Innan Félags nýrnasjúkra starfar:

TENGSLAHÓPUR
nýrnasjúkra og aðstandenda þeirra
Markmið Tengslahópsins er að veita þeim sem
veikjast af alvarlegri nýrnabilun og aðstandendum
þeirra beinan aðgang að fólki sem vill miðla af
reynslu sinni og veita stuðning.

Tengslahópurinn styður:
l

þá sem eru að veikjast af
langvinnum nýrnasjúkdómi

l

þá sem eru komnir í skilun

l

þá sem bíða eftir nýra

l

þá sem henta sem gjafar

l

þá sem hafa ígrætt nýra

Vilt þú styðja starf
Félags nýrnasjúkra?
Sjúkdómar í nýrum eru flestir langvinnir og
alvarlegir og skerða lífsgæði þeirra sem þá hafa.
Til þess að félagið geti sinnt hlutverki sínu í að styðja
nýrnasjúka og aðstandendur þeirra sem best þarf
það á hjálp sem flestra að halda.
Ef þú vilt gerast félagi getur þú hringt
í síma 561 9244 eða skráð þig
á heimasíðu félagsins www.nyra.is.
Styrktarsjóður félagsins aflar fjár með sölu
heillaskeyta og minningarkorta.
Þú getur einnig stutt félagið með fjárframlagi.
Bankareikningur félagsins: 115-26-18061.
Kennitala: 670387-1279.
Þú veitir ómetanlegan stuðning með því
að fylla út líffæragjafakort.

Síðast en ekki síst er Tengslahópurinn til fyrir
aðstandendur.
Tengslahópurinn heldur
stuðningsfundi reglulega

896 6129

tengslahopur@nyra.is

Félag nýrnasjúkra
Icelandic Kidney Association
Sími: 561 9244
Netfang: nyra@nyra.is
Heimasíða: www.nyra.is
Mynd af holtasóley á forsíðu tók Hörður Kristinsson grasafræðingur
2008

Svansprent

Beinn sími Tengslahópsins:

Félag nýrnasjúkra
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Farið er í sumarferð.

l

Haldnir eru fræðslu- og skemmtifundir.

l

Tengslahópur nýrnasjúkra og aðstandenda þeirra
veitir þeim sem veikjast og aðstandendum þeirra
stuðning í því áfalli sem það er að missa heilsuna.
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q Nyresyg på anden vis
q Firmamedlem
q Livsvarigt medlem

Måned

l

Betalingsdato

Fréttabréf er gefið út.

.
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• Medicinske nyresygdomme – rammer begge nyrer.
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Der ﬁndes to former for sygdomme i nyrerne:

Sumir sjúkdómar leggjast aðeins á annað nýrað,
Kirurgiske nyresygdomme - rammer som oftest kun den ene
svo• sem
krabbamein í nýra sem læknað er með
nyre og kan behandles med et operativt indgreb f.eks. nyreskurðaðgerð og nýrnasteinar sem oft er hægt að
sten, cyster, cancer i nyren.
fjarlægja með steinbrjóti.
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mskontingentet er:
nligt 200,- kr. pr. år. Firmaer mv. 5.000,- kr. pr. år. Livsvarigt 2.000,- kr.
enligst kryds
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bestu meðferð sem er í boði hverju sinni.

eddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Myndin er birt með leyfi systursamtakanna í Danmörku.
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Markmið félagsins er að styðja alla nýrnasjúka og
aðstandendur þeirra.
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et fastlagt kateter (slange) i bughulen. De små blodkar i
bughulen fungere som ﬁlter (membran)hvor affaldsstofferne
Kviðskilun
og overﬂødig væske trækkes ud. Normalt udskiftes væsken
Kviðskilun
felst í því að skilunarvökva er rennt inn í kviðarmanuelt 4 gange i døgnet eller automatisk om natten i natholmaskine.
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Hvað getur Félag nýrnasjúkra
gert fyrir þig?
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Slagæð

Blóðskilun
Der ﬁndes 2 forskellige former for dialyse.
Blóðskilun fer þannig fram að blóð einstaklings er leitt
Hæmodialyse: Blodet renses for affaldsstoffer og overﬂødig
út fyrir
líkamann um slöngu í gegnum skilunarhylki
væske gennem et ﬁlter, en kunstig nyre, uden for kroppen.
(gervinýra) með aðstoð vélar og síðan skilað aftur inn í
Der anlægges en ﬁstel eller isættes et fast dialysekateter for
líkamann. Í skilunarhylkinu er himna og um hana eru úrgennem slanger at få ført blodet ud i den kunstige nyre og ind
gangsefni,
sölt og vökvi fjarlægð úr blóðinu. Meðferðin er
i blodårerne igen.
háð blóðflæði um skilunarhylkið og þarf sérstakt aðgengi
Behandlingen foregår oftest på et hospital 3 gange om ugen
að æðakerfi einstaklingsins til að það sé fullnægjandi. Slíkt
og tager mellem 3 til 5½ time pr.gang – hvortil skal lægges
aðgengi nefnist fistill sem er myndaður með því að tengja
transport. Behandlingen kan også foregå i eget hjem (hjemmesaman
slagæð og bláæð. Blóðskilun er oftast framkvæmd
hæmodialyse).
þrisvar í viku og tekur meðferðin þrjár til fimm klukkuPeritonealdialyse: Udefra tilføres dialysevæske gennem
stundir. Blóðskilun fer yfirleitt fram á sjúkrahúsi.

7

Bláæð

Taktu afstöðu, fylltu út líffæragjafakort og láttu
nánustu ættingja þína vita af ákvörðun þinni um að
gefa líffæri þín að þér látnum. Þetta er ákvörðun sem
bjargar mannslífum.

De kommer i dialyse.

8

Nýra

Þótt Íslendingar standi sig hlutfallslega vel í samanburði við aðrar þjóðir sem lifandi gjafar vantar alltaf
gjafa og því bíða margir árum saman eftir að fá ígrætt
nýra.

taler

nyrerne en stor del af kroppens hormonale balance og dermed
blodtryk og blodprocent

Engin meðferð er til sem læknar skemmd og óstarfhæf
nýru.
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Årligt rammes
omkring 650 danskere af kronisk nyresvigt.
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Að gefa nýra

Afrives inden betalingen

Nyrerne har mange funktioner

Meðferð nýrnabilunar

Overførsel fra kontonummer

Nýrun gegna mörgum
lífsnauðsynlegum hlutverkum

