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Ocena wiedzy nefrologicznej u uczestników
wiatowego Dnia Nerek w latach 2010-2011
w orodku gdañskim
W wielu krajach na ró¿nych kontynentach, co najmniej 10-12% ludzi cierpi
na przewlek³¹ chorobê nerek (PChN) w ró¿nym stopniu zaawansowania. Dane
te wskazuj¹ jasno, ¿e PChN jest problemem znacznie czêstszym ni¿ dotychczas siê spodziewano. Dlatego nale¿y propagowaæ programy wczesnego wykrywania chorób nerek oraz przeprowadzaæ edukacjê spo³eczeñstwa i rodowiska medycznego w tym zakresie. Temu ma s³u¿yæ wiatowy Dzieñ Nerek, organizowany co roku w marcu na ca³ym wiecie. Celem niniejszego artyku³u jest
ocena wiedzy nefrologicznej uczestników wiatowego Dnia Nerek w Gdañsku
w latach 2010-2011 na podstawie przeprowadzonej ankiety. Analizê ankiety przeprowadzono dla ca³ej badanej grupy oraz wyodrêbnionej podgrupy osób, które
choruj¹ na chorobê przewlek³¹. Poród ogó³u badanych jak i w grupie z chorobami przewlek³ymi znajomoæ powik³añ nadcinienia têtniczego zadeklarowa³o
ponad 70% uczestników, cukrzycy ponad 65%. Natomiast objawy PChN by³y
znane dla oko³o 40%, pojêcia kreatynina/eGFR dla 30%, za pojêcie dializa/
przeszczep dla oko³o 70% badanych. G³ównym ród³em informacji medycznej
by³y czasopisma niemedyczne dla ponad 50% uczestników badania. Natomiast
lekarza jako ród³o wiedzy medycznej wskaza³o ponad 40% badanych. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e standardy miêdzynarodowe i krajowe zalecaj¹ rozpoczêcie edukacji pacjenta nefrologicznego na tyle wczenie, aby u³atwiæ wybór metody leczenia nerkozastêpczego Dodatkowo w ka¿dym stadium choroby edukacja powinna byæ ukierunkowana na podnoszenie wiedzy i umiejêtnoci ¿ycia z chorob¹,
zw³aszcza u osób z ryzykiem szybkiej progresji PChN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 85-88)
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The assessment of nephrological knowledge
of participants of World Kidney Day in Gdansk Center
in 2010 and 2011 year
In many countries on different continents, at least 10-12% of people are suffering from chronic kidney disease (CKD). These data indicate that CKD is a big
problem, much more than previously expected. Therefore, programs should be
promoted for early detection of kidney diseases and carry out public education
and also the medical community. Therefore the World Kidney Day is held every
year in March around the world. The aim of this article was the assessment of
the nephrology knowledge of participants of the World Kidney Day in Gdansk in
2010-2011. Analysis of the survey conducted for the entire cohort and a separate subgroup of people who suffer from chronic disease. Among the total sample and in the group with chronic disease, complications of hypertension knowledge was declared by more than 70% of the participants, diabetes more than
65%. However the symptoms of CKD have been known only for about 40%, the
concept of creatinine / eGFR to 30%, while the concept of dialysis / transplant
for about 70% of respondents. The main source of medical information were
non-medical journals for more than 50% of study participants. However the doctor as a source of medical knowledge, identified more than 40% of respondents. Please note that international and national standards recommend starting
nephrology patient education early enough to facilitate the selection of renal
replacement therapies addition, at each stage of the disease education should
be aimed at enhancing knowledge and skills of living with the disease, especially in people with risk of rapid progression of CKD.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 85-88)
Wstêp
Oprócz chorób sercowo-naczyniowych,
cukrzycy, nadcinienia têtniczego i oty³oci
,przewlek³a choroba nerek (PChN) zosta³a
uznana za chorobê cywilizacyjn¹ XXI wieku

[28]. W wielu krajach na ró¿nych kontynentach, co najmniej 10-12% ludzi cierpi na
PChN w ró¿nym stopniu zaawansowania.
Dane te wskazuj¹ jasno, ¿e PChN jest problemem znacznie czêstszym ni¿ dotychczas
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siê spodziewano. Dlatego nale¿y propagowaæ programy wczesnego wykrywania chorób nerek oraz przeprowadzaæ edukacjê
spo³eczeñstwa i rodowiska medycznego w
tym zakresie. Temu ma s³u¿yæ wiatowy
Dzieñ Nerek, który jest doroczn¹ impreza
promocyjno-owiatowa, polegaj¹c¹ na przeprowadzaniu badañ profilaktycznych nerek,
odczytów, wyk³adów, konferencji prasowych
oraz akcji edukacyjnych, maj¹cych na celu
podniesienie wród ludzi wiadomoci znaczenia nerek oraz informowanie o tym, ¿e
choroby nerek s¹ powszechne i mo¿na je
leczyæ. Dzieñ ten obchodzony jest w drugi
czwartek marca [2,21,27]. Inicjatorami ustanowienia wiatowego Dnia Nerek s¹ dwie
organizacje typu non-profit: Miêdzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne (ang.International Society of Nephrology ISN) oraz
Miêdzynarodowa Federacja Fundacji Nefrologicznych (ang. International Federation
Kidney Foundation IFKF).ISN jest organizacj¹ za³o¿on¹ w 1960 roku, której misj¹ jest
wiatowy rozwój nefrologii. Przygotowuje i
przeprowadza ona liczne programy edukacyjne, szkoleniowe i badawcze maj¹ce na
celu ograniczenie czêstoci wystêpowania
choroby nerek na ca³ym wiecie. Jej cz³onkami jest ponad 9000 badaczy, lekarzy i pracowników s³u¿by zdrowia ze 126 krajów.
Natomiast IFKF zrzesza natomiast 52 fundacje nefrologiczne i grupy pacjentów z 37
krajów. Zosta³a ona za³o¿ona w 1999 roku.
Celem Federacji s¹ dzia³ania poprawiaj¹ce
stan zdrowia, jakoæ ¿ycia osób cierpi¹cych
na chorobê nerek, a ponadto rozpowszechnienie najwy¿szych standardów leczenia i
opieki nad chorymi oraz promowanie badañ
dotycz¹cych chorób nerek. Po raz pierwszy
w 2003 roku, Joel Kopple, za³o¿yciel IFKF
zaproponowa³ ustanowienie wiatowego
Dnia Nerek. Wynika³o to z faktu, i¿ PChN
zbyt rzadko jest rozpoznawana i wystêpujê
znacznie czêciej ni¿ dotychczas s¹dzono.
Ostatecznie obydwie organizacje og³osi³y
obchody pierwszego wiatowego Dnia Nerek na 7 marca 2006 roku. Pomimo, ¿e impreza zosta³a zaplanowana z niewielkim
wyprzedzeniem, w obchodach udzia³ wziê³o 48 krajów z ca³ego wiata. Corocznym
obchodom wiatowego Dnia Nerek od 2007
roku towarzyszy has³o: Zadziwiaj¹ce nerki!.
A w zwi¹zku z tym, ¿e cukrzyca i nadcinienie têtnicz¹ s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ przewlek³ej choroby nerek to choroby te zosta³y
zaakcentowanie w szczególnoci podczas
obchodów wiatowego Dnia Nerek w 2009
pod has³em Chroñ nerki - kontroluj nadcinienie têtnicze, a w 2010 roku Chroñ swoje nerki - kontroluj cukrzycê. Od 2006 roku
coraz wiêcej krajów uczestniczy w tej inicjatywie, a Polska od pocz¹tku jest zaanga¿owana w obchody wiatowego Dnia Nerek.
Dorocznym imprezom w naszym kraju
patronuje: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Krajowy Zespó³ Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii, Stowarzyszenie
Nefrologia Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Równie¿
orodek gdañski od pocz¹tku organizuje
badania i warsztaty edukacyjne dla spo³eczeñstwa Trójmiasta w trakcie obchodów
wiatowego Dnia Nerek.
Celem niniejszego artyku³u jest ocena wiedzy nefrologicznej uczestników wiatowego
Dnia Nerek w Gdañsku w latach 2010-2011.
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Tabela I
Charakterystyka badanej grupy.
Characteristics of the study group.
2010

2011

Ogó³em

Iloæ osób

107

69

176

Iloæ kobiet

64 (60%)

44 (64%)

108 (61%)

Iloæ m ê¿czy zn

43 (40%)

25 (36%)

68 (39%)

redni w iek (lata)

55,1

50,9

53

Wy kszta³cenie rednie (iloæ osób)

62 (58%)

40 (58%)

102 (58%)

Wy kszta³cenie w y ¿sze (iloæ osób)

35 (33%)

18 (26%)

53 (30%)

Tabela II
Znajomoæ wybranych zagadnieñ medycznych poród ogó³u badanych osób.
Knowledge of some medical problems among all the patients.
Znajom oæ zagadnienia

2010

2011

ogó³em

Pow ik³ania nadcinienia

73 (68%)

52 (75%)

125 (71%)

Pow ik³ania cukrzy cy

66 (62%)

50 (72%)

116 (66%)

Objaw y PChN

41 (38%)

31 (45%)

72 (41%)

Pojecie kreaty nina/eGFR

24 (22%)

28 (40%)

52 (29%)

Pojecie dializa/przeszczep

65 (61%)

57 (82%)

122 (69%)

Materia³ i metody

Badanie ankietowe przeprowadzone zosta³o
wród uczestników wiatowego Dnia Nerek, obchodzonego w Gdañsku w latach 2010-2011. Obchody te wraz z akcja promocyjn¹ oraz mo¿liwoci¹ konsultacji lekarskich odby³y siê w du¿ych
centrach handlowych w centrum miasta. Przygotowane ankiety zawiera³y ³¹cznie 14 pytañ . Pytania dotyczy³y podstawowych informacji (p³eæ , wiek,
wykszta³cenie), obecnoci choroby przewlek³ej
(nadcinienie têtnicze, cukrzyca czy przewlek³a
choroba nerek) czy znajomoci powik³añ nadcinienia têtniczego i cukrzycy. Dodatkowo 4 pytania dotyczy³y zagadnieñ nefrologicznych (czy
uczestnik zna objawy PChN, pojêcie kreatynina,
eGFR, przeszczep i dializa). Ostatnie pytanie dotyczy³o ród³a informacji medycznych dla danej
osoby: czy jest to osoba lekarza, czasopisma niemedyczne, TV Internet czy rodzina i znajomi. Mo¿na by³o w tym pytaniu wskazaæ wiêcej ni¿ jedn¹
odpowied. Podczas wype³niania ankiet istnia³a
mo¿liwoæ zapytania o wyjanienie pytañ.
Analizê ankiety przeprowadzono dla ca³ej badanej grupy oraz wyodrêbnionej podgrupy osób,
które choruj¹ na chorobê przewlek³¹(nadcinienie têtnicze, lub/i cukrzycê, i/lub przewlek³a chorobê nerek).
Wyniki
W badaniu wziê³o udzia³ 176 doros³ych
osób. O planowanej akcji uczestnicy dowiedzieli siê ze rodków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet) lub
przypadkowo wziêli udzia³ w akcji bêd¹c w
centrum handlowym. W roku 2010 liczba
uczestników wynosi³a 107 osób, za w 2011
roku 69. Odsetek kobiet bior¹cych udzia³ w
badaniu wynosi³a oko³o 60%.Zdecydowanie
przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem rednim i wy¿szym. Szczegó³owe informacje w
tym zakresie przedstawia tabela I. W przypadku podgrupy osób z chorob¹ przewlek³¹ liczba uczestników wynosi³a 69. Przewa¿a³y kobiety oraz osoby z wykszta³ceniem
rednim i wy¿szym. Szczegó³owe informa-

cje o tej grupie pacjentów przedstawia tabela III. W badanej podgrupie iloæ osób,
które zadeklarowa³y, i¿ choruj¹ na PChN
wynosi³a 23 (33% pacjentów tej podgrupy).
Poród badanych znajomoæ powik³añ nadcinienia têtniczego zadeklarowa³o 71%
uczestników, cukrzycy 66%. Natomiast objawy PChN by³y znane dla 41%, pojêcia kreatynina/eGFR dla 29%, za pojêcie dializa/
przeszczep dla 69% badanych. Szczegó³owe informacje zamieszczone zosta³y w tabeli 2. W przypadku grupy z chorob¹ przewlek³¹ powik³ania nadcinienia by³y znane
dla 87% uczestników, cukrzycy dla 71%,
objawy PChN dla 40%, pojêcie kreatynina/
eGFR dla 33%, a pojêcie dializa/przeszczep
dla 71% badanych. Szczegó³owa analizê
przedstawia tabela IV. G³ównym ród³em informacji medycznej by³y czasopisma niemedyczne dla 54% uczestników badania oraz
dla 52% osób z grupy z przewleka chorob¹.
Natomiast lekarza jako ród³o wiedzy medycznej wskaza³o odpowiednio 43% w ca³ej
grupie i 45% w przypadku chorych przewlekle. Szczegó³owe informacje obrazuje wykres 1 i 2.
Dyskusja
Obecnie zarówno w Polsce , jaki i na
wiecie obserwujemy wzrost liczby pacjentów z PChN, z których czêæ bêdzie wymagaæ w przysz³oci leczenia nerkozastêpczego [23]. Wzrost ten wi¹¿e siê z wiêksz¹ czêstoci¹ wystêpowania nadcinienia têtniczego czy cukrzycy, mog¹cych potencjalnie prowadziæ do pogorszenia funkcji nerek [22].
Dane epidemiologiczne dotycz¹ce PChN
pokazuj¹, ¿e szacunkowa liczba chorych na
wiecie wynosi 600 milionów, za w Polsce
4,24 miliona [16]. Dlatego te¿ nale¿y podkreliæ, ¿e PChN jest problemem znacznie
czêstszym ni¿ dotychczas przypuszczano.
Proces ten mo¿e równie¿ mieæ znaczne
skutki zdrowotne i ekonomiczne dla ca³ego
kraju. Odpowiednia terapia pacjentów z
PChN mo¿e opóniæ lub nawet zatrzymaæ
progresjê do schy³kowej niewydolnoci nerek. Pod pojêciem terapia nale¿y rozumieæ:
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Tabela III
Charakterystyka podgrupy z chorobami przewlek³ymi.
Characteristics of subgroups with chronic diseases.
2010

2011

Ogó³em

Iloæ osób

43

26

69

Iloæ kobiet

27 (63%)

16 (62%)

43 (62%)

Iloæ m ê¿czy zn

16 (37%)

10 (38%)

26 (38%)

redni w iek (lata)

63,6

56,6

60,1

Wy kszta³cenie rednie (iloæ osób)

26 (60%)

14 (54%)

40 (58%)

Wy kszta³cenie w y ¿sze (iloæ osób)

14 (32%)

7 (27%)

21 (30%)

Tabela IV
Znajomoæ wybranych zagadnieñ medycznych w badanej podgrupie pacjentów z chorobami przewlek³ymi.
Knowledge of some medical problems in the subgroup of patients with chronic diseases.
Znajom oæ zagadnienia

2010

2011

ogó³em

Pow ik³ania nadcinienia

35 (81%)

25 (96%)

60 (87%)

Pow ik³ania cukrzy cy

26 (60%)

23 (88%)

49 (71%)

Objaw y PChN

16 (37%)

12 (46%)

28 (40%)

Pojecie kreaty nina/eGFR

10 (23%)

13 (52%)

23 (33%)

Pojecie dializa/przeszczep

25 (58%)

24 (96%)

49 (71%)

Rycina 1
¯ród³a wiedzy medycznej dla ogó³u badanych osób.
Sources of medical knowledge for the general subjetcs.

Rycina 2
¯ród³a wiedzy medycznej dla pacjentów z podgrupy z chorobami przewlek³ymi.
Sources of medical knowledge for the subgroup of patients with chronic diseases.

przyjmowanie regularne leków, unikanie leków nefrotoksycznych czy odpowiednia dieta, zw³aszcza w przypadku zaawansowa-

nych stadiów PChN. Badania przeprowadzone wród osób dializowanych pokazuj¹, i¿
wiêksza wiedza chorych wi¹za³a siê z lep-
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szym przestrzeganiem zasad funkcjonowania i ¿ywienia [19]. Podobn¹ zale¿noæ zauwa¿ono z cukrzyc¹, u których zaobserwowano lepsza kontrole glikemii [12]. Tak¿e u
chorych z infekcj¹ HIV zdobyta wiedza by³a
zwi¹zana z lepszym przestrzeganiem zasad
przyjmowania leków [20]. Dodatkowo w grupie chorych ze schy³kowa niewydolnocia
nerek, specjalistyczna wiedza dotycz¹c¹
leczenia nerkozastêpczego u dializowanych
otrzewnowo wi¹za³a siê z mniejsz¹ czêstoci¹ zapalenia otrzewnej [14], za u hemodializowanych zaobserwowano zwi¹zek z
koniecznoci¹ zak³adania cewników czasowych [6].
W ogólnej populacji pacjentów z PChN
wiêkszoæ ludzi nie jest wiadoma, ¿e choruje na PChN [7], ale równie¿ zauwa¿a siê
niski poziom wiedzy nefrologicznej u pacjentów bêd¹cych ju¿ po opieka nefrologa [11].
Przyk³adem takie stanu rzeczy mo¿e byæ
badanie, w którym uczestniczy³o 676 chorych z przewlek¹ chorob¹ nerek w stadium
3-5. W badanej grupie, a¿ 35% pacjentów
przyzna³o, i¿ nic nie wie lub wie bardzo niewiele o diagnozie PChN, a prawie po³owa
badanych nie posiada³a wiedzy o mo¿liwociach wyboru i rodzaju leczenia nerkozastêpczego. Chorzy ci byli pod opieka nefrologa przez okres przynajmniej 4 lat. W 2009
roku Wright przeprowadzi³ badanie sonda¿owe wród 401 pacjentów z przewlek³a
chorob¹ nerek w stadium 1-5. Pytania dotyczy³y znajomoci funkcji nerki, metod leczenia nerkozastêpczego, objawów PChN,
kontroli nadcinienia têtniczego czy wp³ywu leków na funkcjê nerek [14,25]. W badaniu tym 22% pacjentów mia³o wiedze o
objawach mog¹cych wiadczyæ o progresji
PChN, 45% uwa¿a³a, ¿e z³a kontrola glikemii u chorych na cukrzyce ma wp³yw na
funkcjê nerki, za tylko 19% uwa¿a³a, ¿e
bia³komocz mo¿e prowadziæ równie¿ do
pogorszenia funkcji nerek. Dodatkowo, ponad 30% ankietowanych we wspomnianym
badaniu nie rozumia³o pojêcia GFR (Glomerular filtration rate) - przes¹czanie k³êbuszkowe. Powszechnie wiadomo, ¿e eGFR (estimated GFR) jest jednym z rekomendowanych wskaników do oceny funkcji nerek
[30]. U¿ywany jest tak¿e w wiêkszoci laboratoriów w Polsce i na wiecie [1,17].
Ponadto wg Jannette osoby bêd¹ce w grupie ryzyka zachorowania na PChN uwa¿aj¹, ze wiedza o objawach choroby, pomaga
w regularnym wykonywaniu badañ przesiewowych, co s³u¿y wczesnemu wykryciu choroby [13]. Natomiast w opisywanym badaniu znajomoæ pojêæ kreatynina/eGFR zadeklarowa³o 29% badanych z ca³ej grupy,
za w grupie pacjentów z chorobami przewlek³ymi wspomniane pojêcia by³y znane
jedynie 33% pacjentów. wiadczy to o niskiej wiedzy, zw³aszcza w grupie osób bardziej nara¿onych na rozwój PChN. Dodatkowo znajomoæ objawów PChN zadeklarowa³o w obydwu grupach 40% badanych.
Taki wynik po raz kolejny potwierdza koniecznoci edukacji spo³eczeñstwa w zakresie problemów nefrologicznych. Ciekawym
spostrze¿eniem opisywanego badania, by³o
zadeklarowanie przez oko³o 70% pacjentów
z ca³ej grupy oraz z podgrupy chorych na
nadcinienie têtnicze lub/i cukrzycê lub /i
PChN znajomoci pojêæ (dializa, przeszczepienie nerki) zwi¹zanych z leczeniem ner-
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kozastêpczym. Byæ mo¿e pewn¹ podpowiedzi¹ na to pytanie by³a prezentacja podczas
opisanej akcji metod leczenia nerkozastepczego.
Nale¿y, równie¿ zaznaczyæ, ¿e pojawienie siê objawów mo¿e wyst¹piæ dopiero w
zaawansowanych stadiach choroby i dopiero wtedy pacjenci poszukuj¹ pomocy i konsultacji specjalisty nefrologa. W lutym 2010
roku badanie TNS OBOP dowiod³o niskiej
wiadomoci polskiego spo³eczeñstwa w
obszarze profilaktyki i leczenia chorób nerek [26]. Polacy pytani o objawy wiadcz¹ce o PChN, wskazywa³y na objawy zaka¿enia uk³adu moczowego. Natomiast 76% badanych twierdzi³a, ¿e nigdy nie mia³o badañ
diagnostycznych w zakresie chorób nerek.
Niespe³na 18% ankietowanych mia³o wiadomoæ wykonywania takich badañ kiedykolwiek. Przy czym, zaledwie 12%, mówi³a
o ich przeprowadzeniu w ci¹gu ostatnich 5
lat, 6% dawniej ni¿ 5 lat temu. Natomiast
jedynie 5% respondentów wskaza³o na mo¿liwoæ powik³añ nefrologicznych u chorych
z cukrzyc¹. Jako najczêciej wymieniane
powik³ania cukrzycy by³y choroby uk³adu
kr¹¿enia (21%), choroby wzroku (19%) nadwagi czy pogorszenia komfortu i sposobu
¿ycia (5%).
W przeprowadzonej przez nas ankiecie
znajomoæ powik³añ nadcinienia têtniczego stwierdzono u 71% badanych, za w grupie osób z chorobami przewlek³ymi wynik
ten wynosi³ 87%. W przypadku powik³añ
cukrzycy procent ten wynosi³ odpowiednio
66% i 71%. Wynik ten jest zaskakuj¹co wysoki. Byæ mo¿e wi¹¿e siê to ze zbyt ogólnym pytaniem, bez wskazania znajomoci
konkretnego powik³ania wymienionych chorób. Warto podkreliæ, ¿e literaturze znajdujemy dowody tak¿e na to, i¿ niska wiedza medyczna pacjenta oraz trudnoci z samoocen¹ zdrowia i choroby maj¹ zwi¹zek z
wystêpowaniem innych chorób przewlek³ych
[5,10]. W tej sytuacja bardzo wa¿ne w edukacji takich chorych jest u¿ycie prostych
zasad komunikacji i odpowiedniego podejcia ze strony personelu medycznego [15].
Przed przygotowaniem materia³ów edukacyjnych i ca³ego programu szkoleniowego
dla pacjentów powinno siê oceniæ zdolnoæ
pacjenta do rozumienia przekazywanych
treci, zarówno w formie pisanej jak i mówionej. Do takiej oceny mo¿emy u¿yæ specjalnego formularza REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy In Medicine) [18]. Narzêdzie to pozwala w szybki i ³atwy sposób
zidentyfikowaæ osoby o niskiej zdolnoci rozumienia przekazywanych treci. Mo¿e byæ
wykonany przez dowolny personel medyczny po krótkim szkoleniu i zabiera to zaledwie kilka minut, aby uzyskaæ wyniki [9]. Wed³ug. Wright'a i Younga, a¿ 20% pacjentów
wymaga specjalnego przygotowania programu edukacyjnego ze wzglêdu na nisk¹ zdolnoæ rozumienia przekazywanej treci
[29,31]. Dotyczy to równie¿ przygotowania
odpowiednich materia³ów edukacyjnych w
formie ulotek, broszur czy bardziej obszernych zaleceñ specjalistów.
Idea³em by³oby, aby ka¿dy lub wiêkszoæ
chorych na PChN zdawa³o sobie sprawê z
postawionej diagnozy i zna³o historiê naturaln¹ tej choroby. Niski poziom wiedzy u
wspomnianych chorych mo¿e wynikaæ z braku dostatecznej informacji od lekarza lub
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pielêgniarki z kliniki czy przychodni nefrologicznej lub zaprzeczenia postawionej diagnozy przez pacjenta [4]. Taka sytuacja
mo¿e prowadziæ do powstania strachu i lêku
przed dalszym leczeniem, zw³aszcza nerkozastêpczym czy nieufnoci¹ wobec personelu medycznego. Wed³ug jednego z badañ wielu chorych z PChN w stadium 1-3
wiedzia³o o postawionej diagnozie, ale nie
zdawa³o sobie sprawy z powagi rozpoznania. Natomiast czêæ chorych w ogóle nie
chcia³a dowiedzieæ siê szczegó³ów o PChN,
pomimo przygotowanych przez personel
medyczny spotkañ edukacyjnych [8]. Dodatkowo wielu chorych podczas rozmowy o
chorobie unika³o s³owa przewlek³y w rozpoznaniu PChN, w zamiast u¿ywa³o sformu³owañ choroba na ca³e ¿ycie lub na zawsze. We wspomnianym badaniu tak¿e
czêæ chorych uwa¿a³a, ¿e nie otrzyma³a
dostatecznego wyjanienia dlaczego ta choroba ma charakter przewlek³y. To dowodzi ,
jak trudna jest rola personelu medycznego
w odpowiedniej edukacji pacjenta z PChN
[8]. Dowodem na trudnoci w komunikacji z
personelem medycznym mo¿e byæ tak¿e
wynik opisywanej ankiety, gdzie nieco ponad 50% osób wskaza³o, jako g³ówne ród³o wiedzy medycznej czasopisma niemedyczne, a dopiero na drugim miejscu lekarza prowadz¹cego.
Podsumowuj¹c, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
standard miêdzynarodowy K/DOQI (Kidney
Outcomes Quality Initiative), jak te¿ stanowisko Zespo³u Konsultanta Krajowego w
dziedzinie Nefrologii zaleca rozpoczêcie
edukacji pacjenta nefrologicznego na tyle
wczenie, aby u³atwiæ wybór metody leczenia nerkozastêpczego [24]. Dodatkowo na
ka¿dym stadium choroby edukacja powinna byæ ukierunkowana na podnoszenie wiedzy i umiejêtnoci ¿ycia z chorob¹, zw³aszcza u osób z ryzykiem szybkiej progresji
PChN [3].
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