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La incidència de peritonitis en diàlisi peritoneal és variable segons els països, àrees i centres. Estan identificats 
els factors de risc de peritonitis associats al pacient, no estan tan clars els factors associats al centre. 
Objectiu: Valorar si el risc de peritonitis és diferent en els centres de Catalunya i els factors associats. 
Material i mètodes: Dades del Registre de Malats Renals de Catalunya, mitjana de 5 anys (2012-2016): taxa de 
peritonitis, temps a 1ª peritonitis i tamany de centre: petit (< 10 pacients/incidents/any i/o < 20 
pacients/prevalents/any) gran (> 10 pac/incidents/any i > 20 pac/prevalents/any). Valoració factors organitzatius: 
enquesta de 14 ítems (recursos, activitat...). 
Resultats: S’inclouen 1373 pacients, el 73,3% no presenta peritonitis durant els 5 anys. Taxa de peritonitis 
variable entre centres, la majoria dins les recomanacions de la ISPD. En diàlisi peritoneal automàtica la taxa de 
peritonitis és més baixa i el temps a primera peritonitis més alt que en diàlisi peritoneal contínua ambulatòria 
(DPCA) 
Els centres petits tenen una taxa de peritonitis superior als grans 0,37 vs 0,29 epis/pac/any (p=0,009) a expenses 
de la taxa de DPCA 0,46 vs 0,32 (p=0,006). També els centres petits presenten un temps més curt a primera 
peritonitis en DPCA 155,3 vs 276,1 mesos (p = 0,02). 
S’ha observat una correlació negativa entre la taxa de peritonitis i el nombre de malalts prevalents -0,34 
(p=0,1004) i incidents -0,26 (p=0.03). 
No s’ha trobat correlació entre la ratio infermera/pac DP i la taxa de peritonitis. No s’han analitzat la resta de 
factors organitzatius per ser homogenis en els centres. 
Conclusions: Els centres amb menys malalts incidents i prevalents tenen una taxa de peritonitis més elevada i un 
temps més curt a la primera peritonitis que els centres amb més malalts, a expenses dels malalts en DPCA. No 
s’han detectat altres variables relacionades. 
 
 
 

	


