Czy u każdego pacjenta rozpoczynać
dializoterapię?
Liczba osób dializowanych systematycznie wzrasta. Zjawisko to dotyczy
szczególnie osób w wieku podeszłym. Wiele osób ze schyłkową niewydolnością
nerek charakteryzuje się znaczną współchorobowością. Dane z różnych prac
sugerują, że u wielu pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym i obciążonych
licznymi schorzeniami współtowarzyszącymi rozpoczęcie dializ można opóźnić
o pewien czas. W niektórych przypadkach można w ogóle nie rozpoczynać dializ,
stosując leczenie zachowawcze. Ten sposób leczenia w wybranych grupach chorych może zapewnić zbliżony okres przeżycia do leczenia przy pomocy dializy.
Leczenie zachowawcze może obniżyć koszty opieki nad chorymi oraz poprawić
jakość życia niektórych z nich. Kwalifikacja do leczenia zachowawczego jest jednak możliwa w wybranych grupach chorych po starannym rozważeniu wspólnie
z pacjentem i jego rodziną optymalnego rozwiązania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2014, 18, 222-225)
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Number of dialysed persons increases, mainly through the oldest people.
Many people with end-stage renal failure have many comorbidities. Data from
many works suggest that beginning of dialysis could be delayed, especially in
the cases of old patients with many comorbidities. Sometimes conservative
treatment appears to be the best solution. This kind of treatment may give as
a result similar survival rates as dialysotherapy in some groups of patients.
Conservative therapy may improve some patients quality of life and this kind
of treatment is cheaper than dialysotherapy. Qualification to conservative treatment is possible in some groups of patients after discussion with patient and
his family to find the best solution.
(NEPROL. DIAL. POL. 2014, 18, 222-225)
W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost liczby pacjentów dializowanych. Spośród pacjentów poddawanych
dializom szczególnie szybko zwiększa się
populacja pacjentów dializowanych w podeszłym wieku [1]. W ostatnim dziesięcioleciu
była zauważalna tendencja do tego, aby
rozpoczynać dializoterapię wcześniej tak
aby zapewnić tak zwany zdrowy start. W
rzeczywistości jednak nie ma pewności co
do tego, kiedy dokładnie rozpoczynać dializoterapię i czy w niektórych przypadkach
w ogóle ją rozpoczynać. Generalnie dializoterapię należy rozpocząć u tych pacjentów,
którzy tego potrzebują, wtedy kiedy tego
potrzebują.
W dotychczas przeprowadzonych
badaniach wykazano, że ogólnie rzecz
biorąc rozpoczęcie u pacjenta dializoterapii przedłuża życie w porównaniu z nie
rozpoczęciem dializoterapii. Jednak po
przyjrzeniu się uważniej poszczególnym
pracom w wynikach można zauważyć różnice. W niektórych przypadkach różnice te
były bardzo znaczące- mediany przeżycia
wynosiły dla pacjentów leczonych bez dializ
i dla pacjentów dializowanych odpowiednio
13,9 wobec 37,8 [2]; 21,2 wobec 67,1 [3];
8,9 wobec 28,9 [4] miesięcy. W innych
pracach różnice przeżyć pomiędzy obiema
grupami były bardzo niewielkie 18 wobec
19,6 [5]; 6,3 wobec 8,3[6] miesięcy. Takie
wyniki prac sugerują istnienie dodatkowych
czynników nakładających się na uzyskane
rezultaty. Różnice pomiędzy przeżyciem
w obu badanych grupach pacjentów były
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najmniejsze w przypadku pacjentów z
licznymi obciążeniami chorobowymi, a
szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca [5]. Przeżycie w
obu grupach było zbliżone w przypadku
osób w wieku podeszłym [5,6]. W jednej z
prac, w której wykazano znaczną różnicę
przeżycia pomiędzy leczonymi dializami, a
leczonymi zachowawczo, grupa pacjentów
leczonych zachowawczo była znacznie
starsza i bardziej obciążona chorobami
współtowarzyszącymi [3]. Z drugiej strony
z dłuższym przeżyciem chorych leczonych
zachowawczo korelowały następujące czynniki: płeć żeńska [3], mniejsza ilość chorób
współistniejących [5,7] poziom albumin
powyżej 35 g/l, objęcie opieką nefrologiczną
przed osiągnięciem stadium 5 niewydolności
nerek [8]. W jednym z opracowań wykazano,
że osoby, które od początku decydowały się
na terapię zachowawczą żyły znacznie dłużej (zwykle więcej niż rok) niż osoby, które
na początku zdecydowały się na dializoterapię, a następnie z niej zrezygnowały (od
2 do 46 dni) [9]. Czynnikiem, który zwiększa
śmiertelność wśród osób dializowanych jest
niewątpliwie śróddializacyjna niestabilność
hemodynamiczna, która utrudnia utrzymanie
funkcjonującego stałego dostępu naczyniowego (zespolenia tętniczo-żylnego) [10].
Przy porównywaniu terapii zachowawczej z dializoterapią oprócz okresu przeżycia
należałoby również porównać rzeczywistą
liczbę dni spędzonych przez chorego poza
szpitalem. W jednym z opracowań mimo, że
przeżycie pacjentów dializowanych było wy-
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raźnie dłuższe-37,8 miesięcy w porównaniu
z pacjentami leczonymi zachowawczo-13,9
miesięcy, to jednak okres spędzony przez
pacjentów poza szpitalem był podobny w
obu grupach. Pacjenci dializowani spędzali
47 % dni w szpitalu, w stacji dializ lub w drodze do nich. Pacjenci leczeni zachowawczo
spędzali w podobnych okolicznościach 4%
dni. Kosztem większego odsetka czasu
spędzanego w domu w grupie pacjentów
leczonych zachowawczo było jednak zwiększenie prawdopodobieństwa zgonu w domu
lub hospicjum -czterokrotne w przypadku
grupy leczonej zachowawczo w porównaniu
z grupą leczoną przy użyciu dializoterapii
[11]. Inne prace wskazują, że pacjenci
dializowani spędzali 6,9% całych dni życia
jakie im pozostało jako pacjenci stacjonarni
szpitala [2]. Obciążenie hospitalizacjami
zależało od wieku- pacjenci, którzy przeżyli
pierwsze 90 dni dializoterapii w wieku powyżej 80 lat spędzali 35 dni na pacjenta na rok
w szpitalu [12], w wieku powyżej 70 lat 20
dni w szpitalu na pacjenta na rok [13]. Nie
zmienia to faktu, że pacjenci nawet, jeśli po
przyjeździe z dializy nocowali w domu, to
jakość ich życia była znacznie upośledzona.
Często po powrocie do domu z dializy nie
mieli już nawet siły jeść [14].
Rozpoczęcie dializoterapii wiąże się
z 73% prawdopodobieństwem śmierci w
szpitalu, 29 do 35% leczonych zachowawczo umarło w szpitalu [6,7]. Wiążą się z
tym różnego rodzaju problemy związane ze
śmiercią i umieraniem do których podejście
zależy od wierzeń i poglądów pacjenta i
jego rodziny.
Przy porównywaniu dwóch możliwych
opcji terapeutycznych należy wziąć pod
uwagę jakość leczenia zachowawczego.
Nie może ono być biernym pozostawieniem
pacjenta samemu sobie. Istotne jest wyrównywanie zaburzeń gospodarki wapniowofosforanowej, niedokrwistości, zorganizowanie opieki psychologicznej nad pacjentem i
jego rodziną, leczenie dietetyczne. Wymaga
to często zorganizowania specjalistycznych
zespołów opiekujących się pacjentem składających się z nefrologów, lekarzy opieki
paliatywnej, pielęgniarek, pracowników
społecznych i dietetyków. Wykazano już
skuteczność podobnych zespołów w zakresie opieki nad pacjentami [15].
Bardzo istotnym elementem leczenia
zachowawczego jest leczenie dietetyczne.
W jednej z prac u osób powyżej 70 roku
zastosowano dietę bardzo niskobiałkową
(0,3 g/kg masy ciała na dobę) z suplementacją aminokwasów (100 mg/kg na dobę) i
witamin z grupy B, ze spożyciem kalorii 35
kcal/kg na dobę. Pacjenci byli włączani do
leczenia nerkozastępczego w przypadku
niedożywienia, hiperkaliemii, przewlekającej się hiperwolemii, obecności objawów
mocznicowych. Pacjenci byli obserwowani
przez czas, którego mediana wynosiła 10,7
miesięcy i porównywani z grupą pacjentów
dializowanych (włączanie do obu grup
odbywało się w sposób randomizowany).
W czasie do zakończenia obserwacji 50
% pacjentów będących na diecie niskobiałkowej zmarło, podczas gdy w tym
samym czasie zmarło 55 % dializowanych.
W badaniu tym pacjenci dializowani byli
częściej hospitalizowani niż pacjenci na
diecie niskobiałkowej-częstość hospitalizacji

pacjentów na diecie niskobiałkowej wynosiła 57% częstości hospitalizacji pacjentów
dializowanych. U pacjentów dializowanych
częściej występowały hospitalizacje związane z dostępem naczyniowym w związku z
koniecznością jego wytworzenia i używania
(0,31 wobec 0,15 przyjęć/pacjenta/rok) oraz
z przewodnieniem odpowiednio 0,13 wobec
0,05 przyjęć/pacjenta/rok. Pacjenci leczeni
zachowawczo byli kontrolowani ambulatoryjnie co miesiąc. U chorych, którzy byli na
początku na diecie niskobiałkowej, a następnie rozpoczęli dializoterapię, po rozpoczęciu
leczenia nerkozastępczego nie zdarzały się
w ogóle przypadki hospitalizacji z powodu
przewodnienia. Autorzy tej pracy sugerują,
że pacjenci w okresie leczenia dietą niskobiałkową muszą się nauczyć ograniczeń dietetycznych w tym ograniczeń spożycia soli
oraz ilości spożywanych płynów, co skutkuje
częstszym przestrzeganiem tych zaleceń
w późniejszym okresie. U pacjentów leczonych dietą niskobiałkową nie obserwowano
w tym badaniu niedożywienia. Całokształt
danych z tej pracy sugeruje, że rozpoczęcie
leczenia nerkozastępczego, można u wielu
pacjentów stosujących dietę niskobiałkową
opóźnić o okres nawet około roku, bez narażania pacjentów na większe ryzyko zgonu
i jednocześnie oszczędzając fundusze, które
zostałyby wydane na dializoterapię tych
pacjentów w tym okresie. Leczenie nerkozastępcze dializami jest znacznie droższe niż
leczenie zachowawcze-wedle szacunków z
cytowanej pracy około 5 razy [16].
Szczególnie duże wątpliwości może
budzić włączanie do programów przewlekłej
dializoterapii pacjentów będących pensjonariuszami domów opieki społecznej z
ograniczonymi zdolnościami poznawczymi.
Jedno z przeprowadzonych do tej pory badań wskazuje na bardzo dużą śmiertelność
wśród tej grupy pacjentów. Największa
śmiertelność występowała w ciągu pierwszych 3 miesięcy dializoterapii. Możliwości
funkcjonalne tej grupy pacjentów bardzo
szybko się pogarszały [20]. Pacjenci w podeszłym wieku charakteryzują się najczęściej
takimi cechami jak wątłość i upośledzenie
zdolności do funkcjonowania. Cechami
wątłości są niezamierzony spadek masy
ciała, zwolnienie tempa chodu, słabość,
wyczerpanie, słabość, obniżona aktywność fizyczna [21]. Z wątłością wiążą się
zwiększone prawdopodobieństwo upadków,
niepełnosprawności, hospitalizacji i śmierci.
Z upośledzeniem zdolności do funkcjonowania wiąże się upośledzenie zdolności
do wykonywania podstawowych czynności życia codziennego (activities of daily
living-ADLs) i bardziej złożonych czynności
życia codziennego (instrumental activities
of daily living- IADLs). Do ADLs należą: jedzenie, ubieranie się, korzystanie z toalety,
utrzymywanie higieny osobistej, zdolność
do przemieszczania się, wstawanie z łóżka,
chodzenie [22]. Do IADLs należą: zażywanie
lekarstw, zarządzanie osobistymi finansami,
gotowanie, prowadzenie samochodu, robienie zakupów, używanie telefonu, opieka nad
zwierzętami [23].
Należy także pamiętać, że korzyści
związane z rozpoczęciem dializoterapii
odnośnie czasu przeżycia są tym większe
im młodszy pacjent. Wiąże się to z tym,
że generalnie im młodszy pacjent tym
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jego przeżycie od momentu o rozpoczęcia
dializoterapii jest dłuższe. W jednej z prac
wykazano, że 75% chorych w wieku 65-69
lat przeżywa od momentu rozpoczęcia dializ
4,6 lat, natomiast w wieku powyżej 90 lat
75% pacjentów przeżywa już tylko 1,7 lat od
momentu rozpoczęcia dializ [24].
W celu oceny ryzyka śmiertelności wśród
dializowanych wprowadzono specjalną skalę, która pozwala oszacować ryzyko śmierci
w ciągu 6 miesięcy. Czynnikami ryzyka w
tej skali są: zależność od innych w zakresie
przemieszczania się (3 punkty), BMI (body
mass index- wskaźnik masy ciała) <18.5 kg/
m2 (2 punkty), obwodowa choroba naczyń w
stopniu 3 lub 4 (2 punkty), zastoinowa niewydolność serca w stopniu 3 lub 4 (2 punkty),
ciężkie zaburzenia behawioralne (2 punkty),
nieplanowane rozpoczęcie dializ (2 punkty),
nowotwór złośliwy (1 punkt), cukrzyca (1
punkt), zaburzenia rytmu serca (1 punkt).
Suma uzyskanych punktów wskazuje jakie
jest ryzyko śmierci dla danego pacjenta w
ciągu 6 miesięcy. 0 punktów oznacza ryzyko
8%, 1 punkt- 8-10%, 2 punkty- 14-17%, 3-4
punkty- 21-26%, 5-6 punktów- 33-35%, 7-8
punktów- 50-51%, 9 punktów lub więcej62-70% [25].
Sam fakt rozpoczęcia dializ wiąże się z
pewnym ryzykiem. W jednej z prac porównywano śmiertelność i ryzyko hospitalizacji
wśród pacjentów w obrębie pierwszego roku
dializoterapii, w porównaniu z pacjentami,
którzy przeżyli pierwszy rok dializoterapii.
Wykazano, że największe względne ryzyko
zgonu występuje w drugim tygodniu dializ.
Jest ono 2,95 razy większe niż wśród pacjentów, którzy przeżyli pierwszy rok dializoterapii, RR (relative risk-ryzyko względne)=2,95
przy 95% CI (confidence interval-przedział
ufności). Największe prawdopodobieństwo
hospitalizacji występuje natomiast w ciągu
pierwszego tygodnia dializoterapii RR=1,98
przy 95% CI [26]. W pierwszym miesiącu
dializ występuje również 2,2 razy większe
ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego
lub przejściowego ataku niedokrwiennego
niż u pacjentów dializowanych dłużej niż
rok. Należy tu jednak zaznaczyć, że ryzyko to jest również bardzo duże w ciągu
ostatniego miesiąca przed rozpoczęciem
dializoterapii [27].
Istotne jest, aby w procesie podejmowania decyzji o rozpoczęciu dializoterapii
obok lekarza uczestniczył również pacjent.
Ważne jest przedstawienie pacjentowi realistycznych celów i możliwości, omówienie
z nim wspólnego planu działania, powrót
do rozmowy po wstępnym okresie dializoterapii, tak aby pacjent mógł wyrazić swoje
zdanie odnośnie głównych problemów.
Należy pamiętać, że w części przypadków
dializa nie musi być na zawsze. W niektórych przypadkach istnieje możliwość
zaprzestania programu dializ i powrót do
terapii zachowawczej. W procesie podejmowania wspólnej z pacjentem decyzji istotne
znaczenie mają następujące elementy: dostarczenie informacji w przystępnej formie,
mówienie prawdy, zaprezentowanie wszystkich możliwości, wysłuchanie oczekiwań
pacjenta, podstawą relacji lekarz– pacjent
powinno być zaufanie i obustronna, dobra
komunikacja [28].
Na decyzję pacjenta wpływa wiele
składowych, przy czym znaczenie po223

szczególnych czynników jest odmienne dla
każdego pacjenta. W jednej z prac badano
wpływ różnych czynników na podejmowanie
decyzji odnośnie rozpoczęcia lub nie dializ.
Wykazano, że wpływ na podejmowaną
przez pacjenta decyzję mają: długość życia,
liczba wizyt w zakładzie opieki zdrowotnej,
ograniczenia czasowe, pora dnia kiedy
przeprowadzana jest dializa i dostępność
niepłatnego transportu na dializę. Czynnikami, które powodowały, że pacjenci częściej
wybierali dializoterapię niż leczenie zachowawcze były: długość życia, dostępność
dializy w dzień (zamiast dializ całonocnych),
dostępność niepłatnego transportu, płeć
żeńska, podeszły wiek>= 65 lat). Wyborowi
terapii zachowawczej sprzyjały: większa
liczba wizyt w zakładzie opieki zdrowotnej,
ograniczenie zdolności do przemieszczania
się. Po analizie statystycznej uzyskanych
danych obliczono, że pacjenci byli gotowi na
7 miesięczne skrócenie okresu przeżycia,
aby zmniejszyć liczbę dializ z 4 do 3 tygodniowo. Podobnie pacjenci aby zwiększyć
swoje możliwości poruszania się z bardzo
ograniczonych do trochę ograniczonych byli
gotowi zrezygnować z 15 miesięcznego
okresu przeżycia [29]. W kolejnym opracowaniu wykazano, że terapię zachowawczą
wybierały częściej osoby pozostające w
związku małżeńskim [30]. Znaczenie wpływu
niektórych czynników na podjęcie przez pacjentów decyzji o rozpoczęciu dializoterapii
nie jest jednoznaczne. Do takich czynników
należy odległość miejsca zamieszkania pacjenta od stacji dializ. W omawianym powyżej opracowaniu nie wykazano wpływu tego
czynnika na decyzję odnośnie rozpoczęcia
dializoterapii [29], jednakże wyniki innego
opracowania wskazują, że im dalej pacjent
mieszka od stacji dializ tym chętniej wybiera
leczenie zachowawcze [31]. Należy pamiętać również, że pacjent ma zawsze prawo do
zmiany decyzji odnośnie sposobu leczenia
schyłkowej niewydolności nerek. W jednej
z prac wykazano, że 60% pacjentów żałowało tego, że podjęło decyzję o rozpoczęciu
dializoterapii twierdząc, że podjęli tą decyzję
pod wpływem rodziny lub lekarzy [32].
W końcowym okresie życia pacjenta
ważne jest wypośrodkowanie pomiędzy
odczuciami pacjenta, a optymalnym leczeniem choroby. Z punktu widzenia pacjenta
ważne jest uzyskanie optymalnej jakości
życia, umożliwienie zaangażowania się w
przyjemne czynności, uwolnienie się od objawów, uzyskanie zdolności do niezależnego
funkcjonowania, utrzymanie fizycznego
i psychicznego komfortu, kontrolowanie
objawów, zaplanowanie postępowania w
razie nagłego pogorszenia lub nagłej zmiany
stanu zdrowia, ustalenie możliwości przerwania dializ. Z punktu widzenia leczenia
choroby istotne jest zmniejszenie częstości
hospitalizacji, lepsze przeżycie pacjentów,
optymalizacja ciśnienia tętniczego i suchej
wagi, leczenie niedokrwistości i zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej [33].
Bardzo ważne w rozwiązywaniu problemów z pacjentem jest umiejętne formułowanie celów, które mamy osiągnąć.
Należy ocenić chęć pacjenta do rozmowy,
ogólnie ocenić cele opieki nad pacjentem i
jego preferencje, wykazać jakie są bariery
w procesie podejmowania decyzji, zaproponować plan postępowania zgodny z celami
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pacjenta, upewnić pacjenta co do chęci
pomocy mu [34].
Pełny kontakt z pacjentem nie zawsze
jest możliwy. Bywa wiele sytuacji w których
u pacjentów dochodzi do upośledzenia poznawczego, które może wynikać zarówno
ze zmian naczyniowych jak i neurodegeneracyjnych. Zmiany te mogą być powiązane
zarówno z tradycyjnymi (starzenie się,
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia) jak i nietradycyjnymi czynnikami
ryzyka (przewlekłe zapalenie, toksyny mocznicowe, stres oksydacyjny) [35].
Oprócz rozważania, czy rozpoczynać
dializowanie pacjentów w ogóle, istotne jest
ustalenie momentu rozpoczęcia dializ. W
jednej z prac wykazano, że wczesne rozpoczynanie dializ ( w zakresie GFR-glomerular
filtration rate- wskaźnik filtracji kłębuszkowej- 10-14 ml/min.), skutkuje podobnym
przeżyciem w okresie 3,59 lat, co późne
rozpoczynanie dializ (w zakresie eGFR 5-7
ml/min.) i podobną ilością objawów niepożądanych [11]. Innym badaniem mającym na
celu ustalić optymalny moment rozpoczęcia
dializoterapii było badanie IDEAL. Wyniki
tego badania sugerują, że dializoterapię
można zwykle odłożyć o około 6 miesięcy.
Decydujące znaczenie przy podejmowaniu
decyzji o rozpoczęciu dializ mają objawy
kliniczne, a nie wyniki badań laboratoryjnych
w tym eGFR (estimated glomerular filtration
rate- szacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej). Ważne jest aby objąć pacjenta
opieką nefrologiczną odpowiednio wcześnie,
tak aby przeprowadzić edukację pacjenta
najlepiej według dobrze zorganizowanego
planu, dobrze jest wcześniej zaplanować
rozpoczęcie dializ i pacjenta odpowiednio
do tego przygotować [36].
Generalnie przeprowadzone do tej pory
badania wskazują, że decyzję o odłożeniu
dializoterapii podejmowano rutynowo u 7 do
25% pacjentów. Przyczyną najczęściej były:
podeszły wiek, liczne obciążenia chorobowe, upośledzenie zdolności poznawczych i
słaba jakość życia [6,37,38].
Istnieją dane sugerujące, że zbyt wczesne rozpoczęcie dializ może przynieść
więcej szkód niż korzyści. W jednej z prac
w której badano śmiertelność w zależności
od wartości eGFR przy której rozpoczęto
dializoterapię wykazano, że współczynniki
śmiertelności (Cox Hazards Model of
Mortality) rosły wraz z wartością eGFR w
momencie rozpoczęcia dializ. Współczynniki
te wynosiły-nieskorygowane: 2,25; 1,7; 1,29
i skorygowane 1,74; 1,47; 1,23 odpowiednio dla przedziałów e GFR >=15; 10-14,9;
5-9,9 [39].
Standardowo, kiedy włączamy pacjentów do leczenia dializami realizujemy trzy
dializy tygodniowo. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości pacjenci różnią
się zarówno objętością dystrybucji jak i
resztkową funkcją nerek, stosowaną dietą,
współchorobowością, zatem ich rzeczywiste
potrzeby w zakresie wykonywania dializ
nierzadko różnią się pomiędzy sobą. W
jednej z prac wykazano, że wykonywanie
dwóch dializ tygodniowo w obrębie wybranej
grupy chorych- zwłaszcza takich, którzy
niedawno rozpoczęli dializy, nie mają innych
większych obciążeń chorobowych i mają
znaczny stopień zachowanej resztkowej
czynności nerek przyniosło podobne wyniki

w zakresie przeżycia jak leczenie trzema
dializami tygodniowo chorych o podobnej
charakterystyce [40].
Kolejną możliwość poprawy jakości
życia stwarza hemodializa domowa. Dotychczas wykonane obserwacje wskazują,
że również w grupie osób starszych, która
była leczona dializą domową udawało się
uzyskać kilkuletnie przeżycia (do 4-5 lat)
[41].
W czasie leczenia nerkozastępczego
zdarzają się sytuacje kiedy można zaprzestać leczenia dializami. W praktyce jednak
do przerwania leczenia dializami dochodzi
rzadko, ponieważ istnieje wiele przeszkód,
które szczególnie często wiążą się ze spojrzeniem na problem ze strony pacjenta lub
jego rodziny. Do najczęstszych przeszkód
należą: brak świadomości możliwości
odstawienia od dializ, brak akceptacji przerwania dializ jako właściwego rozwiązania,
uważanie przerwania dializ za samobójstwo,
grzech lub coś duchowo nieakceptowanego, traktowanie przerwania dializ jako
poddanie się, obawy przed akceptacją ze
strony innych bliskich osób, nierealistyczne
oczekiwania dotyczące warunków leczenia
i prognozy, brak możliwości podejmowania
decyzji przez pacjenta, strach przed obciążeniem najbliższej rodziny, poczucie równoznaczności przerwania dializ z brakiem
nadziei, który obejmie również niosącego
opiekę. Czasami przeszkody wiążą się z
osobami sprawującymi opiekę medyczną
i wynikają one z błędnej oceny prognozy
pacjenta lub niepewności tej prognozy,
braku zrozumienia dla życzeń pacjenta, niezdolności lub niechęci do zakomunikowania
możliwości zakończenia dializ, etycznego
sprzeciwu wobec odstawienia [33].
W czasie kiedy podejmujemy decyzje
o rozpoczęciu lub odroczeniu dializoterapii
należy pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć
o dodatkowych kwestiach, tak aby uniknąć
niepotrzebnych problemów. Ważne jest
oszczędzanie naczyń, które mogą służyć
do wytwarzania dostępu naczyniowego.
Należy między innymi pamiętać, aby nie
zakładać obwodowych wkłuć centralnych
u pacjentów w stadiach 3-5 przewlekłej
choroby nerek.
U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek należy unikać niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, szczególnie u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, zastoinową niewydolnością krążenia, chorobą
wrzodową żołądka i dwunastnicy. Nie należy
też podawać czynników stymulujących erytropoezę u pacjentów z przewlekłą chorobą
nerek z Hb (hemoglobina) >=10 g/dl, aby
uniknąć niepotrzebnych powikłań. Warto pamiętać również, żeby nie obciążać pacjenta
nadmiernie badaniami, które nie wniosą
istotnych korzyści co do zakresu przeżycia
pacjenta lub poprawienia jego jakości życia.
Na przykład nie należy przeprowadzać rutynowo przesiewu przeciwnowotworowego
u pacjentów z ograniczonym czasem przeżycia bez objawów [42].
Generalnie, kiedy pacjentów w podeszłym wieku poddajemy leczeniu hemodializami, należy pamiętać o tym, że
tempo ultrafiltracji powinno być wolne,
należy unikać epizodów spadków ciśnień,
w utrzymaniu wolemii istotne znaczenie ma
diureza resztkowa, najdłuższe przeżycie jest
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obserwowane u pacjentów, u których dostęp
naczyniowy stanowi przetoka z własnych
naczyń. Nierzadko u starszych pacjentów
zabiegi hemodializ można przeprowadzić
czasowo. Korzystne dla pacjentów mogą
być dializy otrzewnowe z pomocą osoby
drugiej. Najistotniejsze jest zatem adekwatne wykorzystanie dostępnych możliwości
terapeutycznych stosownie do profilu psychologicznego i medycznego pacjenta.
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