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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Stale wzrasta liczba pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagających włączenia do programu 
leczenia nerkozastępczego. Fakt ten spowodował zwiększenie wykonywanych operacji naczyniowych, polegających na wy-
tworzeniu dostępu naczyniowego. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
dla pacjenta z przewlekłą chorobą nerek (PChN) jest wczesne wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej. Sprawny dostęp naczy-
niowy do hemodializy warunkuje wykonanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na jakość życia pacjenta z PChN. 

  cel: Celem pracy jest przedstawienie autorskiego projektu programu polityki zdrowotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu ner-
kozastępczym – najpierw przetoka, potem cewnik”, który polega na ocenie skuteczności i wypracowaniu optymalnego mode-
lu organizacji opieki nad pacjentem z PChN, kwalifikowanego do przewlekłego leczenia nerkozastępczego. 

  Materiał i metody: Populację docelową programu stanowią wszyscy pacjenci z rozpoznaną PChN, kwalifikowani do pro-
gramu przewlekłego leczenia nerkozastępczego. Do podstawowych mierników efektywności programu należy zaliczyć: 
(1) zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji dotyczących powikłań związanych z wytworzeniem dostępu naczyniowego, 
(2) zmniejszenie liczby powikłań związanych z zabiegiem hemofiltracji, (3) zmniejszenie umieralności ogólnej wśród pacjen-
tów dializowanych w perspektywie dwunastomiesięcznej, (4) zwiększenie wiedzy w zakresie samoopieki i samopielęgnacji 
zespolenia tętniczo-żylnego oraz (5) stworzenie rejestru dostępów naczyniowych w Polsce. 

  Wnioski: Podsumowując, program polityki zdrowotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym – najpierw przeto-
ka, potem cewnik”, obejmujący świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w zakresie i na warunkach określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, ma na celu sprawdzenie, czy planowane zmiany organizacji i realizacji świadczeń przyczynią się do po-
prawy sytuacji pacjentów z PChN, kwalifikowanych do przewlekłego leczenia nerkozastępczego, oraz czy będą one efektywne 
z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia.

SłoWa kluczoWe:  dostęp naczyniowy do dializy, hemodializa, kompleksowa opieka, leczenie nerkozastępcze, poprawa efektywności, przewlekła 
choroba nerek  

abStract:   introduction: The number of patients with end-stage renal failure (ESRF) that require inclusion in the renal replacement 
therapy program (RRT) is steadily increasing. This fact caused an increase in vascular operations involving the production of 
vascular access. According to the current guidelines, the best and safest option for a patient with chronic kidney disease (CKD) 
is the early creation of arteriovenous fistula (AVF). An efficient vascular access to haemodialysis determines the procedure 
and directly affects the quality of life of a patient with CKD. 

  aim: The aim of this paper is to present the author’s project of the health policy program „Vascular access in renal replacement 
therapy – fistula first/catheter last”, the essence of which is to assess the practical effectiveness and develop an optimal model 
of CKD patient care organization qualified for the chronic RRT program. 

  Material and methods: The target population of the program consists of all patients diagnosed with CKD, qualified for the 
RRT program. The basic measures of the program’s effectiveness include: (1) reduction in the number of re-hospitalizations 
related to vascular access, (2) reduction in the number of complications associated with haemofiltration surgery, (3) reduction 
in general mortality among patients undergoing dialysis in a 12-month perspective, (4) increasing knowledge in the field of 
self-care and self-care of arteriovenous anastomosis, and (5) creating a register of vascular access in Poland. 

  conclusions: To sum up, health policy programme “Vascular access in renal replacement therapy – fistula first/catheter last” 
covering health care services provided in the scope and on the conditions specified in the regulations issued on the basis 
of article 31d of the Act of 27 August 2004 on health care benefits financed from public funds, is to check whether planned 
changes in the organization and delivery of services will improve the situation of patients with CKD eligible for chronic RRT 
and whether it will be effective the point of view of the health care system.

keyWordS:   chronic kidney disease, comprehensive care, dialysis vascular access,  haemodialysis, improvement of effectiveness, renal 
replacement therapy
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SkrÓty

AVF – przetoka tętniczo-żylna 
EBPG – Europejskie Wytyczne Dotyczące Najlepszych Praktyk 
eGFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego 
HFD – hemodializa wysokoprzepływowa 
KDIGO – organizacja Kidney Disease Improving Global Outcome 
KDOQ – amerykańska grupa robocza Kidney Disease Outcome 
Quality Initiative 
LFD – hemodializa niskoprzepływowa 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
PChN – przewlekła choroba nerek 
QOL – jakość życia 
SNN – schyłkowa niewydolność nerek

WStĘP

Przewlekła choroba nerek (PChN) zalicza się do grona chorób cy-
wilizacyjnych, takich jak: powszechnie występujące choroby ser-
cowo-naczyniowe, nadciśnienie, nadwaga i cukrzyca [1]. Liczba 
chorych z PChN, a w szczególności w stadium schyłkowej niewy-
dolności nerek (SNN) wymagających włączenia do programu le-
czenia nerkozastępczego, wciąż wzrasta.

Sytuacja ta staje się wyzwaniem dla nefrologii klinicznej, gdyż ro-
śnie liczba pacjentów potrzebujących leczenia nerkozastępczego, 
a tym samym – liczba zabiegów wytworzenia dostępu naczyniowe-
go [3]. Zgodnie z Europejskimi Wytycznymi Dotyczącymi Najlep-
szych Praktyk (ang. European Best Practice Guidelines – EBPG), 
najlepszą i najbezpieczniejszą opcją dla osoby z PChN jest wcze-
sne wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej [4]. Odpowiedni dostęp 
do hemodializy decyduje o zabiegu hemodializy i bezpośrednio 
wpływa na jakość życia chorego z PChN [5].

Przewlekła choroba nerek
Zgodnie z wytycznymi amerykańskiej grupy roboczej Kidney Dise-
ase Outcome Quality Initiative (KDOQ) [6] i międzynarodowych 
ekspertów z organizacji Kidney Disease Improving Global Outco-
me (KDIGO) [7], PChN zdefiniowano jako wieloobjawowy zespół, 
będący wynikiem ograniczenia liczby aktywnych nefronów lub ich 
trwałego zniszczenia w wyniku różnorodnych procesów chorobo-
wych obejmujących tkankę miąższową nerki [8]. Innymi słowy, 
to nieodwracalny spadek przesączania kłębuszkowego związany 
z postępującym zanikiem czynnej tkanki miąższowej nerki [9].

Z praktycznego punktu widzenia, PChN dzieli się na 5 stadiów 
ściśle związanych z poziomem czynności nerek, mierzonych za 
pomocą oszacowanego współczynnika przesączania kłębuszko-
wego (eGFR), i z wykrytymi podczas badań cechami uszkodze-
nia nerek. Kryterium rozpoznania stadium 5 PChN jest trwałe 
zmniejszenie eGFR < 15 mL / min / 1,73 m2 lub rozpoczęcie le-
czenia nerkozastępczego (dializ) [10]. Główne przyczyny SNN 
u chorych leczonych nerkozastępczo obejmują: nefropatię cu-
krzycową, która odpowiada za około 30% przypadków, kłębusz-
kowe zapalenie nerek w około 20% oraz nefropatię nadciśnieniowa 
u około 15% chorych [11]. 

Wprowadzenie nowej definicji i klasyfikacji PChN w 2002 roku, 
zgodnie z opiniami specjalistów, istotnie wpłynęło na przełom 

w dziedzinie nefrologii klinicznej. Przeprowadzone badania epi-
demiologiczne pokazują, że choroby nerek dotykają około 10% 
światowej populacji [12]. Na podstawie wyników uzyskanych 
w epidemiologicznym badaniu pilotażowym POLNEF [13], moż-
na określić częstość występowania PChN na poziomie 9–15% ba-
danej populacji. Biorąc pod uwagę także albuminurię, która jest 
decydującym wykładnikiem w niniejszym badaniu, PChN rozpo-
znano u 11,9% populacji. Mając na względzie również inne obja-
wy, odsetek chorych wzrasta do 18%. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście dzisiejszych chorób cywilizacyjnych, takich jak: nad-
ciśnienie, nadwaga i cukrzyca. 

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z 2018 roku, 
programem przewlekłego leczenia nerkozastępczego objęto 
24496 chorych, w tym tych, u których rozpoznano zgodnie z ICD-
10: N18.0 Schyłkową niewydolność nerek – 21951, N18.8 Inną 
przewlekłą niewydolność nerek – 898 i N18.9 Przewlekłą niewy-
dolność nerek, nieokreśloną [14].

ryc. 1.  Schemat programu „Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym 
– najpierw przetoka, potem cewnik”.

Skróty:  Pchn – przewlekła choroba nerek; aoS – ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna; Poz – podstawowa opieka zdrowotna; SzP – opieka 
szpitalna; do – dializa otrzewnowa; Hd – hemodializa; tx – przeszczepienie 
nerki; lnz – leczenie nerkozastępcze; eGFr – oszacowany współczynnik 
przesączania kłębuszkowego; aVF – przetoka tętniczo-żylna

ryc. 2.  Etapy programu wraz z opisem czynności podejmowanych w kolejnych 
modułach programu.

Skróty: aVF – przetoka tętniczo-żylna; lnz – leczenie nerkozastępcze
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Dostęp naczyniowy

Cechą charakterystyczną PChN jest jej wolny przebieg i utrzymu-
jąca się przez długi czas bezobjawowość. Jednakże wraz z biegiem 
czasu choroba ta stopniowo nasila się, czasami postępując bardzo 
dynamicznie. Wtedy konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej 
optymalnego leczenia nerkozastępczego [25, 26].

Uważa się, że leczenie nerkozastępcze powinno zostać wprowa-
dzone odpowiednio wcześnie. Chory włączony do programu le-
czenia nerkozastępczego powinien być w pełni świadomy tego, że 
skuteczne przeprowadzenie hemodializy zależy od jego zaanga-
żowania w samoopiece nad przetoką tętniczo-żylną [27]. Zgodnie 
z wytycznymi EBPG, najlepszą i najbezpieczniejszą opcją dla cho-
rych z PChN jest wczesne wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej. 
Skuteczny dostęp naczyniowy do hemodializy ma wpływ na zabieg 
i bezpośrednio wpływa na jakość życia pacjentów z PChN [28].

Przetoka tętniczo-żylna (AVF) jest przezskórnym zespoleniem 
tętnicy z żyłą do niej przylegającą. To najbezpieczniejszy, długo-
trwały, permanentny dostęp naczyniowy. Warunkami wstępnymi 
do wykonania pierwotnej AVF na przedramieniu są: odpowiednie 
zaopatrzenie kończyny w krew, nieuszkodzone żyły powierzch-
niowe i niezakłócony przepływ żylny [29]. Zalety tego zespolenia 
to: bardzo dobry przepływ krwi i niski odsetek powikłań, takich 
jak zakażenie lub niedrożność. Jeżeli chodzi o wady AVF, należy 
wypunktować długi okres między jej wykonaniem a możliwością 
wykorzystania [30].

W dzisiejszym świecie problemem klinicznym nie jest zapewnie-
nie dostępu naczyniowego do hemodializy, ale przede wszystkim 
utrzymanie jego drożności. Wytworzenie dostępu naczyniowego 
z naczyń krwionośnych chorego i utrzymanie jego drożności jest 
dużym wyzwaniem dla specjalistów chirurgii naczyniowej. Obser-
wacje pokazują, że w ciągu pierwszego roku od wytworzenia AVF, 
jednym z głównych powodów powtarzających się hospitalizacji 
jest problem z zachowaniem drożności przetoki [31].

Niektóre problemy mogą być wynikiem trudności technicznych 
lub złej kwalifikacji chorych. Inne, które występują najczęściej 
w późniejszym okresie, związane są bezpośrednio z zabiegiem 
hemodializy (spadek ciśnienia tętniczego po wykonaniu dializy, 
zaburzenia krzepnięcia, nieodpowiednia technika nakłucia AVF 
przez zespół pielęgniarski) i wynikają z nieprzestrzegania przez 
chorego z AVF zasad samoopieki. Należy podkreślić, że powikła-
nia związane z dostępem naczyniowym są współcześnie jedną 

Leczenie nerkozastępcze

Wynikiem utraty czynności nerek jest wzrost stężenia niepożąda-
nych substancji w przestrzeni międzykomórkowej, w tym w osoczu 
[15]. Wydalanie produktów katabolizmu białek, puryn i pirymi-
dyn jest szczególnie istotne. Gromadzenie się toksyn mocznico-
wych prowadzi do: kwasicy metabolicznej, obrzęków, zaburzeń 
wodno-elektrolitowych i wtórnej nadczynności przytarczyc [16].

Minimalnym celem leczenia nerkozastępczego u chorych ze schył-
kową niewydolnością nerek (SNN) jest zapobieganie przekrocze-
niu arbitralnie ustalonych wartości parametrów wybranych toksyn 
mocznicowych, co z kolei zwiększa przeżywalność i jakość życia 
chorych (QOL) na poziomie podobnym do okresu przeddializacyj-
nego [17, 18]. Częstotliwość śmiertelności oraz powikłań narządo-
wych u osób hemodializowanych oceniana jest jako wysoka [19].

Dwa podstawowe rodzaje leczenia nerkozastępczego obejmują 
hemodializę (dializa pozaustrojowa) i dializę otrzewnową (dializa 
wewnątrzustrojowa), przy czym w Polsce >90% chorych jest he-
modializowanych. Celem leczenia nerkozastępczego jest zapew-
nienie pacjentowi długości i jakości życia na poziomie podobnym, 
jak w przypadku prawidłowej czynności nerek, poprzez zachowa-
nie odpowiedniego składu i objętości płynów ustrojowych. Tego 
typu wyniki mogą zostać osiągnięte po przeszczepie nerki i praw-
dopodobnie dzięki codziennej hemodializie [20].

Klasyczna hemodializa składa się z dwóch równocześnie zacho-
dzących procesów, tzn. dyfuzji i ultrafiltracji. Jest to procedura 
najczęściej wykorzystywana u pacjentów ze schyłkową PChN. Po-
jedynczy zabieg trwa 4–5 godzin (zwykle 240 minut) i zazwyczaj 
jest powtarzany trzy razy w tygodniu [21]. Możliwe są również 
warianty pod względem przedziału czasowego między kolejnymi 
zabiegami (>3 dni w tygodniu) i czasu trwania pojedynczego za-
biegu (wydłużony, skrócony, ultrakrótki). Ze względu na wielkość 
współczynnika ultrafiltracji dializatora, hemodializy podzielić moż-
na na nisko- (LFD) i wysokoprzepływowe (HFD) [22]. 

Chociaż w polskich ośrodkach wykorzystywane są obie metody, 
co przedstawia polską praktykę kliniczną, technika HFD jest obec-
nie preferowana zgodnie z europejskimi wytycznymi praktyki kli-
nicznej, szczególnie u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia 
powikłań. W celu poprawy adekwatności (efektywności) hemo-
dializy u wybranych chorych, czas trwania zabiegu jest wydłużany 
(np. do 5 godzin) lub liczba zabiegów w tygodniu jest zwiększana 
(np. do 4 na tydzień)

tab. i.  Struktura procedur medycznych związanych z wytworzeniem dostępu naczyniowego w leczeniu nerkozastępczym w 2017 roku.

kod GruPy kod Procedury nazWa Procedury (zGodnie z icd-9) liczba 
HoSPitalizacji

Mediana 
czaSu trWania 
HoSPitalizacji

Q51 39.275 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych 210 2

39.425 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej 110 2

39.273 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych 40 2

Q52 38.952 Implantacja cewnika permanentnego do hemodializy 3233 2

39.272 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu 2837 1

39.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu 1555 2

38.951 Implantacja cewnika czasowego do hemodializy 1382 3

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Statystyka JGP. Dostęp: 13 lutego,2019 roku. Źródło internetowe: https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/Start.aspx.
Skróty: aVF – przetoka tętniczo-żylna; icd-9 – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i problemów zdrowotnych, 9-ta rewizja.
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Przed wytworzeniem AVF istotną rolę odgrywają: (1) lekarz pierw-
szego kontaktu (moment rozpoznania PChN), (2) nefrolog (opty-
malna kwalifikacja do leczenia, decyzja o wytworzeniu odpo-
wiednio wcześnie AVF), (3) chirurg naczyniowy (określa miejsce 
wytworzenia i rodzaj leczenia nerkozastępczego – przetoka z na-
czyń własnych chorego, protezy naczyniowe, cewnik) i (4) pielę-
gniarka (zachowanie żył powierzchniowych, edukacja w dziedzi-
nie samoopieki) [41]. 

Jak już wspomniano, ze względu na charakter leczenia, w proce-
sie decyzyjnym związanym z leczeniem powikłań leczenia nerko-
zastępczego i/lub niedziałającej przetoki tętniczo-żylnej, główną 
rolę odgrywają: (1) wywiad zebrany od chorego (samoobserwa-
cja, np. chory nie odczuwa szmerów, gorączki, nie uskarża się na 
ból i zaczerwienienie okolicy AVF), (2) pielęgniarka dializacyjna 
(problemy związane z nakłuciem i funkcjonowaniem przetoki 
podczas hemodiafiltracji), (3) lekarz stacji dializ (wstępna oce-
na, kontakt z chirurgiem, radiologiem), i (4) chirurg naczyniowy 
(podjęcie decyzji dotyczącej naprawy AVF lub wytworzenia no-
wej przetoki) [42, 43].

Dane epidemiologiczne
Według danych NFZ w 2017 roku, liczba hospitalizacji związanych 
z dostępem naczyniowym w przebiegu leczenia nerkozastępczego 
z użyciem protez naczyniowych (grupa Q51) wyniosła 360 (346 cho- 
rych), podczas gdy całkowita liczba hospitalizacji związanych 
z dostępem naczyniowym w przebiegu leczenia nerkozastępczego 
(grupa Q52) to 10590 (dotyczyła 7944 osób) [14]. Analizując lata 
poprzednie, liczba zabiegów (hospitalizacji) związanych z wytwo-
rzeniem dostępu naczyniowego pozostaje na podobnym poziomie.

Szczegółową strukturę procedur medycznych (zgodnie z klasy-
fikacją ICD-9) wraz z liczbą hospitalizacji bezpośrednio związa-
nych z dostępem naczyniowym (AVF z naczyń własnych chorego, 
zespolenie z protezami naczyniowymi, umiejscowienie cewnika 
dializacyjnego) przedstawiono w Tab. I.

Autorzy niniejszej pracy zwracają uwagę na liczbę dostępów na-
czyniowych uzyskanych przy pomocy cewników permanentnych 
(3233) w porównaniu do AVF wytworzonych z naczyń własnych 
chorego (4392). Analizując medianę czasu hospitalizacji związa-
nej z zabiegiem, staje się jasne, że na jednodniową hospitalizację 
chorego pozwala tylko wytworzenie AVF z naczyń własnych na 
przedramieniu (mediana czasu pobytu jest stała, równa 1).

Z drugiej strony, świadczenia związane z leczeniem nerkozastęp-
czym (hemodializy, dializy otrzewnowe, hemodiafiltracja), zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecz-
niczej, znajdują się na liście świadczeń refundowanych i finan-
sowane są ze środków publicznych [44]. Strukturę dostępności 
świadczeń związanych z leczeniem nerkozastępczym w 2019 ro- 
ku przedstawiono w Tab. II. 

cel badania

Celem było zaprezentowanie oryginalnego programu polityki zdro-
wotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym – naj-
pierw przetoka, potem cewnik”. Jego istotą jest ocena praktycznego 

z najważniejszych przyczyn decydujących o śmiertelności chorych 
dializowanych [32, 33].

Rodzaje stałego dostępu naczyniowego obejmują: AVF wytwo-
rzoną z naczyń krwionośnych chorego, AVF wytworzoną z pro-
tez naczyniowych, cewniki naczyniowe tunelizowane umieszone 
w żyłach centralnych [34].

Obecne postępowanie
Powikłania związane z dostępem naczyniowym są istotną przy-
czyną hospitalizacji chorych zakwalifikowanych do przewlekłe-
go leczenia nerkozastępczego. Najczęstszym powodem zaburzeń 
w obrębie AVF jest częściowe lub całkowite zablokowanie prze-
pływu krwi przez przetokę, związane ze zwężeniem naczyń lub 
zakrzepicą w obrębie dostępu naczyniowego [35]. Czynniki sprzy-
jające to: stopień pierwotnego uszkodzenia naczyń krwionośnych 
chorego, wolny przepływ krwi i naprężenia uszkadzające ściany 
naczyń krwionośnych, przebyte choroby naczyniowe, czynniki 
układowe [36]. Ważną rolę w tym procesie mają także: wiek cho-
rego, płeć, palenie papierosów, cukrzyca, lokalizacja przetoki, ci-
śnienie tętnicze, niedokrwistość, zaburzenia gospodarki wapnio-
wo-fosforanowej oraz niedożywienie [37, 38].

Ze względu na to, że chorzy leczeni nerkozastępczo są dializowa-
ni średnio 3–4 razy w tygodniu, można założyć, że jest to jedna 
z najbardziej kontrolowanych grup chorych w systemie opieki spe-
cjalistycznej pacjentów ambulatoryjnych [39]. Należy podkreślić, 
że niemożność przeprowadzenia zabiegu efektywnej hemodializy 
jednoznacznie wskazuje na powikłania w obrębie dostępu naczy-
niowego. Wiadomo, że na poprawne działanie zespolenia wpły-
wają czynniki zarówno demograficzne, jak i kliniczne, jednakże 
niezwykle ważne jest, by zespolenie zostało wytworzone w sposób 
optymalny i bezpieczny dla chorego. Dotyczy to także osób leczo-
nych nerkozastępczo przy użyciu cewników naczyniowych [40].

tab. ii.  Struktura dostępności świadczeń związanych z leczeniem nerkozastępczym 
w poszczególnych województwach w Polsce w 2019 roku.

oddział WojeWÓdzki nFz liczba 
śWiadczeniodaWcÓW

liczba Stacji dializ

Dolnoślaski 20 389

Kujawsko-Pomorski 11 264

Lubelski 18 263

Lubuski 8 130

Łódzki 9 334

Małopolski 22 380

Mazowiecki 36 599

Opolski 9 137

Podkarpacki 15 245

Podlaski 9 129

Pomorski 15 273

Śląski 38 563

Świętokrzyski 10 137

Warmińsko-Mazurski 7 193

Wielkopolski 15 455

Zachodniopomorski 13 246

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 
lutego 2019 roku.

Skróty: nFz – Narodowy Fundusz Zdrowia
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i (4) kwalifikacja chirurga naczyniowego do wytworzenia AVF 
z naczyń własnych chorego.

Dodatkowe kryteria obejmowały: (1) objawy kliniczne mocznicy, 
(2) nadciśnienie tętnicze oporne, (3) hiperkaliemię oporną na le-
czenie farmakologiczne, (4) ciężką hiperfosfatemię, (5) ciężką nie-
dokrwistość, nieproporcjonalną do poziomu niewydolności nerek, 
(6) ciężką kwasicę metaboliczną i (7) przewodnienie. 

Kryteria wykluczenia z programu: ostre uszkodzenie nerek wyma-
gające czasowych hemodializ, (2) brak zgody chorego na uczest-
nictwo w programie, (3) dyskwalifikacja przez chirurga naczynio-
wego do utworzenia AVF z naczyń własnych chorego.

Planowane działania 
Planowane działania obejmują: (1) rozpoznanie PChN, (2) kwalifika-
cję do wytworzenia AVF z naczyń własnych chorego w ciągu 6 mie-
sięcy przed włączeniem do programu leczenia nerkozastępczego, 
(3) diagnostykę (Główny Realizator Programu) w zakresie potwierdze-
nia potrzeby wytworzenia AVF wraz z określeniem optymalnego po-
stępowania (naczynia własne, protezy naczyniowe, cewnik dializacyj-
ny), (4) wytworzenie AVF (Główny Realizator Programu), (5) edukację 
w Edukacyjnej Poradni Ambulatoryjnej, prowadzonej przez pielęgniar-
kę nefrologiczną – określenie planu wytworzenia dostępu naczynio-
wego wraz z edukacją w zakresie samoopieki związanej z dostępem 
naczyniowym, (6) rozpoczęcie programu przewlekłego leczenia ner-
kozastępczego w stacji dializ wybranej przez chorego – szczegółowe 
przygotowanie dostępu naczyniowego w celu rozpoczęcia leczenia/ob-
serwacji w kierunku powikłań, (7) zakończenie programu – przeszcze-
pienie nerki/śmierć chorego objętego programem i (8) ocenę programu. 

Zakończenie uczestnictwa w programie
Zakończenie uczestnictwa w programie może wynikać z: (1) prze-
szczepu narządu (pożądane i optymalne), (2) śmierci chorego, 
(3) rezygnacji z uczestnictwa w programie (niepożądane) i (4) od-
notowania każdej rezygnacji z uczestnictwa w programie w cen-
tralnym rejestrze dostępu naczyniowego.

orGanizacja ProGraMu

Schemat programu

Szczegółowy harmonogram programu polityki zdrowotnej „Do-
stęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym – najpierw przeto-
ka, potem cewnik” przedstawiono na Ryc. 1.

Etapy i moduły programu
Program został podzielony na pięć kolejnych etapów, zawierają-
cych indywidualne moduły, gwarantujące kompleksowość udzie-
lanych świadczeń. Warto pamiętać, że edukacja chorego w trakcie 
programu odbywa się na każdym z jego etapów. Szczegóły etapów 
i modułów przedstawiono na Ryc. 2. 

Organizacja świadczenia usług
Biorąc pod uwagę specyfikę planowanego programu (świadczenia 
prewencyjne, diagnostyka, leczenie, prewencja wtórna, chirurgia 

zastosowania i rozwój optymalnego modelu organizacji opieki 
nad chorymi z PChN, zakwalifikowanymi do przewlekłego lecze-
nia nerkozastępczego. 

oPiS ProGraMu

Projekt programu polityki zdrowotnej “Dostęp naczyniowy w le-
czeniu nerkozastępczym – najpierw przetoka, potem cewnik” ma 
na celu koordynację wszystkich czynności związanych z komplek-
sowym leczeniem chorego z PChN w obszarze dostępu naczynio-
wego w okresie maksymalnie 12 miesięcy od momentu wytworze-
nia dostępu naczyniowego. Projekt programu przygotowany został 
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Główne cele programu
Do głównych celów programu należą: (1) zwiększenie dostępności 
wysokiej jakości świadczeń chirurgii naczyniowej w wytwarzaniu 
AVF z naczyń własnych chorego, (2) zwiększenie odsetka chorych, 
u których AVF wytworzona została z naczyń własnych, (3) ogra-
niczenie liczby powikłań związanych z AVF.

Szczegółowe cele programu
Do szczegółowych celów programu należą: (1) stworzenie jedno-
litego standardu opieki nad chorymi zakwalifikowanych do lecze-
nia nerkozastępczego, wyłączając chorych z ostrym uszkodzeniem 
nerek wymagającym czasowych hemodializ, (2) wybór ośrodków 
referencyjnych spośród świadczeniodawców realizujących pro-
cedury związane z tworzeniem AVF i specjalizujących się w tych 
procedurach. Stworzenie, pod nadzorem krajowych konsultantów 
chirurgii naczyniowej i nefrologii, standardu pozwalającego efek-
tywnie wpływać na jakość dostarczonych (wykonanych) świad-
czeń. Celem dodatkowym, unikalnym w skali europejskiej, jest 
(3) przygotowanie centralnego rejestru dostępów naczyniowych.

Efektywność implementacji programu
Podstawowymi wskaźnikami efektywności programu są: (1) reduk-
cja liczby ponownych hospitalizacji związanych z powikłaniami 
po wytworzeniu dostępu naczyniowego, (2) ograniczenie liczby 
powikłań związanych z zabiegiem hemofiltracji, (3) ograniczenie 
całkowitej śmiertelności chorych poddawanych dializom w per-
spektywie 12 miesięcy, (4) zwiększenie świadomości w zakresie 
samoopieki u chorych z AVF oraz (5) stworzenie rejestru dostę-
pów naczyniowych w Polsce.

cHarakteryStyka PoPulacji

Populacja docelowa

Populację docelową programu stanowią wszyscy chorzy z rozpoznaną 
PChN, zakwalifikowani do przewlekłego leczenia nerkozastępczego.

Kryteria kwalifikacji
Kryteria włączenia do programu: (1) rozpoznana PChN, (2) eGFR 
< 15 mL / min / 1,73m2, (3) zgoda chorego na uczestnictwo w programie 
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zakwalifikowanym do programu leczenia nerkozastępczego. Wszyst-
kie dostępne dane zostaną poddane szczegółowej analizie.

Parametry oceny
Program zakłada stworzenie aplikacji internetowej (system tele-
informatyczny) – Centralnego Rejestru Dostępów Naczyniowych 
u chorych z PChN, zakwalifikowanych do leczenia nerkozastęp-
czego. Administratorem danych będzie Prezes NFZ/Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (rozwiązanie ana-
logiczne do obecnie używanych rejestrów). Podstawą do stworze-
nia tego rejestru jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia [50].

Rejestr przetwarzać będzie następujące dane i identyfikatory:

1.  Dane osobowe chorego (imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, 
obywatelstwo, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data 
i przyczyna śmierci);

2.  Jednolite dane medyczne: (2a) główne rozpoznanie (czas trwania 
PChN), choroby współistniejące (cukrzyca, miażdżyca, choroby 
sercowo-naczyniowe, zakrzepica żył powierzchownych i głębokich, 
otyłość), czas trwania hospitalizacji, informacje dotyczące korzy-
ści ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej/leczenia szpitalnego, 
identyfikacja stacji dializ, (2b) data wykonania zabiegu wytworze-
nia przetoki, typ zespolenia (naczynia własne, protezy naczyniowe, 
cewnik dializacyjny), identyfikacja kończyny (dominująca);

3.  Dane osobowe lekarza kwalifikującego do wytworzenia dostę-
pu: numer świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania za-
wodu (NPWZ), zaproponowana lokalizacja wytworzenia prze-
toki, informacje dotyczące wykonanych badań diagnostycznych 
(USG, flebografia, arterografia, tomografia komputerowa, MRI);

4.  Dane osobowe lekarza wykonującego zespolenie: numer świad-
czeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu;

5.  Dane osobowe pielęgniarki edukującej chorego: numer świad-
czeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu;

6.  Dane medyczne dotyczące wytworzonego dostępu naczyniowe-
go: (6a) czas i miejsce wytworzenia, (6b) szczegóły przeprowa-
dzonego zabiegu: kończyna (górna, dolna, tułów), strona (lewa, 
prawa), zespolenie (pierwsze, drugie, kolejne), typ zespolenia 
(z naczyń własnych, z protez, allotransplantacja), sposób ze-
spolenia (koniec do końca, koniec do boku, bok do boku), po-
wikłania pooperacyjne (krwawienie, zakrzepica, niedokrwienie 
kończyny, limfadenektomia, zakażenie, dysfunkcja przetoki, 
obrzęk kończyny), informacje dotyczące ponownego zabiegu 
(tak, nie), informacje dotyczące niepowodzenia (potrzeba im-
plantacji cewnika dializacyjnego);

7.  Dane dotyczące wizyty kontrolnej: (7a) data, numer świadcze-
niodawcy, (7b) prawidłowa czynność przetoki (tak, nie), obec-
ność szmerów (tak, nie), obrazowanie ultrasonograficzne (tak, 
nie), (7c) informacje o edukacji: czy chory potrzebuje dalszej 
edukacji (tak, nie), braki (jakie);

8.  Dane dotyczące wykorzystania przetoki dializacyjnej: (8a) data, 
numer świadczeniodawcy, (8b) określenie lekarza: numer prawa 

naczyniowa, dostęp do hemodializy, edukacja podczas każdego 
kontaktu z chorym), należy jasno określić, że wszystkie świad-
czenia zawarte w programie są gwarantowane zgodnie z Ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych [45].

Opracowany zbiór procedur ma na celu harmonizację świadczeń, 
które oczywiście będą miały wpływ na efektywność kosztową świad-
czeń i jednoznacznie poprawią dostęp do wysokospecjalistycz-
nych ośrodków specjalizujących się w leczeniu chorych z PChN.

Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług (wymaga-
nia formalne, wymagania dla: lekarzy, pielęgniarek, organizatorów 
świadczenia usług – specjalistów opieki ambulatoryjnej/leczenia 
szpitalnego, sprzętu i wyposażenia medycznego) w odniesieniu 
do edukacyjnej poradni ambulatoryjnej, poradni nefrologicznej, 
poradni chirurgii naczyniowej, oddziału chirurgii naczyniowej, 
oddziału nefrologii i stacji dializ zostały określone przez ministra 
zdrowia i Prezesa NFZ w następujących dokumentach:

1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej [44];

2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego [46];

3.  Zarządzenie Prezesa NFZ nr 66/2018/DSOZ z dnia 14 marca 2018 r. 
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna [47];

4.  Zarządzenie Prezesa NFZ nr 66/2018/DSOZ z dnia 29 czerw-
ca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadcze-
nia wysokospecjalistyczne [48];

5.  Zarządzenie Prezesa NFZ nr 73/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie [49].

MonitoroWanie i ocena ProGraMu

Monitorowanie

Monitorowanie wdrożenia programu będzie opierało się na da-
nych dostarczonych przez jego realizatora w zakresie wskaźników 
efektywności programu: (1) ograniczenia liczby powtarzających 
się hospitalizacji dotyczących powikłań związanych z wytwo-
rzeniem AVF, (2) ograniczenia liczby powikłań związanych z za-
biegiem hemofiltracji, (3) ograniczenia całkowitej śmiertelności 
chorych poddawanych dializom w perspektywie 12-miesięcznej, 
(4) zwiększenia świadomości samoopieki AVF i (5) stworzenia re-
jestru dostępów naczyniowych w Polsce.

Ocena
Po zakończeniu 12-miesięcznego okresu trwania programu bę-
dzie możliwa jego retrospektywna ocena w zakresie efektywno-
ści modelu praktycznego organizacji opieki nad chorymi z PChN, 
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w formie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej/leczenia szpi-
talnego/usług zdrowotnych zakontraktowanych osobno. Reali-
zator zobligowany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych 
danych dotyczących finansowania i kosztów prowadzenia pro-
gramu oraz przygotowywania sprawozdania dla NFZ dotyczą-
cego wdrożenia programu.

PodSuMoWanie

Program polityki zdrowotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu ner-
kozastępczym – najpierw przetoka, potem cewnik”, pokrywający 
świadczenia zdrowotne przewidziane w zakresie i na warunkach 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d Usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ma na celu sprawdzenie, 
czy planowane zmiany w organizacji i dostarczaniu usług poprawią 
sytuację chorych z PChN, kwalifikujących się do przewlekłego le-
czenia nerkozastępczego i czy zmiany te będą efektywne z punktu 
widzenia systemu ochrony zdrowia. W opinii autora, biorąc pod 
uwagę populację docelową (wszyscy chorzy z PChN zakwalifiko-
wani do przewlekłego leczenia nerkozastępczego), program ten 
musi obejmować cały kraj.

wykonywania zawodu, specjalizacja (8c) wskazanie, czy prze-
toka funkcjonuje prawidłowo w ocenie wykwalifikowanego le-
karza (tak, nie);

9.  Dane dotyczące nakłucia pierwszej przetoki: (9a) data, nu-
mer świadczeniodawcy, (9b) wyznaczona pielęgniarka, numer 
wykonywania zawodu, specjalizacja (9c) uzyskany przepływ 
(w mL / min), powikłania przy pierwszym wkłuciu (tak, nie);

10.  Dane dotyczące wizyty kontrolnej po miesiącu od rozpoczęcia 
wykorzystania przetoki: (10a) data, numer świadczeniodawcy, 
(10b) ocena lekarza, numer wykonywania zawodu, specjalizacja 
(10c) czy zespolenie funkcjonuje poprawnie (tak, nie): wystę-
powanie szmerów (tak, nie), obrazowanie ultrasonograficzne 
(tak, nie), (10d) czy potrzebna jest korekcja przetoki (tak, nie), 
skierowanie (tak, nie), (10d) informacje dotyczące edukacji: 
czy chory wymaga dalszej edukacji (tak, nie), braki (jakie?).

FinanSoWanie ProGraMu

Realizatorem programu może być świadczeniodawca mający 
kontrakt z NFZ w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych 
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