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NEFROTEST  ratuje życie 

Podsumowanie badań w ramach akcji badania nerek w  Wołominie 

 

Dwie osoby spośród 218 pacjentów przebadanych w ramach akcji NEFROTEST w Wołominie mogą 

znajdować się w V stadium przewlekłej choroby nerek (PChN), co oznacza, że rozpoczynają one walkę  

o zachowanie życia. Żadna z nich nie wiedziała, że jej nerki pracują już bardzo źle i nie czyszczą organizmu 

z toksyn. To właśnie dzięki takim kampaniom jak NEFROTEST, organizowany przez Nefron Sekcję 

Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem, którym  

w Wołominie jest Centrum Dializ Fresenius naprawdę możliwe jest ratowanie nie tylko zdrowia, ale i życia 

mieszkańców. 

 

Szacunkowo, około 10-13 % polskiego społeczeństwa cierpi na przewlekłą chorobę nerek (PChN).  

W akcji NEFROTEST zorganizowanej w Wołominie wyniki 7,33% przebadanych odbiegały od normy. To na 

szczęście poniżej statystycznych wyliczeń. Trzeba jednak pamiętać, że wśród 16 osób, które miały 

nieprawidłowe wyniki aż u dwóch osób wyniki były tak złe, że natychmiast zostały skierowane na dalszą 

diagnostykę z podejrzeniem V, najgorszego stadium choroby, które właściwe oznacza, że nerki przestają 

spełniać swoją funkcję. „Największą korzyść z badania odniosą pacjenci w III stadium przewlekłej choroby 

nerek. W Wołominie udało się wykryć 13 takich osób. Pacjenci ci mają duże szanse na zahamowanie 

postępu choroby dzięki odpowiedniej terapii farmakologicznej” – tłumaczy dr Zofia Sitkowska-Kurzec, 

dyrektor Centrum Dializ Fresenius – „natomiast pacjenci w V fazie PChN, którzy nie byli świadomi swojej 

choroby – 2 osoby, pozostaną pod opieką naszej  poradni nefrologicznej” – dodaje dr Zofia Sitkowska-

Kurzec. 

 

Kampania NEFROTEST uświadamia jak ważnym organem dla naszego zdrowia są nerki. Na co dzień nie 

myślimy o narządach, które nawet pracując nieprawidłowo, nie bolą, a to nasz duży błąd. „Choroba nerek 



 

 

 

                                    

 

 

rozwijała się przez wiele lat bezobjawowo u naszych pacjentów w V stadium PChN. Pacjenci ci trafili do nas 

właściwie w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Dlatego przypominam i proszę - można tego 

uniknąć, badając co roku krew i mocz” - tłumaczy dr Zofia Sitkowska-Kurzec 

 

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w akcji, wciąż mają szansę na bezpłatne badania. Na terenie powiatów 

wołomińskiego, nowodworskiego i legionowskiego lekarze rodzinni otrzymali, w ramach akcji NEFROTEST, 

komplety skierowań na badania krwi i moczu dla osób powyżej 40. roku życia, ważne do końca tego roku.  

 

W powiecie wołomińskim badania swoim patronatem objęli: Metropolita Warszawski – Ks. Kardynał 

Kazimierz Nycz, Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam 

Struzik, Starosta Wołomiński – Kazimierz Rakowski, Starosta Legionowski – Robert Wróbel, Starosta 

Nowodworski – Magdalena Biernacka oraz Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan. Patronat naukowy nad 

kampanią w całej Polsce przyjął prof. dr hab. n. med. Marian Klinger – Krajowy Konsultant 

 w dziedzinie Nefrologii. Natomiast wsparcia dla akcji na terenie powiatu wołomińskiego, legionowskiego 

oraz nowodworskiego udzieliła prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie 

Nefrologii. 


