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1.v.Estar Present 
 
2.tr. Estar prop ( d´algú ) per prestar-li 
concurs,ajut. 
 
Un metge,prestar els seus serveis mèdics  
( a un malalt ) 
 
Posar a disposició ( d´algú ) allò de què té 
necessitat, ajudar. 

ASSISTIR* 

*ASSISTIR: Intistut d’Estudis Catalans 
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1.Introducció  

MODEL ABORDATGE  

BIO-PSICO-EDUCACIONAL 

MALALTIA RENAL 
CRÒNICA 

INTERVENCIÓ  

SANITÀRIA 

SALUT 

RESTABLIR / MILLORAR 

QUALITAT DE VIDA 

DETERIORAMENT 
PROGRESSIU 



1.Introducció: Tipus de Tractament Substitutiu Renal 

Objectius  
Programa de 

Tractament Substitutiu 
Renal 

o Millors Resultats 
o Rehabilitació 
o Qualitat de Vida 
o Reinserció Laboral / Educativa 
o Preservació Dinàmica Familiar 
o Minimitzar efectes negatius 
o Reduir Estrés    

 



1.Introducció: Tipus de Tractament Substitutiu Renal 

 
o Trasplantament renal 

 Donant Viu: Tractament d´elecció  
        ( sempre i quan sigui viable) 

 Donant Cadàver 
 

o Diàlisi   
 En centres: Hemodiàlisi convencional / Hemodiàlisi 

On-line 
 Domiciliària: Diàlisi Peritoneal-Diàlisi Peritoneal 

Assistida, Hemodiàlisi domiciliària 
 

o Tractament Conservador 
 
   

 
 

 



http://decisionscompartides.gencat.cat/web/.content/migrat/decisions_compartides/actualitat/2016/Infografia_tractaments_malaltia_renal.pdf 

1.Introducció: Tipus de Tractament Substitutiu Renal 



1.Introducció: Situació de les Tècniques Domiciliàries 



1.Introducció: Situació de les Tècniques Domiciliàries 



1.Introducció: Situació de les Tècniques Domiciliàries 



1.Introducció: Situació de les Tècniques Domiciliàries 



1.Introducció: Situació de les Tècniques Domiciliàries 

www.homedialysis.org 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida 

PACIENT  

CENTRE DEL PROCÉS 
ASSISTENCIAL 

Professionals de la Salut 

Accions individuals i familiars: 

AUTOCURA: Mantenir Estat Saludable 

 

DECISIONS COMPARTIDES 

MAJOR IMPLICACIÓ PACIENT I 
ENTORN 

 

Comunicació bidireccional 
RESTABLIR / MILLORAR 

QUALITAT DE VIDA 



*Informar sobre estat 
avançat de la 

malaltia  

Iniciar programa 
educacional 

Assumpció 
requeriments 

dialítics i elecció 

Creació i 
maduració de 

l’accés 

Inici TSR 

Tractament 
conservador 

 Com donar la mala 
noticia 

Aplicació Principis 
Bioètica moderna 

Decisió plasmada al 
CONSENTIMENT 

INFORMAT 

1-3 mesos 

9-12 mesos 

*Piraino B.Nurses and physicians working together.Perit Dial Int 2006;6:641-42 

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Procés educacional 



o Funció dels ronyons i implicacions de la malaltia renal 
o Aspectes dietètics i nutricionals 
o Mesures d’Autocura   
o Nocions farmacològiques  
o Tractament substitutiu renal 
  - Finalitat de la diàlisi i conseqüències de la no diàlisi 
  - Descripció de cada tècnica ,complicacions i procediments a 

realitzar 

  - Risc més rellevants d’acord a la comorbilitat individual.  

 
 

1* Goodland C et al. The role of peritoneal dialysis in modern renal replacement therapy. Postgrad Med J 2013;89:584-590. 

 

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Procés educacional 



1. Presentar totes les opcions: 
  
     Estudis observacionals sobre Supervivència a cada tècnica 

presenten incertesa  massa  gran com per a denegar la possibilitat 
d’elecció. 

 Les guies internacionals recomanen oferir les diferents opcions 
incloses les tècniques domiciliàries 

 

2. Flexibilitat: 
  
 Deixar la porta oberta a les diferents opcions, es tracta de realitzar 

un tria inicial   

 

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Procés educacional 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Procés educacional 

• Informació sobre l´impacte de la diàlisi en el seu estil de 
vida i els efectes en la seva salut en major mesura que 
sobre supervivència a cada tècnica 1*2*  

• L’ experiència d´altres pacients és una gran influència en 
la decisió dels pacients i cuidadors 2* 3* 

• En ocasions es considera informació poc realista i 
facilitada massa aviat 3* 

 

1* Goodland C et al. The role of peritoneal dialysis in modern renal replacement therapy. Postgrad Med J 2013;89:584-590. 

2*Morton et al.The view of ptients and carers in treatment decisions making for chronic kidney disease:systematic review and thematic syntsis 

qualitive studies.BMJ 2010;340:c112 

3*Thomas et al. The expierence of older people in the shared decision-Making process in advanced kidney care.BioMed Esearch International 

2016. 

 



 

1.Disposar d´informació clara i 
comprensible 

2.Major control sobre la malaltia: 
Més implicació en el procés 

3.Adaptació de les opcions a cada 
persona 

 

 -Millora l´adherència al tractament 1* 

 
 

-Facilita la incorporació a processos 
domiciliaris com la diàlisi domiciliària 2* 

 
-Retràs en l´inici de TSR en etapa prediàlisi 3* 

 

-Augment de la supervivència de pacients 
renals en etapa prediàlisi 3,4* 

El procés educacional és sempre beneficiós per als pacients  
 

1*Weinberger M et al.A nurse-coordinated intervention for primary care patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: Impact on glycemic control and health-related 
quality of life.J Gen Int Med 10:59-66,1995. 

2*Kutner et al. Patient awareness and initiation of peritoneal dialysis.Arch Int Med  2011. 171:119-124 
3*Wu et al.Multidsciplinary predialysis education decreases the incidence of dialysis and reduces mortality-acontrolled cohort study based o  the NFK/DOQI guidelines.Nephrol 
Dial Transplant 2009;24: 3426-3422. 
4*Devins et al.Predialysis psicoeducacional intervention and coping styles influence time to dialysis in chronic kidney disease.Am J Kidney Dis 2003;693-703 

 

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:  Beneficis del procés educacional 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

  

INFORMACIÓ 
REBUDA 

 

 FACTORS 
DEMOGRÀFICS 

-Múltiples Factors Condicionants 
-Gran variabilitat Internacional, inclús dins d´un mateix estat 

 

 NOCIONS QUALITAT 
DE VIDA 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

o Edat: 

Edat més avançada :  

 -Major tendència al tractament conservador*1 

 -Implicació en la presa de decisions*2 

o Comorbilitat:*3 

No sempre influeix en la decisió final.  

La DM és la malaltia crònica més relacionada amb  
elecció Tractament Conservador 

o Altres : Nivell educacional, etnicitat. 

No s’ han observat diferències en la modalitat en 
alguns estudis observacionals. 

 FACTORS 
DEMOGRÀFICS 

1*Carson et al. Is maxium conservative management an equivalent treatment options to dialysis for elderly patients with chronic kidney disease.Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4: 
1611-9 
2*Thomas et al. The expierence of older people in the shared decision-Making process in advanced kidney care.BioMed Esearch International 2016. 

3*Young et al. Symptom burden and quality of life in end-stage renal disease: a study of 179 patients on dialysis and palliative care.Palliat Med 2009;23:111-9 
 
 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

o Estatus Socioeconòmic: 

Pot decantar al Tractament Conservador  

o Factor Centre *1: 

L’ expansió de centres d’ hemodiàlisi fa augmentar la 
proporció de pacients que inicien HD*1 

 -Comparativa anys 1982-2009 a UK :l’ expansió de 
nous centres d’ HD es relaciona amb el descens del 
tractament domiciliari 66,7% al 9% d’ incidents 

 -Comparativa anys 1982-2009 a Regió Conneticut 
EEUU :l’expansió de nous centres d’ HD es relaciona 
amb el descens del tractament domiciliari 22 % al 
13% d’ incidents 

 

 

  

 FACTORS 
DEMOGRÀFICS 

1*Government accountability Office.End stage renal disease.CMS should monitor effect of bundled paymenton home dialysis utilization rates.DC:united states 
government;2009 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

 INFORMACIÓ 
REBUDA 

o Tipus d´informació: 

Complerta o esbiaxada 

o Moment evolutiu malaltia: 

 -Inici urgent de TSR:  

Menor capacitat de decisió. Situació clínica 
subòptima 

Més sugestionables a les nostres paraules 

 -Inici programat de TSR: 

El procés educacional pot incidir més i assegurar una 
decisió meditada 

Tendència a romandre tria inicial 

o Experiència altres pacients: Gran influència*1 

 

 
Morton et al.The view of ptients and carers in treatment decisions making for chronic kidney disease:systematic review and thematic syntsis qualitive studies.BMJ 

2010;340:c112 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

o Mecanismes d´Afrontament de la Malaltia 
Crònica: 

 -Creences religioses*1 

 -Abordatge psicològic*2 

 

 

o Valors Vitals:*3 

 -Independència 

 -Qualitat de Vida*4 

 -Flexibilitat horària ( pacients < 75 anys ) 

 

 

 NOCIONS QUALITAT 
DE VIDA 

1*Elliot B et al. Religious beliefs and practices in end-stage renal disease:implications for clinicians.Jounal Pain and Symptom managment 2012; 44(3) 
2*T.Hyphantis et al. Ego mechanisms of defense are associated with patients’ preference of treatment modality independent of psychological distress in end-stage renal disease. 
Patient Preference and Adherence 2010:4:25-32.  
3*Dahlerus C. Et al.Patient Perspectives on the choice of dialysis modality:Resulsts from empowering patients on choices for renal replacement therapy (EPOCH-RRT)Study.AJKD 
2016 
4**Morton Ret l. Factors influencing patient chocie of dialysis vs conservative care to treat end-stage kidney disease.CMAJ 2012;185(%)  
 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Factors en l’ elecció de TSR 

TRASPLANTAMENT  

RENAL 

TRACTAMENT 
CONSERVADOR 

HEMODIÀLISI 

DIÀLISI PERITONEAL PREDIÀLISI 

HD DOMICILIÀRIA 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Selecció de pacients i Decisions Compartides 

PACIENTS IRC 

 ANYOSOS / DEPENDENTS 

DIÀLISI ASSISTIDA 

-Envelliment població 
-Ascens MRC relacionades amb  Edat 

-Millor cura dels Pacients Crònics 
-Major supervivència Pacients Limitacions 

Físiques 
-Desenvolupament de Biotecnologia  

 

Increment incidència 
de pacients en TSR 

-Barreres Físiques: 
Visió,Mobilitat,Audició 

-Barreres Cognitives: 
Llenguatge,Incumpliment, 

Demència 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Selecció de pacients i Decisions Compartides 

PACIENTS IRC 

 ANYOSOS / DEPENDENTS 

Professionals de la Salut 

Comunicació bidireccional 

 

DECISIONS COMPARTIDES 

MAJOR IMPLICACIÓ PACIENT I 
ENTORN 

 

EÏNES PRONÒSTIQUES 

SCORES PRONÒSTICS 



2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Selecció de pacients i Decisions Compartides 

 SCORES PRONÒSTICS*1 

o Aspectes a incorporar: 
- FRAGILITAT 
 RIGIDESA-DEBILITAT-

ESGOTAMENT-BAIXA ACTIVITAT-
LENTITUD AL CAMINAR 

- EVENTS CENTINEL.LES I 
BIOMARCADORS 

 GANA-PARÀMETRES DE 
MALNUTRICIÓ / INFLAMACIÓ 

 

 

o Aspectes incorporables a 
l’esquema de presa de decisions: 

 -SCORES combinen Comorbilitat i 
dades de laboratori 

 

o Aspectes Ètics: 
- No denegació de tractament 
- Cal contemplar context clínic, opcions de 

canvi 
- Estimacions en poblacions concretes 

 

1*Couchoud c et al. Supportive care: Time to Change our pronostic Tools and their use in CKD.cJASN 2016,11:1892-1901 



HEMODIÀLISI DOMICILIÀRIA  

ASSISTIDA 

1.Requeriments del Pacient: 

-Condicions Mèdiques 

-Condicions de l´Entorn Socio-Familiar 

Cuidador-Observador  

2.Requeriments Estructurals: 

-Domicili del Pacient 

-Centre Sanitari 

 

 

Kidney International 2011 80, 909-911DOI: (10.1038/ki.2011.262) 
http://www.alcergiralda.org/index.php?contenido=23  

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Selecció de pacients i Decisions Compartides 



DIÀLISI PERITONEAL:  

DOMICILIÀRIA ASSISTIDA 

Manual / Automàtica 

1.Requeriments del Pacient: 

-Condicions Mèdiques 

-Condicions de l´Entorn Socio-Familiar 

Cuidador  tècnica 

2.Requeriments Estructurals: 

-Domicili del Pacient 

-Centre Sanitari 

 

 

http://canalsalut.gencat.cat/es/tematics/decisions-compartides/decidir-sobre/malaltia-renal-avancada/opcions-de-tractament/dialisi/dialisi-
peritoneal/ 

Kidney International 2011 80, 909-911DOI: (10.1038/ki.2011.262)  

2.Com s’ arriba a la Diàlisi Assistida:Selecció de pacients i Decisions Compartides 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

MÈDICS 

o MAJOR ADEQÜACIÓ DIALÍTICA 
Permet increment de freqüència de sessions tant 
diürnes com nocturnes 
 

o DESCENS SÍMPTOMES INTERDIALÍTICS 
Augment de freqüència a 5-6-7 sessions setmanals 
multiplica els beneficis per al pacient 
 

o PÒSA EN RELLEU LA IMPLICACIÓ DEL 
PACIENT I CUIDADOR 
Més sensació de control de la malaltia.Pacients 
independents 
 

o FACILITA REHABILITACIÓ 
Social,Laboral,Familiar 
 

o MILLORA QUALITAT DE VIDA 
 
o MAJOR SUPERVIVÈNCIA vs HD-CENTRE 
 

HD DOMICILIÀRIA 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

MÈDICS 

o AUGMENT DE LES COMPLICACIONS DE       
L’ ACCÉS VASCULAR 
 

o PÈRDUA ACCELERADA DE LA FUNCIÓ 
RENAL RESIDUAL 
 

HD DOMICILIÀRIA 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

EMOCIONALS 

o OPORTUNITAT DE MILLORA 
 
 -LLIBERTAT 
 -FLEXIBILITAT 
 -RECUPERAR PARCIALMENT ESTAT SALUDABLE 
 -AFIANÇAR RELACIONS 
 

o GENERADOR D’ ANSIETAT 
 

 -Vulnerabilitat 
 -Por a la solitud 
 -Càrrega familiar: Responsabilitats, medicalització de la llar 
 -Necessitat de contacte amb els professionals sanitaris 
 
1*Cuidadors HD respecte a Cuidadors en Tx.:Major ratio  Ansietat 
i Depressió amb més alteracions de la son. 

HD DOMICILIÀRIA 

1* Avsar U.Et al. Caregiver Burden,Anxiety,Depression and Sleep Quality Diferrences in Caregivers of Hemodialysis Patients Compared with Renal Transplant 
Patients.Transplant proc 2015;47(5):1388-91 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

MÈDICS 

 

DIÀLISI PERITONEAL 

ASSISTIDA 

 

 

o REDUCCIÓ INESTABILITAT HEMODINÀMICA 
 

o NO NECESSITAT ACCESSOS VASCULARS DE 
DIÀLISI 
Trascendent en pacients amb esgotament de les opcions vasculars 
Descens risc Bacterièmia per catéter venós central 

 
o PRESERVACIÓ DE LA FRR 
 
o PÒSA EN RELLEU LA IMPLICACIÓ DEL 
PACIENT I CUIDADOR 
Més sensació de control de la malaltia.Pacients independents 
 

 

o FACILITA REHABILITACIÓ 
Social,Familiar 

 

o MILLORA QUALITAT DE VIDA 
S´eviten desplaçaments freqüents al centre de diàlisi 

 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

MÈDICS*1,2,3,4 

 

 

DIÀLISI PERITONEAL 

ASSISTIDA 

  

o PERITONITIS Resultats variables diferents experiències 

 

o HOSPITALITZACIÓ  
Increment ratio Hospitalitzacions: Major Comorbilitat 

 
o SUPERVIVÈNCIA DE LA TÈCNICA 
No diferències significatives 

 

o SUPERVIVÈNCIA GLOBAL 
No diferències significatives 

 
 

1*Querido S. et al. Results in  Assisted Peritoneal Dialysis: A Ten –Year experience.Int Journal of Nephrology.2015 
2*Verger et al.Influence of autonomy and type of home assitance on the prevention of peritonitis in assited automated peritoneal dialysis patients.An analysis 
of data from the French Language Peritoneal Dialysis Registry.Nephrol dial Transplant 2007;22(4):1218-1223 
3*Lobbedez et al. Assisted peritoneal diaylisis.Experience in a French renal department. Perit Dialysis int 2006;26(6):671-676 
4*Povlsen et al. Assited APD (aAPD) for the elderly patient dependent on a carer. Perit Dialysis int 2006;26(2):spl 110 
 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

EMOCIONALS 

 

DIÀLISI PERITONEAL 

ASSISTIDA 

 

1*Griva K.Quality of life and emotional distress in patients and burden in caregivers: a comparison between assisted peritoneal dialysis and self-care 
peritoneal dialysis.Qual Life Res.2016;25(2):373-84 
2*Baillie et al. Patient and family perspectives on peritoneal dialysis at home:findings from an ethnographic study.Journal of Clinical Nursing 2014;24:222-234 
3*Leoux.Patient´s perspectives on Hihg-Tech home care: a qualitative inquiry into the user-friendliness of four tecnologies.BMC Health Serv Res.2004;4(1):28 

 

o GENERADOR D’ ANSIETAT 
1*    Cuidadors en la DP asistida realitzen més tasques que els 
familiars de la DP no assistida, la seva percepció de càrrega no és 
major.  
Nivells d’ Ansietat i Depressió van ser equivalents en els dos grups. 
 

o PROCÉS ADAPTATIU PER FASES*2 

 -Inici: Satisfacció per l’elecció de la tècnica 
 -Fase Restricció: Adapatació a la tècnica i adaptació de 
l´entorn 
“CASA ENVAÏDA POR LA TECNOLOGIA”*3 

 -Incertesa: Aparició de complicacions-Peritonitis i Por a 
esgotament de la tècnica 
 -Creativitat i Esperança: Incorporació de la tècnica a la vida 
diària i esperança en el Trasplantament Renal. 



3.Efectes de la Diàlisi Assistida sobre Pacients i Cuidadors 

1*Duarte V.et al.Peritoneal Dialysis Caregivers .Poster ISPD Madrid 2013 

Peritoneal dialysis is a valid option for renal replacement therapy even in 

patients with significant comorbidities who require a caregiver to perform 

the technique. 

  

-The clinical results and the technique survival are positive. The incidence 

of peritonitis is low despite the manipulation of various people. 

  

- The abandonment by caregiver fatigue is unremarkable as a cause of 

discontinuation of the technique.  

 

 

- Retrospective study from 

2002 to 2013.  

- We reviewed 78 patients, 13 

of them need help to develop 

de peritoneal dialysis.  

PERITONEAL DYALISIS CAREGIVERS  
CST 



4.Aspectes de millora 

PACIENT 

CUIDADOR 

PROCEDIMENT DIÀLISI 
ASSISTIDA 

RESULTATS 
SATISFACTORIS 

 

FORMACIÓ EN LA 
TASCA*1 

RELLEU EN LA 
TASCA*2 

1*Mollaoglu M et al.Effects on caregiver burden of educations related to home care in patients undergoing hemodialylisis.Hemodial Int 2013;17(3):413-
20 
2*Yu ZL et al.Effectiveness of a day care program in supporting patients on peritoneal dialysis and their caregivers.Int Urol Nephrol 2016;48(5):799-805 

 

TECNOLOGIA 
AMIGABLE 

 

DECISIONS 
COMPARTIDES 


