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Jakoæ leczenia a jakoæ ¿ycia w polskich
orodkach hemodializy w 2005 roku.
Czêæ III. Jakoæ ¿ycia
Ocena jakoci ¿ycia chorych objêtych leczeniem nerkozastêpczym ma bardzo istotne znaczenie poniewa¿ konsekwentna realizacja "Programu Poprawy i
Rozwoju Dializoterapii" w Polsce umo¿liwi³a w ostatnich latach nie tylko zapewnienie dializoterapii wszystkim pacjentom ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek ale równie¿ poprawê jakoci leczenia co niew¹tpliwie ma równie¿ wp³yw
na jakoæ ¿ycia leczonych chorych. Celem tej czêci pracy bêdzie ocena wp³ywu tych jakociowych i ilociowych zmian na jakoæ ¿ycia pacjentów dializowanych. Ocenê jakoci ¿ycia przeprowadzono u 1555 chorych leczonych powtarzanymi hemodializami w wybranych losowa 57 stacjach dializ w oparciu o opisan¹ szczegó³owo w czêci I pracy ankietê poszerzon¹ o Kwestionariusz badania jakoci ¿ycia (EORTC QLQ-C30v.1.0). U badanych pacjentów najni¿sze wartoci uzyskano w obszarze ogólnej jakoci ¿ycia oraz jakoci ¿ycia zwi¹zanej z
wykonywaniem pracy. Najlepsze w obszarze funkcjonowania poznawczego co
oznacza, ¿e w ocenie pacjentów dializa nie pogarsza ich funkcji poznawczych
w rozumieniu zdolnoci skupiania uwagi i koncentracji oraz sprawnoci pamiêci. W skalach objawów nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w zakresie ujêtych w kwestionariuszu dolegliwoci, z wyj¹tkiem dodanego do tych skal
pomiaru jakoci ¿ycia uwarunkowanego sytuacj¹ finansow¹ pacjentów. Pacjenci
z orodków akademickich istotnie gorzej oceniali swoj¹ sytuacjê finansow¹ i
fakt ten wi¹zali z ich sytuacj¹ zdrowotn¹. Generalnie mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e
pacjenci dializowaniu w ogólnoci uwa¿ali, ¿e ich stan zdrowia niekorzystnie
wp³ywa na ich sytuacjê finansow¹ i w tym zakresie pogarsza to jakoæ ich ¿ycia.
Analizuj¹c wystêpowanie najczêstszych dolegliwoci, zg³aszanych przez pacjentów podczas sesji dializacyjnej wykazano, ¿e chorzy najczêciej zg³aszaj¹ wi¹d
skóry (42%), skar¿¹ siê na niedocinienie têtnicze (40,4%), oraz kurcze miêni
(39,3%). Nieco rzadziej skargi pacjentów dotycz¹ bólów pleców (31,9%), g³owy
(27,9%), oraz wyranie rzadziej zg³aszaj¹ bóle w klatce piersiowej (20,9%). Ci¹gle doæ du¿y odsetek chorych uskar¿a siê na wystêpowanie nudnoci i wymiotów w trakcie dializy (13,7%) oraz na dreszcze i wzrost temperatury (11,1%).
Oceniæ nale¿y, ¿e we wszystkich wymienionych przypadkach wartoci te s¹ zdecydowanie zbyt wysokie, a ich wystêpowanie ma ogromny wp³yw na komfort
dializowania poszczególnych pacjentów, a tym samym ich subiektywn¹ ocen¹
jakoci leczenia, jakiemu s¹ poddawani. Prowadzi to do wniosku, i¿ konieczna
jest szersza wspó³praca ze specjalistami od terapii wspomagaj¹cej dla zmniejszenia czêstoci wystêpowania tych negatywnych zjawisk.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 149-155)

Quality of care vs quality of life in haemodialysis centers
in Poland in the year 2005. Part III. Quality of life
Assessment of the life quality of patients treated with renal replacement
therapy has nowadays special value because consequent realization of the
"Programe of Dialysis Improvement and Development in Poland" enabled during last years common availability of dialysis therapy to all patients with end
stage renal disease. Achieved progress caused also significant improvement
of the quality of care what had positive impact on the treated patients quality of
life. The aim of presented study was assessment how these quantitative and
qualitative changes influenced on the quality of life in dialyzed patients. Quality
of life was examined in 1555 patients treated with maintenance haemodialysis
in 57 selected dialysis centers in details described in the I part of this study and
additionally based on data from the analysis of Quality of life Questionnaire
(EORTC QLQC-30v.1.0). The lowest values characterizing general quality of life
and its connection with work availability were observed in examined patients.
The best values of parameters describing cognitive function were found. This
results are showing that in patients assessment dialysis is not harmful to such
cognitive function like: concentration ability and memory infallibility. Analyzing
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scale of symptoms any statistical changes were found despite connection between quality of life impairment and patients financial situation. Especially patients from academic units claimed that their financial situation is far from satisfactory and this fact is connected strongly with their health status. Generally
one may conclude that dialyzed patients are convinced that their health impairment is influencing negatively on the financial situation and in consequence
leads to the worsening of their quality of life. Analysis of symptoms refered by
patients during dialysis sessions have showed that most common were: pruritus (42%), hypotension (40.4%), headache (27.9%) and chest pain (20.9%). Still
high percentage of dialyzed patients are reporting presence of nausea and vomiting (13.7%) or chills and fever (11.1%) during dialysis sessions. It is necessary
to state that all these symptoms are appearing too often and they have a significant impact on patients comfort and subjective opinion about quality of their
treatment. One has conclude that wider collaboration with specialists from supportive care is necessary to diminish appearance of these negative events.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 149-155)
Wstêp
Ocena jakoci ¿ycia uwarunkowanej stanem zdrowia wymaga podejcia wielowymiarowego. Choroba bowiem, zw³aszcza
przewlek³a, i jej leczenie wp³ywa na ró¿ne
obszary ¿ycia cz³owieka. Tak¹ metod¹ obejmuj¹c¹ t¹ wielowymiarow¹ rzeczywistoæ
jest kwestionariusz EORTC QLQ-C30 s³u¿¹cy do oceny jakoci ró¿nych obszarów
¿ycia cz³owieka [1]. Kwestionariusz by³ konstruowany zasadniczo do badania jakoci
¿ycia pacjentów z chorob¹ nowotworow¹
bez wzglêdu na diagnozê i lokalizacjê nowotworu. Obejmuje on jednak swym zasiêgiem takie treci, które s¹ niespecyficzne
dla chorób nowotworowych a w istocie tak¿e odnosz¹ siê do chorób przewlek³ych w
ogóle. Przydatnoæ psychometryczn¹ do
pomiaru jakoci ¿ycia chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek potwierdzi³y badania
Majkowicz i wsp. [17]. W wietle tych badañ metoda EORTC QLQ C-30 jest narzêdziem trafnym i rzetelnym do pomiaru jakoci ¿ycia pacjentów z tym schorzeniem.
Ocena jakoci ¿ycia chorych objêtych leczeniem nerkozastêpczym ma bardzo istotne
znaczenie poniewa¿ konsekwentna realizacja Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w Polsce umo¿liwi³a w ostatnich latach nie tylko zapewnienie dializoterapii
wszystkim pacjentom ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek ale równie¿ pozwoli³a na
poprawê jakoci prowadzonego leczenia
[8,28,29]. Pierwsze lata obecnego wieku to
stabilizacja liczby dializowanych oraz stopniowo postêpuj¹ca prywatyzacja stacji hemodializ [28] co umo¿liwi³o nie tylko tworzenie nowych stanowisk ale równie¿ unowoczenienie posiadanej dotychczas bazy lokalowej i sprzêtu. Wyniki badañ nad warunkami lokalowymi oraz rodzajem wiadczonego leczenia przedstawiono w czêciach I
i II niniejszego opracowania [26,27]. Obecna, III czêæ pracy bêdzie powiêcona ocenie wp³ywu tych jakociowych i ilociowych
zmian na jakoæ ¿ycia pacjentów dializowanych. Tego typu obserwacje prowadzono i
prowadzi siê w skali miêdzynarodowej
[25,32,36]. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi
takie badania jak HEMO [6,31,35,] czy te¿
miêdzynarodowej grupy DOPPS [19,2224,30,36].
W ostatnich latach ukazuj¹ siê coraz
czêciej publikacje, w których ³¹czy siê ocenê jakoci ¿ycia z badaniami nad satysfakcj¹ z leczenia [2,3,11,25].
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Tabela III.1
Charakterystyka struktury kwestionariusza EORTC QLQ-C30.
Characteristic of the questionnariae EORTC QLQ-C30 structure.
Skale

Skrót nazw y

Funkcjonow anie Fizy czne

FF

Funkcjonow anie w Rolach
(praca)

Num ery pozy cji

Liczba pozy cji

Zakres punktów

1-5

5

5-10

FR

6, 7

2

2-4

Skale funkcjonow ania

Funkcjonow anie Poznaw cze

FP

20, 25

2

2-8

Funkcjonow anie Em ocjonalne

FE

21-24

4

4-16

Funkcjonow anie Spo³eczne

FS

26, 27

2

2-8

Skale objaw ów
Zm êczenie

Z

10, 12, 18

3

3-12

Nudnoci i/lub w y m ioty

NW

14, 15

2

2-8

Ból

B

9, 19

2

2-8

Dusznoæ

D

8

1

1-4

Zaburzenia snu

Z

11

1

1-4

Brak ³aknienia

A

13

1

1-4

Zaparcia

Zap

16

1

1-4

Biegunka

Bieg

17

1

1-4

Finanse

F

28

1

1-4

Ogólna jakoæ ¿y cia

OJ¯

29, 30

2

2-14

Materia³ i metody

Ocenê jakoci ¿ycia przeprowadzono u 1555
chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
w wybranych losowo 57 stacjach dializ w oparciu
o opisan¹ szczegó³owo w czêci I pracy ankietê
poszerzon¹ o Kwestionariusz badania jakoci ¿ycia (EORTC QLQ-C30v.1.0). Charakterystykê
struktury kwestionariusza EORTC QLQ-C30 przedstawia tabela III.1.
Analizê opisow¹ wyników kwestionariusza
wykonano dla wszystkich badanych pacjentów, a
tak¿e z podzia³em na orodki niepubliczne i publiczne: akademickie nieakademickie. Weryfikacjê
statystyczn¹ wyników badañ oparto o publikacje
[4,7,33,34] i szczegó³owo opisan¹ w I czêci pracy metodê [26]. Korelacjê zale¿noci miêdzy wynikami segmentu 2 czêci 2 oraz wynikami kwestionariusza QLQ-C30 analizowano na podstawie
wspó³czynnika korelacji rangowej Spearman'a.
Analiza wyników kwestionariusza QLQ-C30 w zale¿noci od orodków (niepublicznych, akademickich, publicznych nieakademickich) zosta³a przeprowadzona metod¹ ANOVA.

Wyniki i omówienie
Jakoæ ¿ycia
Oceny jakoci ¿ycia w medycynie wpisuj¹ siê w istotny nurt w badaniach i praktyce medycznej zwi¹zany z modelem biopsychospo³ecznym. Model ten jest w pewnym
sensie uzupe³nieniem tradycyjnego biomedycznego modelu. W modelu, czy paradygmacie biopsychospo³ecznym ocena jakoci
¿ycia pacjentów jest istotn¹ zmienn¹
uwzglêdniaj¹c¹ podmiotowoæ pacjenta,
jego percepcjê skutków procesu chorobowego oraz procesu leczniczego. W tym rozumieniu badanie jakoci ¿ycia stosuje siê
m.in. dla pe³niejszej oceny efektywnoci
opieki medycznej. Systematyczne, pod³u¿ne badania jakoci ¿ycia chorych leczonych
przewlekle mo¿e przyczyniæ siê do poprawy jakoci opieki, a tak¿e badania takie pozwalaj¹ na dokonanie porównañ ró¿nych
modeli opieki medycznej z perspektywy pacjenta [10,14]. W tej czêci pracy skupiono
siê na pomiarach jakoci ¿ycia w ró¿nych
stacjach dializ. Wyniki rednie na skalach o
zakresie 0-100 przedstawiono w tabeli III.2.

B. Rutkowski i wsp.

Tabela III.2
rednie wartoci ogólnej jakoci ¿ycia oraz ró¿nych obszarów funkcjonowania w zale¿noci od typu orodka.
Mean values of general quality of life and different functional regions according type of dialysis center.
GQL
PF
RF
CF
EF
SF
Orodek
rednia
rednia
rednia
rednia
rednia
rednia
Akadem icki

52,31

64,33

51,73

81,04

69,82

62,60

Publiczny

51,31

64,59

52,63

80,96

73,52

68,52

Niepubliczny

53,17

67,18

55,57

78,89

71,79

68,03

Ogó³ grupy

52,00

65,14

53,12

80,48

72,18

66,92

(zakres wyników: 0  100 ; wy¿szym wartociom liczbowym odpowiada wy¿sza ocena jakoci ¿ycia)
Tabela III.3
rednie wartoci w Skalach Objawów.
Mean values in Symptoms Scales.
Orodek

F
rednia

NW
rednia

P
rednia

D
rednia

S
rednia

A
rednia

C
rednia

DI A
rednia

FI N
rednia

Akadem icki

41,54

10,20

Publiczny

38,57

8,71

31,24

24,06

44,01

17,84

13,94

9,70

50,13

31,83

22,14

40,11

18,49

15,64

9,29

Niepubliczny

39,24

47,53

8,90

30,57

23,04

39,95

15,49

15,54

10,57

42,48

Ogó³ grupy

39,47

9,13

31,38

22,83

41,05

17,60

15,19

9,70

46,96

(zakres wyników: 0  100 ; wy¿szym wartociom liczbowym odpowiada wy¿sza ocena jakoci ¿ycia)

50,00
40,00
%

40,44

42,01

39,25
27,92

30,00
20,00

13,71

31,95
20,88
11,07

10,00
0,00

niedoci nienie czêste nudnoci i czêste bóle bóle w klatce bóle pleców swêdzenie czêste
têtnicze w skurcze miêni w ymioty w g³ow y piersiowej
skóry dreszcze i
czasie dializy
czasie dializy
podwy¿szona
temperatura

Rycina 3.1
Objawy obserwowane u pacjentów podczas sesji dializacyjnej.
Symptoms observed in patients during dialytic session.

Procedura ANOVA dla porównania wiêcej ni¿ dwóch rednich pozwoli³a stwierdziæ,
¿e istniej¹ statystycznie istotne ró¿nice na
poziomie co najmniej p<0,05 pomiêdzy porównywanymi rednimi w skalach Funkcjonowania Emocjonalnego oraz Funkcjonowania Spo³ecznego. Test Tukeya [34] dla grup
nierównolicznych wskazuje, ¿e ró¿nica statystycznie istotna wystêpuje pomiêdzy grup¹ akademickich orodków dializ a orodkami w szpitalach publicznych i niepublicznych. Wyniki te wskazuj¹, ¿e pacjenci z
orodków akademickich ró¿ni¹ siê od pozosta³ych grup pacjentów istotnie statystycznie (choæ wielkoæ ró¿nic jest niewielka) w
poziomie jakoci ¿ycia w obszarze funkcjonowania emocjonalnego oraz funkcjonowania spo³ecznego. Mog³oby to wskazywaæ, ¿e
pacjentom z orodków akademickich koniecznoæ poddania siê dializom pogarsza
ich stan emocjonalny i w pewnym stopniu
ogranicza ich relacje spo³eczne. Byæ mo¿e
w tej grupie znajduj¹ siê w wiêkszoci osoby m³ode, studenci którzy w obszarze prze-

¿yæ emocjonalnych i relacji spo³ecznych
maj¹ niejako na wejciu wy¿sze wymagania, czy oczekiwania. St¹d te¿ dla tej grupy
pacjentów dializa mo¿e stanowiæ wiêksze
obci¹¿enie ni¿ dla innych grup. Niekoniecznie wiêc wynika to z odmiennoci procedur
leczniczych. To ostatnie zdanie jest oczywicie jedynie jedn¹ z hipotez do weryfikacji
w dalszych badaniach. U badanych pacjentów najni¿sze wartoci uzyskano w obszarze ogólnej jakoci ¿ycia oraz jakoci ¿ycia
zwi¹zanej z wykonywaniem pracy. Najlepsze w obszarze funkcjonowania poznawczego co oznacza, ¿e w ocenie pacjentów dializa nie pogarsza ich funkcji poznawczych
w rozumieniu zdolnoci skupiania uwagi i
koncentracji oraz sprawnoci pamiêci.
Wyniki skal objawów przedstawiono w
tabeli III.3. W skalach objawów nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w zakresie ujêtych w kwestionariuszu dolegliwoci, z wyj¹tkiem dodanego do tych skal pomiaru jakoci ¿ycia uwarunkowanego sytuacj¹ finansow¹ pacjentów. Pacjenci z orod-
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ków akademickich istotnie gorzej oceniali
swoj¹ sytuacjê finansow¹ i fakt ten wi¹zali
ze swoj¹ sytuacj¹ zdrowotn¹. Generalnie
mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e pacjenci dializowaniu w ogólnoci uwa¿ali, ¿e ich stan zdrowia niekorzystnie wp³ywa na ich sytuacjê finansow¹ i w tym zakresie pogarsza to ich
jakoæ ¿ycia. Wyniki rednie oscylowa³y w
granicach 42 do oko³o 50 punktów na skali
100-tu stopniowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w
Skalach Objawów, w przeciwieñstwie do
Skal Funkcjonowania, wy¿sza wartoæ liczbowa wskazuje na gorsz¹ jakoæ ¿ycia w
badanym zakresie. Przedstawione w tabeli
III.3 rednie wskazuj¹, ¿e pacjenci dializowani na tle wyliczonych w kwestionariuszu
objawów w doæ du¿ym zakresie skar¿¹ siê
na zaburzenia snu (S)  od oko³o 40 do 44
punktów. Równie¿ skargi na zmêczenie (F)
s¹ w badanej grupie doæ nasilone.
Jakoæ ¿ycia a uwarunkowania
organizacyjno-terapeutyczne
W niniejszym opracowaniu, jak ju¿
wspominano wczeniej, dziêki du¿ej iloci
danych i dobrodziejstwom wynikaj¹cym z w
pe³ni komputerowego ich gromadzenia i
przetwarzania, mo¿na by³o bez wiêkszych
problemów poszukiwaæ zale¿noci pomiêdzy ró¿nymi grupami parametrów i danych
uzyskanych w wyniku przeprowadzonych
ankiet. Mo¿liwe by³o te¿ sprawdzenie, czy
uwarunkowania zwi¹zane z organizacj¹
orodka dializ, uwarunkowaniami architektonicznymi, organizacj¹ procesu leczenia i
zatrudnionym personelem, mog¹ mieæ
ewentualny wp³yw na jakoæ ¿ycia pacjentów. Poni¿ej przedstawiono najciekawsze,
zdaniem autorów, korelacje, z zaznaczeniem, ¿e wiele z nich, a tak¿e sporód tych,
które nie zosta³y w tych zestawieniach ujête, godne jest kontynuowania prac nad nimi.
Najczêstsze dolegliwoci
Na rycinie 3.1 przedstawiono wystêpowanie najczêstszych dolegliwoci, zg³aszanych przez pacjentów podczas sesji dializacyjnej. Widzimy wiêc, ¿e chorzy najczêciej zg³aszaj¹ wi¹d skóry (42%), skar¿¹
siê na niedocinienie têtnicze (40,4%), oraz
kurcze miêni (39,3%). Nieco rzadziej skargi
pacjentów dotycz¹ bólów pleców (31,9%),
g³owy (27,9%), oraz wyranie rzadziej zg³aszaj¹ bóle w klatce piersiowej (20,9%). Ci¹gle doæ du¿y odsetek chorych uskar¿a siê
na wystêpowanie nudnoci i wymiotów w
trakcie dializy (13,7%) oraz na dreszcze i
wzrost temperatury (11,1%). Oceniæ nale¿y, ¿e we wszystkich wymienionych przypadkach wartoci te s¹ zdecydowanie zbyt
wysokie, a ich wystêpowanie ma ogromny
wp³yw na komfort dializowania poszczególnych pacjentów, a tym samym ich subiektywn¹ ocen¹ jakoci leczenia, jakiemu s¹
poddawani. Dziêki danym zawartym na rycinie 3.2 mo¿emy przeanalizowaæ wystêpowanie wy¿ej wymienionych zjawisk wród
pacjentów orodków dializ podzielonych z
uwagi na ich stan w³asnociowy. Widzimy
wiêc, ¿e wi¹d skóry wystêpuje najczêciej
wród pacjentów stacji publicznych, najrzadziej za wród leczonych w orodkach akademickich. Przemawiaæ to mo¿e za du¿¹
dba³oci¹ tych orodków zarówno o odpowiednie dodializowanie pacjenta, jak i na
przyk³ad o jakoæ wody i innych sk³adowych
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Tabela III.4
Normy zatrudnienia lekarzy a ogólna jakoæ ¿ycia pacjentów.
Doctors employment standards vs GQL.

Norm y zatrudnienia lekarzy

GQL rednie

GQL Odch.std

Nie (0)

51,5

21,0

Tak (1)

55,2

21,5

Poziom istotnoci
p<0,04

Tabela III.5
Normy zatrudnienia lekarzy a funkcjonowanie fizyczne.
Doctors employment standards vs PF.

Norm y zatrudnienia lekarzy

PF rednie

PF Odch. std

Nie (0)

51,5

27,8

Tak (1)

70,5

33,9

Poziom istotnoci
p<0,05

Tabela III.6
Normy zatrudnienia lekarzy a funkcjonowanie spo³eczne.
Doctors employment standards vs SF.
Norm y zatrudnienia lekarzy

SF rednie

SF Odch. std

Nie (0)

65,9

29,5

Tak (1)

80,0

26,8

Poziom istotnoci
p<0,0001
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Rycina 3.2
Niedocinienie têtnicze, czêste skurcze miêsni, bóle g³owy, pleców, zmêczenie, bóle w klatce piersiowej,
dreszcze, swêdzenie skóry obserwowane podczas dializy.
Arterial hypotension, frequent muscle cramps, headache, backache, fatigue, chest pains, chills, itching observed during dialysis.

p³ynu dializacyjnego. Z kolei hipotonia najczêciej wystêpuje wród chorych leczonych
w stacjach niepublicznych, a najrzadziej w
stacjach publicznych. Przyj¹æ tu mo¿emy hipotezê, przy za³o¿eniu, ¿e w wiêkszoci
przypadków przyczyn¹ hipotonii mo¿e byæ
wysoka ultrafiltracja, ¿e pacjenci orodków
publicznych w najmniejszym stopniu stosuj¹ siê do re¿imu p³ynowego, za orodki akademickie najczêciej znajduj¹ dla nich z³oty
rodek w tym zakresie. Z drugiej strony kurcze miêni, które równie¿ mog¹ byæ skutkiem nadmiernego odwadniania zdarzaj¹ siê
najczêciej w³anie w orodkach publicznych. Bóle pleców przytrafiaj¹ siê najczêciej pacjentom stacji akademickich, a najrzadziej stacji niepublicznych, za bóle g³owy na odwrót, s¹ najczêciej zg³aszane
przez chorych leczonych w stacjach niepublicznych a najrzadziej w stacjach akademickich. Dok³adnie takie same proporcje
uwidoczniono w zakresie wystêpowania
bólów w klatce piersiowej oraz nudnoci i
wymiotów podczas dializy.
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Wspó³zale¿noci pomiêdzy
wystêpowaniem dolegliwoci
a innymi wskanikami
Du¿a liczba informacji uzyskanych w
trakcie badania pozwoli³a autorom na ich
wszechstronn¹ i wielop³aszczyznow¹ analizê statystyczn¹. Dokonano równie¿ analizy korelacji pomiêdzy ró¿nymi czynnikami
pochodz¹cymi, co jest godne podkrelenia,
z ró¿nych grup analizowanych parametrów,
odnosz¹cych siê do jakoci prowadzonego
leczenia nerkozastêpczego, zaplecza prowadzonej terapii, uzyskiwanych wyników w
zakresie tego¿ leczenia, a¿ po jakoæ ¿ycia
dializowanych pacjentów. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wiele sporód opracowanych statystycznie korelacji mia³o
wrêcz pionierski charakter, miêdzy innymi z
uwagi na wielorakoæ dokonanych zestawieñ. W tej czêci przedstawiono tylko te,
które autorom opracowania wyda³y siê najbardziej interesuj¹ce z klinicznego, terapeutycznego, czy te¿ ekonomicznego punktu
widzenia. Wiele z uzyskanych w trakcie ba-

dañ korelacji wymaga potwierdzenia w ankietach zbieranych sukcesywnie w orodkach dializ w kolejnych latach z uwagi na
doæ odwa¿ne wnioski, które mog³yby z nich
wynikaæ, jeszcze inne za s¹ na tyle interesuj¹ce, ¿e kontynuacja ich wydaje siê wrêcz
koniecznoci¹. Korelacje uzyskane w trakcie analiz statystycznych, podzielono na grupy, zgodnie z wiod¹cym tematem danego
porównania, na takie, które dotycz¹ g³ownie
zagadnieñ klinicznych i terapeutycznych oraz
takie, które odnosz¹ siê do stanu psychofizycznego pacjentów poddanych analizie.
Liczba pacjentów przypadaj¹cych
na 1 lekarza
Wiele sporód ankietowanych stacji dializ, nie spe³nia wymagañ w zakresie norm
zatrudnienia lekarzy i liczba pacjentów przypadaj¹cych na lekarza jest zbyt du¿a. Tabela III.4 pokazuje nam, ¿e istnieje wyrana
dodatnia korelacja pomiêdzy spe³nieniem tej
normy a jakoci¹ ¿ycia pacjentów mierzon¹ w tecie ich samooceny. Zale¿noæ ta
jest istotna statystycznie (p<0,04). Kolejne,
tabela III.5 i tabela III.6 informuj¹ nas dodatkowo o tym, ¿e korelacja ta wystêpuje
równie¿ we wszystkich zakresach aktywnoci psychofizycznej ankietowanych pacjentów, a we wszystkich przypadkach s¹ to równie¿ zale¿noci istotne statystycznie.
Liczba pacjentów przypadaj¹cych
na 1 pielêgniarkê
Podobnych porównañ jak normy zatrudnienia lekarzy, dokonano w zakresie norm
zatrudnienia personelu redniego, pamiêtaj¹c ¿e i w tym przypadku wiele ankietowanych orodków nie spe³nia oczekiwanych w
tym wzglêdzie wymagañ. Jednak wyniki
tego porównania okaza³y siê zupe³nie inne
ni¿ w poprzednim przypadku. Zaskakuj¹co
bowiem, pacjenci z orodków, w których normy zatrudnienia pielêgniarek nie by³y zachowane, wykazywali siê wy¿sz¹ jakoci¹ ¿ycia, tak jak to zosta³o pokazane w tabeli III.7.
Dodatkowo zale¿noæ ta by³a istotna statystycznie (p<0,01). Wynik ten zosta³ ponadto potwierdzony w wiêkszoci zakresów
funkcjonowania poddanych badaniu pacjentów. Trudno jednoznacznie zinterpretowaæ
taki stan rzeczy, ale wydaje siê, ¿e w orodkach, które wykazuj¹ braki kadrowe, rekompensowane to byæ musi wiêksz¹ wydajnoci¹ pracy personelu redniego. Nie bez
znaczenia mo¿e byæ równie¿ dowiadczenie i sta¿ pracy zatrudnionych w danej stacji dializ pielêgniarek.
Zg³aszanie dolegliwoci lekarzowi
Jak to opisane zosta³o w rozdziale wstêpnym, na podstawie przeprowadzonych badañ
ankietowych stwierdzono, ¿e zg³aszanie ka¿dej dolegliwoci wystêpuj¹cej u pacjenta lekarzowi, nie jest codzienn¹ praktyk¹ wszystkich orodków dializ. Tabela III.8 pokazuje
jednak, ¿e zachodzi wyrana dodatnia korelacja pomiêdzy subiektywnie odczuwan¹ jakoci¹ ¿ycia pacjenta a proszeniem do ka¿dej zg³oszonej przez niego dolegliwoci w
trakcie hemodializy  lekarza. W zakresie
ogólnej jakoci ¿ycia jest to zale¿noæ istotna statystycznie przy p<0,04, ale w niektórych obszarach funkcjonowania pacjentów,
jak na przyk³ad funkcjonowanie spo³eczne
(SF), istotnoæ jest bardzo wysoka (p<0,0001).
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Tabela III.7
Normy zatrudnienia pielêgniarek a ogólna jakoæ ¿ycia pacjentów.
Nurses employment standards vs GQL.
Norm y zatrudnienia pielêgniarek

GQL rednie

GQL Odch. std

Nie (0)

54,3

20,3

Tak (1)

50,6

21,3

Poziom istotnoci
p<0,01

Tabela III.8
Zg³aszanie dolegliwoci lekarzowi a ogólna jakoæ ¿ycia pacjentów.
Announcement of disorders to doctor vs GQL.

Do ka¿dej dolegliw oci prosi siê lekarza

GQL rednie

GQL Odch. std

Nie (0)

49,0

21,7

Tak (1)

52,7

21,0

Poziom istotnoci
p<0,04

Tabela III.9
Spadki cinienia w czasie hemodializy a fosfataza alkaliczna.
Blood presure drops during hemodialysis vs alkaline phosphatase.
Niedocinienie têtnicze

Fosfataza zas. U/l rednia

Fosfataza zas. SD

Nie (0)

121,77

101,88

Tak (1)

159,86

130,06

Tabela III.10
Klimatyzacja a niedocinienie têtnicze.
Air-conditioning vs hypotension.
Niedocinienie têtnicze
Klim aty zacja

Nie

Tak

Liczebnoæ

%

Razem

Liczebnoæ

%

Nie (0)

216

24,57

188

29,24

404

Tak (1)

663

75,43

455

70,76

1118

Ogó³em

879

100,00

643

100,00

1522

Tabela III.11
Klimatyzacja a dreszcze i podwy¿szona temperatura.
Air-conditioning vs chills and temperature increase.
Dreszcze i podw y ¿szona tem peratura
Klim aty zacja

Nie

Tak

Liczebnoæ

%

Razem

Liczebnoæ

%

Nie (0)

351

26,94

40

22,73

391

Tak (1)

952

73,06

136

77,27

1088

Ogó³em

1303

100,00

176

100,00

1479

Tabela III.12
Nudnoci i wymioty a stê¿enie hemoglobiny i potasu.
Nausea and vomiting vs haemoglobin and kalium concentration.
Nudnoci i w y m ioty

Hb g/dl rednia

H b SD

K m m ol/l rednia

Nie (0)

11,20

3,30

5,27

K SD
1,57

Tak (1)

10,64

1,90

5,11

0,87

Tabela III.13
Nudnoci i wymioty a PTH.
Nausea and vomiting vs PTH.
Nudnoci i w y m ioty

PTH ng/m l rednia

P TH S D

Nie (0)

447,76

480,70

Tak (1)

358,07

406,92

Zg³aszanie dolegliwoci pielêgniarce
W przeciwieñstwie do poprzednio opisanej sytuacji, czyli zg³aszania dolegliwoci
lekarzowi, w przypadku takiego samego postêpowania wzglêdem pielêgniarki sytuacja
jest odwrotna. W zakresie wielu sk³adowych
funkcjonowania psychofizycznego pacjentów takich jak funkcjonowanie fizyczne (PF),
funkcjonowanie w rolach (RF) czy te¿ funkcjonowanie emocjonalne (EF) zachodzi³a
wyrana korelacja ujemna pomiêdzy jakoci¹ ¿ycia badanych chorych a zg³aszaniem
ich dolegliwoci wy³¹cznie pielêgniarce. We
wszystkich tych przypadkach by³y to zale¿noci istotne statystycznie. W zakresie ob-

szarów innych aktywnoci oraz redniej jakoci ¿ycia, nie stwierdzono ró¿nic statystycznych w ich wzajemnych korelacjach.
Decydowanie o leczeniu
Kolejnym doæ interesuj¹cym, zdaniem
autorów, zagadnieniem, by³o zbadanie korelacji pomiêdzy subiektywnie odczuwan¹ jakoci¹ ¿ycia a tym, kto podejmuje decyzje o
wdro¿eniu leczenia w przypadku wyst¹pienia dolegliwoci podczas sesji hemodializacyjnej. Niespodziank¹ bowiem by³o to, ¿e w
zakresie niektórych obszarów funkcjonowania pacjentów stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy ich samopoczuciem, a tym, ¿e
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to oni sami decyduj¹ o swoim leczeniu. Zale¿noæ tak¹ stwierdzono w zakresie funkcjonowania emocjonalnego (EF) przy obecnoci wyranej istotnoci statystycznej
(p<0,005) oraz w zakresie funkcjonowania
spo³ecznego (SF), gdzie tak¿e obecna jest
istotnoæ statystyczna (p<0,003). W zakresie innych obszarów funkcjonowania psychofizycznego i jakoci ¿ycia ogólnie, nie
stwierdzano zale¿noci istotnych statystycznie. Pomimo jednak wyranych korzyci w zakresie wielu p³aszczyzn stanu emocjonalnego ankietowanych pacjentów, taki
model postêpowania terapeutycznego, w
którym sam pacjent decyduje o swoim leczeniu, nie wydaje siê, zdaniem autorów
tego opracowania, szczególnie godnym
polecenia zarówno dla lekarzy, czy te¿ pielêgniarek jak i pozostaj¹cych pod ich opiek¹ pacjentów.
Dolegliwoci zg³aszane podczas
hemodializy
W ankiecie powiêcono wiele miejsca
dolegliwociom zg³aszanym przez pacjentów, którzy objêci zostali badaniami w czasie trwania zabiegów hemodializy. Dolegliwoci te maj¹ bowiem du¿y wp³yw na ocenê jakoci prowadzonego leczenia ogó³em
(nie tylko przy pomocy dializoterapii) dokonan¹ przez samych pacjentów. Formu³uj¹c
analizy statystyczne w formie korelacji,
skoncentrowano siê na najbardziej charakterystycznych, zdaniem autorów, wzglêdnie najczêstszych zdarzeniach.
Spadki cinienia w czasie
hemodializy
Niedocinienie têtnicze jest niew¹tpliwie jednym z najczêciej zg³aszanych przez
pacjentów niepo¿¹danych zdarzeñ podczas
trwania sesji dializacyjnej, mog¹cej mieæ
czasami bardzo negatywny wp³yw na przebieg ca³ego zabiegu. Tabela III.9 pokazuje
nam, ¿e spadki cinienia zdarzaj¹ siê czêciej u pacjentów z wy¿szym poziomu fosfatazy zasadowej.
Jak pokazuje tabela III.10, znaleziono
równie¿ korelacjê pomiêdzy wystêpowaniem spadków cinienia podczas sesji dializacyjnej a wyposa¿eniem sal dializacyjnych w klimatyzacjê. Podobn¹ zale¿noæ
stwierdzono równie¿ w zakresie wystêpowania dreszczy i podwy¿szonej temperatury (tabela III.11), a obie te korelacje s¹
istotne statystycznie (p<0,04). Mo¿e to potwierdzaæ tezê, ¿e wy¿szy komfort stwarzany pacjentom podczas zabiegów hemodializy ma wp³yw nie tylko na ich samopoczucie ale tak¿e na wystêpowanie okrelonych
dolegliwoci.
Nudnoci i wymioty
Wystêpowanie nudnoci i wymiotów
podczas hemodializy, stanowi równie¿, u
pewnej grupy pacjentów, doæ powa¿ny
problem kliniczny. Tabela III.12 oraz kolejna tabela III.13 pokazuj¹ nam, jakie korelacje uda³o siê odnaleæ w tym zakresie pomiêdzy nimi a konkretnymi parametrami
biochemicznymi.
Okazuje siê, co nie jest zaskakuj¹ce,
¿e nudnoci i wymioty dotykaj¹ czêciej pacjentów z ni¿szym stê¿eniem hemoglobiny, a zale¿noæ ta jest istotna statystycznie
na poziomie p<0,05. Doæ zaskakuj¹ce s¹
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Tabela III.14
Bóle w klatce piersiowej a stê¿enie Hb i transferyny.
Thoraxache vs Hb and transferin level.
Bóle w klatce piersiow ej

Hb g/dl rednia

H b SD

Transfery na rednia

Nie ( 0 )

11,14

2,09

140,19

198,39

Tak ( 1 )

11,05

5,60

167,43

372,39

Tabela III.15
Kurcze miêni a stê¿enie Hb.
Muscle cramps vs Hb concentration.

Transfery na SD

Czêste kurcze m iêni Hb g/dl rednie

H b SD

Nie ( 0 )

11,15

1,89

Tak ( 1 )

11,07

4,38

Tabela III.16
Czêste bóle g³owy a stê¿enie Hb i transferyny.
Frequent headache vs Hb and transferin level.

Czêste bóle g³ow y

Hb g/dl rednia

H b SD

Transfery na rednia

Transfery na SD

Nie (0)

11,15

1,89

154,39

251,94

Tak (1)

11,04

5,09

124,96

237,03

Tabela III.17
Bóle pleców a stê¿enie PTH.
Backache vs PTH level.

Bóle pleców

PTH ng/m l
rednia

Nie ( 0 )

440,97

457,43

Tak ( 1 )

422,20

501,73

P TH S D

Tabela III.18
Dreszcze i podwy¿szona temperatura a stê¿enie Hb i wartoæ Ht.
Chills and temperature increase vs Hb level and Ht value.
Dreszcze i podw y ¿szona
tem peratura

Hb g/dl rednia

H b SD

Ht % rednia

H t SD

Nie ( 0 )

11,22

3,24

33,17

12,38

Tak (1 )

10,36

1,90

31,97

5,53

równie¿ wyniki zestawienia korelacji pomiêdzy wystêpowaniem nudnoci i wymiotów u
pacjentów hemodializowanych, a poziomami PTH. Stwierdzono bowiem, i¿ jest to zale¿noæ istotna statystycznie (p<0,05).
Bóle w klatce piersiowej
Wystêpowanie u pacjentów dolegliwoci
bólowych w klatce piersiowej, jest równie¿
doæ czêstym zjawiskiem podczas sesji hemodializacyjnej. Tabela III.14 ilustruje korelacjê mówi¹c¹ nam, ¿e zjawisko to koresponduje z ni¿szym rednim poziomem hemoglobiny oraz wy¿szym poziomem transferyny u badanych pacjentów. Zale¿noæ ta jest
istotna statystycznie (p<0,03).
wi¹d skóry
Bardzo uci¹¿liw¹ dolegliwoci¹ obserwowan¹ wród hemodializowanych pacjentów jest wi¹d skóry. Autorom uda³o siê odnaleæ korelacjê pomiêdzy tym zjawiskiem
a podwy¿szonym poziomem krwinek bia³ych
oraz du¿ymi wahaniami transferyny w surowicy krwi. Jednak korelacje te wykazuj¹ graniczn¹ istotnoæ statystyczn¹ i wymagaj¹
niew¹tpliwie potwierdzenia w kolejnych badaniach. Zasadne wydaje siê równie¿ poszukiwanie nowych korelacji, g³ównie w powi¹zaniu z poziomami pewnych elektrolitów
w surowicy krwi pacjentów hemodializowanych.
Czêste kurcze miêni
Tabela III.15 pokazuje nam korelacje odnalezione pomiêdzy wystêpowaniem u hemodializowanych pacjentów czêstych kurczów miêni a z ni¿szym poziomem hemoglobiny (p<0,01).
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Bóle g³owy
Doæ czêsto wystêpuj¹c¹ dolegliwoci¹
u pacjentów hemodializowanych s¹ bóle
g³owy. Tabela III.16 pokazuje nam korelacje odnalezione pomiêdzy powik³aniem tego
typu a du¿ymi wahaniami hemoglobiny w
surowicy krwi badanych pacjentów i generalnie ni¿szymi jej wartociami.
Bóle pleców
Podczas sesji hemodializacyjnej wielu
pacjentów uskar¿a siê równie¿ na bóle pleców. Dolegliwoæ ta, jak przedstawia to tabela III.17 mo¿e korelowaæ z wy¿szym stê¿eniem PTH (p<0,03).
Dreszcze i podwy¿szona
temperatura
Jak wspomniano wczeniej, wystêpowanie dreszczy i podwy¿szonej temperatury cia³a koreluje w dodatni sposób z brakiem klimatyzacji w salach dializ. Zbadano
równie¿ zale¿noci pomiêdzy tymi powik³aniami a wartociami morfologii krwi. Tabela
III.18 informuje nas, ¿e wp³yw na wyst¹pienie dreszczy i podwy¿szonej temperatury
cia³a podczas sesji hemodializacyjnej ma
ni¿szy poziom hemoglobiny i hematokrytu
(p<0,01).
Podsumowanie
Podsumowuj¹c powy¿sz¹ czêæ badania powiêconego ocenie jakoci ¿ycia pacjentów nale¿y stwierdziæ, ¿e u badanych
chorych najni¿sze wartoci uzyskano w obszarze ogólnej jakoci ¿ycia oraz jakoci
¿ycia zwi¹zanej z wykonywaniem pracy.
Najlepsze w obszarze funkcjonowania poznawczego co oznacza, ¿e w ocenie pacjen-

tów dializa nie pogarsza ich funkcji poznawczych w rozumieniu zdolnoci skupiania uwagi i koncentracji oraz sprawnoci pamiêci.
W skalach objawów nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w zakresie ujêtych w kwestionariuszu dolegliwoci, z wyj¹tkiem dodanego do tych skal pomiaru jakoci ¿ycia uwarunkowanego sytuacj¹ finansow¹ pacjentów. Pacjenci z orodków akademickich istotnie gorzej oceniali swoj¹ sytuacjê finansow¹ i fakt ten wi¹zali ze swoj¹
sytuacj¹ zdrowotn¹. Stwierdziæ nale¿y, ¿e
chorzy dializowani zg³aszaj¹ podczas zabiegu wiele dolegliwoci, których wystêpowanie ma ogromny wp³yw na komfort dializowania poszczególnych pacjentów, a tym samym ich subiektywn¹ ocen¹ jakoci leczenia, jakiemu s¹ poddawani [9,12,18, 20,21].
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czêste wystêpowanie bólu u pacjentów leczonych dializami, który niew¹tpliwie upoledza
z znaczny sposób ich jakoæ ¿ycia. Jest to
niew¹tpliwie wyzwanie dla szeroko pojêtej
medycyny paliatywnej, która w tym przypadku powinna siêgaæ po metody okrelane
jako wspieraj¹ce (ang. supportive care)
[5,10,13-16].
Pimiennictwo
1. Aaronson N.K., Ahmedzai S., Bergman B. et al.:
The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument
for use in international clinical trials in oncology. J.
Nat. Cancer Inst. 1993, 85, 365.
2. Barendse S.M., Speight J., Bradley C.: The Renal
Treatment Satisfaction Questionnaire (RTSQ): a
measure of satisfaction with treatment for chronic kidney failure. Am. J. Kidney Dis. 2005, 45, 572.
3. Bilbic A., Akgul A., Sezer S. et al.: Nutrition status
and depression, sleep disorder, and quality of life in
hemodialysis patients. J. Ren. Nutr. 2007, 6, 381.
4. Bradley D.R., Russell R.L.: Statistical power in complex experimental designs. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 1996, 28, 319.
5. Brown E.A., Chambers E.J., Eggeling C.: Palliative care in nephrology. Nephrol. Dial. Transplant.
2008, 23, 789.
6. Cheung A.K, Levin N.W, Greene T. et al.: Effects
hight-flux hemodialysis on clinical outcomes: Results
of the HEMO Study. J. Am. Soc. Nephrol. 2003,14,
3251.
7. Cohen J.: Statistical power analysis for the behavioral
sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ, Erlbaum 1988.
8. Collins A.J., Roberts T.L., Peter W.L. et al.: United
States Renal Data System assessment of the impact of the National Kidney Foundation-Dialysis Outcomes Quality Initiative guidelines. Am. J. Kidney Dis.
2002, 39, 784.
9. Davenport A.: Intradialytic complications during
hemodialysis. Hemodial. Int. 2006, 10, 162.
10. de Walden-Ga³uszko K., Majkowicz M.: Model
oceny jakoci opieki paliatywnej realizowanej w
warunkach ambulatoryjnych. Akademia Medyczna w
Gdañsku. Gdañsk 2000.
11. Juergenson E., Wuerth D., Finkelstein S.H. et al.:
Hemodialysis and peritoneal dialysis: patients' assessment of their satisfaction with therapy and the
impact of the therapy on their lives. Clin. J. Am. Soc.
Nephrol. 2006, 1, 1191.
12. Ksi¹¿ek P., Nowaczyk R., Mierzicki P. i wsp.:
Wiedza hemodializowanych pacjentów ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek na temat zasad leczenia
w³asnej choroby. Zdr. Publ. 2005, 115, 35.
13. Levy J.B., Chamber E.J., Brown E.A.: Supportive
care for the renal patient. Nephrol. Dial. Transplant.
2004, 19, 1357.
14. Lichodziejewska-Niemierko M., Afeltowicz Z.,
Majkowicz M. et al.: High level of negative emotions in hemodialysis patients suggests the need for
therapy. Nephron 2002, 90, 355.

B. Rutkowski i wsp.

15. Lichodziejewska-Niemierko M., Majkowicz M,
Pietrzak I.: Opieka wspieraj¹ca nad chorymi
leczonymi metodami nerkozastepczymi. [W:]
Rutkowski B (red.): Leczenie nerkozastêpcze. Wyd
Czelej, Lublin 2007.
16. Lichodziejewska-Niemierko M., Rutkowski B.:
Palliative care in nephrology. J. Nephrol. 2008, 21,
(Suppl. 13), in press.
17. Majkowicz M., Afeltowicz Z., LichodziejewskaNiemierko M. et al.: Comparison of the quality of
life in hemodialysed (HD) and peritoneally dialysed
(CAPD) patients using the EORTC QLQ C-30 questionnaire. Int. J. Artif. Org. 2000, 23,
18. Manns B., Johnson J.A., Taub K. et al.: Quality of
life in patients treated with hemodialysis or peritoneal dialysis: What are the important determinants?
Clin. Nephrol. 2003, 60, 341.
19. Mapes D.L., Bragg-Gresham J.L., Bommer J.:
Health-related quality of life in the Dialysis Outcomes
and Practice Patterns Study (DOPPS). Am. J. Kidney Dis. 2004, 5(Suppl. 2), 54.
20. Mierzicki P., Ksi¹¿ek A., Or³owski A. et al.: How
are hemodialysis patients treated in the Lublin Region - based on the selected issues of diagnosis and
therapy. Ann. UMCS Sect. D 2002, 57, 347.
21. Perl J., Unruh M.L., Chan C.T.: Sleep disorders in
end-stage renal disease: "Markers of inadequate dialysis?" Kidney Int. 2006, 70, 1687.
22. Pisoni R.L., Wikstrom B., Elder S.J. et al.: Pruritus
in haemodialysis patients: international results from
the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
(DOPPS). Nephrol. Dial. Transplant. 2006, 21, 3495.
23. Port F.K., Eknoyan G.: The Dialysis Outcomes and
Practice Patterns Study (DOPPS) and the Kidney
Disease Outcomes Quality Initiative (K.DOQI): A Cooperative Initiative to Improve Outcomes for
Hemodialysis Patients Worldwide. Am. J. Kidney Dis.
2004, 5 (Suppl. 2), 1.
24. Port F.K., Pisoni R.L., Bragg-Gresham J.L. et al.:
DOPPS estimates of patient life years attributable to
modifiable hemodialysis practices in the United
States. Blood Purif. 2004, 22, 175.
25. Ramsay C.R., Campbell M.K., Cantarovich D. et
al.: Evaluation of clinical guidelines for the management of end-stage renal disease in Europe: The EU
BIOMED 1 study. Nephrol. Dial. Transplant. 2000,
15, 1394.
26. Rutkowski B., Nowaczyk R., Mierzicki P. w imieniu
Komitetu Steruj¹cego Badania QC-QL 2005:
Jakoæ leczenia a jakoæ ¿ycia w polskich orodkach
hemodializy w 2005 roku. Czêæ I. Zaplecze terapii.
Nefrol. Dial. Pol. 2008, 12, 4.
27. Rutkowski B., Nowaczyk R., Mierzicki P. w imieniu
Komitetu Steruj¹cego Badania QC-QL 2005:
Jakoæ leczenia a jakoæ ¿ycia w polskich orodkach
hemodializy w 2005 roku. Czêæ II. Jakoæ leczenia.
Nefrol. Dial. Pol. 2008, 12, 65.
28. Rutkowski B., Wielgosz A., Puka J.: Ambitious pro-

gramme seeks to improve dialysis therapy in Poland.
Nephrol. News Issues Eur. 1994, 2, 24.
29. Rutkowski B.: Benefits and menaces of dialysis
therapy privatization. Nefrol. Dial. Pol. 2003, 7, 41.
30. Saran R., Bragg-Gresham J.L., Levin N.W. et al.:
Longer treatment time and slower ultrafiltrarion in
hemodialysis: Associations with reduced morality in
the DOPPS. Kidney Int. 2006, 69, 1222.
31. Saran R., Canaud B.J., Depner T.A. et al.: Dose of
dialysis: Key lessons from major observational studies and clinical trials. Am. J. Kidney Dis. 2004, 5,
(Suppl. 2), 47.
32. Schieppati A., Remuzzi G.: Chronic renal diseases
as a public health problem: Epidemiology, social and
economic implications. Kidney Int. 2005, 68, (Suppl.
98), 7.
33. Schinka J.A., Velicer W.F. (Eds.), Handbook of psychology, Vol. 2: Researchmethods in psychology (pp.
65-85). Hoboken, NJ: Wiley.
34. StatSoft, Inc. STATISTICA (data analysis software
system), version 7.1, 2005. www.statsoft.com.
35. Unruh M., Benz R., Greene T. et al.: Effects of
hemodialysis dose and membrane flux on healthrelated quality of life in the HEMO Study. Kidney Int.
2004, 66, 355.
36. Young E.W., Goodkin D.A., Mapes D.L. et al.: The
Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
(DOPPS): An international hemodialysis study. Kidney Int. 2000, (Suppl. 74), 74.
PODZIÊKOWANIA
Autorzy sk³adaj¹ wyrazy uznania i podziêkowania
wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania niniejszego opracowania, a w szczególnoci nastêpuj¹cym Kierownikom Stacji Dializ i ich Wspó³pracownikom:
Danuta ANTCZAK-JÊDRZEJCZAK (Gorzów
Wlkp.), Paulina BORZÊCKA (Katowice), Ewa BENEDYK (Kraków), Wac³aw BENTKOWSKI (Rzeszów), Krzysztof BIDAS (Kielce), Jolanta BUCZYÑSKA-CHYL (Radom), Julita BUGIEL (Jelenia Góra), Andrzej CHAMIENIA (AM Gdañsk),
Kazimierz CIECHANOWSKI (AM Szczecin),
Magdalena CZARKOWSKA (Gorzów), Wojciech
CZY¯ (Wroc³aw), Dariusz DÊBICKI (Zamoæ),
Adrian DÊBSKI (Czêstochowa), Janusz DRABIK
(Lubartów), Maciej DRO¯D¯ (UJ Kraków), Anna
DUDEK (Krosno), Ma³gorzata DUER (Wroc³aw),
Jacek FELISIAK (Zielona Góra), Jan FORFA (Olsztyn), Dorota FRANKIEWICZ (Konin), Tadeusz
GAUDA (G³ubczyce), Janusz GLAZAR (Krosno),
Hanna G£ÊBICKA (Pu³awy), Janusz GROCHOWSKI (Maków Mazowiecki), W³adys³aw GRZESZCZAK (AM Zabrze), Jacek IMIELA (Warszawa),
Bogus³aw IWACHÓW (Zabrze), Krystyna KE-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 3

GLER-ZIELIÑSKA (Olesno l¹skie), Maciej
KIERZTEJN (Chrzanów), Irena KIERZKOWSKA
(Bartoszyce), Marian KLINGER (AM Wroc³aw),
Magdalena KRAJEWSKA (Wroc³aw), Magdalena
KRASODOMSKA (Gdynia), Miros³aw KROCZAK (Sieradz), Marian KUCZERA (Rybnik), Ryszard KWIECIÑSKI (Opole), Katarzyna MADZIARSKA (Wroc³aw), Robert MA£ECKI (Warszawa Miêdzylesie), Monika MARSZA£EK-PODKUL (Krosno), Jacek MANITIUS (AM Bydgoszcz), Olech MAZUR (Koszalin), Ma³gorzata
MENDEL (S³upca), Beata MILCZANOWSKA
(Bydgoszcz), Marek MUSZYTOWSKI (Toruñ),
Stanis³aw NIEMCZYK (Wo³omin), Leszek NIEPOLSKI (Nowy Tomyl), Micha³ OSTROWSKI
(P³ock), Izabela PAJURO (Lêbork), Maciej PAKU£A (Lêbork), Henryk PERKOWSKI (£om¿a), Andrzej PODGÓRZAK (Siedlce), Kornek POPIECH
(Tarnowskie Góry), Halina Przyprawa (Krosno),
Adam RIEMEL (Jastrzêbie Zdrój), Zbigniew ROSIEK (Nowy S¹cz), Leszek SADOWSKI (Inowroc³aw), Monika SOBAÑSKA (Kwidzyn), Mariusz
STROÑSKI (Gdynia), Micha³ SZURKOWSKI,
(Czêstochowa), Jacek SZWAGIERCZAK (Tarnowskie Góry), Waldemar LIZIEÑ (Gdynia), Julita
LIWARSKA-STROÑSKA (Gdynia), Andrzej
WIDERSKI (Leszno), Marek WITALSKI
(P³ock), Jerzy UZAR (Legnica), Rafa³ WNUK
(Owiêcim), Barbara WAJDA (Krosno), Wac³aw
WEYDE (Wroc³aw), Monika WOLSKA (Szczecin), Janusz WYROLAK (Zgierz), Krystyna ZIOMEK (Ostrowiec wiêtokrzyski).
Autorzy wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e ka¿da z wy¿ej
wymienionych osób mo¿e czuæ siê wspó³autorem
tej pracy i licz¹ na dalsz¹ dobr¹ wspó³pracê w kolejnych edycjach tego badania.
Osobne gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê PACJENTOM  anonimowym bohaterom tego opracowania. Bez ich dobrowolnego, a jak¿e licznego udzia³u
badania te nie powsta³yby. Autorzy s¹ przekonani,
¿e wyniki tych i nastêpnych badañ przyczyni¹ siê
do lepszej pracy orodków dializ w Polsce, ale
przede wszystkim do lepszej jakoci ¿ycia pacjentów.
I na koniec specjalne wyrazy wdziêcznoci dla Pani
Profesor El¿biety KACZMAREK  Kierownika
Pracowni Morfometrii i Przetwarzania Obrazów
Medycznych Katedry Patomorfologii Medycznej
AM w Poznaniu za statystyczne przetworzenie
wyników badañ i pomoc w ich analizie.

155

