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Програма Національного фонду нирки США 
з аналізу результатів лікування пацієнтів із 
хворобами нирок (NKF-KDOQI™)
ПрограмаНаціональногофондуниркиСШАзаналізу
результатівлікуванняпацієнтівізхворобаминирок(NKF-
KDOQITM)спрямовананарозробкуклінічнихрекомендацій
дляпокращеннярезультатівлікуванняпацієнтів.Інформаціяв
цьомубуклетіґрунтуєтьсянарекомендаціях,щорозроблені
зацієюпрограмою.Цірекомендаціїневизначаютьстандарт
лікувальнихзаходівприхворобахнирок,атількимістять
інформаціюдлялікарів,щодопоможеїмобратиоптимальний
методлікуваннявашогозахворювання.Цірекомендації
можутьбутинаданівашійлікарніабовашомулікареві.Якщо
увасвиниклизапитаннящодоцихрекомендацій,зверніться
досвоголікаря.

Стадії хронічної хвороби нирок (ХХН)
Улютому2002р.НаціональнийфондниркиСШАопублікував
клінічнірекомендаціїзлікуванняхронічноїхвороби
нирок.Цірекомендаціїдопомагаютьлікаревівизначити
стадіюхворобинирокупацієнтанапідставінаявності
абовідсутностіураженнянирокішвидкостіклубочкової
фільтрації(ШКФ),якаєпоказникомфункціональногостану
нирок.Вампризначатьлікуваннязалежновідвстановленої
стадіїхворобинирок(див.таблицюнижче).Якщоувас
виниклизапитаннящодовстановленоїстадіїхворобинирок
абопризначеноговамлікування,звернітьсядосвоголікаря.

*ЗапоказникомШКФлікароцінюєфункціональнийстан
нирок.  

Стадії хвороби нирок
Стадія 	 Опис	 	 	

Швидкістьклубочкової фільтрації(ШКФ)*

1 Ураженнянирок(напр.,наявність
білкавсечі)принормальнійШКФ  90абовище

2 Ураженнянирокізнезначним
зниженнямШКФ  від60до89

3 ПомірнезниженняШКФ  від30до59

4 ВираженезниженняШКФ  від15до29

5 Ниркованедостатність  менш,ніж15

Реципієнт
трансплантованої
нирки

Пацієнт, що
отримує діаліз 
(гемодіаліз або
перитонеальний діаліз)
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Харчування і хронічна хвороба нирок
Якщоувасхронічнахворобанирок,дієтаєважливою
складовоювашоголікування.Вмірупрогресуванняхвороби
нирокхарактеррекомендованоїдлявасдієтиможе
змінюватись.Щобслідкуватизавашимзагальнимхарчовим
статусом,необхіднопроводитипевнідослідження.Лікар
можескерувативасдоспеціаліста-дієтолога,якийдопоможе
вамраціональносплануватидієтуіправильнопідібрати
продуктихарчуваннявналежнійкількості.Уцьомубуклеті
викладенаважливаінформаціяпрохарчовіраціони.

■Якотриматиналежнукількістькалорійібілків.

■Іншіважливіскладникивашоїдієти:
■натрій;
■фосфор;
■кальцій;
■калій;
■рідина;
■вітаміниімінерали;

■Якпідтримуватиоптимальнумасутіла.

■Якдотримуватисьспеціальноїдієти
■	дієтадляхворихнацукровийдіабет;	
■	вегетаріанськідієти.	

■Перевіркахарчовогостатусу.

■Перелікіншихкориснихджерелінформації.

Цейбуклетрозробленийдлядорослихпацієнтівіз
хронічноюхворобоюнирок,якінеотримуютьдіалізіяким
непересаджувалинирки.Восновунаведенихтутданих
покладенорекомендації,розробленіврамкахпрограми
НаціональногофондуниркиСШАзаналізурезультатів
лікуванняпацієнтівізхворобаминирок.Цірекомендації
допомагаютьлікарюобратиправильнулікувальнутактику.
Якщовиужеотримуєтегемодіаліз,скористайтесьбуклетом
НаціональногофондуниркиСША«Харчуванняпацієнтів,
якіотримуютьгемодіаліз».Якщовиужеотримуєте
перитонеальнийдіаліз,скористайтесьбуклетом«Харчування
пацієнтів,якіотримуютьперитонеальнийдіаліз».Якщовам
пересадженодонорськунирку,скористайтесьбуклетом
«Харчуванняпацієнтівпісляпересадкинирки».
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Внесення змін до дієти
Оскількиувасхронічнахворобанирок,зчасом
рекомендованавамдієтаможезмінюватисявзалежності
відфункціональноїспроможностівашихнирок.Найбільш
точнийпоказникфункціональноїспроможностінирок–це
швидкістьклубочковоїфільтрації.ПідрахуватиШКФлікар
моженапідставірезультатівпростогодослідженнякрові
навмісткреатиніну,співставившиїхізвіком,статтюта
площеюповерхнітіла.Вразіпрогресуванняхворобинирок
ШКФпродовжуватимезнижуватись,томупотребавбілках,
калоріяхнаіншиххарчовихскладникахзмінюватиметься,
івамнеобхіднобудекоригуватидієту.Наостаннійстадії
захворюваннявашадієтазалежатимевідтого,якийметод
лікуваннявиобрали–пересадкуниркичидіаліз.Лікарможе
скерувативасдоспеціаліста-дієтолога,якийпояснить,яким
чиномпотрібнозмінитираціон,ідопоможевибратипотрібні
продуктихарчування.
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Вживання їжі з достатньою кількістю калорій
Вживаннядостатньоїкількостікалорійєнеобхідноюумовою
здоров'яіхорошогосамопочуття.Всіпродуктихарчування,
яківивживаєте,містятьпевнукількістькалорій.Калорійність
їжімаєвеликезначеннязоглядунанаступне.

■Відкількостікалорійзалежитьенергетичнацінністьїжі.

■Їжаповиннабутидостатньокалорійною,щоб
підтримуватинормальнувагу;

■Достатнякількістькалорійпотрібнадлятого,щоб
організмвикористовувавбілкидляпобудовим'язівта
іншихтканин.

Обмеженнядієтизавмістомбілківможепозбавитивас
важливогоджерелакалорій.Черезцевампотрібно
отримуватидодатковукількістькалорійізіншихпродуктів
харчування.Лікарможескерувативасдоспеціаліста-
дієтолога,якийдопоможераціональносплануватиналежну
закалорійністюдієтунакожендень.Дієтологможе
порекомендувативамвживатибільшепродуктів,щомістять
простівуглеводи,зокремацукру,варення,желе,льодяників,
медутасиропів.Іншимджереломкалорійможутьстати
жири,наприклад,м'який(бочковий)маргарин,канолаабо
маслиноваолія.Ціпродуктимістятьнебагатонасичених
жирнихкислотінемістятьхолестерину.Якщовихворієте
нацукровийдіабет,запитайтелікаря,якимчиномслід
скоригуватидієтузавмістомкалорій,щобрівеньцукрув
кровізалишавсявмежахнорми.

Підтримканормальноїмаситілатакожмаєвеликезначення.
Пацієнтамізхронічноюхворобоюнирокчастопотрібно
набиративагуабодбатипроте,щобвонанезмінювалась.
Вразіпотребидієтологпояснитьвам,якможнапоступовоі
обережнознизитимасутіла,щобнезавдатишкодисвоєму
здоров'ю.
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Вказівки до дії
■Попросітьлікаряскерувативасдоспеціаліста-дієтолога,
якиймаєдосвідпідборудієтдляпацієнтівізхворобою
нирок.

■Попросітьдієтологадопомогтивамсплануватидієтуз
належнимвмістомкалорій.

■Заведітьщоденникіщоднязаписуйтевньомупродукти
харчування,яківивживаєте.Регулярнопоказуйтеці
записидієтологові.

■Запитайтелікаряідієтолога,якавашаідеальнавага;
щоранкузважуйтесь.

■Якщовихуднетенадтошвидко,запитайтедієтолога,як
зробитидієтукалорійнішою.

■Якщовиповільнонабираєтезайвувагу,запитайте
дієтолога,якимчиномбезпечнозменшитищоденне
находженнякалорійіактивізуватисвійспосібжиття.

■Якщовишвидконабираєтевагу,обговорітьцеізлікарем.
Раптовезбільшеннямаситіла,набряки,задишкаі
підвищенняартеріальноготискуможутьсвідчитипро
надлишокрідиниворганізмі.
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Вживання їжі з достатньою кількістю білків
Вживаннядостатньоїкількостібілківнеобхіднедляпідтримки
вашогоздоров'яіхорошогосамопочуття.Надходженняналежної
кількостібілківмаєвеликезначенняузв'язкуізнаступним.

■Білкипотрібнідляпобудовим'язів.

■Білкиберутьучастьувідновленнітканин.

■Білкинеобхіднідляборотьбизінфекціями.

Лікарможерекомендувативамдотримуватисьдієти,
обмеженоїзавмістомбілків.Цепризведедозменшення
кількостішлаківукровіісприятимезбереженнюфункції
нирок.

Існуєдваджерелабілків.Вамслідщоднявживатипевну
кількістьбілківізобохджерел.

■Тваринніпродукти,наприклад,яйця,риба,курятина,
червонем'ясо,молочніпродуктиісир.

■Рослинніпродукти,наприклад,овочіізернові.

Вказівки до дії
■Запитайтедієтолога,скількибілківвамнеобхідно
вживатищодня.

■Покажітьсвійщоденникхарчуваннядієтологовій
поцікавтесь,чидостатньовивживаєтебілків.
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Співпраця з дієтологом

Отримавшистількиновоїінформаціїпрохворобунирокіїї
лікування,виможетезаплутатись.Напевно,увасвиникне
чималозапитаньстосовнодотриманнядієти.Вамможуть
допомогти. Лікар скерує вас до спеціаліста-дієтолога з
досвідомпідборудієтдляпацієнтів ізхворобаминирок.
Дієтологможевідповістинавашізапитаннястосовнодієти
і допомогти підібрати необхідні продукти харчування в
потрібнійкількості.
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Інші важливі складники вашої дієти
Длятого,щобкожногодняпочуватисьякнайкраще,
інколинеобхіднозмінювативміствдієтінаведенихнижче
складників.Вашдієтологдопоможевампідібратидієтуз
достатньоюкількістюкожногозних.

Натрій
Міжхворобоюнирок,високимартеріальнимтискомівмістом
натріючастоіснуєвзаємозв'язок.Тому,можливо,вам
доведетьсяобмежувативмістнатріювхарчовомураціоні.
Якщовиникненеобхідністьобмежитивмістнатрію,лікар
васпроцеповідомить.Уцьомувипадкудієтологнавчить
васпідбиратипродуктиізнижчимвмістомнатрію.Навчіться
читатиетикетки–купуючипродукти,визможетевибирати
тізних,якмістятьменшенатрію.Натрій-цемінерал,який
міститьсявбагатьохпродуктаххарчування.Великукількість
натріюміститькухоннасільіпродукти,якіготуютьсяз
додаваннямсолі,зокрема:

■приправи:соєвийсоус,соустеріякі,часниковаабо
цибульковасіль;

■більшістьконсервованихідеякімороженіпродукти;

■обробленем'ясо,наприклад,шинка,бекон,сосискиі
м’яснеасорті;

■соленізакуски,наприклад,чіпсиабокрекери;

■більшістьрестораннихстравтастрав,якіберуться	
«зсобою»;

■сухісупишвидкогоприготування(наприклад,макаронні
супивпакетиках).

Можевиникнутинеобхідністьобмежитивживаннязамінників
солі,якімістятьбагатокалію.Обговорітьцепитанняз
лікаремабодієтологом.
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ПОРАДА
Щобпокращитисмаковіякостістрав,спробуйтезамістьсолі
використовуватисвіжіабосушенітравиіспеції.Окрімтого,
дляароматуспробуйтедодаватитрішкисоусузчервоного
перцюаболимонногосоку.
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Фосфор
Вашіниркиможутьбутинеспроможнівидалятизкрові
надлишокфосфору.Внаслідокцьогорівеньфосфоруможе
перевищитидопустимумежу.Високийвмістфосфорувкрові
можевикликатисвербінняшкіриіпризводитьдовимивання
зкістоккальцію.Внаслідокцьогокісткиможутьвтратити
міцністьістанутьламкими.Обмеженняпродуктівізвисоким
вмістомфосфорувраціонісприятимезниженнюйогорівняв
крові.Дієтологдопоможевампідібратипродуктиізменшим
вмістомфосфору.
Нижчеперерахованіпродуктихарчування,якімістятьбагато
фосфору.

■Молочніпродукти,наприклад,молоко,сир,запіканки,
йогуртитаморозиво.

■Сушенібобовіігорох,наприклад,квасоля,горох,
сочевиця.

■Горіхитаарахісовемасло.

■Деякінапої,наприклад,гарячийшоколад,пиво,темна
кола.

Окрімтого,лікарможепорадитивамвживатиразомізїжею
тазакускамиспеціальніліки–препарати,щозв’язують
фосфати.

Кальцій
Кальцій–цемінерал,якийвідіграєважливурольупобудові
міцнихкісток.Однак,багатінакальційпродуктихарчування
такожмістятьвеликукількістьфосфору.Щобзберегтибаланс
міжвмістомкальціюіфосфоруізапобігтивтратікальцію
зкісток,сліддотримуватисядієтизобмеженимвмістом
фосфоруіприйматифосфат-зв'язуючіпрепарати.Лікар
можепризначитивамкальцій-вміснідодаткиівітамінD
успеціальнійформівипуску.Приймайтелишетіхарчові
додаткиіпрепарати,яківампризначивлікар.
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ПОРАДА

Длятого,щобзнизитивмістфосфорувраціоні,можна
вживатизамістьмолокаспеціальніпорошкиймолочні
замінники.
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Калій
Калій–цеважливиймінерал,якийміститьсявкровіі
потрібендляефективноїроботим'язівісерця.Надлишок
абонестачакаліювкровіможестановитинебезпекудля
вашогоздоров'я.Залежновідстадіїхворобинироківідтого,
чиприймаєтевипрепарати,яківпливаютьнарівенькаліюв
крові,можевиникнутипотребазмінитикількістьпродуктів
ізвисокимвмістомкаліювраціоні.(Щоббільшедізнатися
простадіїхронічноїхворобинирок,перегляньтетаблицюна
зворотіпершоїсторінки.Окрімтого,виможетезвернутисьу
НаціональнийфондниркиСШАіотриматибуклет«Хронічна
хворобанирок:посібникдляпацієнтівтачленівїхніхсімей»
англійська:11–50–0160;іспанська:11–50–0166)).Запитайте
своголікаря,чинормальнийувасрівенькаліювкрові.
Щобпідтриматиналежнуконцентраціюкаліювкрові,лікар
можепризначитивамкалій-вмісніхарчовідодаткиабо
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іншіпрепарати.Приймайтелишетіхарчовідодатки,які
призначиввамлікар.Дієтологдопоможевампідібратидієту
ізналежнимвмістомкалію.

Рідина
Загалом,наранніхстадіяххворобиобмежувативживання
рідининепотрібно.(Якщовинезнаєте,якаувасстадія
хвороби,запитайтепроцелікаря,абозвернітьсяв
НаціональнийфондниркиСШАзадодатковоюінформацією).
Якщохворобапрогресуватиме,лікарпорадитьвам
обмежувативживаннярідиниіповідомить,скількирідиниви
можетевипиватищодня.

Вітаміни і мінерали
Вітаміниімінералинадходятьдоорганізмузбагатьма
продуктами,яківищоденновживаєте.Якщопевніпродукти
виключеніізвашогораціону,можнавживативітаміний
мінералиокремо.Приймайтелишетівітаміниімінерали,
якіпризначиввамлікар.Деяківітаміниімінералиможуть
бутишкідливимидляпацієнтівзхронічноюхворобою
нирок.Передтим,якприйматилікарськізасобирослинного
походження,порадьтесьізлікарем,оскількидеякізних
протипоказаніпацієнтамізхворобаминирок.Страви,
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приготованінатравах,єбезпечними,івиможетеїхвживати
(завиняткомсолійпрянощів).Разомізлікаремтадієтологом
перевірте,чидостатньовивживаєтевітамінівімінералів.

Вказівки до дії
■Запитайтеулікаряабодієтолога,вживанняяких
складниківїжівамнеобхіднообмежити.

■Попросітьдієтолога,щобвіндопомігвампідібратидієту
ізналежнимвмістомвсіхнутрієнтівнакожендень.

■Навчітьсячитатиетикетки–купуючипродукти,ви
зможетевибиратитіізних,якмістятьменшенатрію.

■Порадьтесьіздієтологом,якітравиіспеціїможна
використовуватизамістьсолі,щобстравибули
смачнішими.

■Приймайтелишетіхарчовідодатки,препарати,вітаміни
тамінерали,яківамрекомендувавлікар.

NatioNal KidNey FouNdatioN1�

Деякі поради стосовно дотримання дієти

■Дляприготуваннякаш,кавитабагатьохсоусівзамість
молокаможнавикористовуватипорошки-замінники.

■Наетикеткаххарчовихпродуктівінформаціяпро
складникивказуєтьсялишевибірково.Уважночитайте
етикетки,азадодатковоюінформацієюзвертайтесьдо
дієтолога.

■Дляпокращеннясмаковихякостейстравзамість
соліможнавикористовуватирізноманітнітрави,
спеції,столовевинотаспеціальнийоцет.Спробуйте
замовлятиабосамостійновирощуватисвіжітрави.
Запитайтедієтологапропереліктравіспецій,якіможна
поєднуватиізтимичиіншимистравами.
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Дотримання спеціальної дієти
■	Дієта при цукровому діабеті
Пацієнтамізцукровимдіабетом,уякихвиниклахвороба
нирок,потрібнозмінитидієтутількиневеликоюмірою.
Якщолікарпорадитьвамвживатименшебілка,потрібно
компенсуватикількістькалорійзарахуноквуглеводівабо
високоякіснихжирів.Співпрацюючиздієтологом,визможете
підібратидієту,якавасцілкомзадовольнятиме.Частіше
перевіряйтевмістцукрувкрові.Якщоцукоркровісуттєво
зростеабознизиться,повідомтепроцелікаря.

■	Вегетаріанські дієти (на основі рослинних продуктів)
Більшістьвегетаріанськихдієтмістятьмалукількістьбілків.
Узв’язкузцимїжаповиннабутидостатньокалорійною,щоб
цібілкивикористовувалисьдляпобудовим'язів,загоєння
рантаборотьбизінфекціями.Порадьтесяздієтологом,
щобвибратитакірослинніпродукти,якімістятьдостатньо
білків,алеменшенатріютафосфору.Окрімтого,разоміз
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дієтологомпильнослідкуйтезавмістомбілка(альбуміну)в
крові,щобматипевність,щовиотримуєтезїжеюналежну
кількістьбілківікалорій.

Перевірка харчового статусу
Існуєкількарізнихметодів,задопомогоюякихвашлікарі
дієтологможутьдізнатись,чизбалансованевашехарчування
завмістомкалорійібілків.Ціметодиописанівцьомурозділі.
Якщохворобанирокпрогресуватиме,а/абоякщоваш
харчовийстатусзмінюватиметься,цідослідженнянеобхідно
будевиконуватичастіше.Запитайтелікаряабодієтологапро
результатиобстежень.Якщорезультатиневідповідатимуть
нормі,запитайте,якїхпокращити.Виможетедізнатисьпро
результатидослідженьізжурналулабораторіївідділення
діалізу,зателефонувавшивНаціональнийфондниркиза
безкоштовнимномером800-622-9010.

■	Анкетиіщоденникихарчування
Часвідчасудієтологобговорюватимезвамивашудієту.
Окрімтого,вінможепопроситивасзаписувативсіпродукти,
яківищоденновживаєте.Якщовинедоотримуєтебілки,
калоріїабоіншінутрієнти,дієтологпорадитьвампродукти
харчування,задопомогоюякихвизможетезбагатитисвій
раціон.

■	Лабораторнідослідженнябілковогобалансу
 Сироватковий альбумін
Альбумін–цебілок,якийвходитьдоскладукрові.Щоб
визначитивмістальбуміну,необхіднопровестианалізкрові.
Низькийрівеньальбумінуможесвідчитипронедостатній
вмістбілківта/абокалорійвраціоні.Якщорівеньальбуміну
залишатиметьсянизьким,збільшуєтьсяймовірністьтого,щоу
васрозвинетьсяінфекція,вамдоведетьсялягтивлікарню,або
визагаломпоганопочуватиметесь.

 Показник nPNA (нормалізований білковий еквівалент 
виведеного азоту)
Цещеодинпоказник,задопомогоюякогоможна
визначити,чидостатньовивживаєтебілків.Величину
показникаnPNAможнадізнатись,провівшилабораторне
дослідження,якепередбачаєзбірсечітаобстеженнякрові.
ЗавеличиноюnPNAможнаоцінитибілковийбалансу
вашомуорганізмі.
Об'єктивне обстеження харчового статусу
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Дляперевіркивашогоорганізмунапредметнаявності
ознакпорушенняхарчуваннядієтологможезастосувати
методомоцінкизагальноїсуб’єктивноїоцінкисвогостану
пацієнтом(SGA).Цейметодпередбачаєанкетуванняпро
вживанняїжітаоцінкустанум'язівіжировихвідкладень.
Дієтологповиненоцінити:

■змінумаситіла;

■змінутканиннаобличчі,передпліччях,руках,кистях,
плечахтаногах.

■споживанняїжі;

■вашуактивністьіенергійність;

■можливічинники,щопорушуютьхарчування.

Вказівки до дії
■Запитайтелікаряідієтолога,якимиметодамивони
скористаютьсядляоцінкивашогохарчовогостатусу.

■Перегляньтерезультатисвоїхобстеженьукарті
результатівлабораторнихдосліджень.Обговорітьїхзі
своїмлікаремідієтологом.
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Інші джерела інформації
Увасєможливістьскористатисьчисленнимиосвітніми
ресурсами.Крімтого,виможетеознайомитисязнаступними
публікаціями,якіпропонуєНаціональнийфондниркиСША:

Хвороба нирок: загальна інформація
	 	AboutChronicKidneyDisease:AGuideforPatientsand

TheirFamilies(Хронічнахворобанирок:посібникдля
пацієнтівтачленівїхсімей)(англійська:11–50-0160;
іспанська:11–50–0166)		
ChoosingaTreatmentforKidneyFailure(Вибірметоду
лікуванняпринирковійнедостатності)(11–10–0352)	
KidneyTransplant(Пересадканирок)	(11–10–0304)

Nutrition
	 	EnjoyYourOwnRecipesUsingLessProtein

(Насолоджуйтесьстравамивласногоприготуванняз
низькимвмістомбілків)(Інформаційнийбюлетень)		
HowtoIncreaseCaloriesInYourCKDDiet(Якзнизити
калорійністьдієти:порадидляпацієнтівзХХН)
(Інформаційнийбюлетень)		
DiningOutWithConfidence:AGuideforKidneyPatients
(Ходітьвгостівпевнено:посібникдляпацієнтівіз
хворобоюнирок)(11–10–0405)		
NutritionandTransplantation(Харчуванняпацієнтівпісля
пересадкинирки)	(11–10–0404)		
NutritionandHemodialysis(Харчуванняпацієнтів,які
отримуютьгемодіаліз)(11–50–0136)	
NutritionandPeritonealDialysis(Харчуванняпацієнтів,які
отримуютьперитонеальнийдіаліз)(11–50–0140)		
PhosphorusandYourCKDDiet(ФосфорудієтіприХХН)
(Інформаційнийбюлетень)		
PotassiumandYourCKDDiet(КалійудієтіприХХН)
(Інформаційнийбюлетень)		
KeepSodiumUnderControl:HowtoSpiceUpYourCooking
(Обмеженнянатріювхарчовомураціоні:якправильно
приправлятиїжу)	(Інформаційнийбюлетень)		
UseofHerbalSupplementsinChronicKidneyDisease
(Рослинніхарчовідодаткидляпацієнтівізхронічною
хворобоюнирок)	(Інформаційнийбюлетень)	
VitaminsandMineralsinKidneyDisease(Споживання
вітамінівімінералівпацієнтамиізхворобоюнирок)
(Інформаційнийбюлетень)
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Запитання до дієтолога
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Запитання до лікаря



Більшніж20мільйонівамериканців(кожендев'ятийдорослий)маютьхронічнухворобу
нирок.Більшістьізнихпроценавітьнезнають.Щепонад20млн.осібмаютьпідвищений
ризик виникнення цього захворювання. Національний фонд нирки, що належить до
найбільших волонтерських медичних організацій США, спрямовує свої зусилля на
профілактикузахворюваньнироктасечовихшляхів,покращеннястануздоров}{\f6’}{\
f3ятаякостіжиттяпацієнтівтачленівїхніхсімей,атакожнапідвищеннядоступності
органівдлятрансплантації.Черезвідділенняурізнихрегіонахкраїнифондпідтримує
наукові дослідження, реалізує навчальні програми для медиків, надає послуги для
пацієнтів,проводитьсуспільно-освітнюроботуікоординуєдонорствоорганів.

Освіта пацієнтів у процесі лікування

Громадська освіта

Особи з підвищеним ризиком

СТАДІЯ 1
Ураження нирок при 
збереженій функції

СТАДІЯ 2
Ураження нирок з 

незначним зниженням 
функції

СТАДІЯ 3
Помірне зниження

функції нирок

СТАДІЯ 4
Виражене 
зниження

функції нирок

СТАДІЯ 5
Ниркова

недостатність
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