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Objectiu Analitzar les característiques del pacients i les causes de l’inici no programat de diàlisi (INP) al nostre 
hospital. Mètode Pacients amb IRC estadi III-V prediàlisi que entren en programa de TSR de forma no 
programada a través de catèter entre el 1/01/2011 i el 15/02/2014. Resultats 43 pacients, 26 homes (60.47%). 19 
DM2 (44,19%). 24 pacients (55.8%) desconeguts vs 19 (44.2%) coneguts pel servei de nefrologia en els 6 mesos 
previs a l’inici del TSR. Principals causes de l’INP: sepsis (5) i evolució natural de la malaltia (4) en els coneguts; 
síndrome nefrítica sobreimposada (4), ràpida progressió de la malaltia de base (4), entre els desconeguts. La 
principal diferència entre els pacients coneguts enfront els desconeguts fou una pitjor funció renal a l’inici del 
TRS. L’accés fou temporal en el 30% coneguts i en el 50% dels desconeguts. El seguiment previ mitjà dels 
pacients coneguts fou de 30 mesos. La meitat dels pacients havien rebut informació de tècniques prèviament a 
l’ingrés (47.4%), una mitjana de 26.58 mesos abans i 5 ho feren durant l’ingrés. Dels pacients coneguts, 7 
escolliren DP, 6 HD, 2 no escolliren i la resta no està registrat. Malgrat això, el TSR definitiu en 4 dels pacients 
que havien escollit DP fou l’HD. Dels 10 pacients que foren èxitus després de l’INP: 5 coneguts i 5 desconeguts 
amb una supervivència mitjana de 8.8 vs 5.5 mesos, respectivament. Conclusions Dels pacients que presenten 
INP, un 45% són pacients amb IRC coneguts a les nostres consultes, d’edat avançada i elevada morbiditat. 
Caldria minimitzar l’INP ja que un 20% dels pacients ho faran per una causa predictible. Cal incentivar la 
informació de tècniques prèviament i durant l’ingrés, realitzar l’accés amb antelació i preservar, si és possible, 
l’elecció de la modalitat tècnica que inicialment havia escollit el pacient. 


