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La Diàlisi peritoneal (D.P.) ha pres part 
de l'arsenal terapèutic des de la creació 
de les unitats netrològiques en els anys 
60. Les principals indicacions eren la insu
f ic iència renal aguda, grans t ranstorns 
hidroelectolít its i com antesala per accedir 
a un programa d'hemodial isi. Fou a l'any 
1972 quan es feren les primeres D.P. a 
l 'Hospital Son Dureta i des de llavors fou 
una eina terapèutica molt util itzada a l'uni
tat d'aguts, les modif icacions efectuades 
per Tenckhoff en 1973 (1) en els catèters, 
fou possible la seva utilització a més llarg 
termini sempre de forma intermitent en un 
petit nombre de malalts amb dificultats a 
l'obtenció d'un accés vascular permanent. 

L'any 1976 Popovich i Moncrief (2) 
descriuen una nova forma de dialitzar que 
denominen "Equi l ibr ium per i toneal" ; els 
mateixos autors publ iquen més amplia-
ments els seus resultats dos anys després 
(3) apara ixent l 'actual denominac ió de 
diàl is i per i tonea l cont ínua ambula tor ia 
(DPCA). Arran de la presentació de tre
balls en el congrés de la 

European Dialysis and Transplant As-
sociation (EDTA) celebrat a Amsterdam 
l'any 1979 (4,5), es va iniciar en el nostre 
pais a f inals d'aquest mateix any i princi
pis del següent, la DPCA concretament a 
Madrid, Toledo i Sevil la. 

En el nostre hospital amb una dilatada 
experiència en DP intermitent, la DPCA va 

'Un i ta t de DPCA-Servei de nefrologia. Hospital 
Son Dureta 

néixer l'any 1987 amb la inclusió de 4 
pacients, assignació de personal mèdic i 
d' infermeria, dedicat si bé de forma no 
exclusiva, es dotar d'un espai físic degu
dament condicionat, es constituí la unitat 
de DP; durant aquest deu anys, integrada 
a la Secció i després Servei de Nefrologia, 
ha anat desenvolupant la seva activitat a 
les facetes assistencial, docent i investi
gadora. 

Pel que respecta a l'atenció al pacient, 
ha mantengut f luxos bidireccionals entre 
les unitats d'hemodialisi i transplant renal, 
mantenint una estreta col· laboració amb 
l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 
concretament amb la trasplantació simul
tània de ronyó i pàncrees (6) amb 4 pa
cients diabètics; s'ha atès un total de 88 
pacients, 17 varen rebre una trasplantació 
renal, que representa un 19%. El tracta
ment mitjançant hemodiàlisis representa 
més del 90% en els nostres malalts, la 
DPCA se situa entorn al 8%, molt per baix 
de les nostres aspiracions de prolongar-lo 
al 15%, hem estès el tractament a l'illa de 
Menorca, concretament a dos pacients i 
s'ha ofert el tractament als responsables 
de l'atenció nefrològica d'Eivissa. Cada 
any reben pacients nacionals i estrangers, 
que passen a la nostra illa les seves 
vacacions, oferint-los suport assistencial, 
tècnic i de materials si el necessiten. 

L'activitat docent inclou a la nostra 
unitat tres àmbi ts, el med ic -paramèdic 
contr ibuint a la formació nefrològica de 
quatre residents i infermeres, la participa
ció de reunions cl íniques, confecció de 
protocols i la col· laboració a cursos, són 
les pràctiques més habituals. 

Igualment s'ha desenvolupat un inno
vador pla educatiu destinat a pacients i 
famil iars, amb la confecció de cassets que 
suposen un suport i recordatori permanent 
a l'hora de efectuar les tècniques, contri
buint d'aquesta forma a la prevenció de 
processos infecciosos (7), així com la 
publicació de dues videogravacions amb 
l'objecte d'informar del tractament de la 
insuficiència renal crònica, amb el desen-
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volupament de dues tècniques completes 
efectuades en el domicili del pacient; d'a
questa manera es fa possible l 'elecció 
informada del tractament sustitutiu, amb 
la participació familiar (8). 

En tercer lloc, amb el suport dels mit
jans de comunicació i amb un intent d'es
tendre el seu coneixement a la població 
general , hem colaborat amb la prensa 
escrita, ràdio i televisió en la seva difusió. 

A l'àmbit investigador la unitat de DPCA 
va presentant les seves experiències a 
revistes i congresos tant mèdics com d'in
fermeria d'àmbit nacional i internacional. 
Forma part des de la seva fundació del 
Grup Català-Balear de Diàlisi Peritoneal. 
En aquest marc ha participat en dos estu
dis mult icèntrics, "Estudi nutricional i de 
Salut en Hemodiàl isi i diàlisi peritoneal" i 

"Profilaxi antibiòtica en la col·locació del 
catèter peritoneal". En aquest moment la 
nostra col·laboració se centra a dos estu
dis a nivell nacional "Evolución clínica y 
analítica de pacientes en diàlisis perito
neal tras un año de tratamiento con un 
cambio diario de solución con aminoáci
dos al 1 '1% (Nutrineal)y "protocolo PD 
plus". 

En aquest deu anys de singladura de la 
unitat de DPCA de l'Hospital Son Dureta, 
molts de professionals han aportat la seva 
il·lusió, idees, estudis i treball, permetent 
el seu desenvolupament, consol idació i 
seguir ofertant aquest tipus de tractament 
al pacient amb insuf ic iència renal . No 
volem deixar pasar aquesta ocasió sense 
expresar-los el nostre més profund agraï
ment amb un "GRÀCIES A TOTS PER 
TOT" 
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