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Partnerem kampaně Láska prochází ledvinou je společnost Astellas Pharma s.r.o.



Transplantcentrum IKEM, Česká transplantační společnost 
a Nadace Karla Pavlíka za podpory společnosti Astellas vytvořily 
počátkem tohoto milénia kampaň „Láska prochází ledvinou“, 
jejímž cílem je informovat nemocné a jejich rodinné příslušníky 
o možnosti transplantace ledviny od žijícího dárce. 

Láska prochází ledvinou



Putování za láskou, 
která prochází ledvinou

Žijeme ve světě zlosti, zášti a závisti. Ne!! S tímto 

tvrzením se odmítám smířit. Možná jsme si jen zvykli 

ukrývat své „lepší já“ pod ochranný štít vůči lhostejné 

tváři veřejného života. Stojí však za to sebrat odvahu 

a vypravit se za lidmi, kteří již vědí, proč žijí. Jejich 

zkušenost byla velice bolestná, nemohou se chlubit 

tím, že jim byl osud nakloněn. Přestože nebydlí 

v luxusních vilách, jejich domovy by jim mohli mnozí 

závidět. Žije tam s nimi láska. Láska, která prochází 

ledvinou. 
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Deset let čekání na život

Potkali jsme se před budovou pražského Institutu klinické 
a experimentální medicíny (IKEM), kam je koordinátorka 
transplantačního programu Iva Brůžková pozvala na kontrolu. 
Manželé Jitka a František mají za sebou osm krásných měsíců, kdy 
mohli opět normálně žít. 

Po chřipce na dialýzu

„Dostal jsem chřipku. Z té mě vyléčili, ale odnesly to ledviny,“ shrnuje 
počátky svého onemocnění František. „Po té chřipce mě pořád bolela 
hlava. Byl jsem na vyšetřeních také kvůli bolestem zad, dělali mi rentgeny 
a nakonec mě poslali na rehabilitaci. Pouštěli do mě i elektriku, údajně 
kvůli zablokované páteři. To bylo v listopadu. Po Novém roce jsem skoro 
oslepnul, byl jsem u doktora, kde mi změřili tlak. Byl hodně vysoký. 
A hned přišli také na to, že mi nefungují ledviny,“ vzpomíná František. 
Vyučil se řezníkem, pracoval na jatkách a jeho povolání bylo i jeho 
koníčkem. Hrál fotbal. Ve čtyřiadvaceti se oženil s Jitkou. Narodili se mu 
dva synové, Tomáš a Kamil. „Brali jsme se hodně nakvap,“ směje se Jitka 
při myšlence na počátky jejich vztahu. „Byli jsme mladí, temperamentní, 
často u nás byla Itálie, hádky byly naším hobby,“ komentuje mladá léta 
s úsměvem na rtech, ale se slzami v očích. „Od té operace jsem pořád 
bečavá,“ s omluvou stírá slzy. 
Jakmile byl zjištěn stav Františkových ledvin, nastoupil do dialyzačního 
programu. „V den dialýzy se mnou nic nebylo, přišel jsem z nemocnice 
domů a ležel jsem. Druhý den to bylo lepší a třetí zase na dialýzu. A tak 

to šlo pořád dokola. Zpočátku jsem chodil do nemocnice, pak mi dali 
domácí dialýzu. Z ní jsem dostal do břicha zánět, takže jsem se vrátil 
zase k té nemocniční. Tak to šlo skoro deset let,“ vypočítává František. 

Nabízela jsem svou ledvinu

„Na všechno jsem zůstala sama. Kluci dospívali a nebyl nikdo, kdo by 
mi pomohl. František byl unavený, nebo na dialýze. Ven jsme nechodili. 
Muž musel dodržovat pitný režim, když měl žízeň, nemohl se napít. 
Z práce jsem šla rovnou domů, aby nebyl tak dlouho sám. Na dovolené 
jsme nebyli deset let. Pořád jen doma. Často byl mrzutý. Nezazlívám 
mu to – nebylo mu dobře,“ říká Jitka. 
Jitka je kuchařkou v zdravotní škole. Hned zpočátku se snažila, aby 
František dostal novou ledvinu. Nabízela i tu svou. O dárcovském 
transplantačním programu věděla od samého počátku. Bohužel se 
setkala s nepochopením ze strany lékařů. „Řekli mi, že kdybychom měli 
stejnou krev, jaká je na transplantaci potřeba, tak bychom nemohli 
mít zdravé děti,“ kroutí hlavou. Dnes už ví, že pravdu měla ona, nikoli 
„odborníci“. 
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SETKÁNÍ PRVNÍ: 

 JITKA A FRANTIŠEK
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Cena normálního života

Impulzem k další Jitčině aktivitě byl pořad o dárcovském programu 
v České televizi. Byla už na pokraji zoufalství, když se vypravila na 
nefrologii krajské nemocnice na vyšetření. Tajně. Nechtěla vzbuzovat ve 
Františkovi marné naděje. Bála se, že nebude vhodnou dárkyní. „Kdybych 
to nemohla být já, tak jsem chtěla, aby našli druhou dvojici, která by 
k nám pasovala. Měla bych však podmínku, že se obě transplantace 
musí dělat současně, aby si to ti druzí nerozmysleli,“ vypráví dárkyně. 
Vyšetření však dopadlo dobře a manželé se vydali do IKEM k podrobnému 
prozkoumání jejich zdravotního stavu. František v době dialýzy prodělal 
infarkt, takže jeho věnčité tepny bylo třeba vyspravit angioplastikou 
ještě před transplantací. To o pár týdnů výkon opozdilo. 
A najednou to přišlo. „Čím se operace blížila, tím jsem měla větší strach. 
Nejhorší bylo, když mě vezli na sál,“ vzpomíná na své pocity Jitka, která 
však své rozhodnutí zpět nevzala. „Když jsem se probudila, nebylo mi 
po narkóze dobře. Rána po operaci taky bolela. František na tom byl 
brzo po transplantaci líp než já. Chodil za mnou a dokonce mě i vyvezl 
na vzduch,“ uzavírá vzpomínky Jitka. 
František drží svou ženu kolem ramen. Plánují první dovolenou po 
deseti letech, pojedou do jihočeských lesů, těší se z obyčejného života. 
„Lidi se hádají a rozvádějí kvůli pitomostem, třeba kvůli penězům. 
To jsou nepodstatné věci. Moc peněz nemáme, Jitčina nemocenská 
v době transplantace a po ní nám trochu zahýbala s rozpočtem, ale 
dáváme se dohromady. Ono se to zlepší. Rád bych pracoval, alespoň 
na částečný úvazek. Chtěl bych vrátit ke své profesi,“ plánuje ne příliš 
hovorný František. 

„Teď už se nerozvedeme,“ směje se i pláče zároveň Jitka. „Užíváme si 
teď normálního života. Přežili jsme to spolu a teď to bude stále lepší 
a lepší!“

Jitčin vzkaz: „Jděte za svým, překonejte strach a trvejte 

na zařazení do transplantačního programu. Nenechte 

se odbýt!!! Řekne-li vám nefrolog, že to nejde, nebojte se, 

poraďte se s dalšími lékaři! Musí to jít!!!“
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Klikatá cesta k Vojtíškovi

Pod Jednotou na návsi stojí starší typizovaný dům. Má prošlapané 
schody a omšelé zábradlí. Uvnitř je útulný byteček a v něm bydlí Soňa, 
Pavel a Vojtíšek. Vojtíškovi jsou tři a půl měsíce. Normální, spokojená 
rodinka, no a co? Jen někdo ví, kudy se předlouhá cesta k tomuto štěstí 
vinula. 
Soňa je učitelka na základní škole, Pavel pracuje jako zámečník, 
Vojtíškovým „povoláním“ je růst a dělat radost Soně a Pavlovi, svým 
adoptivním rodičům. A daří se mu to opravdu velmi dobře. Než ho však 
mohly laskavé paže nové rodiny obejmout, museli oba rodiče překonat 
víc překážek než pohádkový princ při dobývání zakleté princezny. 

Štěstí ve čtyřech

Odkud začít tento příběh, který má tolik rovin, že by to vydalo na několik 
životů? Možná netradičně od prostředku. Pavel byl řidičem na dálkových 
trasách. Únava a bolesti zad vzbudily podezření, že má nemocné ledviny. 
Soňa e-mailem kontaktovala lékaře, o němž se dozvěděla z televizního 
pořadu o transplantacích. Odborník odpověděl, Pavel byl vyšetřen. 
V té době ledviny ještě trochu pracovaly, na dialýzu i transplantaci bylo 
ještě zavčasu. Už tenkrát však padlo rozhodnutí, že bude Pavel zařazen 
přímo do transplantačního programu – dostane ledvinu od žijícího 
dárce dříve, než „spadne“ do dialyzačního programu. 
Protože Pavel ve svém pokrevním příbuzenstvu nemá vhodného 
dárce, a ani Soňa nemá tu správnou krevní skupinu, která by dávala 
předpoklady k úspěšnému přijetí její ledviny Pavlovým organizmem, 

bylo manželům doporučeno, aby se obrátili na IKEM. Jen na tomto 
jediném českém pracovišti se provádějí tzv. zkřížené transplantace. 
To znamená, že v IKEM vyhledají jinou dvojici, která „potřebuje novou 
ledvinu“. Provedou vyšetření „zkřížených dvojic“ dárce a příjemce, zda se 
k sobě jejich krevní skupiny hodí, zda nejsou vytvořeny v těle příjemce 
protilátky proti buňkám dárce (zkouška cross-match). Pokud panuje 
shoda, obě dvojice jsou v dobrém zdravotním stavu, pak koordinátorka 
zorganizuje vše, aby mohly oba přenosy ledvin proběhnout v jeden 
den, takřka současně. 

Ledvinou zpečetěné přátelství

Pavel byl unavený, už nemohl pracovat, trápily ho otoky. Kvůli 
zhoršenému zdravotnímu stavu ani nedokončil lázeňskou léčbu. V té 
době se do IKEM doslova „probojovala“ druhá dvojice ze Slovenska. 
Lubomír byl sice zařazen do slovenské čekací listiny, ale čas běžel, 
ledvinné funkce se zhoršovaly, vhodná ledvina se neobjevovala. Snažil 
se, aby byla transplantace od žijícího dárce provedena ve Vídni, ale 
marně. Milka, jeho žena, také nebyla vhodným dárcem. A tak se všichni 
čtyři najednou ocitli pod střechou IKEM. Sonina ledvina nyní funguje 
v těle Luboše, ledvina Milky už čtyři roky fi ltruje krev Pavla. 
Společné zážitky daly vzniknout upřímnému přátelství. Obě rodiny si 
píší, navštěvují se. Milka s Lubošem se chystají vyvdat poslední dceru 
a pak přivítají novopečené rodiče – Soňu, Pavla a Vojtíška u sebe ve 
slovenských horách. 

SETKÁNÍ DRUHÉ:

 SOŇA A PAVEL
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Bude po tátovi

V nejbližší době oslaví Soňa a Pavel patnáct let ofi ciálního společného 
života. Neofi ciálně jsou spolu už dvacet let. Až do Pavlovy nemoci bylo 
jejich velkým a dlouho marným přáním dítě. Starosti o Pavlovo zdraví 
odsunuly tyto snahy na čas do pozadí. 
„Hned po svatbě jsme chtěli mít dítě,“ vzpomíná Soňa. „Ale ono to 
nešlo. Docházela jsem i do centra asistované reprodukce, dlouho 
jsme se pokoušeli „o dítě ze zkumavky“, ale vše marně. Přidaly se i další 
komplikace. Byl to život od cyklu do cyklu,“ komentuje trable z dávnější 
minulosti. 
Léčba neplodnosti metodami tzv. asistované reprodukce je náročná. 
Po všech stránkách. Psychiku ovlivňuje jak hormonální léčba, tak 
i opakovaná zklamání po neúspěšných pokusech o „uchycení“ zárodku 
ze zkumavky v děloze. V současnosti je léčba hrazena jen částečně ze 
zdravotního pojištění, mnoho léků a zdravotních prostředků si žena 
platí sama. 
„Už jsem toho měla opravdu dost, a tak jsme se rozhodli požádat 
o adopci,“ uzavírá Soňa. Manželé vyplnili žádosti, ale než došlo na jejich 
vyřizování, Pavel onemocněl. Adopce připadala v úvahu až po úspěšné 
transplantaci. 
Jakmile bylo jasné, že darovaná ledvina nezklamala, jednání o adopci 
manželé obnovili. Dlouho trvalo, než revizní lékař potvrdil, že Pavlův 
zdravotní stav umožňuje péči o adoptované dítě. Ale přišlo to náhle. 
„Zazvonil telefon a do týdne jsme museli všechno nakoupit a zařídit,“ 
usmívá se Soňa. „V práci mi vyšli vstříc jak tenkrát při transplantaci, tak 
teď, když jsem náhle odcházela na mateřskou.“
Pavel teď pracuje u fi rmy jako zámečník. Přemýšlí však, až Vojtíšek 

povyroste, že si vezme nějaký ten měsíc otcovské dovolené. Už teď má 
pro synka maskáče, aby s ním mohl co nejdříve do lesa. Doufá, že z něj 
bude taky myslivec. Vždyť mu je hodně podobný. 

Soňa: „Je to tak trochu zvláštní, že člověk musí někdy 

urazit tak dlouhou a pořádně klikatou cestu. Ale vždy 

to určitě stojí za to. Je pravda, že se to občas nepovede, 

ale jednou to vyjít musí a nám to naštěstí vyšlo. Kéž by to 

vydrželo co nejdéle. 

Společně vzkazujeme všem, kdo ještě váhají, ať jdou do 

toho. Úplně stačí, že bude šťastný alespoň jeden člověk, 

kterému pomohou třeba i jen na kratší dobu.“ 
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Láska ohně a vody

Dáša a Věra, dcera a matka, jsou jako oheň a voda, obě milující, statečné 
a silné, každá svým způsobem. 
Dáváme si schůzku v pizzerii. V určenou dobu vchází půvabná, 
upravená a usměvavá blondýnka. Na první pohled by nikdo neřekl, co 
Věra, maminka Dáši prožila. 
„Nejhorší bylo, že to přišlo úplně náhle,“ říká Věra a její úsměv posmutní. 
„Do pěti let byla Dáša úplně zdravá. Pak vážně onemocněla, zrovna 
v době, kdy proběhla černobylská katastrofa. V lékařské zprávě bylo 
napsáno, že měla hemolyticko-uremický syndrom. Těžkou chorobu 
přežila, ale ledviny se nevzpamatovaly.“

První transplantace

„Byl to šok, Dáša byla dlouho v nemocnici, pak musela pětkrát týdně 
na dialýzu. Kvůli ní jsme se přestěhovali i do Prahy, abychom mohli 
skloubit zdravotní péči o Dášu, později i její školu a naše zaměstnání,“ 
vypráví Věra. 
Dáša byla od malička bojovnice, spíše jako kluk. Mamince dělala starosti 
nejen její nemoc, ale i prudká povaha. Měla problémy s dodržováním 
pitného režimu, „přepíjela se“, měla v těle více vody, než bylo zdrávo, 
protože nemocné ledviny vodu nemohly vyloučit. 
Zhruba po půl roce se našla pro malou nezbednici „náhradní“ ledvina 
od zemřelého dárce. 
„Po transplantaci jsme však neměli klid. Pořád jsme řešili zdravotní 
problémy, několikrát se Dášin organizmus snažil ledvinu odmítnout, což 

vyžadovalo intenzivní léčbu. Velmi mne také trápilo, že Dášin otec se 
nikdy nevyrovnal s tím, že má vážně nemocné dítě. Tu chorobu prostě 
neunesl. Představoval si, že z Dáši bude klavírní virtuóz, nic jiného pro 
něj nebylo přijatelné. Život nám neulehčil, právě naopak,“ říká Věra. 
Transplantovaná ledvina fungovala pět let. Mezi desátým a čtrnáctým 
rokem, tedy v období růstu a počátků dospívání se Dáša opět ocitla 
v dialyzačním programu. Věra nabízela, že dá svou ledvinu Dáše, 
ale tenkrát ještě neuspěla. Lékaři jí to rozmluvili. Od té doby se však 
psychicky připravovala na své dárcovství. 

S ledvinou, ale bez klidu

Pak Dáša dostala druhou ledvinu, ale ani tenkrát si matka s dcerou 
neužívaly klidného života. Bylo nutné vyřešit důsledky dlouhodobé 
dialýzy. Po domácí peritoneální dialýze, která musela být ukončena pro 
zánět, zůstaly jizvy, stejně jako po mnoha operacích, které si vyžádaly 
„opravy“ kostí, či operace příštítných tělísek. Psychika obou žen trpěla. 
Po jedenácti letech péče o nemocnou dceru se Věra rozvedla. 
Byla dlouho sama. A to i ve chvíli, kdy začala selhávat (po jedenácti 
letech fungování) Dášina druhá transplantovaná ledvina. Jednoho 
listopadového dne se konala transplantace číslo tři: Dáša dostala 
ledvinu své maminky. 

SETKÁNÍ TŘETÍ:

 VĚRA A DAGMAR 
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Život mé dcery

„Nežila jsem svůj život, všechno jsem podřídila dceři. Udělala jsem 
hodně chyb, vím to. Měla jsem se dříve rozvést, pomohlo by to nám 
oběma,“ hodnotí zpětně Věra. Udělala pro Dášu vše, co mohla. Umožnila 
dceři vystudovat obchodní akademii, snažila se dopřát jí, co šlo. 
Od poslední transplantace se život Věry hodně změnil. Dáša je schopna 
se sama o sebe starat, Věra o sebe začala pečovat, má přítele, dobrou 
práci. „Po tom všem, co člověk prožil, je vděčný za každý rok, který žije,“ 
říká.

Teď řeším normální problémy

Za Dášou se musíme vypravit k autoškole. Právě totiž složila řidičské 
zkoušky, z nichž byla velmi nervózní. Za volantem jí to však opravdu 
sluší. 
„No, teď to jde, ale to neznamená, že jsem úplně bez problémů,“ hlásí 
předem, když se usadíme ke stolu s minerálkou. „Následky dialýzy, jizvy, 
rozsypané kosti, spousta operací, problémy se srdcem. . .“ vypočítává 
své potíže dívka s jiskrným pohledem. „Od pěti let jsem se potloukala 
po nemocnicích, dobře mi nebylo,“ hodnotí svůj dosavadní život. 
„Když mi mamka chtěla dát ledvinu, moc jsem rozmýšlela, zda ji přijmout. 
Co když se s mamkou něco stane? A co bude, až selže i tahle ledvina?“ 
klade si otázky dívka, inspirována vlastními životnímu zkušenostmi. 
„Moc bych chtěla dítě. Vím, že to je šílené riziko, ale moc bych chtěla 
zažít normální těhotenství. Ale i to mne staví před rozhodnutí – a to není 
snadné. Co když těhotenství poškodí kvalitní ledvinu od mé mamky? 

Pořád musím něco řešit. Ale je to lepší než dříve. Řeším normální věci. 
Každý i úplně zdravý člověk má své problémy. Teď to je asi nejlepší 
období mého života. Mám práci, jsem mezi lidmi. Být zavřená doma, to 
je nejhorší. Ale když je mi nejhůř, tak si povídám s mamčinou ledvinou,“ 
říká vážně Dáša, dívka, která se poprala s chorobou i životem. 
 



Kde je tchyně maminkou

Nejdelší cesta vedla za čtvrtou dvojicí. Doslova za devaterými horami 
a devaterými řekami, v lesích stojí několik zrekonstruovaných výškových 
domů. Vysoko pod oblaky žijí dvě Růženky. Vskutku nespí. . . 

Paní Růžena trpěla na ledviny dlouho. V pětatřiceti podstoupila litotrypsi 
(pokus o rozbití ledvinných kamenů) s nevelkým úspěchem, přidaly 
se záněty. Chodila na kontroly do nefrologické ambulance, ledviny se 
zmenšovaly v důsledku dlouhodobé choroby a přestávaly pozvolna 
plnit svou funkci. 
„Když jsem viděla obraz maminčiných ledvin, tak to byly spíše svraštělé 
brambory, nebo spíše švestky,“ vzpomíná na dobu před transplantací 
snacha Růžena – dárkyně. Za celou dobu povídání ani jednou nezaznělo 
slovo tchyně, jen maminka. „Tak se přihlas do transplantačního 
programu – to jsme mamince radili,“ dodává. 
„Ptala jsem se na transplantace své paní doktorky, ale ona řekla, 
že na to nemám věk,“ přidává se paní Růžena starší, které v té době bylo 
necelých šedesát let. 
Růžence mladší to však nedalo. Horšící se stav její maminky, která musela 
být dialyzována pro nezvratné selhání ledvin, trápil celou početnou 
rodinu. Pak se Růženka dočetla v časopise o programu transplantací 
ledvin od žijících dárců. Neváhala a k velkému překvapení ošetřující 
nefroložky své mamince ledvinu nabídla. Syn paní Růženky chtěl být 
dárcem také, ale kamínek v ledvinné pánvičce jej z programu vyřadil. 

Spřízněny nejen ledvinou

„Maminka je zlatý člověk,“ usmívá se Růženka. „V životě jsem neslyšela, 
že by na někoho zvýšila hlas.“ Paní Růžena zastávala celý život i přes 
svou chorobu těžkou práci. Byla zaměstnána u dřevařů, v elektrárně 
u turbíny pracovala v podzemí, kam nikdo nechtěl. 
Růženka je kuchařkou ve školní kuchyni. Každá Růža má za manžela 
svého Josefa, obě porodily tři děti – dva kluky a jednu holku. Obě 
pocházejí z velkých rodin, Růženka je z pěti dětí, paní Růžena z dvojčat, 
ale její mamince se „povedla“ dvojčata celkem třikrát. 
„Děda měl strach, jak se mu žena ztrácí před očima. Za rok dialýzy 
zhubla třicet kilo, před transplantací vážila padesát kilogramů. Jen 
chřestila kostmi a padaly jí vlasy,“ vypráví Růženka. 
Nakonec po několika telefonátech a urgencích doputovala zdravotní 
dokumentace do IKEM a obě Růženky byly pozvány na vyšetření do 
Prahy. První polovina dopadla dobře – testy potvrdily, že Růženka 
mladší je vhodnou dárkyní. Avšak paní Růžena potřebovala „opravit“ 
zvápenatělé srdeční chlopně, měla potíže s dechem, kosti jí 
prořídly. Srdeční operace a následná rekonvalescence sice odsunula 
transplantaci o tři čtvrtě roku, ale byla úspěšná. Začátkem prosince 
ulehly obě Růženky ke spánku na sálech IKEM. 
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Před transplantací, po transplantaci

„Když jsem ležela na sále, tak mi bylo všelijak. Co jsem si to vymňoukla?“ 
popisuje své pocity bezprostředně před výkonem Růženka. „No a pak 
jsem se probudila už na jednotce intenzivní péče, bolesti jsem necítila, 
jen mi vadily přístroje okolo a všemožné hadičky. Ale přežít se to dalo,“ 
mávne rukou. 
„Hned první den za mnou přišla Iva Brůžková jako posel dobrých zpráv 
– Maminka čůrá suprově!“ povídá Růženka. 
Necelé dva roky po transplantaci se žije oběma Růženkám dobře. Ani 
na jedné není vidět, že v jejich těle pracuje jen jedna ledvina. Jejich 
domov dýchá bezpečím a pohodou velké rodiny. Rodiny, kde bydlí 
láska, co prošla ledvinou. 

S poděkováním všem, kdo se na přípravě této 

publikace podíleli, zejména paní Ivě Brůžkové, 

koordinátorce transplantací ledvin od žijících dárců 

Transplantcentra IKEM

  Marta Šimůnková
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Vážená paní, vážený pane,

v brožurce, kterou jste právě dočetli, jsou popsány opravdové 

příběhy pacientů a jejich blízkých, kteří se rozhodli darovat ledvinu 

a kteří překonali nejednu překážku na cestě k transplantaci. 

V současné době by měli lékaři o transplantaci ledviny od žijícího dárce 

informovat nemocné se selháním ledvin jako o první možnosti léčby 

nevratného selhání ledvin. Tato metoda přináší nemocným 

významně lepší výsledky ve srovnání s transplantacemi ledvin 

od zemřelých dárců a nesrovnatelně lepší kvalitu života 

i přežívání ve srovnání s dialyzační léčbou. 

Dárcem ledviny bývá nejčastěji přímý příbuzný nemocného, ale může 

jím být i nepokrevně příbuzný (například manželé) či jiná blízká osoba. 

Důležitou roli hraje kompatibilita v systému krevních skupin (AB0) 

a výsledek imunologické zkoušky mezi dárcem a příjemcem (tzv. křížová 

zkouška neboli cross-match). Pro dárce není stanovena věková hranice, 

záleží spíše na „biologickém věku“, zdravotním stavu a funkci obou 

ledvin. Odběr ledviny se provádí zpravidla laparoskopicky a vyžaduje 

asi týdenní pobyt v nemocnici. Dárce je po té pravidelně ambulantně 

sledován a jeho život s jednou ledvinou není omezen v obvyklých 

aktivitách. Příjemce dostává již před plánovaným výkonem léky, 

které navodí účinnou hladinu imunosuprese, aby nedošlo k časnému 

odhojení (odmítnutí, rejekci) transplantované ledviny. Odebraná 

ledvina je bezprostředně po odběru voperována příjemci, a tudíž doba 

ischemie je velice krátká. Toto všechno včetně toho, že se jedná o pečlivě 

plánovaný a připravený výkon, který provádí i nejzkušenější chirurgický 

tým, vede k významně lepším výsledkům transplantací od žijících dárců. 

Další velkou výhodou je to, že nemocný nemusí vůbec vstoupit do 

dialyzačního programu, nemusí mu být založena arteriovenózní fi stule 

či zaveden peritoneální katétr, není vystaven rizikům dialyzační léčby. 

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době je přežívání 

transplantované ledviny od žijících dárců v prvním roce po transplantaci 

až 98 %, u ledvin od kadaverózních (zemřelých) dárců je to asi 93 %. 

U transplantací od žijících dárců je průměrná doba funkce ledviny 

až 20 let, u transplantací od kadaverózního dárce 8 – 12 let. V USA 

a v některých zemích západní Evropy představují transplantace ledvin 

od žijících dárců kolem 50 % celého programu transplantací ledvin, 

v České republice je v posledních letech pouze 2-5 %. 

Pravdou je, že ne všichni pacienti se selháním ledvin mohou být 

do transplantačního programu zařazeni. V některých případech 

přidružená onemocnění pacienta transplantaci znemožňují, neboť 

riziko vlastního operačního výkonu a následné léčby imunosupresí by 

mohlo vést k vážným komplikacím. Také ne všichni nemocní mají ve 

svém blízkém okolí někoho, kdo by mohl ledvinu darovat a nebo se 

domnívají, že nikoho takového nemají. 

Neostýchejte se se svými blízkými o možnostech léčby selhání 

ledvin mluvit. Nebojte se kontaktovat své lékaře či přímo lékaře 
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transplantačních center. V některých případech se mohou i názory 

lékařů lišit. A vy máte možnost i právo znát také názor jiného odborníka. 

Řadu praktických informací a kontaktů zjistíte v brožurce „Otázky 

a odpovědi“, na webových stránkách České transplantační společnosti 

pro pacienty www.transplantace.eu nebo přímo v transplantačních 

centrech. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů, trpělivosti a štěstí!
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