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A VESEBETEGSEG
?

NEMA GYILKOS
A Nemzetközi Nephrológiai Társaság és

a Vesealapítványok N emzetközi Szövetsé_

8e magyar kezdeményezésre minden év

márciusának második csÜtörtökét a Vese

Világnapiának nyilvánította. ldén már a 15.

alkalom lesz. A nemzetközi összefogás
célja a megelőzés és a szűrés fontosságá-

nak hangsúlyozása. Arra szeretnék felhív-
ni a figyelmet, hogy kellő odafigyeléssel
és megfelelő életmóddal elérhető: minden_

ki, mindenhol egészséges vesékkel élhes-

sen.

Napjainkban kb. 600 millió 65 év íeletti

lakos él a Földön, Európa lakosságának 19

száu:aléka 65 év Íeletti ('l42 millió lakos).

Előre;'elzések szeri nt 2050-re Magyarorszá-
gon a 65 év felettiek aránya meghaladja a

19 év alattiak arányát, 2060-ra minden
harmadik magyar lakos 65 éves, vagy idó
sebb lesz. ldőskorban csökken a Vese t(>

mege, véráramlása, mrjködése. Ennek kÓ-

vetkeáében az időskorúak fokozottan ve-

szélyeztettetek a veseelégtelenség, vesebe-

tegség kialakulásában.

BEFoLYÁSoL'AA BETEGEK
xr,nrnatr'qŐsÉcÉr

A vesebetegség néma gyilkos, amelv
nagymértékben befolyásolja a betegek élet_

minóségét. Számos olyan egyszerű szabály
létezik, amelyek betartásával csokkenthe-
tó a vesebetegség kialakulásának kockáza-
ta.

A vesebetegs ég kockázatának csökken-
tése érdekében 8 aranyszabályt fogalmaz-
tak meg: 1 . mozogjon sokat és tartsa fitten
magát, 2. rendszeresen ellenőriztesse vér-
cukorszintjét, 3. ellenórizze a vérnyomá-
sát, 4. étkezzen egészségesen/ és vigyáz-
zon a testsúlyára, 5. fogyasszon elegendő
vizet, 6. ne dohányozzon,7 . kerÜlje a vény
nélkÜli gyógyszerek (fájdalomcsillapítók)
rendszeres szedését, B. ellenőriztesse rend-
szeresen vesefunkcíóját, ha az alábbiak
közÜl egy Vagy több igaz Önre:

- cukorbeteg/ - magas a vérnyomása, -
tÚlsúlyos, - időskorú, - valamelyik család-
tagja vesebeteg.

Az egészséges életmód segít, de fontos,
hogy panaszok esetén a beteg időben for-
duljon orvoshoz, a veszélyeztetett populá-
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ció rendszeresen el lenőriztesse vesem űkö-

dését, vegyen részt szűréseken. Amennyi-
ben már kialakult a veseelégtelenség, a
beteg életét a vesepótló kezelés biztosítja'
Magyarországon minden indokolt esetben

lehetőség van a vesepótló kezelésre (dialí-

zisret' 20-l 9-ben 266 vesetranszplantáció
történt, 30 esetben élődonoros transzplan-
tációra kerult sor. 2019. december 31-én

1176 vesere várő, 41 kombinált vese- és

hasnyálmirigy-átí]ltetésre váró beteg szere_

pelt a transzpl antációs váról istán. Magy'ar-

ország tagja az Eu rotranspl ant Nemzetkö-
zi Szervcsere Szervezetnek, melynek jelen-

leg Magyarországon kívÜl 7 tagja van. A
nemzetek közötti egyÜttműködés javítja a
kriti kus helyzetű betegek esélyeit.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében há-

rom nephrológiai kozpont műkÓdik (Kis-

várda, Mátészalka, Nyíregyháza), ahol le-
hetőség van a vesebetegek kivizsgálására,
kezelésére, gondozására, a veseelégtelen
betegek d ial íz isére, a vesetranszp l antációra
való felkészítésére.

Dr. Szegedi János főorvos, B. Braun
Avitum H ungary Zrt. hálózati főorvos
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