
Περίληψη

Το σημερινό ιατρικό μοντέλο διαχείρισης της Χρόνιας Νε -

φρικής Νόσου Τελικού Σταδίου παρουσιάζει αρκετά προβλήματα,

με την αποσπασματικότητα της φροντίδας, τόσο πριν όσο και μετά

την ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας,

να κυριαρχεί στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η αναθεώρηση

του μοντέλου αυτού στη λογική της ολοκληρωμένης ιατρικής φρο-

ντίδας και της μετατόπισης του ενδιαφέροντος από το γιατρό και

τη νεφρολογική ειδικότητα στον ασθενή και την οργανωμένη ιατρι-

κή μονάδα συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση

της βελτίωσης της αξίας υγείας για τον ασθενή. Στο πλαίσιο αυτό ο

ρόλος της Περιτοναϊκής Κάθαρσης καθίσταται καθοριστικός λόγω

των πολλαπλών ωφελειών που προκύπτουν από την χρήση της, τόσο

για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για το σύστημα Υγείας, συμβάλλο-

ντας στην βελτίωση των κλινικών εκβάσεων και στην εξοικονόμηση

σημαντικών πόρων υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συνε-

χώς αυξανόμενο φορτίο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.
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Εισαγωγή

Τα συστήματα υγείας των αναπτυγμένων χωρών αντιμετωπί-

ζουν τα τελευταία χρόνια μια σειρά προκλήσεων καθώς καλούνται

να προσαρμοστούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Oι δημογραφικές αλλαγές, με κυρίαρχη τη γήρανση του πληθυ-

σμού, η πολυπλοκότητα της παροχής φροντίδας, με τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις να μεταβάλλουν διαρκώς το περιεχόμενό της, οι αυ-

ξημένες προσδοκίες των ασθενών καθώς και οι ολοένα και μεγα-

λύτερες δαπάνες που καλούνται να πραγματοποιήσουν τα κράτη

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών

υγείας εκ μέρους των πολιτών τους αποτελούν ορισμένες μόνο από

τις πτυχές του νέου αυτού περιβάλλοντος.

Το σημερινό ιατρικό μοντέλο, το οποίο είναι οργανωμένο γύρω

από τον ανταγωνισμό μηδενικού αθροίσματος, στην βάση της υγείας

ως εμπορεύματος, θεωρείται υπεύθυνο για τις μεγάλες ανισορρο-

πίες και τις αυξημένες δαπάνες που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα συ-

στήματα υγείας. O ανταγωνισμός αυτός αφορά την προσπάθεια με-

τατόπισης του κόστους σε άλλες ομάδες του συστήματος (π.χ. από το
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κράτος στους πολίτες ή από τους ασφαλιστικούς ορ-

γανισμούς στο κράτος), την αύξηση της διαπραγμα-

τευτικής ισχύος των συμμετεχόντων μέσα από την

συγχώνευση νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμεί-

ων, την προσέλκυση περισσότερων ασθενών και

στον περιορισμό της δυνατότητας επιλογής τους κα-

θώς και την μείωση του κόστους, μέσω του περιορι-

σμού των παρεχόμενων υπηρεσιών1. Συγ χρόνως, ο

πολυκερματισμός της φροντίδας και η ακραία εξει-

δίκευση που παρατηρούνται σε όλα τα προηγμένα

κράτη του πλανήτη απομακρύνουν το σύστημα από

τον ασθενή και τις ανάγκες του και ωθούν τους πα-

ρόχους υγείας στο να αναζητούν συνεχώς περισσό-

τερους πελάτες και μεγαλύτερα κέρδη.

Η αναθεώρηση του ισχύοντος ιατρικού μοντέ-

λου καθίσταται επιβεβλημένη και τα τελευταία

χρόνια αρχίζει να αναδεικνύεται ο κεντρικός ρό-

λος των ποιοτικών κριτηρίων και των κλινικών

αποτελεσμάτων ως βασικών παραμέτρων της νέας

αντίληψης για την υγεία. Το εννοιολογικό πλαίσιο

της αντίληψης αυτής προσδιορίζεται από έννοιες

όπως η ποιότητα της φροντίδας απέναντι στους

ασθενείς, η διαχείριση των υφιστάμενων πόρων με

κριτήρια αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη-

τας, η ολοκληρωμένη ιατρική μονάδα και ο κύκλος

περίθαλψης του ιατρικού περιστατικού. Η περίθαλ-

ψη οργανώνεται, πλέον, γύρω από το παθολογικό

περιστατικό (π.χ. χρόνια νεφρική νόσος, ΧΝΝ),

ενοποιώντας διαφορετικές ειδικότητες, θεραπείες,

δραστηριότητες και υπηρεσίες, ενώ ο συντονισμός

της όλης προσπάθειας πραγματοποιείται από την

εξειδικευμένη ιατρική μονάδα η οποία αποβλέπει

στην ολιστική αντιμετώπιση του αρρώστου. Oι πλη-

ροφορίες που λαμβάνει ο ασθενής είναι εκτενείς

και γνωστές σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγο-

ντες ενώ τα αποτελέσματα αξιολογούνται, αναλύο-

νται και καταγράφονται συνεχώς (Σχ. 1). Oι βασι-

κές αρχές του νέου ιατρικού μοντέλου είναι:

– Έμφαση στην αξία για τους ασθενείς, η οποία ταυ-

τίζεται πλέον με την ποιότητα των κλινικών αποτε-

λεσμάτων και όχι με την μείωση του κόστους.

– Βελτίωση της αξίας σε επίπεδο ιατρικού περι-

στατικού: η αγορά βασίζεται στο μεμονωμένο

ιατρικό περιστατικό (π.χ. ΧΝΝ) και τον κύκλο

περίθαλψής του και όχι στην λογική της ιατρικής

ειδικότητας (π.χ. Νεφρολογία).

– O ανταγωνισμός εστιάζεται στα κλινικά αποτε-

λέσματα καθόλη τη διάρκεια του κύκλου της πε-

ρίθαλψης, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα

σε όλους.

– Η αξία καθορίζεται από την εμπειρία του νοσο-

κομείου ή του ιατρικού προσωπικού, από την

κλίμακα των παρεχομένων υπηρεσιών και από

τις γνώσεις σε επίπεδο ιατρικού προσωπικού.

– Επιβράβευση της καινοτομίας που αυξάνει την

αξία.

Κύκλος περίθαλψης ιατρικού περιστα-

τικού

Κάθε κύκλος περίθαλψης ενός ιατρικού περι-

στατικού περιλαμβάνει δεκάδες δραστηριότητες, οι

οποίες πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους και να

συντονιστούν. Oι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν

σε ορισμένες γενικές κατηγορίες, οι οποίες συνι-

στούν τα διαδοχικά στάδια στον κύκλο αξίας της

περίθαλψης (Σχ. 2):

– Πρόληψη

– Διάγνωση

– Προετοιμασία: Η προετοιμασία περιλαμβάνει

την πλήρη ενημέρωση του ασθενούς για το πρό-

βλημα της υγείας του, τις δράσεις που θα πρέπει

να αναλάβει ο ίδιος προκειμένου να βελτιστο-

ποιήσει τα αποτελέσματα της θεραπευτικής πα-

ρέμβασης, την πληροφόρησή του σχετικά με την

ύπαρξη εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών

και την παροχή των γνώσεων εκείνων που θα

επιτρέψουν στον ασθενή να συμμετάσχει ενεργά

στην θεραπευτική διαδικασία.

– Παρέμβαση: η παρέμβαση αναφέρεται σε όλες εκεί-

νες τις δραστηριότητες που συντείνουν στην πλήρη

ίαση ή την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

– Ανάρρωση/αποκατάσταση: η ανάρρωση περι-

λαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώ-

ρα μετά την έξοδο του ασθενούς από την ιατρική

μονάδα και οι οποίες διασφαλίζουν την αποτε-

λεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης

που προηγήθηκε.
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Σχήμα 1. Νέο ιατρικό μοντέλο.
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– Παρακολούθηση: η παρακολούθηση αποτελεί το

τελευταίο τμήμα του κύκλου περίθαλψης και ανα-

φέρεται στον περιοδικό έλεγχο του ασθενούς

ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αναγνώριση μιας

υποτροπής της νόσου και η είσοδος του ασθενούς

σε έναν νέο κύκλο περίθαλψης. Η παρακολούθη-

ση αποτελεί ένα παραγνωρισμένο κομμάτι της

όλης διαχείρισης του ιατρικού περιστατικού, γεγο-

νός που έχει οδηγήσει σε ορισμένες χώρες στην

ανάπτυξη εξειδικευμένων οργανισμών που παρέ-

χουν υπηρεσίες διαχείρισης της νόσου.

Μεταξύ των σταδίων αυτών παρεμβάλλονται

και τέσσερις άλλες δραστηριότητες οι οποίες συν-

δέουν τα στάδια μεταξύ τους και μεγιστοποιούν τα

οφέλη τους.

– Πρόσβαση: η πρόσβαση αναφέρεται στην οργά-

νωση των σημείων πρόσβασης του ασθενούς στο

σύστημα υγείας (π.χ. ιατρικά ραντεβού) καθώς

και στην διακίνησή του εντός αυτού. Oι δραστη-

ριότητες αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επι-

σκέψεις στα ιατρεία και μικροβιολογικά εργα-

στήρια, την μεταφορά των αρρώστων, τις υπηρε-

σίες κατ’ οίκον νοσηλείας και την απομακρυσμέ-

νη συμβουλευτική έχουν ιδιαίτερη αξία καθώς

κοστίζουν, είναι χρονοβόρες και επηρεάζουν

σημαντικά τις κλινικές εκβάσεις μέσα από τις

καθυστερήσεις που ενδεχομένως να προκύψουν.

– Μετρήσεις: οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τις τα-

κτικές εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες

υποβάλλεται ο ασθενής στα διάφορα στάδια του

κύκλου περίθαλψης.

– Ενημέρωση-Πληροφόρηση: η πληροφόρηση

αναφέρεται στην ενημέρωση και την συμβουλευ-

τική των ασθενών, στα ενημερωτικά προγράμμα-

τα σχετικά με την πρόληψη καθώς και στην συμ-

βουλευτική ασθενών σε θέματα συμμόρφωσης

προς τις ιατρικές οδηγίες, δραστηριότητες οι

οποίες καθιστούν τον ασθενή ενεργό δρώντα σε

όλη τη θεραπευτική διαδικασία.

– Αξιολόγηση: η αξιολόγηση περιλαμβάνει την

εκτίμηση των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς

και την διαχείριση των αρχείων των ασθενών.

O κύκλος περίθαλψης της ΧΝΝΤΣ

Η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου

(ΧΝΝΤΣ) απαιτεί μια σύνθετη διαδικασία φροντί-

δας, που συνδυάζει την άμεση κλινική αντιμετώπι-

ση της νόσου με μια μακροχρόνια θεραπευτική μέ-

θοδο, η οποία εμφανίζει ιδιαίτερες τεχνικές απαι-

τήσεις και σχετίζεται με μια σειρά επιπλοκών, που

καθιστούν επιβεβλημένη τη στενή παρακολούθηση

του αρρώστου και τη συνεχή επαναξιολόγηση της

κατάστασης της υγείας του. Η ένταξη της διαχείρι-

σης μιας τόσο σύνθετης διαδικασίας σε έναν ολο-

κληρωμένο κύκλο φροντίδας, υπό την καθοδήγηση

μιας οργανωμένης ιατρικής ομάδας με τη χρήση

όλων των διαθέσιμων πόρων, πληροφοριών και δε-

ξιοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη

ποιότητα φροντίδας, αποτελεί σαφώς μια στρατη-

γική με πολλαπλάσια οφέλη για τον ίδιο τον ασθε-

νή αλλά και για το σύστημα υγείας.

Oι μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης (ΜΕΚ),

ενταγμένες σε ένα τέτοιο πλαίσιο αξίας για τον

ασθενή, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέσα με-

γιστοποίησης του οφέλους για τον χρόνιο νεφροπαθή

και όχι σαν απομονωμένοι θεραπευτικοί στόχοι, οι

οποίοι επιλέγονται με βάση τις συνήθειες ή τις προ-
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τιμήσεις των γιατρών, τον τρόπο αποζημίωσης και

άλλους μη ιατρικούς παράγοντες, που άπτονται του

στρεβλού ανταγωνισμού μηδενικού αθροίσματος

στον χώρο της υγείας . Η προσαρμογή της μεθόδου

στις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής του κάθε αρρώστου, η

αποκόμιση του μέγιστου δυνατού κλινικού οφέλους

από την κάθε μέθοδο καθώς και η αντιμετώπιση των

μεθόδων ως συμπληρωματικών θεραπευτικών λύσε-

ων, από τον συνδυασμό των οποίων θα προκύπτει τε-

λικά το συνολικό όφελος για τον ασθενή, συνιστούν

τις κύριες παραμέτρους ενός σύγχρονου και ποιοτικά

αναβαθμισμένου μοντέλου διαχείρισης της ΧΝΝΤΣ.

O ρόλος της περιτοναϊκής κάθαρσης

O ρόλος της περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ) στο

πλαίσιο αυτό καθίσταται καθοριστικός καθώς πέραν

των πολλαπλών κλινικών ωφελειών για τον ασθενή

(καλύτερη διατήρηση της υπολειμματικής νεφρικής

λειτουργίας, διατήρηση των αγγειακών εφεδρειών

του αρρώστου, καλύτερα αποτελέσματα στην διαχεί-

ριση της αναιμίας και στη μεταμόσχευση, καλύτερη

ποιότητα ζωής κ.α.) συνοδεύεται και από ελαττωμέ-

νο κόστος2-5, σε σχέση με την αιμοκάθαρση (ΑΚ),

οδηγώντας σε μια βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους

για το σύστημα υγείας, τουλάχιστον στα πρώτα χρό-

νια από την έναρξη της εξωνεφρικής κάθαρσης6-10.

Το κόστος μάλιστα των ΜΕΚ αναδεικνύεται σε

κυρίαρχο ζήτημα για τα συστήματα υγείας των προηγ-

μένων χωρών, καθώς οι δαπάνες υγείας που σχετίζο-

νται με την φροντίδα αυτών των ασθενών αυξάνονται

διαρκώς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των

ΗΠΑ στις οποίες η ΠΚ αποτελούσε ανέκαθεν μια πε-

ριθωριακή ΜΕΚ, η οποία αφορούσε στο 7% περίπου

όλων των ασθενών σε εξωνεφρική κάθαρση ή θερα-

πεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Η ρα-

γδαία, όμως, αύξηση των δαπανών υγείας, οι οποίες

ανέρχονται πλέον στο 18% περίπου του ΑΕΠ, σε

αντίθεση με τον μέσο όρο των υπολοίπων αναπτυγμέ-

νων χωρών του OOΣΑ που προσεγγίζει μόλις το

9.5%, οδήγησε τις ηγεσίες του χώρου της υγείας στην

ανάληψη πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των δα-

πανών μέσα από την αύξηση της διείσδυσης της χαμη-

λότερου κόστους ΠΚ στον πληθυσμό των ασθενών με

ΧΝΝΤΣ. Στην κατεύθυνση αυτή οι Neil και συν. το

2009 υποστήριξαν πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να

εξοικονομήσουν περι τα 1.1 δις δολάρια μέσα σε μια

πενταετία από τις δαπάνες υγείας του προγράμματος

Medi care αν η χρήση της ΠΚ έφτανε το 15% από το

7% στο οποίο βρίσκεται σήμερα11. Μια παρόμοια με-

λέτη στην Σιγκαπούρη έδειξε ότι η αύξηση της χρήσης

της ΠΚ από το 21% στο 40% θα μπορούσε να οδηγή-

σει στην εξοικονόμηση περίπου 25 εκατομμυρίων δο-

λαρίων μέσα σε μια πενταετία12. Στην Ελλάδα, τέλος,

το κόστος της ΠΚ εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με

το αντίστοιχο κόστος της ΑΚ, τόσο σε απόλυτους

αριθμούς όσο και σε σχέση με τα QALYs (Ποιοτικώς

Σταθμι σμένα Έτη Ζωής-Quality Adgustel Life

Years)13, γεγονός, το οποίο σε συνδυασμό με την υπε-

ροχή της ΑΚ ως της κυρίαρχης ΜΕΚ που επιλέγεται

για τους ασθενείς με ΧΝΝΤΣ, αναδεικνύει τα μεγάλα

περιθώρια που υπάρχουν στο ελληνικό σύστημα υγεί-

ας για εξοικονόμηση σημαντικών πόρων μέσα από

την βελτίωση της διείσδυσης της ΠΚ.

Προς την κατεύθυνση αυτή η αναβάθμιση της

ποιότητας φροντίδας των περιτοναϊκών ασθενών

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα

για την αύξηση της συχνότητας χρήσης της ΠΚ. Το

ιατρικό περιστατικό της τελευταίας θα μπορούσε

να τεθεί στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας και να

αποτελέσει τον κορμό μιας ξεχωριστής και εξειδι-

κευμένης αλυσίδας φροντίδας, η οποία θα περιλαμ-

βάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτού-

νται για την ολοκληρωμένη διαχείριση της νόσου

και θα εξασφαλίζει τον συντονισμό της δράσης με-

ταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Εν συντομία οι

δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

– Ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενούς και

του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος πριν

την ένταξη

– Διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών

ιδιαιτεροτήτων του ασθενούς πριν την ένταξη

– Ειδικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος

πριν την ένταξη

– Τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα

– Διαχείριση της ακεραιότητας και λειτουργικότη-

τας του περιτοναϊκού καθετήρα

– Εκπαίδευση του ασθενούς μετά την ένταξη

– Πρόληψη και αντιμετώπιση των μείζονων επι-

πλοκών, όπως η περιτονίτιδα

– Τακτικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος

– Τακτική διενέργεια ειδικών δοκιμασιών όπως το

PET

– Τακτική αξιολόγηση της επάρκειας κάθαρσης

μέσω υπολογισμού του Kt/V

– Περιοδικός έλεγχος της καρδιαγγειακής κατά-

στασης του αρρώστου

– Συχνή παρακολούθηση από διατροφολόγο

– Αντιμετώπιση συνυπάρχουσας νοσηρότητας από

άλλες ιατρικές ειδικότητες
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– Αξιολόγηση της κατάστασης συμμόρφωσης του

ασθενούς με τις θεραπευτικές οδηγίες και επα-

νεκπαίδευση όπου αυτή θεωρείται επιβεβλημένη

– Αξιολόγηση και δια βίου εκπαίδευση του επι-

στημονικού προσωπικού

– Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων και πλη-

ροφοριών που αφορούν στην κατάσταση υγείας

του αρρώστου

– Μηνιαία συνταγογράφηση

– Παραγγελίες αναλώσιμων υλικών

Το πλήθος των δραστηριοτήτων αυτών απαιτεί

την διαμόρφωση ενός ξεχωριστού κύκλου περίθαλ-

ψης για την ΠΚ, ο οποίος θα αποτελεί τμήμα ενός ευ-

ρύτερου κύκλου περίθαλψης της ΧΝΝΤΣ, μιας και οι

διάφορες μορφές εξωνεφρικής κάθαρσης συνδέονται

στενά μεταξύ τους, με τον ασθενή να μεταπηδάει από

την μια στην άλλη ανάλογα με τις ανάγκες και τις ευ-

καιρίες που παρουσιάζονται κάθε φορά. Η διαχείρι-

ση του κύκλου αυτού θα πρέπει να γίνεται από μια

ολοκληρωμένη ιατρική μονάδα, είτε στο πλαίσιο ενός

νοσοκομείου, είτε οργανωμένη στον ιδιωτικό τομέα,

η οποία θα επιδιώκει να προσφέρει άριστες υπηρε-

σίες ως προς την αξία για τον ασθενή. Το ζητούμενο

δεν είναι πλέον η προσπάθεια της κάθε ειδικότητας

να προσφέρει τα πάντα σε όλους αλλά η οργάνωση

μιας αυτόνομης ομάδας επιστημόνων η οποία θα ανα-

λαμβάνει την ευθύνη να παρέχει ενιαία και ολοκλη-

ρωμένη περίθαλψη σε ένα συγκεκριμένο ιατρικό πε-

ριστατικό, όπως είναι ο περιτοναϊκός ασθενής.

O κύκλος περίθαλψης της ΠΚ (Σχ. 3) διαφο-

ροποιείται αισθητά από τον κύκλο περίθαλψης

μιας γενικής νοσολογικής οντότητας όπως π.χ. η

ΧΝΝ καθώς πρόκειται για μια περισσότερο σύνθε-

τη θεραπευτική διαδικασία η οποία μπορεί να διαι-

ρεθεί στα παρακάτω στάδια:

1. Προετοιμασία του ασθενούς για ένταξη

2. Δημιουργία ιατρικής ομάδας

3. Παρέμβαση

4. Ανάρρωση

5. Εκπαίδευση

6. Παρακολούθηση

7. Επανεκπαίδευση

8. Αντιμετώπιση επιπλοκών (μέσα από την δη-

μιουργία επιμέρους κύκλων περίθαλψης)

9. Αλλαγή μεθόδου

Σε όλα αυτά τα στάδια η ιατρική ομάδα έχει να

διαχειριστεί τα σημεία πρόσβασης του ασθενούς στο

σύστημα υγείας (π.χ. οργάνωση και προγραμματι-

σμός των ιατρικών επισκέψεων, διακίνηση αρρώ-

στου εντός του συστήματος υγείας, απομακρυσμένη

συμβουλευτική, κατ’ οίκον φροντίδα), τον τακτικό

εργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς καθώς και τις

ειδικές δοκιμασίες που σχετίζονται με τη συνταγο-

γράφηση της μεθόδου, την περιοδική καταγραφή

των κλινικών δεδομένων, τη διαχείριση του αρχείου

των ασθενών, την αποστολή δεδομένων στα εθνικά

μητρώα καταγραφής και, τέλος, την συνεχή ενημέ-

ρωση των αρρώστων σχετικά με την κατάσταση της

υγείας τους, τη συνεχή αξιολόγηση του βαθμού συμ-

μόρφωσής τους και την περιοδική εκτίμηση της συ-

μπεριφοράς υγείας τους όσον αφορά στην πρόληψη

των μείζονων επιπλοκών της μεθόδου.

Τα κλινικά αποτελέσματα που προκύπτουν

από όλο τον κύκλο περίθαλψης αποτελούν το κυ-
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ρίαρχο στοιχείο του νέου μοντέλου διαχείρισης της

ΠΚ. Τα αποτελέσματα αυτά αξιολογούνται σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα, είναι προσβάσιμα σε

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ασθενείς, για-

τρούς, ασφαλιστικό σύστημα, Εθνικό Σύστημα

Υγείας), αποτελούν τη βάση της διαδικασίας ανα-

τροφοδότησης προκειμένου να γίνονται διορθωτι-

κές παρεμβάσεις και περιλαμβάνουν:

– Το βαθμό προσέγγισης των θεραπευτικών στόχων

που τίθενται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδη-

γίες (επίπεδα αιμοσφαιρίνης, διαχείριση της νε-

φρικής οστικής νόσου, επάρκεια κάθαρσης)

– Τη συχνότητα των επιπλοκών όπως οι περιτονί-

τιδες και οι λοιμώξεις του σημείου εξόδου του

περιτοναϊκού καθετήρα

– Τη συχνότητα των νοσοκομειακών νοσηλειών

– Το βαθμό διατήρησης της υπολειμματικής νε -

φρικής λειτουργίας

– Την ποιότητα ζωής του αρρώστου (όπως αυτή

καταγράφεται με τα διάφορα πιστοποιημένα

ερωτηματολόγια)

– Τη συχνότητα της αποτυχίας της μεθόδου.

Φαίνεται λοιπόν πως η σημερινή πρακτική να

παρέχεται από διάφορες νεφρολογικές μονάδες ένα

ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή η προσπάθεια άλλων νε-

φρολογικών κέντρων να επεκτείνουν τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες τους προκειμένου να αυξήσουν τον

κύκλο εργασίας τους παραγνωρίζουν σαφώς την πο-

λυπλοκότητα που σχετίζεται με τους επιμέρους κύ-

κλους φροντίδας της νεφρικής νόσου (ΧΝΝ, ΑΚ,

ΠΚ, μεταμόσχευση) και ενδεχομένως δεν εξασφα-

λίζουν τη μέγιστη αξία για την κατάσταση υγείας του

αρρώστου. Αξία στον τομέα της υγείας δε δημιουρ-

γείται όταν κάποιος πάροχος υγείας προσπαθεί να

προσφέρει κάθε δυνατή υπηρεσία σε όλους, αλλά

όταν προσπαθεί να κάνει άριστα ορισμένα μόνο

πράγματα1. Η συσσώρευση γνώσης, εμπειρίας και

δεξιοτήτων αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της

προσέγγισης αυτής και εξασφαλίζει πολλαπλά οφέ-

λη για τον ασθενή και το σύστημα υγείας9,10. Το γε-

γονός αυτό αποτυπώνεται και σε διεθνείς μελέτες, οι

οποίες αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει το

μέγεθος της περιτοναϊκής μονάδας στις κλινικές

εκβάσεις των ασθενών με την απώλεια της μεθόδου

να είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε μονάδες με < 25

ασθενείς, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες μονάδες

(> 25 ασθενείς), και το ρυθμό απώλειας της μεθό-

δου στις μικρές μονάδες να είναι μεγαλύτερος κατά

31% στον πρώτο χρόνο της μεθόδου και κατά 30%

στον δεύτερο χρόνο14. Στα ίδια συμπεράσματα κα-

τέληξαν οι Huisman και συν. οι οποίοι, μελετώντας

την ολλανδική βάση δεδομένων εξωνεφρικής κά-

θαρσης, βρήκαν πως οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί απώ-

λειας της μεθόδου σχετίζονταν με τον αριθμό των

περιτοναϊκών ασθενών σε κάποιο κέντρο (r= -

0.396, p=0.009), και το ποσοστό των ασθενών στην

ΠΚ επί του συνόλου των ασθενών (r= -0.410,

p=0.006), ενώ ο κίνδυνος απώλειας της μεθόδου

ήταν μεγαλύτερος σε μονάδες με < 20 ασθενείς15.

Το ζητούμενο στο νέο μοντέλο διαχείρισης της

ΧΝΝ δεν είναι η επέκταση των υπηρεσιών που

μπορεί να προσφέρει μια νεφρολογική δομή αλλά

η εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένα ιατρικά περι-

στατικά ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιό-

τητες και εμπειρίες που θα επιτρέψουν τη μεγιστο-

ποίηση του οφέλους για τον άρρωστο. Το κάθε νε-

φρολογικό τμήμα, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτή-

ρα, θα πρέπει να επιλέξει τα ιατρικά εκείνα περι-

στατικά στα οποία εμφανίζει συγκριτικό πλεονέ-

κτημα έναντι των άλλων τμημάτων και γύρω από

αυτά να συγκροτήσει ευρύτερες ιατρικές μονάδες

με τη συμμετοχή διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ΠΚ σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας θα

μπορούσε να αποτελέσει ένα διακριτό κύκλο φρο-

ντίδας μιας πιστοποιημένης νοσηλευτικής δομής,

δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με μεγάλη γεω-

γραφική κάλυψη. O συντονισμός των δραστηριοτή-

των και των επιμέρους διαδικασιών καθώς και η

διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με την κατά-

σταση υγείας των ασθενών σε ΠΚ θα λαμβάνει χώ-

ρα στο επίπεδο της συγκεκριμένης δομής με τα

όμορα νεφρολογικά τμήματα ή τους ιδιώτες νεφρο-

λόγους να διαχειρίζονται διαδικαστικές πράξεις

καθώς επίσης και δευτερεύουσες αλλά εξίσου ση-

μαντικές ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν στους

ασθενείς που διαμένουν στην περιοχή κάλυψής

τους. Βασική, βέβαια, προϋπόθεση για την ενδυνά-

μωση της αξίας του συγκεκριμένου κύκλου φροντί-

δας της ΠΚ είναι η απαγκίστρωση της ολοκληρω-

μένης ιατρικής μονάδας της συγκεκριμένης νοση-

λευτικής δομής από τον τοπικό χαρακτήρα και την

λογική της εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας. Η

προσπάθεια διεύρυνσης και επέκτασης σε άλλες

περιφέρειες ή ακόμα και σε γειτονικές χώρες, εφό-

σον η γεωγραφική θέση το επιτρέπει καθώς επίσης

και η εξυπηρέτηση φιλοξενούμενων από άλλες χώ-

ρες αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την αύ-

ξηση του κύρους της ιατρικής μονάδας και τη συνε-

χή ενίσχυση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών.
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Συμπερασματικά, η ανάγκη αναπροσαρμογής

του ιατρικού μοντέλου διαχείρισης της ΧΝΝΤΣ, με

τον ασθενή και τα κλινικά αποτελέσματα να τίθε-

νται πλέον στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας

φροντίδας οδηγεί στην αναθεώρηση της οπτικής

της νεφρολογικής κοινότητας απέναντι στη μέθοδο

της ΠΚ. Η τελευταία αντιμετωπίζεται πλέον ως μια

συμπληρωματική της ΑΚ μέθοδος η οποία έχει

πολλαπλά οφέλη, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση

της αξίας για την υγεία του ασθενούς και εξοικονο-

μώντας πόρους για το σύστημα υγείας. Ως εκ τού-

του η εφαρμογή της θα πρέπει να λαμβάνει χώρα

σε μια οργανωμένη βάση με τις νοσηλευτικές δο-

μές, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, που θα πι-

στοποιηθούν ως οι πλέον κατάλληλες για τον σκο-

πό αυτό να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικα-

σίες στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ιατρικής μο-

νάδας και του κύκλου περίθαλψης του ασθενούς.

Abstract

The current role of peritoneal dialysis. A. Foun -

toglou, E. Andrikos. Peritoneal Dialysis Unit of

General Hospital Ioannina «G. Xatzikosta», Ioan -

nina, Greece. Hellenic Nephro logy 2015; 27 (3): 223-

229.

The current clinical framework of the manage ment

of End-Stage Renal Disease (ESRD) displays several

problems, due to the fragmentation of care both before

and after initiation of dialysis in every day clinical

practice. It is crucial for the medical stuff to reconsider

the current framework, in order to improve the health

care value of these patients. A paradigm shift from the

nephrologist’s to the patient’s view and the integrated

medical facility is necessary for this purpose. In this

context the role of Peritoneal Dialysis is becoming

crucial, due to the multiple benefits arising from its use,

for the patient and the healthcare system as well. This

will assist the improvement of the clinical outcomes and

will also save scarce financial resources, in order to

address the growing burden of Chronic Kidney Disease.

Key words: cycling of caring, integrated care, model of

health care, peritoneal dialysis.
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