno membrano filtrira in odstranjuje 
odpadne snovi iz vašega telesa.

IZMENJAVE
Izraz „izmenjave“ se nanaša na postopek izmenjave 
uporabljenega dializata za nov dializat pri peritonealni 
dializi.

APARAT „CYCLER“
Aparat „Cycler“ pomeni stroj, ki ga uporabljate za avtoma-
tizirano peritonealno dializo. Omogoča izmenjavo 
dializata in lahko v nekaterih primerih deli informacije o 
vašem zdravljenju z vašo zdravstveno ekipo, ki lahko tako 
spremlja vaše zdravje in napredek zdravljenja.
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ZDRAVLJENJE Z DIALIZO


