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NASZ WYWIAD

Międzynarodowe Forum  Dializy Wakacyjnej 
(Holiday Dialysis Forum), Stambuł 20-21 luty 2020

Wywiad z Joanną Bernet i Przemysławem Grabowskim, 
uczestnikami konferencji poświęconej dializom wakacyj-
nym (www.dializywakacyjne.pl) przeprowadzony dla 
kwartalnika Dializa i Ty (DiT)
DIT: Wróciliście Państwo właśnie z konferencji w Stambu-
le, której tematem były dializy wakacyjne. Czy jest to temat 
aż tak ważny, aby organizować międzynarodową konfe-
rencję?
Joanna Bernet: Jest to temat bardzo ważny dla osób 
dializowanych, albowiem umożliwia pacjentom wyjazdy 
wakacyjne z dializami, czym przybliża ich do trybu życia 
normalnego zdrowego turysty, który nie ma ograniczeń 
zdrowotnych i może podróżować bez ograniczeń. Poza 
tym wyjazd na wakacje osoby dializowanej pełni również 
znaczącą rolę terapeutyczną, poprawiając formę fizyczną i 
psychiczną pacjenta.
DIT: A kim byli uczestnicy konferencji i z jakich krajów po-
chodzili?
Przemysław Grabowski:  uczestnicy konferencji po-
chodzili zarówno z krajów europejskich takich jak Niemcy, 
Włochy, Wielka Brytania, Niderlandy, hiszpania, Grecja jak 
i w dużej mierze z Turcji. Były to głównie stacje dializ za-
biegające o pacjentów wakacyjnych oraz firmy podobne 
do naszej, czyli specjalizujące się w turystyce medycznej. 
Głównym sponsorem była firma Fresenius Medical Care, 
światowy lider w oferowaniu usług i produktów pacjen-
tom dializowanym. Dzięki uprzejmości Pani Yulii Kalscheu-
er,  przedstawicielki tej firmy, zostaliśmy zaproszeni na tę 
konferencję.
DIT: Czy Państwa zdaniem jest duża różnica pomiędzy 
„zwykłą” stacją dializ obsługującą pacjentów lokalnych a 
stacją dedykowaną pacjentom wakacyjnym?
Joanna Bernet: Jeżeli dana stacja dializ skierowana jest 
do pacjentów wakacyjnych oferuje zazwyczaj lepszy ser-
wis albowiem rozumie, że czas pacjenta przebywającego 
na wakacjach jest zarówno bardzo cenny jak i ograniczo-
ny przez dializy stąd robi wszystko, aby pacjent czuł się „jak 
w domu”.Taka stacja oferuje zazwyczaj zmianę poranną, 
smaczne posiłki na dializach i wszelką pomoc, jeśli sytuacja 
tego wymaga. Również sale dializ są mniejsze, mają przy-
jemną kolorystykę, czasem nawet z widokiem na morze i 
oczywiście są komfortowo wyposażone. Przykładami stacji 
nastawionych głównie na dializy wakacyjne są nasi naj-
ważniejsi partnerzy – Dialisi Mucaria na Sycylii i Mesogeios 
na Krecie.
DIT: Czy polscy pacjenci są świadomi, że mogą skorzystać 
z takich udogodnień?
Przemysław Grabowski: W stosunku do innych krajów 
europejskich zagraniczna turystyka medyczna w Polsce do-
piero się rozwija. Oczywiście, wraz z Ogólnopolskim Sto-
warzyszeniem Osób Dializowanych promujemy wyjazdy 
wakacyjne z dializami i przekonujemy pacjentów, że warto 
zmienić dotychczasowy tryb życia i pojechać na wakacje. 
Największą radością dla nas są zadowoleni pacjenci, którzy 
wręcz „uskrzydleni” wracają z wakacji z dializami i planują 
kolejne podróże.
DIT: A gdzie mogą podróżować pacjenci dializowani i czy 
trudno załatwić formalności?
Joanna Bernet: Pacjenci dializowani mogą podróżo-
wać po krajach Eu w ramach karty EKuZ. Te jednostki, 
które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia danego kraju oferują bezgotówkowe rozliczenie, 

wystarczy przedstawić kartę EKuZ. W pozostałych przy-
padkach należy zwrócić się do NFZ-u o zwrot przedpła-
conych świadczeń. Jeśli chodzi o formalności wystarczy 
skontaktować się z nami, wtedy nadzorujemy cały proces 
przepływu dokumentacji oraz oczywiście w pierwszej ko-
lejności polecamy stacje dializ, które honorują EKuZ.
DIT: Czy to oznacza, że pacjenci dializowani nie mogą 
podróżować poza granice Eu?
Przemysław Grabowski: Oczywiście mogą, ale nie-
stety muszą zapłacić wtedy za dializy z własnej kieszeni. 
Mogą owszem ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów 
w NFZ, ale nie jest on gwarantowany, tak jak w przypad-
ku krajów Eu. Poznając podczas konferencji wiele znako-
mitych stacji dializ w Turcji, kraju o niezwykłym pięknie i 
bogactwie kulturowym, bardzo chcielibyśmy zorganizo-
wać wycieczkę dla pacjentów dializowanych również i w 
tym kierunku. 
DIT: Ale czy polskich pacjentów będzie stać na taki wy-
datek?
Joanna Bernet: Na pewno nie łatwo zapłacić za dializy 
przeciętnemu pacjentowi. Stąd tak ważna jest aktywność 
polskich pacjentów dializowanych. W innych krajach sto-
warzyszenia pacjentów dializowanych mają tak dużą licz-
bę członków i ich rodzin, że stanowią olbrzymie lobby do 
rozmów z Rządem, Ministerstwem Zdrowia w sprawach 
dotyczących ich życia codziennego, dializ, przeszczepów, 
a także możliwości podróżowania. Sama jako pacjentka 
dializowana ubolewam nad tym, że u nas tak mało pa-

Joanna Bernet - O terapeutycznej roli dializ wakacyjnych
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Z firmą Fethiye Dialysis Center, Turcja

cjentów i ich rodzin zapisuje się do stowarzyszenia, mimo 
symbolicznej rocznej składki. Jeśli nie weźmiemy spraw we 
własne ręce nikt nie pochyli się nad naszymi problemami, 
a przecież mamy tak dużą ilość pacjentów dializowanych 
w kraju.
DIT: Co było dla Państwa największą korzyścią z udziału 
w konferencji?
Przemysław Grabowski: Na pewno pogłębienie do-
tychczasowych kontaktów oraz nawiązanie nowych. Wró-
ciliśmy z konferencji z wieloma pomysłami, ale w związku z 
poważną sytuacją na świecie spowodowaną koronawiru-
sem musimy wraz z pacjentami przeczekać ten trudny czas 
i odłożyć podróże na później, gdy już będzie dla wszyst-
kich bezpiecznie.
DIT: Dziękujemy za rozmowę
       

Redakcja Dializy i Ty

Wizyta w stacji dializ Fresenius w Stambule Z Dialisi Mucaria, Włochy
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DIALIZY WAKACYJNE NA SYCYLII

JOANNA NAROŻNIAK 
Pracownik Działu Turystycz-
nego Stacji Dializ

Kiedy rozpoczęłam pracę 
na Stacji Dializ Dr Mucaria 
nie zdawałam sobie spra-
wy, iż będzie to miejsce, 
które stanie się dla mnie tak 
znaczące. Z każdym dniem, 
miesiącem, z nowopozna-
ną osobą, zorganizowaną 
wycieczką i wysłuchaną hi-

storią naszych gości, projekt „Dializy Wakacyjne” odmieniał 
moje życie oraz życie naszych pacjentów-turystów i ich 
bliskich. To ogromne szczęście móc pracować w miejscu, 
które jest nie tylko doskonałym na rozwój osobisty, ale 
i które daje tak wiele dobrego innym ludziom. Najlepszym 
na to dowodem są uśmiechy i ciepłe słowa naszych gości 
oraz życzliwość i gotowość pomocy innych osób, które tak 
przyjaźnie przyjęły nas podczas naszej pierwszej podróży 
do Polski.
Choć od naszej konferencji minęły już trzy miesiące, wciąż 
kiedy o niej opowiadamy, drżą nam głosy. Zdecydowanie 
była to najwspanialsza podróż pracowników Stacji Dializ 
Mucaria za granicę. Wyruszliśmy w piątkę: pan doktor Fi-
lippo Mucaria – dyrektor Stacji Dializ oraz pomysłodawca 
projektu, Vincenzo Mucaria i Alberto Adragna – kierownicy 
projektu Dializy Wakacyjne, Rosaria Oddo – koordynator-
ka projektu dla pacjentów z zagranicy oraz... ja, Joanna, 
dziewczyna od wycieczek, opiekun polskiego pacjenta, po 
prostu pani Asia. Chociaż Polska jest moją ojczyzną i ktoś 
mógłby pomyśleć, że będzie to dla mnie zwykła i prosta 
podróż – nic bardziej mylnego. Ponadto, dla mnie była to 
też pierwsza podróż, którą w pełni zorganizowałam. By-
łam bardzo przejęta w nowej dla mnie roli organizatora. 
Zresztą cały nasz zespół był również rozemocjonowany 
pierwszą podróżą do Polski. Na długo przed wyjazdem za-
sypywano mnie tysiącem pytań. Wszyscy nie mogliśmy się 
doczekać naszej konferencji. 
 Cały mój strach, niepokój okazał się jednak zupełnie nie-
potrzebny. Zostaliśmy gorąco powitani przez naszych 
pacjentów, a sale konferencyjne były pełne. W Krakowie 
zabrakło krzeseł, a w Katowicach musieliśmy zmienić salę 
na większą! Tyle znajomych twarzy, tyle ciepłych słów, 
tyle kilometrów przebytych tylko dla nas! Aby znowu się 
zobaczyć. Aby znowu się przywitać. ABY NAS WRESZCIE 
POZNAĆ! Nie zabrakło nowych znajomości i pierwszych 
cegiełek postawionych na rzecz nowych współpracy. Ten 
wyjazd był dla mnie zupełnie inny. Niepowtarzalny.
Pragnę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy się 
zdecydowali z nami zobaczyć. Dziękujemy także Dyrekto-
rom Stacji, Lekarzom i Pielęgniarkom Oddziałowym, któ-
rzy przyjęli nas na stacjach dializ i pozwolili nam poznać 
ich sposoby pracy oraz dobre praktyki. Dziękujemy Pani 
doktor Iwonie Mazur, iż mogliśmy mieć zaszczyt ugościć ją 

O spotkaniu w Polsce opowiadają

ROSARIA ODDO  
Koordynatorka Dializ Waka-
cyjnych dla pacjentów z za-
granicy

Jedną z najbardziej emo-
cjonujących podróży jaką 
miałam okazję odbyć była 
właśnie nasza grudniowa 
podróż do Polski. Polscy pa-
cjenci korzystają z wakacji 
przez nas organizowanych 
już od lat, jednak wielkim 

i niezwykle przyjemnym zaskoczeniem był dla nas fakt, iż 
tak licznie zjawili się na konferencjach w Krakowie i Kato-
wicach. Wielu z Państwa miałam okazję poznać na Sycylii, 
lecz doprawdy wspaniale było się zobaczyć raz jeszcze – 
tym razem w Polsce. Chociaż brak wspólnego języka może 
stanowić barierę komunikacyjną, to jednak  Państwo udo-
wodnili, że wcale nie trzeba słów by nawiązać przyjaźnie. 
To potwierdza także fakt jak silna jest więź między Polską 
a Włochami.
Pod wieloma względami nasza podróż do Polski była wy-
jątkowa. Wspaniałym przeżyciem było zobaczyć Kraków 
i Katowice rozświetlone świątecznymi światełkami i móc 
zasmakować nowych potraw. Muszę przyznać, że ujęło 
mnie piękno i urok Krakowa, nowoczesność Katowic, a tak-
że smaczna, polska kuchnia. Wiele z polskich tradycji jest 
mi zresztą bardzo bliskich, bowiem są one trochę podobne 
do tych niemieckich, które doskonale znam z dzieciństwa 
– na nich właśnie dorastałam, zanim moi rodzice wrócili 
do Włoch. 
Także pod względem zawodowym nasz wyjazd do Pol-
ski bardzo się udał. Nawiązaliśmy nowe kontakty, które 
jak mamy nadzieję przeniosą się na owocną, długofalo-
wą współpracę. Bardzo lubię pracować z Polakami. Są oni 
dobrze wykształceni, kompetentni, oddają się swojej pra-
cy i są bardzo profesjonalni. Na co dzień potwierdza to 
współpraca z Joanną Bernet, Przemysławem Grabowskim 
oraz z Polkami pracującymi u nas na Stacji Dializ. Jesteśmy 
dumni z tej przyjaźni oraz cieszymy się, że również Przemy-
sław mógł wraz z nami poprowadzić spotkania w Krako-
wie i Katowicach. 
Wiele osób po konferencji zdecydowało się skorzystać 
z naszej oferty, ale najbardziej mnie cieszy, że zdecydo-
wały się zarezerwować swoje wakacje osoby, które dłu-
go obawiały się podobnych wyjazdów. Kiedy poznaliśmy 
się na żywo w Polsce, dodaliśmy im odwagi i zaszczepili-
śmy chęć podróżowania, która znikła wraz z latami dializ. 
Wkrótce zobaczymy się w Trapani i to jest największy suk-

na tym spotkaniu oraz za wszelką okazałą pomoc. Mocno 
wierzę w naszą misję i liczę, że grudniowa podróż do Pol-
ski dodała nam wszystkim sił oraz zmotywowała do dalszej 
codziennej pracy na rzecz naszych pacjentów i ich rodzin. 
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ALBERTO ADRAGNA
Koordynator Dializ Wakacyj-
nych dla pacjentów z zagra-
nicy

Projekt Dializy Wakacyjne 
rozpoczął się od wielkiego 
pomysłu i wielkich ambicji. 
Jednak to nasza ciężka, wie-
loletnia praca przełożyła się 
na tak wspaniałe efekty, co 
potwierdzają konferencje 
w Krakowie i Katowicach 

zorganizowane w grudniu ubiegłego roku przez Stację 
Dializ dr Mucaria.
Staliśmy się wyjątkowym miejscem i znajdujemy się w nie-
ustannej fazie rozwoju, lecz musimy przyznać, iż ogromny 
udział w tym – i to już od samego początku Projektu – za-
wsze mieli polscy pacjenci. To oni odważnie, chętnie i licz-
nie decydowali się na wakacje z nami. Optymizm, przy-
chylność, zaufanie polskich gości oraz konstruktywne rady 
i pomysły, przyczyniły się do udoskonalenia naszych usług 
oraz naszego szybkiego i znaczącego rozwoju. 
Jako międzynarodowa Stacja Dializ odbywamy wiele za-
granicznych podróży i chętnie budujemy sieć współpra-
cy, tak więc musiał też nadejść czas na podróż do Polski. 
Mieliśmy okazję zrealizować ten plan wreszcie w grudniu 
2019 roku. Długo czekaliśmy na ten moment, który okazał 
się wynagradzającym i rozwojowym doświadczeniem. Pol-
scy pacjenci docenili nasz Projekt swoją liczną obecnością, 
co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. Było to 
jedno z najwspanialszych spotkań z pacjentami, jakie mie-
liśmy okazję odbyć za granicą. 
Podczas wydarzenia konferencyjnego, mieliśmy możliwość 
przedstawić nowości na 2020 rok.  Jak to każdego roku 
Stacje Dializ dr Mucaria, rozszerzają swój pakiet, ulepszają 
swoje usługi i nieprzerwanie poszukują dodatkowych pro-
pozycji dla swoich pacjentów. W tym roku dużo jest no-
wości oraz zmian na Stacji Mucaria. Wzbogaciła się gama 
zakwaterowań, usług, ofert i promocji, unowocześniliśmy 
i odnowiliśmy stację dializ, powiększył się też personel. 
Powstała nowa strona internetowa, która jest bardziej 
przejrzysta i ułatwia proces rezerwacji. Pracujemy dalej 
nad innymi zmianami, które, jak mamy nadzieję, pomogą 
Stacji Dializ dr Mucaria udzielać świadczeń na najwyższym 
poziomie jakości oraz pozwolą móc zawsze proponować 
wyjątkowe oferty wakacyjne. Mamy wielką nadzieję, że 
będziemy mogli jeszcze długo się rozwijać na rzecz pol-
skich pacjentów. 

DR FILIPPO MUCARIA 
Nefrolog, Dyrektor Stacji Dializ, pomysłodawca Projektu 

Spotkanie konferencyjne naszej Stacji Dializ dr Mucaria w 
Polsce okazało się wielkim sukcesem. Nikt jednak z nasze-

ces tej podróży. Cieszymy się, że możemy zrealizować sen 
o wakacjach na Sycylii i jesteśmy przekonani, że wakacje 
przy naszej Stacji Dializ są naprawdę wyjątkowe.   

go zespołu nie wątpił, że 
mogłoby być inaczej. Pol-
ska gościnność i serdeczne 
przyjęcie znane są na całym 
świecie, a polscy pacjenci, 
których mogliśmy poznać 
na Sycylii zawsze to nam 
okazywali. Z drugiej strony, 
zostaliśmy powitani już na 
lotnisku, oprowadzono nas 
po Krakowie, Katowicach 
i aż tak ciepłego przyjęcia 
nie otrzymaliśmy w żadnym 

kraju! Nasza podróż do Polski pozwoliła nam też zapoznać 
się z sytuacją polskich pacjentów w tematyce dializotera-
pii oraz transplantologii. Mieliśmy okazję zobaczyć polskie 
standardy stacji dializ oraz porozmawiać o naszych prak-
tykach. Podróż ta przyniosła nam też długo oczekiwane 
spotkanie z doktor Iwoną Mazur z Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Osób Dializowanych. Pani doktor Mazur wraz 
z asystentką, wprowadziła nas w sytuację polskiego śro-
dowiska dializowanych, opowiedziała o inicjatywach oraz 
pomysłach Stowarzyszenia, a także o problemach pewnej 
wyjątkowej, krakowskiej stacji dializ. Gorąco wspieramy 
cele OSOD i kibicujemy polskim pacjentom. Wierzymy, 
że Stowarzyszenie jest świetnym punktem odniesienia pa-
cjenta dializowanego, stabilnym wsparciem, siłą pacjenta 
i źródłem jego wiedzy. Mamy nadzieję, że nasza Stacja 
Dializ będzie mogła umożliwić promocję projektów Stowa-
rzyszenia. Szczerze liczymy na współpracę, która zaowocu-
je korzyściami dla pacjentów i ich rodzin. Dializy Mucaria 
chciałby stać się zagranicznym partnerem OSOD, bowiem 
jesteśmy pewni, że mamy jeden wspólny cel: zdrowie pa-
cjentów dializowanych oraz poprawę jakości życia osób 
dializowanych podczas okresu leczenia nerkozastępczego 
i w oczekiwaniu na przeszczep.
Niezwykle cieszymy się, że mieliśmy okazję zorganizować 
konferencję w Krakowie i Katowicach i jesteśmy dumni, że 
w tym spotkaniu zdecydowała się uczestniczyć tak liczna 
publiczność: znajomi i nowi pacjenci, ich bliscy, lekarze, 
pielęgniarki. Mamy nadzieję na zorganizowanie w 2020 
roku kolejnych spotkań w innych miastach Polski, ponie-
waż jesteśmy pewni, iż nasz Projekt nie jest jeszcze w Pol-
sce wystarczająco znany. Chcielibyśmy, aby każdy z Pa-
cjentów, który pragnie przypomnieć sobie smak wakacji, 
piękno podróżowania dowiedział się, że można skorzystać 
z wakacji, pomimo dializ. Są one szansą, lecz nie przeszko-
dą. To chcielibyśmy udowodnić. 

VINCENZO MUCARIA

Dializy Mucaria są mi bar-
dzo bliskie – dorastałem 
przy (a niejednokrotnie i na) 
stacji dializ. Moim dziad-
kiem był Vincenzo Mucaria, 
pionier nefrologii we Wło-
szech, który tozałożył Stację 
Dializ dr Mucaria. Jednak 
z Projektem “Dializy Wa-
kacyjne” związałem się na 
dobre dopiero w ubiegłym 
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roku. Wyjazd naszego zespołu do Polski był także moją 
pierwszą podróżą z Projektem. Możecie więc Państwo wy-
obrazić sobie jak ważne i jak bardzo emocjonujące musiało 
być to wydarzenie dla mnie. 
Byliśmy jednak pewni, że Projekt i nasze oferty wakacyj-
ne są wyjątkowe, pomocne dializowanym i korzystne. 
Zmieniają oblicze choroby i podarowują niezapomniane 
chwile. Emocje i przejęcie dzięki temu stały się motorem, 
a nie trudnością na drodze do udanej konferencji. Do tego 
zostaliśmy tak gorąco przyjęci. Nie wiedziałem, że społecz-
ność tak oddalona geograficznie i kulturowo od Sycylii, 
może tym samym być nam tak bliska i tak gościnna. Polacy 
są wspaniałym narodem o wyjątkowej historii.   
Podczas grudniowej konferencji mieliśmy okazję przed-
stawić nasze nowości i oferty na rok 2020. Stacja Dializ 
dr Mucaria w bieżącym roku umożliwia urlop w trzech 
nadmorskich miejscowościach wakacyjnych, o zupełnie 
różnym charakterze. Do wyboru naszych pacjentów od-
dajemy Trapani, Castellammare del Golfo oraz San Vito Lo 
Capo – piękne miasteczka znajdujące się w zachodniej czę-
ści Sycylii. 
Nowością jest także rozszerzenie oferty hotelarskiej. Od 
2020 roku, aby dopasować się do zróżnicowanych po-
trzeb pacjentów, stacja proponuje dwa rodzaje zakwate-

rowania: apartamenty lub forma rezydencji/hotelu. Teraz 
pacjenci według swoich potrzeb i oczekiwań mają możli-
wość dokonać wyboru zakwaterowania odpowiedniego 
dla siebie, decydując jednocześnie o swojej niezależności. 
W ostatnim okresie do oferowanych usług, oprócz asysty 
osób mówiących w ojczystym języku, dodano  punkt infor-
macji turystycznej, wycieczek, transportów oraz możliwość 
wypożyczenia samochodu. W ofercie pojawiły się promo-
cje specjalne m.in. dedykowane dla małych i większych 
grup, pacjentów podróżujących w towarzystwie innych 
pacjentów czy też oferty dedykowane dla pacjentów, któ-
rzy jako pierwsi ze swojej stacji dializ decydują się na wa-
kacje na Sycylii.
Polacy są ważną częścią Stacji Dializ dr Mucaria i mamy 
nadzieję, że wraz z panią doktor Iwoną Mazur oraz nowy-
mi nawiązanym znajomościami, będziemy mogli wspólnie 
działać na rzecz polskich pacjentów. Mamy jeszcze wiele 
do zrobienia, ale wspólnie z pewnością stworzymy wiel-
kie projekty. W tym miejscu pragnę także raz jeszcze po-
dziękować wszystkim, którzy uczestniczyli na naszych spo-
tkaniach. Pokazaliście nam, że doceniacie nasze pomysły 
i pracę. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć się 
ponownie – w Polsce lub na Sycylii. 

Wspomnienie z dializ w Wietnamie

Adam, pacjent
Centrum Dializ Fresenius w Ostrołęce

Niewydolność nerek stwierdzono u mnie siedem lat temu, 
a od sierpnia 2018 roku jestem dializowany. Przed rozpo-
częciem dializ najbardziej obawiałem się długotrwałego 
unieruchomienia i życia tylko pomiędzy domem a stacją 
dializ. Trzykrotna w ciągu tygodnia konieczność dializowa-
nia miała w zasadzie wykluczyć jakiekolwiek kilkudniowe 
i dłuższe wyjazdy rodzinne czy turystyczne. Trudno było 
pogodzić się z taką zmianą w życiu. Przez pierwsze miesią-
ce dializowania stopniowo przyzwyczajałem się do prawie 
całkowitej zmiany funkcjonowania. Przede wszystkim zmie-
nił się porządek dnia, ponieważ trzeba było uwzględnić 
regularne, kilkugodzinne wizyty na dializach, przygotowa-
nie się do nich, daleki dojazd (około 40 km) i odpoczynek 
po dializach. Trzeba było zmienić kilka przyzwyczajeń. Ale 
stopniowo oswajałem się z sytuacją w jakiej się znalazłem. 
Po kilku miesiącach strach i niepewność, która dotyka chy-
ba wszystkich, ustąpiły. 
Podczas dializ dotarły do mnie informacje o możliwych 
dializach wakacyjnych. Z zaskoczeniem dowiedziałem się, 
że można wyjechać do innego miasta, a nawet kraju i 
tam być dializowanym. Oczywiście najpierw jest ogromny 
zamęt w głowie; masa pytań i wątpliwości. Ale jak? Ale 
gdzie? Albo po prostu jak to zorganizować?  I wtedy za-
cząłem zwracać baczniejszą uwagę na artykuły zawarte w 
kwartalniku dla chorych dializowanych  „Dializa i Ty” czy  
„NephroCare dla mnie”.  Jednak podczas ich lektury zaczę-
ły pojawiać się obawy. Swoją stację dializ już znam. Znam 
personel, ludzi, procedury czyli już się tam „oswoiłem”. A 
tu wyjazd w nowe miejsce. I do tego jeszcze na przykład 
za granicę, gdzie bariera językowa będzie dodatkowym 

utrudnieniem. I zacząłem się jeszcze bardziej wahać. To 
moje „uziemienie” bardzo mnie przytłaczało, a jednocze-
śnie odezwały się stare przyzwyczajenia, kiedy urlop spę-
dzałem w Polsce lub za granicą. Nie bez znaczenia był fakt, 
że moje dzieci na stale mieszkają za granicą. A zatem po-
stanowiłem po prostu spróbować. 
Ogromnym wsparciem dla mojej decyzji była prowadzą-
ca mnie doktor Agnieszka Gałązka – Mikołajewska. Szybko 
rozwiała moje wszelkie wątpliwości dotyczące wyjazdu i 
zdopingowała mnie do podjęcia decyzji skorzystania z dia-
liz wakacyjnych. Moim pierwszym celem podróży miała 
być Estonia, gdzie okazało się, że NephroCare Fresenius 
ma swoje stacje dializ. Decyzja zapadła szybko. Moja córka 
od kilku lat mieszka i pracuje w Estonii. W zeszłym roku 
zmieniła mieszkanie i pracę, w związku z czym bardzo 
chciałem ją odwiedzić. Wszelkie niezbędne dokumenty zo-
stały przygotowane, przesłane do stacji dializ  w Tallinie. 
Mailowo uzgodniliśmy termin dializ, a kilka tygodni później 

W drodze na dializy
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zostałem poddany tam dializie. I tak to się zaczęła moja 
przygoda  z dializami wakacyjnymi. Następny wyjazd (w 
celu sprawdzenia oferty) to tydzień pobytu w Stacji Dia-
liz  Mucaria w Trapani na Sycylii. Czas tam minął bardzo 
szybko. Bardzo polecam to miejsce wszystkim wątpiącym 
i wahającym się ze skorzystania z dializ wakacyjnych. Jest 
tam znakomita opieka i warunki. Zresztą napisano o tym 
miejscu już bardzo wiele. Pod wszystkimi pozytywami 
podpisuje się obiema rękami. Potem były polskie stacje 
dializ w Krakowie, Toruniu, Nowym Sączu (ta ostatnia w 
czasie pobytu sanatoryjnego w Krynicy Zdroju). Wszędzie 
spotkałem się z ogromną życzliwością i zrozumieniem Pań 
pielęgniarek i lekarzy prowadzących. Przy okazji bardzo 
serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jednak prawdziwe 
wyzwanie miało dopiero nadejść. 
Mój syn od kilku lat mieszka z rodziną i pracuje na drugim 
końcu świata w Wietnamie. W ubiegłym roku urodziła się 
mu córka. I jak tu nie pojechać i nie odwiedzić wnusi na 
jej  pierwsze urodziny? Żadne tam dializy nie mogą być 
przeszkodą. Jak mawia moja pani doktor: „są rzeczy waż-
ne i najważniejsze”. Ale Azja to już inne wyzwanie. Syn z 
pomocą synowej znalazł w ho Chi Minh (dawnym Sajgo-
nie) stacje dializ, która zgodziła się mnie przyjąć na dializy 
gościnne. Ze swojej stacji pobrałem i przesłałem wszelkie 
potrzebne dokumenty. uzgodniono wstępnie termin dializ 
i poleciałem. Oczywiście pełen obaw. Mimo tego, że nie 
był to mój pierwszy pobyt w Azji, tym razem była to zupeł-
nie nowa sytuacja. Do tego zmiana klimatu, upały, a tu 
jeszcze konieczność ograniczenia płynów. Ale udało się… 
O Azji i Wietnamie można pisać tomy. Ja natomiast chciał-
bym podzielić się wrażeniami z wietnamskiej stacji dializ, 
bo to zapewne ciekawi moich towarzyszy z dializ. Po po-
nad godzinnym przejeździe przez mega zatłoczone miasto 
(w ho Chi Minh mieszka ponad 9 milionów mieszkańców) 
do szpitala, który akurat znajduje się w centrum zaskakuje 
nas ogrom ludzi na dziedzińcu i w budynku oraz w całej 
okolicy szpitala. Bardzo dużo pacjentów czekających na 
wizyty lekarskie w przychodniach i na przyjęcie do szpi-
tala. A wokół ogrodzenia na zewnątrz wszędzie handel: 
napoje i uliczne jedzenie. Na pierwszy rzut oka wszystko 
wygląda bardzo chaotycznie, ale po pewnym czasie i z 
niewielką pomocą mieszkających można się szybko odna-
leźć. Po zarejestrowaniu się i uiszczeniu niewielkiej opłaty 
otrzymałem książeczkę pacjenta szpitala. Niestety tu nasza 

Europejska Karta EKuZ nie działa i zabiegi nie są refundo-
wane przez nasz wspaniały NFZ. Zabiegi są płatne z góry.  
Szpital nazywa się Nguyen Tri Puong hospital. Moja stacja 
dializ Trung Tam Loc MauKy Thuat Cao znajdowała się na 
piątym piętrze. Było tam już o wiele ciszej i spokojniej niż 
na parterze. Tam dowiedziałem się, że stacja wspierana 
jest przez Tanaka urology Clinic Japan (TuC Japan) i Japan-
ese Society for Technology of Blood Purification.  Podczas 
rejestracji miałem okazję poznać pana hirokazu Matsubara 
- dyrektora operacyjnego TuC Japan, który przebywał tu 
na delegacji. Był bardzo zainteresowany dializami w Polsce 
i w Europie. Mimo, że moja znajomość angielskiego jest 
podstawowa, ale spokojnie z nim i z personelem oddziału 
mogłem się porozumieć. Wszyscy byli bardzo serdeczni i 
przyjacielscy. Szczególnie moi bezpośredni opiekunowie: 
pielęgniarka IV klasy Pani Vu Thi Truc Van i Pani doktor 
Lam Thi My Tien. Zapewne stanowiłem żywe zaintereso-
wanie, albowiem goście z Europy dializują się tam rzadko, 
a nie wykluczone, że byłem pierwszym Polakiem w tej sta-
cji. Nasz kraj jest tam znany jeszcze chyba z dawnej współ-
pracy pomiędzy krajami socjalistycznymi. Poland albo Ba 
Lan (wietnamska nazwa Polski) otwiera wiele drzwi i jest 
dla wszystkich zrozumiała. 
Sala dla pacjentów dializowanych posiadała 12 stanowisk. 
Miejsce dla mnie było już przygotowane. Każdy pacjent 
przed wejściem dostaje zieloną pidżamę (troszkę za mały 
rozmiar) i klapki. Ciekawostka – można na sali też chodzić 
boso. Buty zostawia się w szatni albo przed wejściem na 
salę pacjentów. Bardzo dbają o higienę na oddziale, ale 
poza nim już trochę mniej. Pora rozpoczęcia dializ nie była 
tak bardzo sztywna jak w Polsce, tzn. nie wszyscy pacjenci 
zaczynali dializy z danej zmiany o tej samej porze. Lekarze 
i pielęgniarki pozwalają spać pacjentom w trakcie dializy.
Wszystkie parametry dotyczące moich dializ wystawione 
w języku angielskim przez lekarza ze stacji dializ w Ostro-
łęce zostały przesłane wcześniej. Po krótkim wywiadzie 
przeprowadzonym przez lekarza prowadzącego nastąpiło 
szybkie, w pełni profesjonalne wkłucie i podłączenie do 
nerki japońskiej firmy Nipro model Surdial 55Plus. Wszyst-
ko przebiegło super. Jestem bardzo wdzięczny tamtejsze-
mu personelowi. Miałem trzy dializy. Podczas rejestracji i 
na początku pierwszej dializy syn z synową byli ze mną, 
ale na dwie następne przyjechałem już sam. Na koniec 
wykonałem pamiątkowe zdjęcie z personelem. I być może 
do zobaczenia w następnym roku. Przecież moja wnusia 
tam czeka…
Reasumując dializy nie powinny nas wstrzymywać przed 
w miarę normalnym życiem, a już na pewno przed wyjaz-
dami, nawet tymi bardzo dalekimi. 

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie

Witamy na Stacji dializ

Jeszcze chwilka przed... Juz podłączony
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Pacjent dializowany, który udał się w podróż 
dookoła świata, odwiedził Polskę 

JESTEŚMY NA WCZASACH

Dializy nie powstrzymały Filipe Almeidy od realizacji ma-
rzeń 

Lizbona (lipiec 2019) - Filipe Almeida - wyjątko-
wy globtroter, na początku sierpnia w ramach 
swojej podróży dookoła świata odwiedził Pol-
skę. Przyjechał do Krakowa (5-7 sierpnia) i War-
szawy (9 sierpnia), gdzie skorzystał z dializ wa-
kacyjnych.

Chorobę nerek zdiagnozowano u niego we wczesnym 
dzieciństwie, dziś musi być dializowany trzy razy w tygo-
dniu. Filipe wraz z żoną Catariną i synem Guilhermem 
mimo choroby podróżuje po całym świecie, dając świa-
dectwo determinacji i pokazując zamiłowanie do przygód.

W tym rokurodzina odwiedzi trzydzieści krajów, a ich roz-
poczętą w kwietniu podróż można śledzić na bloguhttps://
allaboardfamily.com/. 
Filipe cały czas podlega leczeniu, które jest niezbędne aby 
mógł przeżyć, czym udowadnia, że można żyć pełnią życia 
nawet w 5 stadium przewlekłej choroby nerek. Filipe, Ca-
tarina and Guilherme odwiedzą kilka europejskich krajów: 
hiszpanię, Francję, Grecję, Włochy, Chorwację, Albanię, 
Węgry, Czechy, Polskę, Litwę i holandię.Pierwszym miej-
scem, do którego się udali były Bahamy. Celem podróży 
będą również Kuba, Meksyk, Turcja, Arabia Saudyjska, 
Izrael, Jordania, Afryka Południowa, Indonezja, Tajwan, 

TajlandiaIndie, Malediwy, Sri Lanka, Australia, Fidżi, Nowa 
Zelandia oraz Brazylia, gdzie rodzina zakończy swoją przy-
godę w marcu 2020. Filipe będzie co jakiś czas wracał do 
Portugalii, w celu sprawdzenia stanu zdrowia.

Filipe Almeida odwiedzi wraz z rodziną 30 państw. Podczas podróży 
będzie dializowany trzy razy w tygodniu

Rodzina chce pokazać, że można przeżyć przygodę - rzad-
kie doświadczenie dla przewlekle chorych pacjentów, któ-
rych życie jest uzależnione od systematycznej terapii. Filipe 
i Catarina wyruszą w podróż z nadzieją, że uda im się za-
inspirować innych pacjentów z przewlekłą niewydolnością 
nerek i ich rodziny do aktywności i normalnego życia.

Inspiracja dla wszystkich pacjentów 
z przewlekłą choroba nerek 

Chorobę nerek zdiagnozowano u Filipe kiedy miał zaled-
wie 12 lat. Ponieważ choroba miała podłoże immunolo-
giczno-genetyczne, przewidywano, że Filipe będzie trwała 
również w wieku dorosłym. 
Zaledwie półtora roku temu, tuż przed tym, kiedy para do-
wiedziała się, że zostanie rodzicami, choroba nerek osią-
gnęła piąte stadium. Na tym etapie choroby hemodializa 
lub inna terapia nerkozastępcza (np. dializa otrzewnowa 
lub przeszczep nerki) staje się niezbędna dla podtrzymania 
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funkcji nerek i utrzymania pacjenta przy życiu. Zaakcep-
towanie nowej sytuacji nie było łatwe, jednak Filipe nie 
chciał zrezygnować ze swoich planów i z pomocą Catari-
ny zdecydował się na podróż dookoła świata, czym chce 
udowodnić, że nic nie jest niemożliwe, nawet dla pacjenta 
w końcowym stadium choroby nerek. 
Para całkowicie podporządkowała swoje życie marze-
niu Filipe.  Ich blog www.allaboardfamily.com, gdzie już 
można przeczytać sporo na temat ich życia i codzienne-
go funkcjonowania, posłuży jako platforma do dzielenia 
się doświadczeniami, pamiętnik pisany dla ich synka oraz 
źródło inspiracji dla innych pacjentów z przewlekła niewy-
dolnością nerek.
Za logistyczne wsparcie przedsięwzięcia odpowiada fir-
ma Diaverum – niezależny globalny dostawca usług ne-
frologicznych ze szwedzkimi korzeniami, obecny również 
w Portugalii, którego pacjentem Filipe jest na co dzień.  Od 
samego początku Diaverum nie szczędzi wysiłków i stara 
się pomóc  swojemu pacjentowi spełnić jego marzenie. 
Determinacja Filipe może być inspiracją dla innych pacjen-
tów dializowanych do podjęcia aktywnego, pełnego ży-
cia, niezdominowanego przez leczenie.
Na przestrzeni roku Filipe Almeida odwiedzi wiele krajów 
jako prawdziwy ambasador dla spawy. Będzie rzeczywi-
stym przykładem, że choroba przewlekła nie musi ozna-
czać konieczności rezygnacji z radości, które niesie życie, 
ani z realizacji marzeń. 

O Diaverum
Diaverum jest największym niezależnym dostawcą 
usług nefrologicznych i jednym ze światowych liderów 
w tej dziedzinie. Firma ma 25 lat doświadczenia w dia-
lizoterapii. Diaverum kładzie nacisk na jakość usług me-
dycznych, opiekę oraz leczenie chorób nerek oraz indy-
widualne podejście do pacjenta, co sprawia, że firma 
jest wyjątkowa. Obecnie 11.000 pracowników opiekuje 
się ponad 34.000 pacjentów w 19 krajach w Europie, 
Ameryce łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Euro-
pie Wschodniej, Diaverum ma swoje korzenie w Szwe-
cji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.
diaverum.com

O Ganesh Comunicação e Imagem
Ganesh jest agencją z siedzibą w Portugalii, w Lizbo-
nie, promującą Ideę samodzielności pacjentów z cho-
robą nerek w ramach projektu allaboardfamily. Firma 
ma 13-letnie doświadczenie w obszarze kontaktów 
z mediami, wizerunku marki, PR-u orz komunikacji we-
wnętrznej.

Stacje dializ Diaverum na świecie:
https://www.diaverum.com/corp/Clinic-finder/

Więcej informacji:

Kontakt dla prasy w Polsce
Małgorzata Poźniak
Tel. +48 604 459 577
Tel. 22 516 06 44
e-mail: malgorzata.pozniak@diaverum.com
Diaverum Polska Sp. z o.o.

Kontakt dla prasy w Portugalii
Teresa Madeira 
e-mail: ganesh.comunicacao@gmail.com
contact: +351 933263132 (10:30 - 18:30 GMT – w dni 
robocze)
Agencja: Ganesh

Kontakt dla prasy w Szwecji
Mr. PatrikSyrén, head of PR & Communication, Diave-
rum Group
e-mail: patrik.syren@diaverum.com
contact: +46 730 74 66 30
www.diaverum.com


