
TRUMPAS LĖTINĖS INKSTŲ LIGOS TERMINOLOGIJOS VADOVAS
Žmonės, kuriuos sutiksite

NEFROLOGAS
Nefrologas yra gydytojas, kuris specializuojasi  su 
inkstais susijusių ligų, įskaitant lėtinės inkstų ligos, 
diagnostikoje ir gydyme.

SLAUGYTOJAS
Slaugytojai bus kertinė Jūsų sveikatos priežiūros 
specialistų komandos dalis. Jie teiks Jums informaciją ir 
apmokys bei suteiks patarimų tokiomis temomis, kaip 
mityba ir mankšta.

DIETOLOGAS
Apmokytas specialistas, kuris padeda Jums sukurti 
mitybos planą. Su inkstų ligomis sergančiaisiais 
dirbantiems dietologams svarbiausia – kokį poveikį 
mityba daro inkstų funkcijai, kaulams ir širdžiai.

SOCIALINIS DARBUOTOJAS
Socialiniai darbuotojai – tai specialiai apmokytas 
personalas, padedantis Jums tokiose srityse kaip 
gyvenimo būdo koregavimas, finansai ir emocinės 
problemos. 

GLOBĖJAS
Globėjas gali būti Jūsų mylimas žmogus, giminaitis ar 
kitas artimas žmogus, kuris Jus palaiko gyvenant su 
dialize, padėdamas atlikti procedūras, nuvažiuoti jų atlikti, 
palaikydamas emociškai ir padėdamas spręsti kitus 
klausimus, susijusius su lėtine inkstų liga.

Nauji anatomijos terminai

KATETERIS
Kateteriai yra maži lankstūs vamzdeliai, naudojami 
prieigai prie Jūsų organizmo, kad, priklausomai nuo 
dializės rūšies, būtų galima pakeisti dializės tirpalą arba 
valyti kraują.

FISTULĖ
Fistulė – tam tikra prieigos rūšis, hemodializėje 
naudojama kraujo paėmimui valymui ir grąžinimui Jūsų 
organizmą. Fistulė sukuriama tiesiogiai sujungiant Jūsų 
arteriją su vena, dažniausiai rankoje. Jai sukurti 
reikalinga nedidelė chirurginė procedūra. 

PROTEZAS
Protezas – alternatyvus prieigos taškas tais atvejais, kai 
fistulės sukurti negalima. Vietoj tiesioginio arterijos ir 
venos sujungimo, joms sujungti panaudojamas 
vamzdelis po oda.

PERITONINĖ MEMBRANA
Peritoninė membrana yra Jūsų pilvo dalis, kuri 
panaudojama kaip natūralus filtras, atkartojantis inkstų 
veiklą peritoninės dializės metu.

GLOMERULŲ FILTRACIJOS GREITIS (GFG)
GFG parodo, kaip gerai veikia Jūsų inkstai. Jis 
apskaičiuojamas pamatavus kreatinino kiekį kraujyje ir 
įvertinus kitus veiksnius, tokius kaip amžius ir lytis.

Pagrindiniai gydymo terminai

DIALIZĖ
Dializė yra bendras galutinės stadijos inkstų ligos gydymo, 
kuris padeda Jūsų kūnui išfiltruoti nereikalingas medžiagas, 
ką anksčiau atlikdavo inkstai, apibūdinimas. 

DIALIZATORIUS
Dializatorius – tai hemodializei naudojamas dirbtinis 
filtras. Jis atkartoja natūralaus inksto filtravimo funkciją ir 
pašalina nereikalingų medžiagų molekules iš kraujo.

MONITORIUS
Hemodializės monitorius yra aparatas, kuris atlieka Jūsų 
gydymą. Jis stebi svarbiausius rodiklius ir užtikrina, kad 
gydymas vyksta gerai, bei prisideda prie klinikinės 
gydymo kokybės.

DIALIZĖS TIRPALAS
Dializės tirpalas yra peritoninės dializės metu 
naudojamas skystis, kuris kartu su peritonine 
membrana filtruoja ir iš Jūsų organizmo pašalina 
nereikalingas medžiagas.

PAKEITIMAI
Pakeitimais vadinamas procesas, kurio metu Jūs 
pakeičiate panaudotą dializės tirpalą nauju dializės 
tirpalu atliekant peritoninės dializės procedūras.

CIKLERIS
Cikleriu vadinamas aparatas, kurį naudojate automatinei 
peritoninei dializei. Jis padeda atlikti dializės tirpalo 
pakeitimus ir kai kuriais atvejais gali perduoti informacija 
apie gydymą Jūsų sveikatos priežiūros specialistams, 
kad jie galėtų stebėti Jūsų būklę ir gydymo eigą.
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GYVENIMAS SU DIALIZE

Norėdami gauti daugiau informacijos apie lėtinės inkstų ligos gydymą, susisiekite su savo sveikatos priežiūros specialistais. 




