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INTRODUCCIÓ Millorar la qualitat dels programes de Diàlisi Peritoneal passaria per considerar com els pacients
surten del programa .Descrivim la nostra experiència: gener de 2006 fins a desembre de 2016 en la sortida de
pacients de programa. MÈTODE Analitzem 53 pacients: 64,2% homes, Edat: 59,9 anys (mitjana).Principals causes de
la insuficiència renal crònica: glomerulopaties (35,8%), nefropatia diabètica (35,8%) Diabetis mellitus:
41,5%.Antecedents de Pressió arterial alta: 92,5% Mitjana Temps mitjà de diàlisi peritoneal: 27,14 mesos.
RESULTATS: Les causes d´abandonament de programa van ser en un 30,2% la transferència a hemodiàlisi; en un
18,9% exitus i en un 50,9% el trasplantament renal funcionant. El pas a hemodiàlisi fóu principalment per comunicació
pleuro-peritoneal 31,8% seguit de cirurgía abdominal i inadeqüació en un 18,8% cada un.La principal causa d´Exitus
fóu malaltia cardiovascular. El trasplantament renal fóu majoritàriament de donant cadàver 80,9% Tot i la dificultat de
predir la transferència a l'hemodiàlisi en molts casos, el percentatge de casos natius és relativament alt: 40,6% de
pacients passen a hemodiàlisi amb accés natiu i 59,4% amb catéter central. Es va trobar una relació entre el temps
en la diàlisi peritoneal i la causa del cessament peritoneal. Els pacients que havien de ser transferits a hemodiàlisi
tenien menys temps al nostre programa.
Els pacients que van morir, van tenir més temps en diàlisi peritoneal
(50,53 mesos en programa peritoneal versus 18,94 mesos entre els que van ser transferits a hemodiàlisi p = 0,027 UM). CONCLUSIONS La forma d´abandonament de la tècnica peritoneal s'ha de considerar un indicador de qualitat
dels programes de Diàlisi Peritoneal. Cal prioritzar la transferència a l'hemodiàlisi quan no s´obtenen resultats per
millorar la supervivència dels pacients. La transferència a l'hemodiàlisi requereix la planificació d'accés vascular natiu
per millorar les condicions del pacient.

