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Fundació Renal Jaume Arnó
IGNACIO GRACIA,
VICEPRESIDENT PRIMER

La Malaltia Renal Crònica canvia la
vida dels qui la pateixen en lo social, laboral, familiar i emocional
produint, a més, incertesa, pors,
ansietat, etc. Gestionar aquesta
situació no és fàcil i sol produir
rebel·lia i sentiments frustrants.
Hem sentit que els ronyons, són
uns filtres que ajuden a netejar la
sang. És cert, però fan molt més;
són vitals i si fallen sobrevé la mort
després d’una infinitat de complicacions de la salut. Gràcies a ells
no tenim anèmia, la nostra pressió
arterial està equilibrada, els nostres ossos sans i calcificats, la contracció muscular és l’adequada, no
retenim líquids, eliminem residus
tòxics, regulem l’acidosi metabòlica...
Es pot viure sense ronyons?
Sí, amb un tractament substitutiu
renal constituït per la diàlisi (hemodiàlisi i diàlisi peritoneal) i el
trasplantament de ronyó. Aquests

Viure sense un
ronyó canvia la
vida en lo social,
familiar i laboral
tractaments són durs i sacrificats:
molta cura en la alimentació, restricció casi total de líquids, prendre medicació, intervencions quirúrgiques i ingressos hospitalaris,
etc.
La Fundació Renal Jaume Arnó,
C/Enric Granados 3, 1r de Lleida,
és una entitat sense ànim de lucre,
privada i independent d’empreses, institucions i partits polítics,
d’àmbit estatal –amb delegació a
Catalunya–, que posa a disposició
dels que pateixen aquesta malaltia, unes 1.600 persones a la província de Lleida més les seves fa-

mílies, una cartera de serveis amb
un Servei Integral d’Atenció Social
(psicosocial, sociosanitària, gestió
i tràmits amb les administracions
públiques i sanitàries, trasllats per
fer diàlisi fora de Lleida, Taller Cuidar al cuidador, assessoria jurídica,
Voluntariat, etc.); un servei d’Atenció Assistencial, per informar i formar sobre la malaltia i com seguir
millor les recomanacions mèdi-

ques, organitzem jornades, xerrades i tallers, oferim atenció psicològica i realitzem campanyes de
sensibilització vers la donació d’òrgans; i una Àrea Mèdica, per a la
investigació clínica amb una Aula
Docent per a la formació de professionals de la medicina potenciant el diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars i renals.
Alguns projectes: Junts d’ajuda

multidisciplinària per a pacients
renals i familiars –4.800 beneficiaris–; Salut Accessible per cobrir
la necessitat de medicaments als
que no disposen de mitjans econòmics –23 famílies en 12 mesos–;
El Bus de la Salut per fer proves de
diagnòstic precoç sobre malalties
cardiovasculars i renals a la població de tota la província de Lleida,
12.000 persones en tres anys.

