Dialýzu bude potrebovať až 400 utečencov
Tlačová správa
9. marca 2022
Podľa odhadov môže dialyzačné ošetrenie v Česku aj na Slovensku potrebovať až 400
utečencov z Ukrajiny. „V tomto momente už v sieti našich dialyzačných stredísk
dialyzujeme troch utečencov. Počítame s tým, že ich počet bude rýchlo narastať. Sme na to
pripravení, ktokoľvek sa môže ozvať. Dialýza neznesie odkladanie, papiere budeme riešiť
neskôr,“ hovorí riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

STRETNUTIE PO ROKOCH
Prvou dialyzovanou utečenkyňou je pani Olha. Sama ešte pred pár dňami žila v rodinnom
domčeku v Danilove na Zakarpatskej Ukrajine. Predtým pracovala jako úradníčka na obecnom
úrade, približne rok je už na dôchodku. V roku 1998 jej lekári diagnostikovali cukrovku, od roku
2020 musela pravidelne dochádzať na dialýzu. Dochádzala do strediska v meste Chust 3x
týždenne na zhruba 4 hodiny. Do Česka za svojou dcérou odcestovala týždeň po vypuknutí bojov.
Na tamojšej dialýze sa začalo uvažovať o obmedzovaní liečby. Na druhý deň po príchode už v
stredisku B. Braun Avitum v Prahe absolvovala prvú dialýzu, v utorok 8.3. už druhú. „Hneď, ako
sme sa s mamičkou dohodli na tom, že príde k nám, začala som telefonovať do
dialyzačných stredísk. V Braune mi hneď povedali, že mamičku môžem priviesť. Vlastne
hneď na druhý deň po príchode som ju odviezla na dialýzu, kde mamičku vyšetrili a ihneď ju
začali dialyzovať. Veľmi by som sa chcela poďakovať tak pani primárke Pešičkovej, ako aj
vrchnej sestre Votavovej. Ten prístup bol naozaj úžasný. Vôbec sme neriešili dokumenty
alebo ďalšie papiere, ale riešili sme predovšetkým zdravotný stav mamičky,“ popisuje
priebeh prijatia na dialýzu dcéra pani Olhy Viktória, ktorá v Česku žije už 20 rokov. Pani Olha
už má vybavenú registráciu, má ročné vízum aj kartičku VZP. „Veľmi by som sa chcela všetkým
poďakovať. Musím povedať, že po dialýze tu v Česku sa cítim lepšie ako predtým. Tiež som
určite pokojnejšia a cítim sa v bezpečí,“ popisuje svoje prvé pocity pani Olha.
V pražskom dialyzačnom stredisku sa pani Olha dokonca stretla so svojou niekdajšou susedkou
z Danilova. „Obaja pacienti sú veľmi milí a my sme šťastní, že im môžeme pomôcť. To, že
pani Olha našla v našom stredisku svoju niekdajšiu susedku z minulosti, je náhoda ako
z rozprávky,“ popisuje prvé stretnutie MUDr. Satu Pešičková, Ph.D., primárka Dialyzačného
strediska B. Braun Avitum v Ohradnej ulici. Do strediska budú obaja pacienti dochádzať
pravidelne 3x týždenne. „Tento a budúci týždeň urobíme podrobnejšie vyšetrenia a
dohodneme sa na ideálnom dialyzačnom programe a ďalšom postupe v liečbe,“ dodáva
primárka Pešičková.

DIALÝZA NA ÚTEKU
Podobný príbeh, ale trochu viac dramatický, má aj druhý dialyzovaný utečenec, 48-ročný Oleg. Do
Česka prišiel z z východoukrajinského Záporožia. Cesta do Česka bola veľmi dlhá, a preto musel
absolvovať ešte jednu dialýzu v Ľvove, aby interval medzi dialýzami nebol príliš dlhý a cestu prežil.

Len cesta do Ľvova bola veľmi dlhá, čiastočne musel kvôli bombardovaniu ísť pešo. Do Česka
prišiel za deťmi, ktoré tu študujú. Sám pracoval v Záporoží ako manažér. Dialyzuje sa od roku
1997 z dôvodu zlyhania obličiek pravdepodobne na podklade glomerulonefritídy. V roku 2000
podstúpil transplantáciu obličky, ktorá mu 8 rokov fungovala. V roku 2008 sa musel po zlyhaní
funkcie štepu vrátiť do dialyzačného programu. „Rátame s tým, že podobných príbehov bude
v nasledujúcich dňoch a týždňoch desiatky až stovky. Odkaz všetkým utečencom, ktorí
potrebujú život zachraňujúcu dialýzu je ale jasný. UIrčite sa o vás postaráme,“ hovorí
predsedníčka Českej nefrologickej spoločnosti Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
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