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NEFROTEST w Tomaszowie Lubelskim 

Bezpłatne badania pod kątem chorób nerek 

 

23 października (wtorek) 2012 roku mieszkańcy powiatu tomaszowskiego będą mieli okazję bezpłatnie 

przebadać się pod kątem chorób nerek. Personel Stacji Dializ B.Braun Avitum (Al. Grunwaldzkie 1) 

przeprowadzi testy krwi u 500 wcześniej zarejestrowanych osób. Kampanię NEFROTEST w Tomaszowie 

Lubelskim organizują Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (Nefron) oraz 

B.Braun Avitum Sp. z o.o. – właściciel tomaszowskiej stacji dializ. Patronat honorowy nad akcją sprawują 

m.in.: Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Burmistrz Miasta 

Tomaszów Lubelski. Kampanię wspiera Pani Anna Komorowska - Małżonka Prezydenta RP. 

 

Poważne zaburzenia funkcjonowania nerek mają negatywny wpływ na cały organizm. Powodują m.in. problemy             

z krążeniem i sercem. Bardzo niebezpieczne jest to, że „nerki nie bolą” - choroby tego narządu bardzo długo przebiegają 

bezobjawowo. „Wykrycie chorób nerek na wczesnym etapie gwarantuje wysoką skuteczność leczenia. Postawienie 

diagnozy w odpowiednim momencie wymaga jednak dodatkowych badań, m.in. krwi lub moczu. Gdy pojawiają się 

wyraźne dolegliwości, z reguły jest już za późno. Uszkodzenia są tak duże, że pacjent najczęściej trafia na dializy” - mówi 

dr Ewa Bober-Palak, kierownik stacji dializ w Tomaszowie Lubelskim. W Polsce, zgodnie z szacunkami nefrologów, na 

przewlekłą chorobę nerek cierpi ok. 4 milionów osób. Większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Problemy              

z nerkami mogą spotkać każdego, ale najbardziej zagrożeni są cierpiący na cukrzycę, nadciśnienie, choroby układu 

krążenia (szczególnie po przebytych zawałach, udarach, z miażdżycą), osoby mające w rodzinie chorych na nerki i po 

ukończeniu 65 roku życia.   

 

Celem kampanii NEFROTEST jest uświadomienie Polakom, jak ważne są regularne badania pod kątem 

chorób nerek. „Bezpłatne testy krwi są kulminacyjnym momentem NEFROTESTU, ale to nie jedyne działanie 

prowadzone w ramach kampanii. Bardzo ważna jest dla nas akcja informacyjna prowadzona przy pomocy mediów  

i z wykorzystaniem naszych własnych materiałów. Chcemy docierać do jak największej liczby osób i przypominać, że 

większość chorób nerek możemy wyleczyć – pod warunkiem, że zostaną wcześnie wykryte” - tłumaczy Dariusz Aksamit, 

prezes Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska. 
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Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych badaniach krwi podczas tomaszowskiego NEFROTESTU jest 

wcześniejsza rejestracja. Zapisy prowadzone będą 18 i 19 października w godz. 9:00-15:00 pod dwoma 

numerami telefonów: 515 656 848 i 515 656 858 (wymagany będzie numer PESEL). "Badaniami obejmujemy 

wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdego chętnego zarejestrujemy na konkretną godzinę. Przypomnę też, że testu nie trzeba 

wykonywać na czczo" – mówi Małgorzata Zielińska, pielęgniarka oddziałowa stacji dializ w Tomaszowie Lubelskim. Testy 

krwi pod kątem chorób nerek dla zarejestrowanych odbywać się będą 23 października br. w godz. 12:00-20:00,             

w tomaszowskiej stacji dializ BBraun Avitum (Al. Grunwaldzkie 1, wejście przy wjeździe do szpitala). 

 

Tomaszów Lubelski jest dziesiątym miastem, w którym organizowany jest NEFROTEST. W poprzednich 

akcjach (w Świebodzinie, Zgierzu, Wodzisławiu Śląskim, Ostródzie, Legnicy, Białymstoku, Pszczynie, Płońsku i Lubaniu) 

krew zbadało 6,5 tys. osób. Średnio wyniki około 10 proc. badanych były niezgodne z normami. Wszyscy, którzy 

wymagali szczegółowych konsultacji, zostali skierowani na dalszą diagnostykę. 

 

Kampanię NEFROTEST w Tomaszowie Lubelskim organizują Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna 

Polska oraz B. Braun Avitum Poland. Kampanię NEFROTEST w powiecie objęli patronatem naukowym prof. Marian 

Klinger - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Nefrologii, prof. Andrzej Książek - Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii SPSK 

 nr 4 w Lublinie i prof. Wojciech Załuska - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii. Patronat honorowy nad akcją 

sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

oraz Dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.  

 

 

* Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska powstała w czerwcu 2008 roku. Dziś 

zrzesza operatorów niemal 160 publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Przy Sekcji powołano 

Komitet Naukowy, składający się z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju. 


