
EDUKASYONG PANGKALUSUGAN

Pagpili ng Paggamot sa Bato: 
Ano Ang Mga Opsyon Ko?

Mabuti na ang pakiramdam ko 
ngayon, bakit ko kailangang 
magpagamot?
Hindi nakakaranas ng sintomas 
ang maraming taong may sakit sa 
bato hanggang sa huling yugto ng 
kanilang sakit. Hindi masasabi ng 
nararamdaman mo ngayon kung paano 
gumagana ang iyong batoo. 
Para sa pinakaligtas at pinakamabisang 
paggamot, kakailanganin mong:
• Ihanda ang iyong katawan kasama 

ng iyong team ng pangangalaga nang 
ilang linggo o buwan na mas maaga.

• Kumuha ng tulong para sa 
pangangalaga sa tahanan.

Ano ang mga opsyon ko sa 
paggamot? 
Ang 4 na pangunahing opsyon ay: 
• Peritoneal dialysis (PD) sa tahanan 
• Hemodialysis sa tahanan o sa isang 

dialysis center 
• Kidney transplant
• Medikal na pamamahala nang  

walang dialysis
Kausapin ang iyong doktor tungkol sa 
paggamot na pinakamainam para sa iyo. 

Paano gumagana ang peritoneal 
dialysis (PD)?  
Ginagamit ng PD ang lining ng iyong tiyan 
para linisin ang iyong dugo. Sasailalim ka sa 
operasyon sa loob ng 1 hanggang 3 buwan 
bago magsimula ng PD. Maglalagay kami 
ng maliit at malambot na tube (catheter) sa 
iyong tiyan. Kailangan mo ang catheter para 
maisagawa ang PD. Tuturuan ka namin 
kung paano isagawa ang PD sa tahanan at 
sa sarili mong iskedyul.
Ang 2 opsyon sa PD ay:
• Continuous ambulatory peritoneal 

dialysis (CAPD). Magsasagawa ka ng 
4 o 5 paggamot (pagpapalit) sa araw sa 
mga regular na oras. Inaabot nang 30 
hanggang 40 minuto ang bawat isa nito.

• Automated peritoneal dialysis (APD). 
Ikokonekta mo ang iyong catheter sa 
isang cycler device sa gabi. Magsasagawa 
ito ng dialysis habang natutulog ka. 
Kailangan ding magsagawa ng ilang tao 
ng 1 pagpapalit sa araw.

Paano gumagana ang 
hemodialysis?  
Gumagamit ng filter ang hemodialysis 
(isang dialyzer, na tinatawag din bilang 
artipisyal na bato) para linisin ang iyong 
dugo. Sa isang sesyon, dumadaloy ang 
lahat ng iyong dugo sa dialyzer at pabalik 
sa katawan mo. Nangangailangan ito ng 
malaking daluyan ng dugo at magandang 
pagdaloy ng dugo (vascular access). 
Sasailalim ka sa operasyon sa loob ng apat 
hanggang 12 buwan bago ang paggamot 
para makagawa ng vascular access. 
Magagawa ang paggamot sa isang 
dialysis center (sa center) o sa tahanan. 
• Sa center. Iniiskedyul ng center ang 

iyong 3 o 4 na lingguhang paggamot. 
• Sa tahanan. Kakailanganin mo ng 

tulong mula sa kapamilya o tagapag-
alaga upang maisagawa ang paggamot. 
Irereseta ng iyong doktor ang bilang at 
tagal ng mga sesyon kada linggo.

Kung hihiling ka ng kidney 
transplant at kwalipikado ka para 
dito, posibleng kailanganin mo pa 
rin ng dialysis habang naghihintay 
ka ng donor ng bato. Kausapin ang 
iyong doktor tungkol sa mga opsyon. 

Ano ang dialysis?
Ginagawa ng dialysis ang trabahong 
karaniwang ginagawa ng iyong mga 
bato. Nililinis nito ang iyong dugo sa 
pamamagitan ng pag-aalis ng mga dumi. 
Ang mga benepisyo at hamon ay magiging 
depende sa iyong edad, paggana ng  bato, 
iba pang kundisyon, at sa iyong mga 
pinapahalagahan at pangangailangan.

Paghahambing ng 
Mga Dialysis na 
Paggamot

Peritoneal 
Dialysis

Hemodialysis 
sa Tahanan

Hemodialysis  
sa Center

Gaano kadalas ko 
ito dapat gawin?

CAPD: 4 hanggang 
5 beses araw-araw
APD: Gabi-gabi 
habang natutulog ka.

4 hanggang 6 na 
beses sa isang linggo, 
depende sa reseta ng 
iyong doktor

3 hanggang 4 na 
beses sa isang linggo, 
depende sa reseta ng 
iyong doktor

Gaano ito 
katagal?

CAPD: 30 hanggang 
40 minuto para sa 
bawat pagpapalit
APD: 8 hanggang 
10 oras habang 
natutulog ka

3 hanggang 4 na 
oras, depende 
sa reseta ng 
iyong doktor

4 hanggang 5 oras, 
kabilang ang tagal 
ng paggamot at 
pagbiyahe,  
depende sa reseta 
ng iyong doktor

Kinakailangan ba 
ang mga karayom?

Hindi Oo Oo

Kinakailangan ba 
ang tulong para 
maisagawa ito?

Hindi Oo Oo

Pinapangalagaan 
ba nito ang iyong 
mga ugat?

Oo Hindi Hindi



Ano pa ang kailangan kong 
malaman?
Kung magpapasya kang hindi mag-
dialysis ngayon, maaaring magbago ang 
isip mo sa ibang pagkakataon.  Kausapin 
ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang 
maaaring maging epekto nito sa iyo.
Tandaang paunti-unting lumalala 
ang kundisyon ng mga taong may 
pagpalya ng mga bato. Sa kalaunan, 
hindi na masusuportahan ng dialysis 
ang pang-araw-araw na buhay tulad ng 
nakasanayan mo. Dahil dito o sa iba 
pang dahilan, pinipili ng ibang tao na 
hindi mag-dialysis, o mag-dialysis lang 
sa loob ng limitadong panahon.

Kung hindi ko pipiliin ang 
dialysis, ano ang medikal na 
pamamahala?
Maaari naming gamutin ang mga 
sintomas ng huling yugto ng sakit sa 
bato gamit ang mga gamot (medikal na 
pamamahala). Habang pumapalya ang 
mga bato ng isang tao na may taning ang 
buhay, nagbibigay ng ginhawa sa sakit at 
iba pang pangangalaga para sa ginhawa 
ang serbisyo ng aming hospisyo. 

Ano ang kinakailangan para 
makapag-kidney transplant?
Kailangan mong matugunan ang mga 
partikular na pamantayan para maging 
kwalipikado para sa kidney transplant. 
Dapat ay masasabing malusog at 
malakas ka, pati na rin:
• Nakatuon sa pag-inom ng mga 

gamot upang maiwasan ang hindi 
pagtutugma sa donor ng bato.

• Tumugma sa donor na nabubuhay o 
kamakailang pumanaw. Boluntaryo 
ang donasyon at nangangailangan ito 
ng legal na dokumentasyon.

Kung kwalipikado ka para sa transplant, 
hihikayatin ka naming maghanap ng 
nabubuhay na donor ng bato. Maaaring 
makatulong ang kapamilya o mga 
kaibigan. Kapag wala nabubuhay na 
donor, maaaring kailanganin mong 
maghintay nang ilang taon para sa bato. 

Paano ako magpapasya?
Ang unang hakbang ay makipag-usap 
sa iyong doktor tungkol sa mga opsyon 
mo sa paggamot. Mas marami kang 
magiging opsyon kapag nagsimula ka 
nang maaga. Hinihikayat ka rin naming:
• Pag-isipan ang iyong mga 

pinapahalagahan at nararamdaman, 
at kung ano ang pinakamahalaga sa 
buhay mo.  

• Makipag-usap sa iyong pamilya at 
mga kaibigan. Makakatulong ang 
kanilang mga saloobin at suporta sa 
iyong pagpapasya. 

• Pag-isipang makipag-usap sa 
tagapangasiwa ng pagpaplano ng 
pangangalaga ng buhay (life care 
planning o LCP) tungkol sa mga 
opsyon sa pangangalaga kapag lumala 
ang iyong sakit. Matutulungan ka 
rin nilang kumumpleto ng Paunang 
Direktiba na maidadagdag sa iyong 
medikal na rekord.

Ano ang mga susunod kong 
hakbang?
Sa loob ng isang linggo mula sa petsa 
ngayon, makipag-ugnayan sa iyong 
doktor at sabihin sa kanya ang iyong 
mga desisyon kaugnay ng paggamot 
at pangangalaga. Kung gusto mong 
makipag-usap muna sa iyong doktor 
bago magpasya, magpa-appointment sa 
pamamagitan ng video o telepono. 

Ang impormasyong ito ay hindi nilalayon para sumuri ng mga problema sa kalusugan o para magsilbing pamalit sa payo o 
pangangalagang medikal na natatanggap mo mula sa iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Kung 
mayroon kang hindi gumagaling na problema sa kalusugan, o kung mayroon kang mga karagdagang tanong, mangyaring konsultahin 
ang iyong doktor. Hindi iniendorso ng Kaiser Permanente ang mga gamot o produktong nabanggit. Ang anumang nakalistang tatak 
pangkalakal ay para lamang sa madaling pagtukoy. Posibleng mga modelo ang nasa ilang larawan at hindi mga aktwal na pasyente. 
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Mga karagdagang resource
Maaari kang bumisita sa  
kp.org/mydoctor para:
•  Manood ng video tungkol sa 

end-stage renal disease (bato) 
sa kpdoc.org/esrdemmi.

•  Maghanap ng higit pang 
impormasyon. 

•  Makipag-ugnayan sa iyong 
lokal na Health Education 
Center ng Kaiser Permanente.


