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National Kidney Foundation’s Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (NKF-KDOQI™)

Inicjatywa poświęcona badaniu skutków choroby nerek fundacji NKF 
KDOQI (ang. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) zajmuje się 
opracowywaniem wytycznych praktyki klinicznej, mających ulepszyć 
stan zdrowia chorych. Informacje z niniejszej publikacji oparto o 
zalecenia tych wytycznych. Tych wytycznych nie należy uznawać za 
standard opieki. Ich przeznaczeniem jest informowanie i pomaganie 
lekarzowi lub zespołowi opieki medycznej w podejmowaniu decyzji 
odnośnie leczenia. Dostęp do tych wytycznych posiada Twój lekarz 
lub oddział szpitalny. Z pytaniami dotyczącymi tych wytycznych 
należy zwracać się do swojego lekarza. 

Stadia przewlekłej choroby nerek (PCN)

W lutym 2002 r. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna – 
National Kidney Foundation (NKF) opublikowała zestaw wytycznych 
opieki klinicznej, poświęconych przewlekłej chorobie nerek. 
Pomagają lekarzowi prowadzącemu w ustaleniu stadium choroby 
nerek na podstawie objawów uszkodzenia nerek oraz wskaźnika 
filtracji kłębuszkowej (GFR), który jest miarą poziomu sprawności 
nerek. Twoja terapia bazuje na stadium choroby nerek. (patrz: 
poniższa tabela) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie stadium 
choroby nerek lub terapii, porozmawiaj ze swoim lekarzem. 

*Wartość Twojego wskaźnika GFR informuje lekarza o sprawności 
Twoich nerek. W miarę postępu przewlekłej choroby nerek 
wartość wskaźnika GFR ulega zmniejszeniu.

Stadia choroby nerek

Stadium Opis Wskaźnik filtracji 
kłębuszkowej (GFR)*

1
Uszkodzenie nerek (np. białko 
w moczu) z prawidłowym 
wskaźnikiem GFR

90 lub więcej

2
Uszkodzenie nerek z 
niewielkim zmniejszeniem 
GFR

60 do 89

3 Umiarkowane zmniejszenie 
GFR 30 do 59

4 Poważne zmniejszenie GFR 15 do 29

5 Schyłkowa niewydolność 
nerek (mocznica) Mniej niż 15
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Utrzymywanie serca w zdrowiu przy przewlekłej chorobie 
nerek (stadium 1-4): Wszystko, co musisz wiedzieć o 
lipidach, gdy cierpisz na przewlekłą chorobę nerek

Choroby serca są bardzo częste u ludzi z przewlekłą chorobą 
nerek. To znaczy, że istnieje większe ryzyko wystąpienia zawału, 
udaru lub bólów w klatce piersiowej. Niezmiernie istotne jest 
przestrzeganie zaleceń lekarza, dotyczących obniżania ryzyka 
wystąpienia chorób serca. Jednym z czynników, mogących 
zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z 
sercem jest niezdrowy poziom lipidów (substancji tłuszczowych, 
jak cholesterol) we krwi. Jednym z czynników, mogących 
zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z 
sercem jest niezdrowy poziom lipidów (substancji tłuszczowych, 
jak cholesterol) we krwi. 

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób dorosłych 
z przewlekłą choroba nerek w stadium od 1 do 4. Jeżeli nie 
znasz stadium swojej choroby nerek, zapoznaj się z tabelą po 
wewnętrznej stronie przedniej okładki niniejszej broszury, a 
następnie porozmawiaj ze swoim lekarzem. Możesz również 
poprosić o kopię tej broszurki: Informacje na temat przewlekłej 
choroby nerek: poradnik dla pacjentów i ich rodzin (w języku 
angielskim 11-50-0160; w języku hiszpańskim 11-50-0166) 
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dzwoniąc na numer telefonu 1-800-622-9010 (USA). Jeżeli nie 
cierpisz na przewlekłą chorobę nerek w stadium 1-4, możesz 
znaleźć inne broszury, poświęcone lipidom w dziale „Inne 
zasoby” na stronie 16.

Informacje o lipidach

Czym są lipidy krwi?

Lipidy krwi to substancje tłuszczowe (jak cholesterol), 
występujące we krwi i tkankach ciała. Twój organizm potrzebuje 
lipidów takich, jak cholesterol do prawidłowej pracy. Cholesterol 
jest obecny w tkance nerwowej, mięśniach, skórze, wątrobie, 
jelitach i w sercu. Twój organizm korzysta z cholesterolu 
do produkcji hormonów, witaminy D i kwasów żółciowych, 
pomagających trawić tłuszcze. Jednakże, do spełnienia tych 
zadań w krwi wystarczy bardzo mała ilość cholesterolu. Za duża 
ilość cholesterolu we krwi może spowodować odkładanie blaszki 
(tłuszczowego depozytu w ścianach naczyń krwionośnych) w 
tętnicach, włącznie z tętnicami serca. 

Czy istnieją różne rodzaje lipidów krwi?

Tak. Istnieją trzy główne rodzaje lipidów krwi: 

n Cholesterol z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) — 
„Zły” cholesterol, powodujący tworzenie szkodliwej blaszki, 
blokującej tętnice. Przy za wysokim poziomie cholesterolu 
LDL obniżenie poziomu tego lipidu pomoże w zapobieganiu 
chorobie serca. 

n Cholesterol z lipoproteinami o wysokiej gęstości (HDL) — 
„Dobry” cholesterol, pomagający zapobiegać odkładaniu się 
cholesterolu w tętnicach. Wyższe poziomy cholesterolu są 
uznawane za zdrowe dla serca. 

n Trójglicerydy — najpowszechniejsza postać tłuszczu 
magazynowanego w organizmie. W normalnej sytuacji we 
krwi występuje tylko niewielka ich część. Trójglicerydy mogą 
nie powodować odkładania się tłuszczu w tętnicach, lecz 
często występują razem z niskim poziomem cholesterolu 
HDL lub z tendencją wystąpienia cukrzycy. Oba te stany 
zwiększają zagrożenie wystąpienia chorób serca. 
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Dlaczego mam się przejmować moim poziomem lipidów 
we krwi?

Za wysoki poziom cholesterolu LDL lub za niski poziom 
cholesterolu HDL może powodować narastanie blaszek 
miażdżycowych, blokujących tętnice. Blaszka może spowalniać 
lub całkowicie blokować przepływ krwi do serca i innych 
narządów. Krew transportuje tlen do serca. Jeżeli serce nie 
otrzymuje wystarczającej ilości krwi i tlenu, mogą występować 
bóle w klatce piersiowej. W razie ograniczenia lub zupełnego 
odcięcia przepływu krwi do części serca przez blokadę, 
występuje zawał serca. W razie ograniczenia lub zupełnego 
odcięcia przepływu krwi do części mózgu przez blokadę, 
występuje udar. 

Z jakiego powodu mój poziom lipidów jest niezdrowy?

Poniżej wymieniono niektóre z powodów niezdrowych poziomów 
lipidów we krwi: 

n Za wysoka zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu 
w diecie. (patrz paragraf: „Jakiego rodzaju dietę należy 
stosować?” na stronie 8) 

n Nadwaga lub otyłość 

n Brak regularnych ćwiczeń

n Picie za dużo alkoholu (piwa, wina i likierów)

n Występowanie w rodzinie niezdrowych poziomów lipidów we 
krwi

n Pewne choroby, jak cukrzyca lub niedoczynność tarczycy 

n Pewne leki. 

Wiek i płeć również mogą należeć do decydujących czynników. 
Przed menopauzą u kobiet na ogół występuje zdrowszy 
poziom cholesterolu niż u mężczyzn w tym samym wieku. Po 
menopauzie kobiety mają podobny poziom cholesterolu, jak 
mężczyźni w tym samym wieku. 
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Jak się mierzy poziom lipidów we krwi?

Konieczne jest wykonanie badania krwi zwanego pełnym profilem 
lipidów. Ponieważ na to badanie ma wpływ spożywanie pokarmów, 
lekarz poprosi o niejedzenie 
niczego przez 9-12 godzin przed 
badaniem. Pełny profil lipidowy 
obejmuje poziom: 

n Cholesterolu całkowitego

n cholesterolu HDL (dobrego)

n cholesterolu LDL (złego)

n trójglicerydów. 

Innym badaniem, informującym 
lekarza o zagrożeniu chorobami 
serca jest określanie poziomu 
cholesterolu nie-HDL. Obejmuje to 
poziom cholesterolu LDL oraz pozostałe części cholesterolu całkowitego, 
które są niezdrowe dla serca. Cholesterol nie-HDL ustala się przez 
odjęcie wartości cholesterolu HDL od wartości poziomu cholesterolu 
całkowitego. Wysoki poziom cholesterolu nie-HDL może oznaczać 
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca. 

Jak często należy sprawdzać poziom lipidów krwi?

n Przynajmniej raz w roku

n Dwa lub trzy miesiące po zmianach w leczeniu. 

Jakie są zdrowe poziomy lipidów krwi?

Osoby dorosłe z przewlekłą chorobą nerek mogą obniżać swoje ryzyko 
wystąpienia chorób serca, jeżeli: 

n Cholesterol całkowity jest niższy niż 200

n Cholesterol HDL wynosi co najmniej 40

n Cholesterol LDL wynosi 100 lub mniej

n Trójglicerydy są niższe od 150. 
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Terapia niezdrowego poziomu lipidów we krwi

Jaka będzie konieczna terapia, jeżeli moje poziomy 
lipidów krwi nie są zdrowe?

Jeżeli Twój poziom lipidów krwi nie jest zdrowy, lekarz może: 

n Zalecić przejście na zdrowszy tryb życia 

n Przepisać leki, które obniżą poziom lipidów. 

Jakiego rodzaju zmiany w stylu życia będą konieczne?

Konieczne może być: 

n Przestrzeganie diety o obniżonej ilości tłuszczów 
nasyconych i cholesterolu (zapoznaj się z tabelą 
sugerowanych diet na stronie 18. Jeżeli potrzebujesz 
pomocy, porozmawiaj z wykwalifikowanym dietetykiem) 

n Przestrzeganie zatwierdzonego przez lekarza programu 
regularnej aktywności fizycznej

n Rzucenie palenia (dotyczy palaczy) 

n Schudnięcie 

n Ograniczenie alkoholu do jednego drinka dziennie. 

Dieta i ćwiczenia

Jakiego rodzaju dietę należy stosować? 

Żeby poprawić poziomy lipidów krwi Twoja dieta powinna 
zawierać mało nasyconych 
tłuszczów i cholesterolu. 
Codzienna dieta powinna: 

n Zapewniać mniej niż siedem 
procent łącznej liczby kalorii 
z tłuszczów nasyconych

n Zawierać mniej niż 200 
miligramów cholesterolu. 
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Twój lekarz może bardziej szczegółowo omówić tę dietę. 
Wykwalifikowany dietetyk może pomóc w utworzeniu planu 
dietetycznego, spełniającego Twoje potrzeby. Dietetyk może również 
nauczyć Cię odczytywać informacje o składnikach żywieniowych 
na etykietach produktów. Z tych etykiet dowiesz się ile tłuszczów 
nasyconych i cholesterolu zawierają spożywane pokarmy. 

Jakie pokarmy są bogate w tłuszcze nasycone i 
cholesterol?

Duże ilości tłuszczów nasyconych znajdują się w: 

n Pokarmy pochodzenia zwierzęcego takie, jak tłuste mięsa, 
mielonka, kiełbasa, hot-dogi, bekon, żeberka i skóra lub 
tłuszcz z mięsa lub drobiu

n Produkty mleczne takie, jak śmietana, mleko pełne, sery, 
serek śmietankowy, kwaśna śmietana i lody

n Niektóre oleje, jak olej palmowy 

n Niektóre tłuszcze stałe, jak masło, smalec lub tłuszcz 
piekarski sprzedawany w puszkach

n Niektóre orzechy, jak orzechy brazylijskie i orzechy 
makademii

n Czekolada i kokos 

n Wszystkie pochodne tych pokarmów, zwłaszcza desery, 
ciasta, ciasteczka, batoniki, zupy ze śmietaną, sosy, sosy 
pieczeniowe, serowe i pizza.

n Niektóre z wyżej wymienionych produktów są dostępne w 
wersji z obniżoną lub niską zawartością tłuszczu.  W razie 
wątpliwości co do zawartości tłuszczu w spożywanych 
pokarmach, należy się skonsultować z dietetykiem.

Cholesterol znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego. 
Do pokarmów bogatych w cholesterol należą: 

n Żółtka jaj (białka jaj nie zawierają tłuszczu i cholesterolu)

n Produkty mleczne, zawierające tłuszcz

n Tłuszcz z mięs i drobiu

n Mięsa narządowe (wątroba, nerki, trzustka i móżdżek). 
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A co z błonnikiem?

Spożywanie pokarmów bogatych w błonnik takich, jak świeże 
owoce i warzywa oraz pieczywa pełnozbożowego i płatków 
może pomóc w poprawieniu poziomu lipidów. Jeżeli cierpisz 
na przewlekłą chorobę nerek i przestrzegasz diety o obniżonej 
ilości białek, Twój lekarz może zalecić ograniczenie spożywania 
niektórych pokarmów bogatych w błonnik. 

Czy muszę jeszcze na coś uważać w mojej diecie?

Tak. Twoja dieta będzie zmieniana w zależności od stadium 
przewlekłej choroby nerek. W razie pogorszenia choroby nerek 
konieczne może być ograniczenie niektórych elementów, 
np. białek, produktów mlecznych oraz niektórych owoców 
i warzyw. Twój lekarz powie Ci, czy musisz wprowadzić te 
zmiany. Wykwalifikowany dietetyk pomoże w zaplanowaniu 
posiłków w sposób, zapewniający wymagane ilości wszystkich 
składników odżywczych. (Dalsze informacje zawarto w broszurze 
Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej – National 
Kidney Foundation o tytule Dieta i przewlekła choroba nerek) 
(11-50-0144) 

Jak pomagają ćwiczenia?

Regularna aktywność fizyczna może pomóc obniżyć ryzyko 
wystąpienia chorób serca przez: 

n Obniżenie cholesterolu LDL (złego) 

n Podwyższenie (dobrego) cholesterolu HDL

n Obniżenie poziomu trójglicerydów

n Zredukowanie masy ciała

n Polepszenie kondycji serca i płuc 

n Pomoc w kontrolowaniu poziomu glukozy we krwi, jeżeli 
cierpisz na cukrzycę

n Pomoc w kontrolowaniu nadciśnienia. 
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Ile ćwiczeń będę potrzebować?

Porozmawiaj ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem programu 
ćwiczeniowego. Jeżeli wcześniej nie ćwiczono regularnie, 
rozpocznij powoli od takich czynności, jak: 

n Spacerowanie

n Wchodzenie po schodach zamiast korzystać z windy

n Praca w ogródku

n Prace w domu

n Taniec 

n Ćwiczenia w domu. 

Zacznij od kilku minut trzy-cztery dni w tygodniu. Stopniowo 
zwiększaj czas ćwiczeń do przynajmniej 20-30 minut dziennie. 
Zawsze wykonuj pięciominutową rozgrzewkę i okres ochłonięcia. 
Jeżeli ten poziom aktywności jest dla Ciebie komfortowy, możesz 
zacząć uwzględniać prawdziwe 
ćwiczenia aerobiku, jak: 

n Szybkie spacerowanie

n Jogging 

n Pływanie

n Jazda na rowerze

n Gra w tenisa. 

Jeżeli w trakcie ćwiczeń występują 
bóle w klatce piersiowej, czujesz 
się słabo, odczuwasz zamroczenie 
lub dużą duszność, natychmiast 
przestań i jak najszybciej 
poinformuj o tym lekarza. 
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Leki obniżające poziom lipidów

Czy będzie konieczne zażywanie leków w celu obniżenia 
mojego poziomu lipidów krwi?

Jest to możliwe. Same zmiany stylu życia nie zawsze 
wystarczają do kontrolowania poziomu lipidów krwi. Niektóre 
z leków stosowanych do obniżania poziomu lipidów mogą 
wchodzić w interakcje z innymi lekami. Niezmiernie ważne 
jest poinformowanie lekarza o wszystkich zażywanych lekach, 
włącznie z lekami sprzedawanymi bez recepty, witaminami i 
suplementami ziołowymi. Lekarz rozważy: 

n Pełny profil lipidowy 

n Wszystkie zażywane leki i suplementy 

n Inne problemy zdrowotne, na które cierpisz. 

Jeżeli Twój lekarz zleci leki, obniżające poziom lipidów, należy 
dalej przestrzegać diety i programu ćwiczeń. Połączenie 
tych wszystkich czynności może pozwolić zredukować ilość 
wymaganych leków lub zapewnić lepsze ich działanie. 

Czy te leki mają działania niepożądane?

Podobnie jak większość leków, leki obniżające poziom lipidów 
mogą wywoływać działania uboczne. Zależą one od leków 
przepisanych przez lekarza. Do najczęściej występujących 
działań niepożądanych należą m.in.: 

n Problemy żołądkowe

n Zaparcia 

n Niestrawność

n Skurcze

n Zmęczenie mięśni 

n Biegunka

n Rzadko problemy z wątrobą. 

Lekarz będzie pytać o działanie leków. Należy natychmiast 
zgłaszać lekarzowi wszelkie działania uboczne. 
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Cele terapeutyczne

Jakie są cele leczenia niezdrowego poziomu lipidów?

Celem terapii jest uzyskanie poziomów lipidów zdrowych dla 
serca: 

n Jeżeli poziom (złego) cholesterolu LDL wynosi 100 lub 
więcej, celem terapii jest obniżenie poziomu cholesterolu 
LDL poniżej 100.

n Na ogół poziom trójglicerydów powinien być niższy niż 150. 
Jeżeli poziom trójglicerydów jest bardzo wysoki (500 lub 
więcej), może to spowodować zapalenie trzustki (ten gruczoł 
pomaga regulować poziom cukru we krwi). Ponieważ jest 
to bardzo poważny problem medyczny, niezmiernie istotne 
jest zapobieganie przez obniżenie poziomu trójglicerydów 
poniżej 500.

n Jeżeli cholesterolu nie-HDL wynosi 130 lub więcej, celem 
terapii jest obniżenie go do niższego poziomu. 
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Inne czynniki ryzyka chorób serca

Jakie inne czynniki mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia 
choroby serca?

Oprócz niezdrowego poziomu lipidów do innych czynników, 
mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby serca należą: 

n Wiek powyżej 45 dla mężczyzn i 55 dla kobiet 

n Nadciśnienie

n Cukrzyca

n Palenie

n Występowanie w rodzinie 
chorób serca

n Występowanie w 
przewlekłej choroby nerek

n Nadwaga lub otyłość 

n Brak regularnych ćwiczeń. 

Im więcej czynników ryzyka dotyczy Ciebie, tym większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia choroby serca. Na szczęście 
można obniżyć zagrożenie wystąpienia chorób serca przez: 

n Rzucenie palenia 

n Poprawienie niezdrowych poziomów lipidów krwi

n Kontrolowanie nadciśnienia i cukrzycy 

n Leczenie przewlekłej choroby nerek

n Schudnięcie 

n Zwiększenie aktywności fizycznej. 
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Najważniejsze informacje do zapamiętania

o Ludzie z przewlekłą chorobą nerek są obarczeni 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca.

o Ponieważ niezdrowe poziomy lipidów krwi takich, jak 
cholesterol mogą przyczynić się do wystąpienia problemów z 
sercem, należy badać poziomy lipidów krwi. 

o Należy badać pełny profil lipidów. Powyższe obejmuje 
zbadanie poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu 
LDL, cholesterolu HDL i trójglicerydów. 

o Jeżeli lipidy krwi nie są na poziomie zdrowym dla serca, 
leczenie będzie obejmować zmiany stylu życia, które mogą 
zostać połączone z lekami. 

o Zmiany stylu życia mogące polepszyć poziomy lipidów krwi, 
obejmują: 

n przestrzeganie diety o obniżonej zawartości tłuszczów 
nasyconych i cholesterolu

n zwiększenie aktywności fizycznej

n rzucenie palenia 

n ograniczenie alkoholu 

n jednego drinka dziennie. 

o Do innych czynników, mogących zwiększać ryzyko 
wystąpienia chorób serca należą 

n m.in. wiek powyżej 45 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet

n nadciśnienie

n cukrzyca

n palenie

n występowanie w rodzinie problemów 

n sercem oraz przewlekłej choroby nerek. 



16 National Kidney FoundationNatioNal KidNey FouNdatioN16 National Kidney Foundation

Inne zasoby

W celu uzyskania dalszych informacji porozmawiaj ze swoim 
lekarzem lub innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej. 
Mogą Cię również zainteresować niżej wymienione publikacje 
Narodowej Fundacji Nefrologicznej NKF: 

Publikacje fundacji NKF
n Informacje na temat przewlekłej choroby nerek: poradnik dla 

pacjentów i ich rodzin (w języku angielskim 11-50-0160; w 
języku hiszpańskim 11-50-0166)

n Wybór terapii schyłkowej niewydolności nerek (11-10-0352)

n Cukrzyca i przewlekła choroba nerek (w języku angielskim 
11-10- 0209; w języku hiszpańskim 11-10-0242)

n Cukrzyca i przewlekła choroba nerek: Poradnik dla Indian 
amerykańskich i rdzennych mieszkańców Alaski (11-10-0280)

n Nadciśnienie i Twoje nerki (w języku angielskim 
11-10-0204; w języku hiszpańskim 11-10-0241)

n Utrzymywanie serca w zdrowiu podczas dializ (w języku 
angielskim 11-50-0218; w języku hiszpańskim 11-50-0222)

n Utrzymywanie serca w zdrowiu przy przeszczepie nerek: 
Wszystko, co musisz wiedzieć o lipidach (w języku angielskim 
11-50-2108; w języku hiszpańskim 11-50-2192)

n Rejestr laboratoryjny (dla śledzenia ważnych wyników 
laboratoryjnych) (11-50-0224)

n Dieta i przewlekła choroba nerek. Czy masz wszystko, czego 
potrzebujesz? (Stadium 1-4) (11-50-0114)

n NKF Family Focus (kwartalnik dla ludzi z przewlekłą chorobą 
nerek i ich rodzin)

n Utrzymywanie sprawności fizycznej  w przewlekłej chorobie 
nerek (11-10-0502)

n Wygrywanie walki z cichym mordercą: poradnik dla 
Afroamerykanów (11-10-1811)
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Witryna internetowa fundacji NKF

n Jeżeli posiadasz dostęp do Internetu dalsze informacje 
odnajdziesz pod adresem www.kidney.org 

Rada pacjentów i rodzin fundacji NKF

Może Cię również zainteresować dołączenie do członków Rady 
pacjentów i rodzin fundacji NKF, największego stowarzyszenia 
pacjentów oddanego kwestiom, dotyczącym pacjentów z 
przewlekłą chorobą nerek i ich rodzin. Członkostwo w radzie jest 
darmowe. W celu uzyskania dalszych informacji oraz wniosku 
o członkostwo, proszę zadzwonić do fundacji NKF pod numer 
telefonu (w USA) 001.212.889.2210.
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Sprawdź swoją wiedzę: Test prawda/ fałsz

1. Choroby serca są rzadkie u ludzi z chorobą nerek.  
 Prawda ____ Fałsz _____

2. Lipidy to substancje tłuszczowe, występujące we krwi.  
 Prawda ____ Fałsz _____

3.  Cholesterol to powszechnie występujący lipid.  
 Prawda ____ Fałsz _____

4.  Cholesterol jest niezbędny dla niektórych ważnych funkcji 
organizmu.  
 Prawda ____ Fałsz _____

5.  Najlepiej badać poziom lipidów krwi po jedzeniu.  
 Prawda ____ Fałsz _____

6.  Twojego lekarza obchodzi tylko poziom cholesterolu 
całkowitego.  
 Prawda ____ Fałsz _____

7.  Ćwiczenia mogą pomóc w poprawieniu niezdrowych 
poziomów lipidów krwi.  
 Prawda ____ Fałsz _____

8.  HDL to rodzaj cholesterolu uznawany za szkodliwy dla serca. 
 Prawda ____ Fałsz _____

9.  Przy wysokim poziomie cholesterolu należy przestrzegać 
diety wysokotłuszczowej.  
 Prawda ____ Fałsz _____

10.  Twój lekarz może przepisać leki, poprawiające poziomy 
lipidów.  
 Prawda ____ Fałsz _____

(Odpowiedzi przedstawiono na stronie 21) 
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Ogranicz do 2 żółtek jaja 
na tydzień lub używaj 
2 białek jaja zamiast 
jednego jajka, lub 
regularnie spożywaj nie 
zawierające cholesterolu 
substytuty jaj

Wybierz Ogranicz

Tabela z sugerowaną dietą

Żółtka jaj i całe jaja 
(często ukryte składniki 
ciastek, ciast, deserów)

Chude kawałki mięsa 
z odciętym tłuszczem, 
kurczak i indyk bez skóry 
 

Niskotłuszczowe tofu, 
produkty z białkiem 
sojowym

Mleko pełne, śmietana, 
produkty imitacji 
mlecznej, bita śmietana, 
jogurt pełnomleczny lub 
budyniowy, pełnomleczny 
serek biały, sery twarde 
(jak ser szwajcarski, 
amerykański, cheddar, 
muenster), serek 
śmietankowy, kwaśna 
śmietana

Chude mleko, 1% 
mleko, maślanka 
niskotłuszczowa, chude 
mleko zagęszczone, 
jogurt beztłuszczowy, 
niskotłuszczowy 
twarożek, ser z nie więcej 
niż 3 gramami tłuszczu 
na 30 gram sera

Pokarm

Jaja

Mięso, drób Mięsa bogate w tłuszcz 
(kiełbasy, bekon, mięsa 
narządowe np. wątroba, 
nerki, trzustka, móżdżek)

Mięsa kanapkowe, jak 
szynka, zimne zakąski, 
mięsa przetwarzane

Mięsa o widocznym 
tłuszczu. Odetnij przed 
zjedzeniem lub odsącz 
podczas gotowania. 
Chili, domowe zupy lub 
gulasze (ugotuj, schłódź, 
usuń tłuszcz i podgrzej 
ponownie)

Ryby i 
skorupiaki

Ryby lub skorupiaki, 
pieczone lub prażone bez 
dodatkowego tłuszczu

Nie smażyć

Produkty 
mleczne
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Jedno- i wielonienasycone 
oleje – słonecznikowy, 
szafranowy, kukurydziany, 
sojowy, bawełniany, z 
oliwek, z orzeszków 
ziemnych

Margaryna wykonana 
z powyższych olejów, 
zwłaszcza miękkich 
i płynny; obniżające 
cholesterol
margaryny produkowane
ze steroli roślinnych i 
stanoli roślinnych
  
Sosy do sałatek z
powyższych olejów

Sugerowana dieta (ciąg dalszy)

Tłuszcze utwardzone i 
częściowo utwardzone 
 
 
 
 
 
Olej palmowy, kokosowy; 
produkty z mleka 
kokosowego i kokosa

 
 
 
 
 
Masło, smalec, tłuszcz z 
bekonu
 
Sosy wyprodukowane z 
żółtkami jajek, serami, 
kwaśną śmietanką lub 
mlekiem

Niektóre orzechy, takie 
jak orzechy brazylijskie 
oraz orzechy macadamia.

Kanapki bez dodatków 
lub składników serowych

 
 
Płatki – owsiane, 
kukurydziane, pszenne,
ryżowe, wieloziarniste

Krakersy – 
niskotłuszczowe krakersy 
zwierzęce, niesolone 
krakersy i paluszki 
chlebowe, cienkie 
grzaneczki

Chleb robiony w domu z 
zalecanych tłuszczów i 
olejów

Puszkowane owoce w 
ciężkim syropie, kokos, 
warzywa przygotowane 
w maśle lub sosie 
śmietanowym; awokado

Świeże i mrożone 
warzywa i owoce; 
suszone owoce, 
niskosodowe puszkowane 
owoce i warzywa

Tłuszcze i 
oleje

Chleby i 
ziarna

Pieczywo o dużej 
zawartości tłuszczu, jak 
rogaliki francuskie, bułki 
z ciasta francuskiego

Muesli z kokosami lub 
utwardzonymi tłuszczami

 
Wysokotłuszczowe  
krakersy (więcej niż
krakersy, 3 gramy 
tłuszczu na porcję 
według etykiety)

 
Komercyjnie pieczone 
ciasta i ciasteczka

Owoce i 
warzywa

Wybierz OgraniczPokarm
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Mrożone 
desery – niskotłuszczowy 
i niskotłuszczowy sorbet, 
lody owocowe

Ciasta i ciastka zrobione 
z białkami jaj lub 
substytutami jaj albo 
zalecanymi tłuszczami; 
lekkie ciasto bezowe; 
niskotłuszczowe budynie; 
domowe budynie 
zrobione z chudego lub 
niskotłuszczowego mleka

Żelki i landrynki; 
niesolony popcorn 
 

Soki owocowe, herbata, 
kawa, napoje dietetyczne

Sugerowana dieta (ciąg dalszy)

Lody i zwykłe mrożone 
desery

 
 
Komercyjnie pieczone 
ciastka, ciasta, kremy 
i zwykłe ciasta, ciasta 
funtowe i lukrowane; 
komercyjnie pieczone 
ciasta takie, jak pączki; 
komercyjnie produkowane 
budynie; bita śmietana

Czekolada, czipsy 
ziemniaczane, nachos, 
popcorn z masłem

Koktajle mleczne, napoje 
z lodami, eggnog

Przekąski 
i słodycze 
(ograniczać 
przy 
cukrzycy)

1. F 6. F
2. P 7. P
3. P 8. F
4. P 9. F
5. F 10. P

Odpowiedzi do testu

Wybierz OgraniczPokarm
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Pytania do mojego lekarza
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Pytania do mojego lekarza



Edukacja publiczna

Edukacja wraz z ciągłą opieką

 ↑ Zwiększone ryzyko

STADIUM 1
Uszkodzenie nerek

z prawidłową
lub ↑ sprawnością nerek

STADIUM 2
Uszkodzenie nerek
z prawidłowa lub

łagodnie upośledzoną
↓ sprawnością nerek

STADIUM 3
Umiarkowana ↓

sprawność nerek

STADIUM 4
Poważnie

ograniczona
↓ sprawność nerek

STADIUM 5
Schyłkowa

niewydolność
nerek

Ta strzałka wskazuje tematykę zasobów z systemu KLS.
Lekko zacienione pola wskazują tematykę omówioną w niniejszym dokumencie.

GFR = ang. Glomerular Filtration Rate — wskaźnik filtracji kłębuszkowej; P = przeszczep nerki; D = dializy 

DFG 130 90 60 30 15 0
 P P P P P D

Ponad 20 milionów Amerykanów — jeden z dziewięciu dorosłych — cierpi 
na przewlekłą chorobę nerek, a większość nawet o tym nie wie. Ponad 20 
kolejnych milionów jest objętych zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby 
nerek. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna – National Kidney 
Foundation, poważna społeczna organizacja zdrowotna, stara się zapobiegać 
chorobom nerek i dróg moczowych, ulepszać stan zdrowia i dobrostan osób 
indywidualnych oraz rodzin, cierpiących na te choroby, i zwiększać dostępność 
wszystkich narządów do przeszczepów. Za pośrednictwem przedstawicielstw 
w całych Stanach Zjednoczonych Fundacja prowadzi programy z dziedziny 
badania, profesjonalnej edukacji, usług dla pacjentów i społeczeństwa, 
edukacji publicznej oraz przekazywania narządów. 

www.kidney.org

National Kidney Foundation
30 east 33rd Street
New york, Ny 10016
001.212.889.2210
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