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Introducció i Objectius 
L’ esperança de vida va lligada a cronicitat de les malalties i augment de complexitat dels pacients. Oferim un 
ventall diagnòstic i terapèutic a persones cada vegada més grans. 
La diàlisi no queda al marge. Persones d’ edat més avançada arriben als programes de diàlisi. L’ objectiu és 
analitzar com arriben els >80 anys al nostre programa de Diàlisi Peritoneal. 
 
Material i Mètode 
Retrospectivament pacients incidents2015-2018.Analitzem subgrup de pacients majors de 80 anys. 
Total de 57 pacients ,hem exclòs aquells amb indicació cardiològica de diàlisi (3) i aquells que iniciaren la tècnica 
en altres centres (2). 
 
Resultats 
Incidents en diàlisi peritoneal (2015 -2018), són homes (63%) de 64 anys (mitja) i amb nefropatia diabètica 
(32,7%) . Hipertensos (96,%) i diabètics (38,5%).Procedents d’hemodiàlisi un 24% .Complexes: Charlson 6,92 i 
polimedicats: 55,6% amb >9 fàrmacs prescrits/ dia. Temps mig en programa 19,80 mesos, principal causa de fi 
de tècnica: trasplantament renal (40,7%). 
Subgrup > 80 anys ( mitja 82,8) també són homes , diabètics i hipertensos i amb nefropatia diabètica ( 
60%,70%,100%,50% respectivament). 
Es troben en CAPD :70% i requereixen diàlisi assistida un 20% de casos.Principal sortida de peritoneal és 
l’Exitus (2/3).Malgrat més comòrbits i polimedicats: Charlson 9,4 ( (p.000) i 80% amb > 9 fàrmacs/dia, tenen bona 
situació amb Barthel 97,98,sense dèficits cognitius (Pffeifer 0) i discret deteriorament en el Oars (p.001). 
No diferències significatives en el control d’ anèmia, metabolisme mineral-ossi, PCR entre d’ altres. No hi ha 
significació en l’ estat d'ànim del Beck ni en la percepció de salut del EuroQol. 
 
Conclusions 
Els majors de 80 anys arriben al programa de diàlisi peritoneal en condicions clíniques similars als pacients més 
joves.Sense diferències en l’ estat de depressió o funcionalitat. Probablement oferim diàlisi a un subgrup de 
pacients  amb condicions òptimes de senectut. 
 
 
 

	


