
Edukacja pacjenta po 
przeszczepieniu nerki

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych



Cele edukacji

1. Uzyskanie optymalnej jakości życia pacjenta po przeszczepieniu nerki;

2. Nauczenie pacjenta i/lub jego bliskich optymalnej samoopieki prowadzonej
w warunkach domowych oraz wczesne wykrycie zaburzeń w
funkcjonowaniu przeszczepionego narządu;

3. Nauczenie pacjenta i/lub jego bliskich odpowiedzialności za siebie i
przejęcie kontroli nad własnym zdrowiem.



Ważne informacje

• Zajęcia edukacyjne dedykowane są pacjentom będącym po przeszczepieniu nerki.

• Edukacja jest podzielona na 4-5 etapy (wczesny okres pooperacyjny, późny okres pooperacyjny, okres
rekonwalescencji). Czas przeznaczony na realizację jest zależny od możliwości percepcyjnych pacjenta.

• Podstawowe informacje dotyczące samoopieki przekazywane są przez pielęgniarki dyżurne. Szczegółowe
zagadnienia edukacyjne przekazywane są przez wyznaczone pielęgniarki z zespołu posiadające kompetencje
do realizacji tego rodzaju zadań oraz dietetyczka posiadająca wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentami
nefrologicznymi.

• Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w bardzo małych grupach (2-4 osoby). W zajęciach może
uczestniczyć rodzina (opiekun) pacjenta.

• Preferowaną i najczęściej wykorzystywaną formą przekazu jest interaktywna rozmowa bezpośrednia z
wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Zespół Terapeutyczny Kliniki.



Czas i miejsce prowadzonych zajęć

• Zajęcia prowadzone są w dni robocze w godz. 11:00 do 13:00.

• Miejscem realizacji zajęć jest sala seminaryjna lub sala chorych.

• Edukacja prowadzona jest w oparciu o specjalnie przygotowany 
harmonogram.

• Zajęcia dokumentowane są w Indywidualnej Karcie Edukacji (SOP –
Przeszczep nerki), która jest integralną częścią dokumentacji pacjenta.



Opis edukacji

1. Okres pooperacyjny - pacjent otrzymuje  podstawowe informacje związane z samoopieką informację oraz instruktaż  o konieczności prowadzenia 
ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń mających na celu ograniczenia rozwoju powikłań wynikających z unieruchomienia a także informację 
dotyczącą konieczności prowadzenia bilansu płynów oraz profilu glikemii.

2. Późny okres pooperacyjny- pacjent zostaje wyposażony w TECZKĘ EDUKACYJNĄ. Po zapoznaniu się z zawartością materiałów edukacyjnych zostaje 
przeprowadzona rozmowa edukacyjna obejmująca swoim zakresem zasady higieny osobistej (w tym okolic intymnych), ochrony przed słońcem –
dbałości o skórę, pielęgnacji rany pooperacyjnej, znaczenia odpowiedniego nawodnienia, ochrony przez zakażeniami, zalecanego stylu życia i 
aktywności fizycznej, powrocie do pracy, zaleceń dotyczących podróżowania , regularnym przyjmowaniu leków oraz właściwych warunków ich 
przechowywania oraz zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu z przeszczepionym narządem.

3. Późny okres pooperacyjny - rozmowa w zakresie zaleceń dietetycznych ograniczających rozwój otyłości i powikłań z tym związanych.

4. Wczesny okres rekonwalescencji – rozmowa związana z samoobserwacją własnego organizmu dotyczącą uwrażliwienia pacjenta na potencjalne 
objawy alarmujące wraz z praktycznymi sposobami postępowania. Od tego rodzaju wiedzy może zależeć życie pacjenta. Etap ten stanowi 
podsumowanie pozyskanej wiedzy i umiejętności pacjenta. Polega na otwartej rozmowie z wykorzystaniem pytań i odpowiedzi na najistotniejsze 
problemy związane z samoopieką i profilaktyką powikłań potransplantacyjnych zależnych od pacjenta.

5. Każdy pacjent, u którego wykryto cukrzycę potransplantacyjną, jest kierowany na konsultację specjalistyczną oraz dodatkową edukację 
pozwalającą uzyskanie umiejętności życia z dodatkową chorobą.

6. Podczas każdego z etapów podkreśla się znaczenie podmiotowości ze strony pacjenta w długoterminowym utrzymaniu przeszczepionego narządu. 
Zajęcia mają charakter interaktywny.



Materiały edukacyjne


