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Introducció i Objectius 
La desnutrició al pacient renal s'associa a un augment de les complicacions i major morbimortalitat. 
La manca d'interès pel que fa al seu diagnòstic i el tractament s'ha relacionat en part amb el desconeixement del 
problema per part dels professionals i gestors sanitaris. Arran d'això, des del grup de Nutrició de Malaltia Renal 
de la SCN, es va decidir dur a terme una "Enquesta de valoració dels Centres en relació amb la Nutrició a diàlisi", 
per conèixer la situació actual en els diferents àmbits sanitaris 
 
Mètodes 
Estudi tipus enquesta a tots els centres i hospitals de Catalunya on es realitzen tractaments de diàlisi, mitjançant 
un formulari web amb 9 preguntes dirigides, tipus multiopció. 
 
Resultats 
En total es rep resposta de 22 centres (45% dels centres enquestats): 13 de l'àrea de Barcelona, 4 de Catalunya 
central, 4 de Girona i 1 de Lleida. El 90,9 % dels centres va respondre que feia valoració nutricional, mitjançant: 
bioquímica, que es fa a tots els centres, anamnesi i exploració física al 75%, dispositius antropomètrics al 72% i 
escales de valoració nutricional al 50% dels enquestats. Les escales més utilitzades, la Valoració Global 
Subjectiva (45%) i la Malnutrition-Inflamatio Score (41%). Respecte a la disposició de nutricionista, el 18% en 
disposa a temps complet i el 23% no en té. Finalment, com a tractaments, destaquem: modificació de la dieta 
(91%), suplements específics per diàlisi (91%), nutrició parenteral intradiàlisi (45%) i estimulants de la gana 
(77%). 
 
Conclusions 
La malnutrició a Catalunya es manega de manera poc uniforme als diferents centres. En un 10% no es fa cap 
valoració i en el 50% aquesta no es fa tal i com marquen les guies de pràctica clínica. La majoria dels centres 
disposen de suplements orals específics però menys del 50% de nutrició parenteral intradiàlisi. 
 

	


