
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV
SEVERNOPRIMORSKE REGIJE

www.svetovnidanledvic.org

VARUJTE 
SVOJE 
LEDVICE!
NAJ DOBER NAMEN 
VEDNO POSTANE 
DEJANJE

STARŠI, BODITE 
VZOR SVOJIM OTROKOM!

SVETOVNI DAN LEDVIC

Svetovni dan ledvic je namenjen ozaveščanju ljudi 
o pomenu delovanja ledvic, o kronični ledvični 
bolezni in njenem zgodnjem odkrivanju ter o njenem 
preprečevanju. Kronično ledvično bolezen ima vsaka 
deseta odrasla oseba, je nevarna, vendar jo lahko 
uspešno uspešno preprečimo in zdravimo. Na pobudo 
Mednarodne zveze za nefrologijo in Mednarodne 
zveze za ledvične bolezni je Svetovni dan ledvic vsak 
drugi četrtek v marcu.

ČE ŽIVIMO 
ZDRAVO, 

PREPREČIMO 
KRONIČNO 

BOLEZEN LEDVIC 
IN BOLEZEN SRCA

  

Pazite na 
primerno 
telesno 
težo!

Bodite 
telesno 
dejavni.

Nehajte 
kaditi.

Omejite uporabo 
zdravil proti bolečinam 
(nesteroidnih 
antirevmatikov).

Omejite 
uporabo soli.



So vaše ledvice zdrave?
Ljudje imamo dve ledvici, ki ležita ledveno pod rebri 
ob hrbtenici. Vsaka ledvica je velika približno kot 
stisnjena človeška pest in je fižolaste oblike.

Življenjski filter
Po človeškem telesu kroži približno 5 litrov krvi. Ledvice to količino v enem 
dnevu prefiltrirajo in očistijo kar 40-krat. To pomeni skupno 200 litrov, kar je 
količina, s katero bi lahko napolnili 200 steklenic ali 20 veder!

Pomembna „kemična tovarna“ telesa
Ledvice s sečem iz krvi odstranjujejo odpadne snovi in odvečno vodo.

So življenjsko pomemben organ, ki natančno uravnava vodno ravnovesje in 
ravnovesje kalija, natrija in drugih snovi v telesu. 

V njih nastajajo pomembni hormoni, ki spodbujajo kostni mozeg k tvorbi 
rdečih krvnih celic, uravnavajo krvni tlak in pomagajo pri ohranjanju zdravih 
kosti. 

ZAKAJ SKRB ZA NAŠE LEDVICE?

Neverjetne ledvice!

ALI STE 
VEDELI?

KAJ LAHKO STORITE SAMI?

So vaše ledvice zdrave?
Odkrijte, ali imate povečano tveganje za ledvično bolezen!

Organizacije pobudnice svetovnega dneva ledvic priporočajo, da  v vseh državah uvedejo 
ciljane presejalne programe za odkrivanje kronične ledvične bolezni pri skupinah bolnikov 
z visokim tveganjem za nastanek kronične ledvične bolezni. Tveganje je prisotno pri 
ljudeh: 

 s sladkorno boleznijo,

 z zvišanim krvnim tlakom, 

 s prekomerno telesno težo,

 kadilcih,

 starejših od 60 let,

 s prisotnostjo sladkorne bolezni, zvišanega krvnega tlaka ali dednih ledvičnih bolezni 
v družini. 

Če tudi vi pripadate kateri od omenjenih skupin, prosite svojega zdravnika, da vam izmeri 
krvni tlak in preveri delovanje vaših ledvic z enostavnimi preiskavami krvi in seča. 

Pomagajte pri ozaveščanju o boleznih ledvic!
Tudi vi lahko aktivno sodelujete pri aktivnostih ob svetovnem dnevu ledvic. Pomagajte 
ozaveščati druge o pomenu zdravih ledvic in o posledicah kronične ledvične bolezni. 
Udeležite se aktivnosti in dogodkov, ki so organizirani v vaši bližini. S sporočili ob 
svetovnem dnevu ledvic seznanite čim širši krog sorodnikov, prijateljev in znancev. Morda 
boste komu še pravočasno pomagali.

World Kidney Day - Svetovni dan ledvic je iniciativa mednarodnih organizacij 
Mednarodne nefrološke zveze (“International Society of Nephrology”) in 
Mednarodne zveze ledvičnih organizacij in društev (“International Federation of 
Kidney Foundations”). Podpira jo tudi Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 
(www.zveza-dlbs.si). 

Tisk letaka je omogočila Roche farmacevtska družba d.o.o. Dodatne informacije o ledvicah in boleznih ledvic si lahko ogledate na spletni strani www.roche.si. 

Poiščite še več informacij! Pogovorite se s svojim zdravnikom! 
Obiščite spletno stran:
www.worldkidneyday.org

Naše ledvice 
VSAK DAN 
očistijo 200 litrov krvi

mehur

sečnica

sečevod

ledvica
ledvica

 Čistijo odpadne produkte iz krvi, odvečno 
tekočino pa odstranjujejo v obliki seča (urina).

 V krvi uravnavajo količino mineralov, kot so kalij, 
natrij, fosfati, kalcij ...

 Pomagajo pri tvorbi rdečih krvnih telesc.

 Uravnavajo krvni tlak.

 Tvorijo vitamin D, ki zagotavlja čvrste in zdrave 
kosti.

Pijte veliko 
tekočine; najbolj 
zdrava je voda.

KAKO LAHKO POMAGAMO 
OHRANITI ZDRAVE LEDVICE?

LEDVICE NALOGE LEDVIC

Ljudje imamo dve ledvici, ki ležita v trebuhu ob 
hrbtenici in ju delno krijejo rebra.

Vsaka ledvica je velika približno toliko kot stisnjena 
človeška pest in je fižolaste oblike.

Ledvice so parni organ.

Naše preživetje je odvisno od teh dveh organov, 
čeprav lahko živimo tudi samo z eno ledvico ali če 
obe delujeta delno.

LEGA IN ZGRADBA LEDVIC

OKVARA LEDVIC 

 Ledvično bolezen zdravnik ugotovi s pregledom 
seča in krvi.

 Trajno okvaro ledvic največkrat povzročijo 
sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak in bolezni 
srca in ožilja, redko pa prirojene okvare ledvic in 
vnetja ledvic. 

 Če ledvice kljub zdravilom s časom odpovejo, je 
treba kri redno čistiti in odstraniti vodo iz telesa 
z dializo ali bolniku presaditi novo ledvico. Brez 
tega ne more živeti. 

sečevod

ledvični 
meh

ledvična 
čašica

nefroni
sredica

Uživajte veliko sadja in 
zelenjave.

Ne pretiravajte s soljo – 
omejite količino soli!

Gibajte in igrajte 
se na svežem 
zraku, v naravi.

  


