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Prawie tysiąc mieszkańców uczestniczyło w kampanii NEFROTEST.
Podsumowanie NEFROTESTU w Wągrowcu.
Prawie tysiąc osób ( 550 w akcji badań masowych i 421 dzięki darmowym skierowaniom) w
powiecie wągrowieckim skorzystało w kampanii NEFROTEST z bezpłatnych badań krwi
w kierunku chorób nerek, organizowanych przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby
Gospodarczej Medycyna Polska i Stację Dializ NZOZ Avitum w Wągrowcu. Większość
przebadanych ma prawidłowe wyniki, jednak u 10% osób poziom kreatyniny
i wskaźnik e-GFR są niezgodne z normami, co może wskazywać na chorobę nerek.
Dzięki akcji NEFROTEST w Wągrowcu i okolicy zostało przebadanych 971 osób. Wyniki 94 z nich (10 %)
mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie nerek. To potwierdza statystyczne wyliczenia nefrologów,
którzy oceniają, że, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, w Polsce na przewlekłą chorobę nerek
(PChN) może chorować od 8 do 10 % społeczeństwa. Większość z nich nawet się tego nie domyśla.
Wyniki przebadanych mieszkańców Wągrowca mogą świadczyć o tym, że 34 osoby mogą chorować na
nerki w III stadium PChN, a 5 osób może być w IV stadium PChN.
Przypomnijmy, że podczas masowych badań 14 września krew pobrano 550 osobom, a u 55 pacjentów
(10%) wyniki były nieprawidłowe. Wszystkie te osoby zostały skierowane na dalszą konsultację. II
stadium przewlekłej choroby nerek (PChN) stwierdzono u 48 osób, u pięciu osób zdiagnozowano III
stadium PChN, a u dwóch IV stadium.
Mieszkańcy Wągrowca mogli też za darmo przebadać się dzięki skierowaniom, których termin ważności
upłynął 15 października, a które organizatorzy przekazali parafiom, aptekom i lekarzom rodzinnym w
powiecie. Z tej szansy skorzystało 421 osób. „39 osób (prawie 12%) ma PChN w różnych stadiach
zaawansowania. I tak podejrzewamy II stadium PChN u 7 osób, aż 29 może być w III stadium
przewlekłej choroby nerek, natomiast u 3 osób stwierdziliśmy IV stadium PChN” - mówi dr Agnieszka
Suchanek-Krawiec, kierownik stacji dializ w Wągrowcu. „Większość z tych pacjentów, zdiagnozowanych
na wczesnym etapie, można leczyć farmakologicznie. Wierzę, że nie trafią do programu dializ, bo szybko
wykryte schorzenia nerek często można całkowicie wyleczyć, a zawsze znacznie spowolnić ich rozwój.
Zachęcam do regularnych badań, bo tylko mając ich wyniki w ręku, możemy skutecznie pomagać
pacjentom” – dodaje dr Suchanek.
I to jest właśnie najważniejszym celem kampanii NEFROTEST - upowszechnianie nawyku regularnych
badań, wzrost poziomu wiedzy o roli nerek w organizmie oraz uwrażliwienie Polaków na choroby
nefrologiczne. Warto raz w roku przeprowadzać badania, a szczególnie powinni o tym myśleć pacjenci
z grup ryzyka: chorzy na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze oraz osoby z nadwagą. Z prośbą o skierowanie
na badanie ogólne moczu i oznaczenie kreatyniny we krwi wystarczy zwrócić się do swojego lekarza
rodzinnego (POZ). Takie analizy laboratoryjne można też wykonać bez skierowania, w każdym
laboratorium na własny koszt. Ogólne badanie moczu kosztuje kilka złotych. Oznaczenie kreatyniny
również nie więcej niż 10 zł.

Na terenie całego kraju akcję NEFROTEST wspiera Pani Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP oraz
prof. Marian Klinger – Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii. Na szczeblu regionalnym badania
swoim patronatem objęli: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Pacia
– Wicewojewoda Wielkopolski, Michał Piechocki – Starosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyński – Burmistrz
Wągrowca, Emilia Jagat – Dyrektor Szpitala w Wągrowcu, Roman Pawłowski – Prezes Pałuckiego Centrum
Zdrowia w Żninie oraz prof. dr hab. Andrzej Oko - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Nefrologii.

