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KRAJOWY
Stanowisko Zespo³u Konsultanta Krajowego w dziedzinie
Nefrologii w sprawie edukacji pacjentów nefrologicznych

Liczba pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) narasta na ca³ym wiecie, w tym tak¿e w Polsce. St¹d wynika rola jak¹ winna spe³niæ edukacja pacjentów w ka¿dym stadium rozwoju PChN. W pierwszych stadiach (I i II) winne one
staæ siê podstaw¹ profilaktyki, w stadium II adekwatnej nefroprotekcji, a w stadium IV powinna pozwoliæ na wiadomy wybór metody leczenia nerkozastêpczego. Zespó³ Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii zaleca aby w ka¿dym regionie opracowany zosta³ kompleksowy program edukacji pacjentów z
PChN z wykorzystaniem jako wzorca istniej¹cych ju¿ podobnego typu programów w Gdañsku i Warszawie. Orodkiem koordynuj¹cym powstanie i dzia³anie
tego programu winna byæ jednostka bezporednio podlegaj¹ca w³aciwym Konsultantom Wojewódzkim w dziedzinie Nefrologii.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 116-118)

Statement of the National Consultant in Nephrology
Board concerning education of nephrological patients
Number of patients with chronic kidney disease (CKD) is increasing around
the world, among other also in Poland. Therefore is clear role which is required
from education of patients in each CKD stage. During first stage (I and II) it has
to from basis of prophylactics, in stage III adequate nephroprotection and stage
IV enable conscious choice of the renal replacement therapy mode. National
Consultant in Nephrology Board recommend development of complex program
of CKD patients education in each region using as example already existing
programs in Gdansk and Warsaw. Regional Consultants in Nephrology has to
coordinate development and functioning of such programs.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 116-118)

Wprowadzenie
Zarówno w wiecie, jak i w Polsce obserwujemy narastaj¹c¹ liczbê pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek, z których pewna
czêæ bêdzie w przysz³oci wymagaæ leczenia nerkozastêpczego [19]. Wzrost ten wi¹¿e siê ze zwiêkszaj¹c¹ siê czêstoci¹ wystêpowania nadcinienia têtniczego, innych
chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy, a wiêc jednostek mog¹cych potencjalnie prowadziæ do pogorszenia funkcji nerek
[22,24].
Zauwa¿ono istotny zwi¹zek pomiêdzy
stanem wyedukowania tej populacji w zakresie chorób nerek i ich leczenia, a iloci¹
powik³añ oraz dostosowaniem siê pacjentów do zaleceñ lekarskich. Dotyczy to
zmniejszenia czêstoci hospitalizacji z powodu narastaj¹cych objawów choroby nerek, poprawy kontroli gospodarki wapniowofosforanowej, kontroli niedokrwistoci oraz
stanu od¿ywienia. Zw³aszcza widoczne jest
to w perspektywie du¿ego odsetka pacjentów zbyt póno zg³aszanych do leczenia
nefrologicznego, co ma miejsce zarówno w
Polsce, jak i innych krajach. Póne kierowanie chorych do nefrologa oprócz negatywnych skutków medycznych, ma to tak¿e
znamienny wp³yw na zwiêkszenie kosztów
leczenia [20,21].
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Edukacja pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek (PCHN)
Pacjenci, którzy trafiaj¹ do nefrologa,
otrzymuj¹ od niego informacje na temat ich
choroby, leczenia, a w szczególnoci przeszczepiania nerek oraz dializoterapii. Wydaje siê jednak, co potwierdzono badaniami, ¿e taki sposób edukacji nie jest wystarczaj¹cy. W niektórych krajach (W³ochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Holandia,
Kanada) istniej¹ ju¿ strukturalne programy
edukacji pacjentów [4,12,13,14,16]. Podobne programy powsta³y ju¿ w dwóch orodkach polskich (Klinika Nefrologii i Transplantologii Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Klinika Nefrologii, Chorób Wewnêtrznych i Dializoterapii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego) [2,3,29,30].
Edukacja taka nie stanowi integralnej
czêci Poradni Nefrologicznej, ale jest z ni¹
cile powi¹zana. Prowadzenie takiej edukacji le¿y w gestii Poradni Edukacyjnej istniej¹cej przy Oddziale Dializ, do której pacjenci s¹ kierowani przez lekarza Poradni
Nefrologicznej. Takie skierowania nastêpuje obligatoryjnie w przypadku wszystkich
pacjentów, którzy osi¹gnêli wartoæ eGFR
na poziomie 30 ml/min.
W orodkach, gdzie istnieje obecnie
Program Edukacji Pacjentów (PEP), prowa-
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dzony jest on wspólnie przez nefrologa oraz
pielêgniarkê nefrologiczn¹, wiêkszoæ spotkañ prowadzona jest jednak przez pielêgniarkê. Zwykle s¹ to trzy spotkania, w czasie których stopniowo i w sposób interaktywny przekazywane s¹ informacje na temat chorób nerek, leczenia nerkozastêpczego (przeszczepiania nerek, dializy otrzewnowej, hemodializy), ale tak¿e leczenia dietetycznego oraz zmiany stylu ¿ycia. Informacje te s¹ wyszczególnione w postaci listy zagadnieñ do omówienia, co powoduje
ujednolicenie przekazu. Proces ten wsparty
jest poprzez omówienie i przekazanie broszur, pokazanie filmu na temat chorób nerek, sprzêtu dializacyjnego, wizytê w oddziale dializ, rozmowy z innymi pacjentami. Pomimo istniej¹cych ram, program
mo¿na indywidualnie dostosowywaæ do
szczególnych warunków oraz poziomu i
wymagañ pacjenta.
Stanowisko Zespo³u
Zespó³ Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii po zapoznaniu siê z dotychczasowymi dowiadczeniami na polu edukacji pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek
obejmuj¹cymi zarówno orodki w krajach
Europy Zachodniej, Kanady i Stanów Zjednoczonych [4,12,13,14,16] jak te¿ dowiadczenia polskie [2,3,15,28,29,30] stwierdza
co nastêpuje:
1. Edukacja pacjentów z PChN winna
byæ istotnym elementem postêpowania z
chorymi z tym zespo³em chorobowym niezale¿nie od stanu jego zaawansowania:
a) Osoby zdrowe b¹d te¿ pacjenci
znajduj¹cy siê w stadium I PChN powinni
byæ zaznajamiani z danymi dotycz¹cymi
czêstoci wystêpowania tego zespo³u w
przeciêtnej populacji oraz zagro¿eñ wynikaj¹cych z tego tytu³u. Dodaæ nale¿y, i¿ zgodnie z badaniami epidemiologicznymi czêstoæ wystepowania PChN okrela sie na
10-18% spo³eczeñstwa [24,25]. W grupach
ryzyka (nadcinienie, cukrzyca itp) zespó³
ten mo¿e dotyczyæ ponad 50% tej subpopulacji [24].
b) U pacjentów w stadium II i III PChN
edukacja poza powy¿szymi celami ogólnymi winna siê koncentrowaæ na wiedzy dotycz¹cej niefarmakologicznych i farmakologicznych metod nefroprotekcji [7,18,20,26].
Jest to bowiem okres, w którym odpowiednio dobrana nefroprotekcja mo¿e przynieæ
najlepsze efekty tak z medycznego, jak te¿
farmakoekonomicznego punktu widzenia.
c) W stadium IV PChN edukacja winna poza wymienionymi uprzednio obejmowaæ problematykê leczenia nerkozastêpczego jako przygotowanie do dokonania wiadomego wybrania odpowiedniej metody tej
terapii w przysz³oci. Metod¹ z wyboru przynosz¹c¹ najlepsze efekty tak dla pacjenta,
jak te¿ dla systemu opieki zdrowotnej jest
niew¹tpliwie wyprzedzaj¹ce przeszczepienie nerek, najlepiej od ¿ywego spokrewnionego dawcy [8,17]. Sporód metod dializoterapii zalecana powinna byæ w pierwszym
okresie krocz¹ca forma dializy otrzewnowej
[1,9,10,11,27]. Pacjent powinien mieæ mo¿liwoæ wyboru sporód wszystkich metod

leczenia nerkozastêpczego. Jeli która z
metod nie jest dostêpna w danym Oddziale
Dializ, powinien on mieæ mo¿liwoæ bycia
skierowanym do oddzia³u, gdzie jest prowadzona.
d) Wród pacjentów znajduj¹cych siê
w V stadium PChN konieczne jest szerzenie wiedzy na temat mo¿liwoci powik³añ
zwi¹zanych z dializoterapi¹ oraz zasad
wspó³dzia³ania pacjenta oraz jego bliskich z
zespo³em lecz¹cym dla osi¹gniêcia jak najlepszych wyników leczenia zarówno w zakresie fizycznym, jak te¿ w sferze jakoci
¿ycia [7,23].
e) Szczególny rodzaj edukacji niezbêdny jest pacjentom po przeszczepieniu nerki, po to aby wpoiæ im zasady samokontroli
oraz przestrzegania zaleceñ niezbêdnych
dla uzyskania jak najlepszych wyników tej
terapii [6].
2. Kompleksowy program edukacji pacjentów nefrologicznych powinien byæ opracowany dla ka¿dego regionu pod nadzorem
w³aciwego Konsultanta w oparciu o wiod¹cy w tym zakresie udzia³ orodków akademickich i/lub orodków powi¹zanych bezporednio z odpowiednim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Nefrologii. Ka¿dy
Oddzia³ Nefrologiczny i/lub Orodek Dializ
powinien zapewniaæ pacjentom edukacjê na
temat chorób nerek na odpowiednim poziomie. Informacja o przeprowadzeniu szkolenia oraz dokonanym wspólnie przez pacjenta, jego rodzinê/partnera oraz personel medyczny wyborze metody terapii, podpisana
przez pacjenta, powinna byæ obligatoryjnie
do³¹czona do jego historii choroby.
3. Szczególn¹ rolê do odegrania w procesie edukacji pacjentów maj¹ pielêgniarki
pracuj¹ce w orodkach nefrologicznych i
transplantacyjnych. Nale¿y w przysz³oci
d¹¿yæ do stworzenia stanowisk pielêgniarek edukacyjnych [3]. Problemy zwi¹zane z
edukacj¹ pacjentów powinny byæ sta³ym elementem w programie szkolenia podyplomowego lekarzy i pielêgniarek nefrologicznych.
4. Stworzenie jednolitego programu edukacji pacjentów wymaga wielu wysi³ków ze
strony calego rodowiska nefrologicznego.
W ich tworzeniu nale¿y wykorzystywaæ dotychczasowe kilkuletnie dowiadczenia z
prowadzeniem programów edukacyjnych w
orodkach gdañskim i warszawskim oraz
dowiadczenia zagraniczne. Wsparcia w
tym zakresie nale¿y spodziewaæ siê od firm
medycznych i farmaceutycznych zainteresowanych t¹ problematyk¹.
5. Na obecnym etapie rozwoju programów edukacyjnych nale¿y byæ zdanym na
w³asne si³y, które wspomagaæ bêd¹ darczyñcy zainteresowani szerzeniem tej idei w rodowisku nefrologicznym oraz objêciem edukacj¹ jak najszerszych rzesz spo³eczeñstwa.
Liczymy, i¿ stworzenie podwalin organizacyjnych tego programu znajdzie uznanie w
oczach Resortu Zdrowia oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia. Winno to w przysz³oci
doprowadziæ do uznania edukacji jako
wiadczenie zdrowotnego znajduj¹cego
swoje odbicie w odpowiedniej refundacji
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kosztów tego postêpowania.
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