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Introducció 
Quan des de ALCER ILLES BALEARS ens vam proposar l’elaboració d’aquesta Guia, era
pensant en tu, que t’acaben de diagnosticar la Insuficiència Renal Crònica (IRC) o ja
que estàs en tractament. 

Aquesta Guia vol ser una eina informativa per al pacient, la seva família i el seu
entorn. Tant en el moment que s’acaba de diagnosticar la insuficiència renal com
posteriorment, quan s’està en tractament. Amb aquesta guia disposaràs d’una infor-
mació general que t’ajudarà a dur una vida més plena, en definitiva... a viure millor. 

Has entrat a formar part d’una gran família i estam segurs que ha suposat un canvi
molt important en la teva vida. Al principi tot sembla pitjor del que és en realitat. 

Com t’haurà indicat el teu nefròleg, existeixen diversos tractaments. Escolta’l i tria el
que et recomani i et sembli més adequat i ja veuràs com en poc temps començaràs
a sentir-te millor i, si ets apte perquè t’incloguin en llista d’espera per a rebre un tras-
plantament, viu amb la il·lusió que algun dia, quan menys t’ho esperis, arribarà
aquest donant i que gràcies a ell tornaràs a tenir els mateixos hàbits de vida que
tenies abans. 

El que et presentam en aquesta GUIA és una informació bàsica que deus tenir en
compte, però davant qualsevol inquietud no dubtis a consultar el teu nefròleg, al cap
i a la fi serà el teu gran company durant aquest camí. 

Puc donar-te un consell? SIGUES POSITIU, ÀNIMS I ENDAVANT.... 

Esperam que la seva lectura sigui útil. 

Manuela de la Vega Llompart 
Presidenta de ALCER – Illes Balears 
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Quan ens van plantejar l’elaboració
d’una guia sobre la insuficiència renal,
vam partir de la base que el més
important havia de ser la claredat i la
simplicitat a l’hora de transmetre què
significa cadascun dels tractaments i
com afecta a la vida del pacient i la
seva família.

La guia que ara teniu a les mans vol ser
una eina, un mapa per a poder orien-
tar-vos, per a poder entendre cada pas
dins del tractament que estau a punt
de començar o que ja heu començat de
cara a la insuficiència renal crònica que
us han diagnosticat. 

No pretén substituir les explicacions
que us pugui donar l’especialista que us
acompanyarà durant tota la malaltia, el
vostre nefròleg. Cal tenir en compte
que la insuficiència renal es presenta de
manera diferent en cada persona, i que
el nefròleg personalitzarà cada tractament. 

Per a qualsevol dubte, aclariment o
preocupació, parlau amb el personal
sanitari.

Presentació de la guia 

 



Què són els ronyons i per a què serveixen?

Els ronyons són dos òrgans del tamany d’un puny, amb
forma de mongeta, que pesen aproximadament 150 grams
cadascun. Estan ubicats a la part posterior de
la cavitat abdominal i els formen un milió
de diminuts filtres denominats nefrones. 

La seva funció més important és la de
filtrar la sang, expulsant les substàncies
tòxiques de l’organisme (urea, creatini-
na, àcid úric, fòsfor…) a través de l’orina. 

Compleixen, a més, altres funcions: 

• Eliminen el líquid sobrant 

• Eliminen els productes de desfet 

• Equilibren els compostos químics del cos 

• Ajuden a controlar la tensió arterial 

• Ajuden a generar glòbuls vermells 

• Ajuden a enfortir els ossos 

• Regulen l’equilibri hormonal 

ELS RONYONS SÓN ELS ENCARREGATS D’ELIMINAR DE LA SANG

LES SUBSTÀNCIES QUE L’ORGANISME NO NECESSITA

I LES QUE SÓN PERJUDICIALS.
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Què passa quan els ronyons fallen?

Quan els dos ronyons deixen de complir la seva funció, de manera gradual i progres-
siva, la persona pateix Insuficiència Renal Crònica (IRC). 

Són diverses les malalties que poden arribar a produir insuficiència renal, encara que els
tractaments varien molt poc segons l’origen de la malaltia. Les causes més comunes que
poden provocar IRC són la diabetis i la hipertensió arterial. Altres causes són: glomuro-
nefritis, infeccions urinàries, poliquistosi, litiàsi renal, intoxicacions per fàrmacs i tòxics. 

Fins que la malaltia no està molt avançada el nostre organisme és capaç d’adaptar-
se bastant bé a la pèrdua de funcionament del ronyó (fins que els ronyons funcio-
nen entre un 15 i un 5% de la seva capacitat1 ). És en aquest moment quan els met-
ges suggereixen iniciar els tractaments que substitueixen els ronyons: la diàlisi i el
trasplantament. 

Què em passa? 

Quan els ronyons no funcionen correctament, no poden eliminar els productes de
desfet de la sang. Aquests productes s’acumulen a la sang i fan sentir-se malament. 

Els símptomes que normalment es poden presentar són: 

• Important augment o disminució del nombre de vegades que s’orina

• Anèmia 

• Nàusees i vòmits 

• Mals de cap 

• Dificultats respiratòries (sensació d’ofec) 

• Trastorns del somni 

• Inflamació de cara, mans i peus 

• Pèrdua de l’apetit 

• Picors 

• Rampa a les cames 
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1. La Funció Renal Residual és el grau de funcionalitat que el ronyó manté quan no és capaç de realitzar la
neteja de la sang amb un nivell adequat. Es mesura amb l’índex d’aclariment de la creatinina

 



L’anèmia 

És un dels primers símptomes que apareixen a causa de la
insuficiència renal crònica. Quan els ronyons deixen de fun-
cionar correctament, deixen de produir la eritropoietina
(EPO), que és l’hormona que regula la fabricació de glòbuls
vermells. 

L’anèmia provoca sensació de malestar, desgana i cansa-
ment, que dificulten el  normal desenvolupament de les
activitats quotidianes. En molts casos es confon aquesta
sensació amb un estat anímic trist o deprimit a causa de la
malaltia. 

Possibles conseqüències: 

• Cansament, ofec 

• Pèrdua de força 

• Pèrdua d’apetit 

• Palpitacions, angina de pit 

• Dificultats per a dormir 

EN CAS DE TENIR AQUESTS SÍMPTOMES S’HA DE CONSULTAR EL NEFRÒLEG QUE, MITJANÇANT

UNA MEDICACIÓ ADEQUADA, POT CORREGIR AQUESTA SITUACIÓ I PERMETRE CONTINUAR

REALITZANT LES ACTIVITATS QUOTIDIANES AMB NORMALITAT. 

Com es pot tractar l’anèmia 

Els nefròlegs utilitzen dos tipus de medicaments per a tractar l’anèmia: 

• Medicaments que contenen ferro: ajuden a produir més glòbuls vermells. Es
poden administrar a través de pastilles, injeccions o durant la diàlisi. Normalment
s’han de completar amb eritropoietina 

• Eritropoietina (EPO): s’ha creat en laboratori una hormona idèntica que pot subs-
tituir la que fabriquen els ronyons. S’administra a través d’injeccions molt fàcils
d’utilitzar, que es pot subministrar el propi malalt, o durant l’hemodiàlisi. 
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• Disminució de la capacitat sexual 

• Dificultat de concentració 

• Menor resistència al fred 

• Alteracions de la menstruació 

• Augment de la caiguda del cabell 

La insuficiencia renal crónica



Com afectarà la insuficiència 
renal a la vida diària? 

En el mateix moment que es diagnostica la insuficiència renal, el pacient es troba en
una situació on ha d’acceptar la nova situació i aprendre a conviure amb el tracta-
ment a seguir. Aquest tractament es basarà en les condicions personals de cada indi-
vidu (activitats laborals, familiars, aspectes físics, etc.). 

ÉS MOLT IMPORTANT ENTENDRE QUE ELS TRACTAMENTS NO SÓN UNA CÀRREGA, SINÓ UNA

OPORTUNITAT PER A DUR UNA VIDA PLENA I DE QUALITAT. 

Sempre que sigui possible (dependrà de cada cas) es recomana seguir amb l’activitat
laboral i amb totes aquelles activitats que es desenvolupen habitualment, a fi de
mantenir al màxim la vida quotidiana que s’ha duit fins aquell moment. 

Com totes les malalties cròniques, la insuficiència renal duu associat un procés d’ac-
ceptació on poden sorgir pors, desànims, estrès… L’acompanyament de la família i els
amics en els moments d’iniciar el tractament, a l’hora de prendre decisions, etc., té
un paper fonamental per ajudar a superar aquests sentiments. 

En totes les províncies espanyoles existeixen associacions ALCER de malalts crònics
de ronyó on es pot trobar un suport fonamental, ja que són un espai per a compar-
tir amb persones que estan o han passat per la mateixa situació. També poden infor-
mar sobre els recursos existents, tant sanitaris com socials,
donar recolzament en les gestions administratives, etc.

Un servei que moltes associacions ofereixen és l’ajuda
psicològica. Aquesta mereix un esment especial, ja que
el fet d’acceptar els tractaments com una ajuda, assu-
mint les limitacions i fruint de les oportunitats que
ens ofereix cadascun d’ells, és imprescindible per a
poder gaudir d’una bona qualitat de vida. 

En el moment d’iniciar el tractament es planteja
la possibilitat de sol·licitar el certificat de minus-
validesa. És una oportunitat de poder accedir a uns
drets (socials, laborals, fiscals…) que es tenen a
causa de les limitacions que es puguin derivar dels
tractaments. 
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I ara què?

Hi ha diversos tractaments per a la Insuficiència Renal Crònica. No tots són aplica-
bles, depèn de cada malalt. A cada cas s’ha d’estudiar quin és el més adequat a cada
moment. Al següent esquema es pot veure una evolució a través dels diferents trac-
taments: prediàlisi, hemodiàlisi, diàlisi peritoneal contínua ambulatòria (CAPD), dià-
lisi automatitzada (DPA) i el trasplantament.

Els tractaments no són en cap cas una cura de la malaltia, ajuden a conviure amb
millor qualitat de vida. Tots els tractaments han d’anar acompanyats invariablement
de dos elements més: 

• Tractament farmacològic: Els tractaments farmacològics poden retardar la pro-
gressió de la malaltia, per això es recomana que es prenguin de manera adequa-
da. Per a cada tipus de tractament s’aplica una medicació específica. 

• Tractament dietètic: Variarà segons les característiques del pacient i del tracta-
ment específic utilitzat. 
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Insuficiencia
renal Crónica

Hemodiálisis Transplante

Diálisis
Peritoneal

Presiálisis



”“
El tractament inicial: Prediàlisi

“Abans d’entrar en diàlisi tenia una sensació de temor, davant la nova situació que
m’esperava. Però quan vaig descobrir que la diàlisi era una teràpia que em perme-
tria continuar fent les meves activitats normals amb una millora física, això sí, amb
alguna petita restricció en algunes coses (temps, aigua...), vaig sentir un petit símp-
toma d’alleugeriment.” 

Alberto G.

En què consisteix?

En el moment que és diagnosticada la insuficiència renal, comença una fase on les
visites a l’hospital i les proves analítiques són de cada vegada més freqüents.

EL NEFRÒLEG MARCA UNA SÈRIE DE PAUTES ESPECÍFIQUES PER A CADA PACIENT, QUE HABI-
TUALMENT CONTEMPLEN UNA DIETA CONTROLADA I UNA SÈRIE DE CONTROLS

SANITARIS (TENSIÓ, ANALÍTIQUES, ETC.), I S’AVALUA EL FUNCIONAMENT DEL RONYÓ.

Fins quan? 

Quan els ronyons funcionen entre el 5 i el 15 % de la seva capacitat2 és quan el
pacient entra en un tractament substitutiu: hemodiàlisi o diàlisi peritoneal.

Per a poder allargar l’entrada en tractament és molt important controlar els factors
de risc: hipertensió, no prendre sal, diabetis, tabaquisme, colesterol i sobrecàrrega.
Per això és recomanable dur una dieta equilibrada, fer exercici, no fumar, evitar les
situacions d’estrès, així com seguir les indicacions del metge.

La fístula 

És molt probable que, durant aquesta primera fase, el
nefròleg proposi la realització d’una fístula. La fístula
és imprescindible per a l’hemodiàlisi i s’ha de realitzar
uns mesos abans de començar el tractament.
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2. Es comprova amb la prova d’aclariment de la creatinina
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CONSISTEIX EN LA UNIÓ D’UNA VENA I UNA ARTÈRIA DEL BRAÇ A FI DE PODER REALITZAR

MILLOR L’HEMODIÀLISI. AMB AQUESTA UNIÓ LA SANG SURT AMB LA FORÇA I VOLUM

NECESSARIS PER A PODER REALITZAR CORRECTAMENT LA SEVA FILTRACIÓ.

La fístula es realitza a través d’una senzilla intervenció quirúrgica amb anestèsia local
que no requereix hospitalització. Normalment es realitza en el braç no dominant (el dret
si s’és esquerrà o l’esquerre si s’és destre). 

Es podrà començar a utilitzar la fístula després d’un temps. Per a facilitar el bon funciona-
ment de la fístula és convenient fer exercicis amb la mà comprimint una pilota de goma. 

És fonamental dur una bona cura de la fístula per tal d’assegurar-ne la durada. Una
fístula ben feta i ben tractada pot durar més de deu anys. Per això és fonamental
seguir les següents pautes: 

• Revisar diàriament el seu bon funcionament (notant el fluix o escoltant el seu
funcionament) 

• Rentar cada dia la zona on es punxa per a evitar infeccions 

• No agafar pesos amb el braç de la fístula 

• No posar objectes que puguin estrènyer la fístula (rellotges, polseres) 

• Evitar jeure sobre el braç de la fístula 

• Anar canviant el lloc on es punxa per a la diàlisi 

En cas que la fístula sagni, s’ha de pressionar el punt on sagna amb una gasa o amb
el dit durant uns minuts, fins que deixi de sagnar. Mai s’ha de posar una tovallola, ja
que l’única cosa que fa és xopar-se de sang i es pot perdre gran quantitat de sang
(amb el consegüent risc de dessagnar-se). 

EN CAS QUE ES NOTIN ANOMALIES EN EL FUNCIONAMENT DE LA FÍSTULA

CAL ANAR IMMEDIATAMENT A L’HOSPITAL.

El catèter 

Quan la fístula no es pot utilitzar, perquè estigui implantada recentment o hagi deixat
de funcionar, és necessària la col·locació d’un catèter. És un petit tub de plàstic tou de
mig centímetre de diàmetre que s’introdueix en una vena de gran grossor (a la cama o
al coll) que substitueix la fístula. Normalment la instal·lació del catèter és temporal,
encara que es pot haver d’instal·lar de manera permanent als pacients als quals no se’ls
pugui realitzar una fístula (mala qualitat de les venes, o altres problemes).

 



Cures personals en la prediàlisi 

El compliment de la dieta és molt important, ja
que ajudarà a retardar l’entrada en diàlisi. 

Es reduirà el consum de proteïnes i fòsfor, i serà
més alta en hidrats de carboni (llevat de les per-
sones amb diabetis). Es vigilarà especialment el
consum de sal.

Durant aquest període es fa un seguiment mèdic
on es controla la medicació, l’alimentació i el fun-
cionament dels ronyons. 

Es controlen els factors de risc cardiovascular a fi
d’alentir la progressió de la Insuficiència Renal i
prevenir les malalties cardiovasculars i també per
a veure el moment de la necessitat de diàlisi o
trasplantament .

És important dur una vida saludable per així
poder retardar l’entrada en els tractaments subs-
titutius: no fumar, fer exercici físic, evitar l’estrès,
dormir adequadament, no prendre sal… 

El suport de la família i els amics és fonamental
en aquesta fase del tractament. 

És molt important continuar fent les activitats
que es desenvolupaven fins al moment, sempre
que sigui possible. 
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Alimentació 

Medicació i 
controls mèdics 

Estil de vida 

Aquesta taula presenta pautes generals, per a més informació consulti el seu nefròleg. 

 



”“
Diàlisi 

“Tenc 26 anys i duc des dels 3 anyets en diàlisi (passant per algun trasplantament).
Vull abans de res dir que, gràcies a les diàlisis, puc gaudir d’aquesta vida que Déu
m’ha donat; i també he après, amb el temps, a valorar millor les coses al meu entorn
i que estar en diàlisi no suposa tant de sacrifici […] Jo des del meu testimoniatge
vull animar-vos a seguir lluitant cada dia per veure brillar el sol i gaudir de les coses
més petites, […] i esper que el lema de vida sigui: VIURE CADA DIA, ASSABORINT ELS
BONS MOMENTS I, ELS DOLENTS, APRENDRE D’ELLS.“ 

Magdalena C. 

LA DIÀLISI ÉS UN TRACTAMENT PEL QUAL SE SUBSTITUEIX EL RONYÓ EN LA SEVA FUNCIÓ DE

FILTRAR LA SANG PER A NETEJAR-LA I ELIMINAR ELS LÍQUIDS SOBRANTS DEL COS. 

Segons on es realitza el tractament, es poden diferenciar dos tipus de diàlisi: 

I. Preferentment al centre sanitari: La diàlisi es realitza a través d’una màquina, el
dialitzador o ronyó artificial, que “neteja” la sang i elimina els elements de des-
fet. Es denomina hemodiàlisi. 

II. Preferentment en el domicili: la diàlisi es realitza dintre del propi cos a través d’una
membrana natural denominada peritoneu. Es denomina Diàlisi Peritoneal. N’hi ha
de dos tipus: 

• Diàlisi Peritoneal contínua ambulatòria (CAPD) 

• Diàlisi Peritoneal automatitzada (DPA) 

En les següents pàgines es fa una descripció dels diferents tipus de diàlisi i de tots
els elements que cal tenir en compte a l’hora de decidir-se per un tractament o un
altre.
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Hemodiàlisi 

En què consisteix? 

ÉS UN PROCEDIMENT PEL QUAL ES FA PASSAR LA SANG PER UNA MÀQUINA

–DIALITZADOR O RONYÓ ARTIFICIAL– QUE LA FILTRA I LA RETORNA AL COS. 

Aquest procés es repeteix tres vegades a la setmana en sessions d’unes quatre hores,
i es pot realitzar en centres hospitalaris, en centres especialitzats3 i, excepcionalment,
al domicili4 . 

En aquest procés la sang és bombada a través del dialitzador, que substitueix la fun-
ció del ronyó. El líquid sobrant i els productes de desfet de la sang són eliminats i
s’introdueixen substàncies que l’organisme necessita (calci, bicarbonat). La sang
“neta” és bombejada novament al cos. 

Com funciona el dialitzador? 

Hi ha diversos tipus de monitors de diàlisi, però tots responen al mateix esquema: 

I. El monitor té dues zones: 

• Una on es prepara el líquid o bany de diàlisi, és a dir, una dissolució específica
per a cada pacient amb les substàncies que s’han d’aportar a la sang.

• Una altra on es fa el control de la diàlisi. És on es
programa la diàlisi de cada pacient. Hi ha una sèrie
d’indicadors que assenyalen quan falta líquid de dià-
lisi, canvis de temperatura… 

II. Filtre o Dialitzador: està format per una sèrie de
membranes, on es realitza la “neteja” de la sang.

III. Tubs o línies: hi ha dos tubs que van del dialitzador al
pacient: un per on surt la sang cap a la màquina i un
altre per on torna una vegada neta. 

3. A la separata s’adjunten tots els centres de diàlisi de les Illes Balears
4. Per a realitzar la diàlisi al domicili es requereixen unes condicions d’higiene molt estrictes i una formació
específica. Per a més informació consultar el nefròleg
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Una sessió d’hemodiàlisi 

Tres vegades per setmana es realitzen les sessions de
diàlisi en el centre corresponent. 

Durant aquestes sessions es connecten, mitjan-
çant dues agulles, els tubs del ronyó artificial al
braç del pacient a través de la fístula (o al
catèter quan fa falta). Per aquests
tubs es fa passar la sang al dialitza-
dor. La sang que està fora del cos
no supera els 250 ml aproximada-
ment (menys de l’equivalent a una
llauna de refresc). 

Les sessions duren quatre hores, temps que es pot aprofitar per a llegir, estudiar, treba-
llar amb l’ordinador, mirar la televisió o dormir un poc. Una vegada acabada la sessió és
convenient esperar uns minuts abans d’aixecar-se, ja que poden presentar-se petits
mareigs.

El pes sec 

Quan es comença el tractament d’hemodiàlisi es redueix o es deixa de orinar, la qual
cosa implica una retenció de líquids pel part del cos. Aquestes retencions suposen una
inflamació de cames, pulmons, i poden generar sensacions de cansament i fins i tot
dificultats de respiració. A fi d’evitar aquesta situació es redueix el consum de líquids5.

EL PES SEC ÉS EL PES DEL MALALT EN FINALITZAR LA DIÀLISI, UNA VEGADA EXTRET L’EXCÉS DE

LÍQUIDS. ÉS FONAMENTAL CONÈIXER EL PES SEC DE CADA PACIENT PER A PODER ELIMINAR, A
TRAVÉS DE L’HEMODIÀLISI, L’EXCÉS DE LÍQUID ACUMULAT DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Possibles problemes durant l’hemodiàlisi 

Encara que no és habitual, durant la sessió d’hemodiàlisi es poden patir mareigs i
baixades de tensió. Excepcionalment poden sorgir altres complicacions, com ara:
rampa muscular, nàusees i vòmits, febre i calfreds, mal de cap, i, en cas de diabetis,
baixades de sucre. En cas de produir-se alguna d’aquestes circumstàncies, s’ha de
comunicar al personal sanitari de la sala. 

5. Veure el capítol d’alimentació



Cures personals en l’hemodiàlisi 

La dieta és bastant estricta i és molt important seguir-la, per
tal de no acumular en la sang substàncies nocives entre ses-
sió i sessió d’hemodiàlisi i controlar la pèrdua de nutrients
(ja que durant la diàlisi se n’eliminen una gran quantitat). 

És possible que es perdi pes durant aquest tractament, motiu
pel qual es recomana una dieta rica en proteïnes i hidrats de
carboni. 

Màxim control de l’aigua (especialment en els casos que s’o-
rini poc o gens) per a controlar el pes sec. Es deuen evitar els
aliments rics en potassi, sal i fòsfor. 

El fet que es realitzi l’hemodiàlisi en un centre sanitari per-
met dur un seguiment continu del tractament, la medica-
ció i la dieta per part dels especialistes sanitaris. 

És fonamental dur una higiene diària, especialment de la
fístula, per tal d’evitar possibles infeccions. Es deuen evitar
activitats que puguin ferir la fístula 

L’impacte que té la periodicitat del tractament pot desor-
ganitzar la vida familiar i laboral fins que s’aconsegueix
integrar-la com una activitat més (com pot ser anar a la
feina o al gimnàs). 

La millora de la salut que s’obté gràcies al tractament per-
met realitzar activitats amb la família i amics que, en molts
casos, no es realitzaven. 

Continuar amb les activitats habituals, els entreteniments,
dur una vida dinàmica, permet gaudir de les millores que
ofereix el tractament. 

Les sessions d’hemodiàlisi són un moment que es pot apro-
fitar per a contactar amb altres persones que estan en una
situació similar. També es pot dedicar a llegir, escoltar
música, descansar… 
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Alimentació

Medicació i
controls
mèdics 

Estil de vida

Aquesta taula presenta pautes generals, per a més informació consulti el seu nefròleg. 
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Diàlisi peritoneal 
En què consisteix? 

La diàlisi peritoneal és un tracta-
ment que es pot realitzar al domici-
li particular. 

En aquest tractament, el metge de
referència fa unes sessions explica-
tives al pacient perquè aprengui el
funcionament i els passos que ha de
seguir en el procés de la diàlisi.
Quan està preparat, es realitza una
primera sessió al domicili particular,
acompanyat pel metge. 

A LA DIÀLISI PERITONEAL LA SANG ES NETEJA DINS DEL PROPI COS MITJANÇANT LA PRÒPIA

MEMBRANA PERITONEAL, A TRAVÉS D’UN CATÈTER IMPLANTAT PRÈVIAMENT EN L’ABDOMEN. 

Per a realitzar aquest tipus de diàlisi cal implantar en l’abdomen un catèter (un
petit tub flexible de plàstic) amb una intervenció quirúrgica menor. 

Els passos de la diàlisi peritoneal són: 

1.  S’introdueix el fluid de diàlisi pel catèter en l’abdomen (uns dos litres). 

2.  A través de la membrana peritoneal passa l’excés de líquids i els productes de  
desfet de la sang al fluid de diàlisi. 

3. Es canvia el líquid periòdicament per a continuar amb la dialització de la sang.
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El peritoneu 

En aquest tractament s’utilitza una membrana natural que es troba dintre del cos del
pacient. El peritoneu és una membrana prima situada dins l’abdomen que envolta i
ajuda a protegir diversos òrgans. Fa de filtre entre la sang i el fluid de la diàlisi6. 

Quan s’introdueix el líquid de diàlisi a la cavitat peritoneal, entra en contacte amb
els milers de petits vasos sanguinis presents a la seva membrana, dels quals extreu les
impureses i l’excés de líquid de la sang i realitza, així, la diàlisi. 

Existeixen dos models de diàlisi peritoneal, que enumeram a continuació: 

• Diàlisi Peritoneal Continua Ambulatòria (CAPD) 

• Diàlisi Peritoneal Automatitzada (DPA) 

6. És un líquid transparent que duu dissoltes les substàncies que el cos necesita per a compensar la
Insuficiència Renal i que, quan s’extreu, duu dissoltes les substàncies de desfet
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Cures personals en la diàlisi peritoneal 

El fet que el tractament es desenvolupi en el domicili fa imprescindible que es ten-
guin en compte unes cures específiques en la Diàlisi Peritoneal: 

Aquest tractament té l’avantatge que permet una
dieta més lliure que l’hemodiàlisi, és a dir, no s’hau-
ran de controlar tant ni les quantitats d’aliments ni
de líquids. A pesar d’això s’ha de controlar el con-
sum d’alguns aliments. No s’haurà de controlar la
ingesta de líquids. 

El líquid dialitzador és ric en glucosa, que s’absor-
beix a través del peritoneu, i això fa que s’estiguin
aportant a l’organisme hidrats de carboni simples
(de ràpida absorció). Per aquest motiu s’haurà de
reduir la presència d’aquests nutrients a la dieta7. 

És habitual sentir una menor necessitat de menjar,
l’anomenada sacietat precoç, a causa de tenir la
cavitat abdominal (on es troba l’aparell digestiu)
ocupada pel líquid dialitzador. 

Com a la resta de tractaments, és fonamental seguir
les pautes de medicació marcades per l’especialista. 

Es realitzen visites mèdiques cada un o dos mesos
per a poder dur el seguiment de la diàlisi i de les
possibles complicacions derivades de la insuficiència
renal i del tractament. 

7. Veure capítol d’alimentació

Alimentació

Medicació i 
controls mèdics 

Continúa
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Independentment del model elegit és fonamental
mantenir unes mesures d’higiene estrictes, tant en
la sala on es fa l’intercanvi de líquids com a nivell
d’higiene personal. 

El fet de poder realitzar el tractament a casa, facili-
ta les relacions familiars. 

El catèter no dificulta les relacions sexuals, que es
poden tenir de manera normal. 

Sempre que es tengui previst un lloc adequat on
poder realitzar els intercanvis de líquid, no hi ha cap
problema en realitzar les sortides que es vulguin.
Això inclou possibles vacances i viatges. 

Encara que no és recomanable banyar-se a la pisci-
na, sí es pot nedar a la platja sense cap problema. 

Estil de vida

Aquesta taula presenta pautes generals, per a més informació consulti el seu nefròleg. 

 



Diàlisi Peritoneal Contínua 
Ambulatòria (CAPD) 

En què consisteix? 

És un sistema que no obliga el pacient a acudir
regularment a un centre sanitari, llevat dels con-

trols que es realitzen cada un o dos mesos.

AMB AQUEST TRACTAMENT LA SANG ES VA

NETEJANT CONTÍNUAMENT DINS EL PROPI COS,
MITJANÇANT LA MEMBRANA PERITONEAL. EL

LÍQUID S’HA DE CANVIAR QUATRE VEGADES AL DIA

(CADA SIS HORES APROXIMADAMENT). 

Aquesta tècnica es pot aplicar en qualsevol lloc que compleixi certes mesures higiè-
niques, ja que tot el material necessari es pot transportar fàcilment (el procés reque-
reix uns trenta minuts aproximadament). 

Una sessió d’intercanvi de diàlisi 
peritoneal contínua ambulatòria 

L’intercanvi complet pot durar una mitja hora aproximadament. Es du a terme qua-
tre vegades al dia: una en despertar-se al matí, una altra el migdia, una altra el cap-
vespre i la darrera abans d’anar a dormir. 

Els intercanvis es poden realitzar en qualsevol lloc, sempre que compleixi les mesu-
res d’higiene (espai net i orejat) i es disposi del material necessari. Aquest material és
fàcil de transportar. 
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• Joc de bosses (una bossa per a buidar el líquid
de desfet i una altra per al líquid net) 

• Desinfectant 

• Mascareta 

• Tap 

• Peu de degotador, per a penjar les bosses. 

1 . Preparació 

• Preparar el material a utilitzar. 

• Col·locar la mascareta. 

• Llevar l’embolcall de les bosses i comprovar que
estiguin bé (que no presentin cap anomalia). 

• Treure el prolongador del catèter (assegurant-
se que està tancat). 

• Escalfar les bosses a la temperatura del cos. 

• Rentar-se bé les mans, desinfectar-les amb el
desinfectant que hem preparat, i esperar que s’ei-
xuguin. 

• Connectar les bosses al catèter, penjant la bossa
plena a la part de dalt del degotador i la buida a
la part de baix. 

2. Drenatge:

• Obrir el prolongador per tal que es pugui buidar el
líquid que tenim a l’abdomen dins de la bossa buida. 

3. Infusió:

• Rentar el circuit amb una petita part de líquid
net a fi d’eliminar els possibles bacteris.

• Tancar la línia (o tub) de la bossa plena del líquid
vell i obrir la de la bossa del líquid net. 

4 . Finalització del procés. 

• Una vegada acabat el procés, tancar el prolongador,
desinfectar la zona, retirar l’equip utilitzat i posar el
tap nou. 

• Pesar la borsa amb el líquid drenat, apuntar el
pes en la fulla corresponent i llençar les bosses.

Material a utilizar

Procés
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Diàlisi Peritoneal Automatitzada (DPA) 

En què consisteix? 

És una modalitat de diàlisi que es realitza en el domicili per les nits; mentre es
dorm, una màquina silenciosa canvia els líquids de
diàlisi. Aquesta modalitat és la més recent. 

La màquina o cicladora8 permet l’entrada i sorti-
da del líquid per gravetat i regula el volum
infós, el tipus de líquid i el temps de per-
manència dins el cos. 

Durant el dia es pot mantenir o no
el líquid dintre el cos, segons
recomani l’especialista. 

Abans de començar aquest
tractament es realitzen unes ses-
sions de CAPD. 

Una sessió d’intercanvi de Diàlisis Peritoneal Automatitzada 

L’intercanvi es realitza de manera automatitzada, i dura entre vuit i deu hores cada nit. 

Hi ha diversos models de màquines cicladores. S’han de seguir les instruccions mar-
cades pel metge per a utilitzar-les de manera correcta. 

8. És la màquina encarregada de realitzar els intercanvis automàticament durant la nit. En el moment de
començar aquest tractament l’hospital en facilita una al pacient



• Joc de bosses (una bossa per a buidar el líquid
i una altra per a recanviar-lo) 

• Desinfectant 

• Mascareta 

• Tap 

• Cicladora 

1 . Preparació 

• Preparar el material a utilitzar. 

• Posar-se la mascareta. 

• Llevar l’embolcall dels bosses i comprovar que
estiguin bé (que no presentin cap anomalia). 

• Treure el prolongador del catèter (assegurant-
se que està tancat). 

• Escalfar les bosses a la temperatura del cos. 

• Rentar-se bé les mans, desinfectar-les amb el
desinfectant que hem preparat i esperar que s’ei-
xuguin. 

• Connectar les bosses al catèter, col·locant-les
en la cicladora d’acord amb les instruccions d’ús
de cada aparell. 

2 . Drenatge i infusió 

• La màquina cicladora s’encarrega de regular
l’entrada i sortida del líquid dialitzant diverses
vegades durant la nit. 

3 . Finalització del procés 

• Una vegada acabat el procés, tancam el pro-
longador, desinfectam la zona, retiram l’equip
utilitzat i posam el tap nou. 

• Pesam la bossa amb el líquid drenat, apuntam
el pes al full corresponent i llençam les bosses.
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Material a utilitzar

Procés



“ ”
”“

Trasplantament 

“Diuen que és la pitjor pregunta en el moment més trist, però donar els òrgans és
donar vida a molta gent, gent que, com jo, respiram, veim i vivim a través d’ells.
Formam part d’ells.” 

Rosa Maria M. 

“Supòs que per a tots els que estam en diàlisi, quan ens anomenen transplantament
ho comparam amb la panacea, amb el nirvana, amb la fi de tots els nostres mals. I
crec que arribar a tenir un trasplantament és tornar a començar amb un nou món,
amb unes noves il·lusions renovades.” 

Alberto G.

En què consisteix? 

ENCARA QUE TAMPOC ÉS UNA CURACIÓ, EL TRASPLANTAMENT ÉS EL TRACTAMENT MÉS DES-
ITJABLE QUAN ÉS POSSIBLE REALITZAR-LO. 

Consisteix a empeltar un ronyó sa d’una persona a una altra persona a qui ja no li
funcionen els propis. Habitualment no s’extreu cap dels ronyons malalts del pacient.
El nou ronyó s’empelta dins de l’abdomen a un dels dos costats, en la denominada
fossa ilíaca. 

Els ronyons poden provenir de donant viu o cadàver. 

Els donants vius: són persones que donen un ronyó i se’n queden amb un de sol, amb
el qual poden dur una vida normal. Els donants són persones que estan vinculades
amb el pacient a nivell familiar (pares, germans, parella o cònjuge…) o bé una altra
persona que demostri que no el mou cap interès que no sigui la solidaritat amb el
pacient. 

Els donants cadàver: normalment d’aquests donants, una vegada diagnosticada la
mort cerebral, es mantenen les seves constants vitals fins al moment de l’extracció.
També es poden fer trasplantaments de donants amb cor parat, encara que són molt
poc comuns. 

Espanya és el país del món on es realitzen més donacions d’òrgans9. El metge farà
una avaluació completa al pacient per a determinar si és candidat al trasplantament
i quines característiques ha de tenir el ronyó a trasplantar. 
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9. Durant el 2003 es realitzaren 2129 trasplantaments renals a Espanya. A Balears se’n realitzaren 37

 



Qui pot rebre una donació? 

No totes les persones poden ser candidates a un tras-
plantament. En cas de ser apte, el pacient s’inclou en
una llista d’espera fins que es trobi un ronyó adequat
que s’adapti al seu organisme. 

Les causes més habituals que poden contraindicar el
trasplantament són: 

• Tumors malignes: Hauran d’esperar a estar segurs que
no es tornen a produir. 

• Malalties infeccioses: ja que no es poden utilitzar els
immunosupressors. 

• Altres malalties greus existents: cardíaques, vasculars
perifèriques. 

La llista d’espera 

És una gran base de dades on es té informació de tots els pacients que esperen tras-
plantament, de tal manera que en el moment que hi ha una donació es comparen les
característiques del ronyó donat i dels possibles receptors, per a cercar els receptors
més adequats en funció de la compatibilitat. 

Els criteris per a avaluar la compatibilitat són: 

• Grup sanguini: El receptor i el donant deuen tenir el mateix grup sanguini, com
en el cas de les transfusions de sang. 

• Sistema HLA: Fa referència a un grup de proteïnes que tenim en algunes
cèl·lules del nostre organisme. Com més similars siguin aquestes proteïnes entre
donant i receptor més possibilitats d’èxit tendrà el trasplantament. 

• Factors físics: És aconsellable que el receptor i el donant tenguin característi-
ques físiques similars, com ara el pes i l’edat. 
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Condicions especials: Hi ha uns grups de pacients que tenen prioritat a l’hora de
rebre una donació: subjectes amb urgència mèdica (en situació de perill de la seva
vida), nins (ja que poden tenir seqüeles en el creixement, a més de trastorns psicolò-
gics) i pacients hiperimmunitzats o hipersensibilitzats (tenen moltes més dificultats
per a trobar una donació compatible). 

En cas d’igualtat de condicions, es decideix atenent a l’antiguitat a la llista. 

Una vegada seleccionat el receptor, l’equip mèdic es posarà en contacte amb ell per
via telefònica, o a través d’un localitzador. 

Per a rebre el trasplantament, el malalt s’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgi-
ca i a un tractament immunosupressor, per tal d’evitar una reacció de rebuig cap al
nou òrgan.

Abans de realitzar el trasplantament s’acostumen a seguir els següents passos: 

1. Explicació per part dels metges del procés a seguir abans i després del trasplan-
tament. 

2. Analítica general. 

3. Radiografia de tòrax i electrocardiograma. 

4. Visita amb l’anestesista. 

5. Rasurat de la zona quirúrgica. 

6. Prova creuada o “cross-match” (barreja de sang del receptor amb cèl·lules del
donant per a avaluar la compatibilitat). 

7. En moltes ocasions es practica una sessió de diàlisi abans de la cirurgia. 

8. En cas d’estar en diàlisi peritoneal contínua, es buida l’abdomen de líquid de
diàlisi abans d’intervenir. 

9. Signatura del pacient on accepta la intervenció i els riscos que se’n puguin
derivar. 



El rebuig i els immunosupressors 

El rebuig 

El sistema immunològic és el mecanisme del que disposa el nostre cos per a fer front
a les infeccions i agents estranys que entren en l’organisme. Quan es realitza un tras-
plantament, el cos considera el nou òrgan com un element estrany i es vol defensar
d’ell. Aquesta reacció es denomina rebuig. 

Per a evitar que el cos rebutgi el nou ronyó s’utilitzen uns fàrmacs coneguts com
immunosupressors que redueixen la capacitat del sistema immunològic i protegeixen
l’òrgan trasplantat. 

Segons quan es produeix el rebuig se’n poden considerar diversos tipus: 

• Rebuig hiperagut: Es dóna en les primeres hores del trasplantament i compor-
ta la pèrdua immediata de l’òrgan. La prova creuada o “cross-match” evita el
rebuig hiperagut en detectar la no compatibilitat amb l’òrgan donat. 

• Rebuig agut: Sol donar-se entre la primera i dotzena setmana després del tras-
plantament, encara que pot trigar més. 

• Rebuig crònic: es caracteritza per la pèrdua progressiva
i lenta de la funció renal del ronyó trasplantat. Aquest
procés pot durar mesos o anys i comporta la pèrdua de
l’òrgan. La pèrdua de la funció renal es pot mitigar mit-
jançant el control de la hipertensió, glucosa, colesterol,
dieta baixa en proteïnes… 

Els immunosupressors 

Per a combatre el rebuig s’ha de prendre una medi-
cació que protegeix l’òrgan trasplantat, encara que
redueix la seva capacitat de combatre les infec-
cions. 

Aquesta medicació, els immunosupressors, es
comença a prendre des del primer dia del trasplanta-
ment (habitualment es fa una presa abans de la intervenció)
i mentre l’òrgan està en funcionament. 

33

Guía para pacientes y familiares

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA



Com ja hem comentat, l’ús d’aquests fàrmacs suposa una reducció de la capacitat de
defensar-se de possibles infeccions, fet que pot afavorir l’aparició de les denomina-
des infeccions oportunistes. Aquestes infeccions normalment només afecten les
persones que tenen el seu sistema immunològic afeblit. 

Una de les infeccions més habituals és el CMV (Citomegalovirus), un virus que pot ser
traspassat pel donant durant el trasplantament o que pot reactivar-se dins el cos del
receptor per causa de la immunosupressió. Si està ben tractat des del començament
no suposa massa complicacions. 

Durant les primeres setmanes posteriors al trasplantament és quan es tenen les
defenses més baixes. Després, es redueix la possibilitat que aquestes infeccions apa-
reguin, encara que és molt important, en cas d’aparèixer símptomes d’alerta, posar-
se en contacte amb el nefròleg, ja que aquest tipus d’infeccions poden ser molt per-
judicials si no es tracten a temps. 

Símptomes d’alerta: 

• Augment de la temperatura corporal (a partir de 37,5 ºC) 

• Hipertensió arterial (superior a 130 / 80 mmHg) 

• Alteracions de freqüència cardíaca o pols 

• Disnea (dificultat respiratòria) 

• Dolor de pit, abdominal 

• Dolor en la zona trasplantada 

• Tos persistent, expectoració de sang 

• Inflamació de peus i cames (edemes) 

• Nàusees, vòmits i diarrees 

• Aparició d’icterícia o color groguenc de la pell i ulls 

EN CAS DE TENIR ALGUNS D’AQUESTS SÍMPTOMES, 
CONSULTAR-HO AMB EL NEFRÒLEG
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Ja m’han trasplantat 

Una vegada fet el trasplantament pot ser
que el ronyó no funcioni immediatament,
fet que pot comportar haver de conti-
nuar durant un temps amb la diàlisi fins
que el nou ronyó funcioni de forma correcta.
És un procés normal conegut com a ronyó
vague.

Com hem dit al principi del capítol, el trasplan-
tament és el tractament més desitjable per a la
insuficiència renal crònica, però no és definitiu.
Encara que cada vegada té major índex de super-
vivència i major durabilitat, la vida de l’òrgan
trasplantat és limitada. La durabilitat del tractament
es veurà influïda per la cura que es tengui a partir del
trasplantament. És molt important seguir els consells i
precaucions que indicam a continuació.



Alimentació

Medicació i 
controls mèdics 

Continúa

Cures personals al trasplantament

El trasplantament permet no tenir restriccions de
cap tipus en l’alimentació. Així, en no tenir les res-
triccions originades pels altres tractaments, és
natural que es vulgui tornar a gaudir dels menjars
“prohibits” fins aleshores. 

Però s’ha de tenir en compte que la medicació que
es pren (p. ex. cortisona) fa que s’augmenti de pes
al mateix temps que augmenta l’apetit. Això acon-
sella controlar la sobrecàrrega i l’augment de
colesterol i sucre mitjançant la moderació en la
dieta. 

És l’eix central per al bon manteniment de l’òrgan
trasplantat. Abans de sortir de la clínica el pacient
ha de tenir clar quins medicaments ha de prendre,
en quina dosi i com els deu prendre. 

És molt important no modificar les dosis dels
medicaments ni prendre cap altra medicació que
no hagi estat aprovada pel nefròleg (quan un altre
especialista li recepti alguna medicació, consultar-
ho amb el nefròleg per a veure si és la més ade-
quada). 

Pot ser útil crear-se una taula amb la medicació
setmanal. En cas d’un error en la presa dels medi-
caments, S‘HA D’APUNTAR I COMUNICAR-HO AL
NEFRÒLEG!!
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Aquesta taula presenta pautes generals, per a més informació consulti el seu nefròleg. 

Estil de vida
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Dur una vida sana: descansar o dormir unes 8
hores diàries, no fumar, no consumir begudes
alcohòliques. 

És possible que la medicació que es pren pugui
produir alguns efectes secundaris a la pell: apari-
ció de borrissol corporal (hirsutisme), berrugues,
infeccions per fongs, acne, sequedat cutània,
estries, envelliment precoç de la pell, major sensi-
bilitat als traumatismes. 

Per tal d’evitar aquests problemes es recomana
mantenir la pell ben hidratada, evitar cops, reduir
l’exposició al sol i utilitzar protecció solar. 

El trasplantament pot afectar la sexualitat en els
següents aspectes: 

• La medicació immunosupressora pot causar alte-
racions fetals. Per aquest motiu es recomana l’ús
d’anticonceptius (orals, profilàctics…) durant
almenys un any, tant en el cas d’homes com de
dones. 

• Les dones en edat reproductiva solen recobrar la
menstruació i la fertilitat perduda per la insufi-
ciència renal. 

• Després d’un any es valorarà de manera diferent
segons el sexe de la persona trasplantada: 

- Si el trasplantat és un home, es pot valorar l’em-
baràs de la seva parella. 

- Si la trasplantada és una dona, dependrà de la
seva situació que es desaconselli totalment l’emba-
ràs o en segons quins casos assumir alguns riscos 
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Hemodiàlisi

CAPD 
(contínua
ambulatoria)

DPA
(automatitzada)

Transplant-
ment

Avantatges 

• Contacte permanent amb
personal sanitari
• Pot conèixer altres afectats
• Realitzat pel personal sanitari

• Pot administrar-se el trac-
tament el propi pacient
• Pot administrar-se quan es
vulgui 
• El material necessari és por-
tàtil i permet realitzar el trac-
tament en diferents llocs 

• Es realitza en el domicili
• Es pot realitzar a la nit
quan un dorm 

• Una vegada trasplantat no
és necessari cap tipus de dià-
lisi 
• Imposa menys restricció en
la dieta
• Permet un sentiment de
més “salut” 

Inconvenients

• Durada i periodicitat de
les sessions
• Trasllat al centre de
diàlisi

• La periodicitat de la sessió
• Requereix una petita for-
mació prèvia

• Requereix una petita for-
mació prèvia
• Requereix una màquina 

• És imprescindible una
intervenció quirúrgica.
• El trasplantament no és
definitiu.
• S’han de prendre
medicaments específics

Quina opció triar? 

Com hem vist fins ara, hi ha diverses pos-
sibilitats de tractament, cadascuna d’elles
amb avantatges i inconvenients. 

A l’hora d’optar per un tractament és necessari tenir una bona informació, que implica: 
• Tenir en compte els avantatges i els inconvenients. 
• La idoneïtat per a cada persona. 
• Contar amb l’opinió i orientació del nefròleg.
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La dieta com a part del tractament 

L’alimentació té un paper fonamental dintre del tractament integral de la insuficièn-
cia renal crònica. Com ja hem vist, per a cada modalitat de tractament i cada perso-
na, s’ha de seguir un tipus de dieta diferent. S’han de seguir les pautes marcades pel
nefròleg o dietista - nutricionista. 

DUR UNA DIETA ADEQUADA AL TRACTAMENT ÉS GUANYAR

EN SALUT I QUALITAT DE VIDA. 

A través del que menjam el cos assimila les substàncies necessàries per a la vida.
Aquestes substàncies són conegudes com a nutrients i n’existeixen de sis tipus:
hidrats de carboni, graeixos, proteïnes, vitamines, minerals i aigua. 

A continuació presentam una breu explicació dels nutrients i les seves funcions: 
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Hidrats de Carboni o Carbohidrats: 

Són la principal font d’energia de 
l’alimentació humana.

Tipus On es poden trobar? Què fan? Precaucions

Simples Sucre, mel, melmelades Font Persones amb diabetes
i rebosteria… energètica o triglicèrids elevats.
De ràpida absorció Diàlisi Peritoneal

Complexos Pa, arròs, pasta, patata, Font Fibra: persones en
llegums… energètica hemodiàlisi (els
De lenta absorció La fibra absorbeix aliments amb fibra

aigua i augmenta són rics en
el bol fecal. potassi i fòsfor)

Greixos 

Són la principal reserva energètica de 
l’organisme. Són els nutrients que aporten
més energia a l’organisme. 

Tipus On es poden trobar? Què fan? Precaucions

Greixos Greixos d’origen animal, Reserva energètica Problemes de
saturats ous, productes lactis, cor

embotits…

Greixos Olis vegetals, fruits secs Reserva energètica
insaturats i peix Protecció de

malalties del  
cor

Colesterol Carn, vísceres, marisc, Reserva energètica
ous i lactis sencers  Problemes 

de cor 



Proteïnes 

Serveixen per a la formació dels
músculs, ossos i òrgans del cos 

Tipus On es poden trobar? Què fan? Precaucions

D’origen Carn, embotits, vísceres, Formació i
animal peix, marisc, ous, llet renovació dels

i derivats músculs, ossos
i òrgans

D’origen Llegums i cereals Formació i
vegetal renovació 

dels músculs,
ossos i òrgans

Vitamines, minerals i aigua 

Són essencials per a regular l’organisme, el qual, però, és incapaç de produir-los i, per
tant, és imprescindible ingerir-los. Es troben en tots els aliments en major o menor
mesura. 

Les vitamines i minerals més importants en la insuficiència renal crònica són la vita-
mina D, fòsfor, calci, potassi, sodi i aigua. 
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Tipus              On es poden trobar? Què fan? Precaucions

Vitamina D, Fòsfor i calci: Vitamina D: Fòsfor: diàlisi
fòsfor i En la major part dels absorbir el calci peritoneal o
calci aliments, especialment en dels aliments   hemodiàlisi

els productes làctics Calci i fòsfor:
manteniment dels
ossos i dents

Potassi Especialment en fruites, Controlar la Diàlisi 
fruits secs, verdures contracció dels (especialment 
i llegums los músculos, la hemodiàlisi) 

músculs, la pressió 
sanguínia i la 
transmissió dels
impulsos nerviosos

Sodi Sal de taula, embotits, Retenció de Persones en
formatge, marisc, aperitius… líquids diàlisi i

trasplantats

Aigua Begudes i aliments Essencial per Pacient 
a la vida trasplantat ha

de beure aigua
en abundància

Hemodiàlisi
control de la
ingestió de 
líquids 
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Aquesta taula presenta pautes orientatives, consulti el seu nefròleg. La dieta ha de ser
establerta pel nefròleg o dietista de forma individualitzada.

Dieta i tractaments 

Com ja hem vist en els capítols anteriors, la dieta a seguir dependrà del moment i del
tipus de tractament que s’estigui seguint. 

Resum del consum de nutrients en cada tractament: 

NUTRIENT Prediàlisi Hemodiàlisi Diàlisi Peritoneal Trasplantament

Hidrats de Ric en Ric en  Baix en sucres Amb moderació
carbohidrats carbohidrats Ric en carbohidrats Ric en fibra
complexos complexos complexos

Greixos Baixa en Rica en greixos Baixa en greixos Baixa en greixos
greixos insaturats saturats i colesterol saturats i
saturats i Baixa en greixos colesterol
colesterol saturats i Ric en greixos

colesterol insaturats

Proteïnes Baixa Ric en proteï- Ric en proteïnes Amb moderació
nes d’origen d’origen animal

Fòsfor Baixa Baixa S’ha de controlar Baixa en cas
d’elevades
concentracions
a la sang

Potassi Baixa Molt Baixa S’ha de controlar Baixa en cas 
d’elevades
concentracions
a la sang

Sodi Molt baixa Molt baixa Reduir el consum de sal Baixa

Aigua En principi Controlada. En principi En principi
no precisa Segons la no precisa no precisa
restricció quantitat d’o- restricció restricció

rina produïda
diàriament.
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Drets i obligacions del pacient renal
DRETS 

“TOTS TENIM DRET A REBRE UNA INFORMACIÓ COMPLETA I CONTINUADA SOBRE EL PROCÉS,
INCLOENT DIAGNÒSTIC, PRONÒSTIC I ALTERNATIVES DE TRACTAMENT.”10

Tots tenen els següents drets en relació a les diferents administracions públiques
sanitàries:

1. Respecte de la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense que pugui
ésser discriminat per raons de raça, de tipus social, de sexe, moral, econòmic, ide-
ològic, polític o sindical.

2. A la informació sobre els serveis sanitaris als que pot accedir, i sobre els requisits
necessaris per al seu ús.

3. A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés i amb la
seva estada a les institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb
el sistema públic.

4. A ser advertit de si els procediments de pronòstic, diagnòstics i terapèutics que s’a-
pliquin poden ser utilitzats en funció d’un projecte docent o d’investigació, que
en cap cas podrà comportar perill addicional per a la seva salut. En tot cas, serà
imprescindible la prèvia autorització per escrit del pacient i l’acceptació per part
del metge i de la direcció del corresponent centre sanitari.

5. A que se li doni en termes comprensibles, a ell i als seus familiars o parents, infor-
mació completa i continuïtat verbal i escrita sobre els seus processos, incloent
diagnòstic, pronòstic o alternatives de tractament.

6. A la lliure elecció entre les opcions que li presenti el responsable mèdic del seu cas,
essent precís el previ consentiment escrit de l’usuari per a la realització de qual-
sevol intervenció, excepte en els següents casos:

6.1 Quan la no intervenció implica un risc per a la salut pública.

6.2 Quan no estigui capacitat per a prendre decisions, on el dret correspondrà als
seus familiars i parents acostats.

10. Llei General de Sanitat (Art. 10 apt. 5)



6.3 Quan la urgència no permeti demores per risc d’ocasionar-se lesions irrever-
sibles o existir perill de defunció.

7. A que se li assigni un metge, del que se li donarà a conèixer el nom, que serà el
seu interlocutor principal amb l’equip assistencial. En cas d’absència, un altre
facultatiu de l’equip assumirà la responsabilitat.

8. A que se li estengui certificat acreditatiu del seu estat de salut, quan la seva exis-
tència s’estableixi per una disposició legal o reglamentària.

9. A negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats en l’apartat 6, amb l’o-
bligació de sol·licitar l’alta voluntària d’acord amb els termes que assenyala l’a-
partat 4 de l’article següent.

OBLIGACIONS 

“RESPONSABILITZAR-SE DE L’ÚS ADEQUAT DE LES PRESTACIONS OFERIDES

PEL SISTEMA SANITARI”11…

Seran obligacions dels ciutadans amb les institucions i organismes del sistema sani-
tari:

1. Complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària, comunes a tota la
població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris.

2. Tenir cura de les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat de
les institucions sanitàries.

3. Responsabilitzar-se de l’ús adequat de les prestacions oferides pel sistema sanita-
ri, fonamentalment pel que fa referència a la utilització dels serveis, procediments
de baixa laboral, incapacitat permanent o prestacions terapèutiques socials.

4. Firmar el document d’alta voluntària en els casos de no acceptació del tractament.
En cas de negar-se, la direcció del corresponent centre sanitari, a proposta del
facultatiu encarregat del cas, podrà donar l’alta.
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11. Llei General de Sanitat (Art. 11 Apto. 3)
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