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Uvod

V svetu se veča število bolnikov, ki se namesto za začetek dialize odločajo

za konzervativno podporno zdravljenje ali opuščajo dializo, saj je pri

polimorbidnosti dolžina življenja podobna, kvaliteta življenja pa različna. V

naši raziskavi smo preverili poznavanje zakonskih predpisov, odnosa do

konzervativnega zdravljenja, opustitve dialize in paliativne obravnave pri

bolnikih z napredovalo kronično ledvično boleznijo v Sloveniji.

Metode

Raziskavo smo med nefrologi izvedli s pomočjo elektronskega vprašalnika, 

prirejenega po predlogi evropske raziskave »European Renal Best Practice

survey« 1. Vprašalnik je obsegal 36 vprašanj odprtega ali zaprtega tipa.

Rezultati

Na vsa vprašanja je odgovorilo 41 nefrologov, več kot polovica je bilo 

žensk, največ je bilo starih od 35 do 50 let z delovno dobo več kot 10 let 

(57 %) v hospitalni dejavnosti (50 %). 

Zaključek

Nefrologi moramo educirati bolnike o vseh načinih zdravljenja,

upoštevati avtonomijo bolnikov in imeti jasne usmeritve glede

konzervativne ali paliativne oskrbe pri opustitvi dialize.Zahvala Za razdelitev ankete se najlepše zahvaljujem prof. dr. Damjanu

Kovaču. Najlepše se zahvaljujem tudi vsem članom Slovenskega

nefrološkega društva, ki so anketo izpolnili in poslali.
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Več bolnikov z napredovalo kronično ledvično boleznijo bi se po

mnenju nefrologov odločilo za konzervativno zdravljenje, če bi

bila na voljo boljša oskrba teh bolnikov. 84 % vprašanih je

menilo, da zdravstveni delavci niso dovolj seznanjeni z možnostmi

paliativne oskrbe v svoji regiji, samo 2 % je imelo izdelan načrt

paliativne obravnave, čeprav je 57 % takih bolnikov odpuščenih

domov. Izobraževanja o paliativni oskrbi se je v zadnjih treh letih

udeležilo 59 % nefrologov, večina na nacionalnem srečanju ali v

svoji ustanovi (88 %).

Da je pravica do paliative oskrbe urejena zakonsko, jih je vedelo 39 %.
Postopek o vnaprej izraženi volji je poznalo 32 %, dolžino veljavnosti 41 %
vprašanih, a po oceni nefrologov 79 % bolnikov ni seznanjenih s to
možnostjo, čeprav naj bi zdravniki kar v 98 % poznali temelje avtonomije
bolnikov. 11 % zdravnikov je poročalo o bolnikih, ki so na svojo željo
opustili dializno zdravljenje. 86 % jih nima izdelanega postopka o opustitvi
dialize, odločitev v 86 % sprejme konzilij na predlog bolnika ali svojcev (76
%). Če bi bolnikovi volji svojci nasprotovali, bi opustilo dializo le 48 %
nefrologov.


