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Stan terapii nerkozastępczej w Polsce – 2016 
W niniejszej pracy przedstawiamy sytuację epidemiologiczną leczenia 

nerkozastępczego metodą hemodializy i dializy otrzewnowej w Polsce na ko-
niec roku 2017, ocenioną na podstawie danych zagregowanych przesłanych 
z ośrodków dializ. Obserwujemy stabilizację zapadalności, chorobowość na 
poziomie podobnym do innych krajów europejskich, niewielki wzrost liczby  
pacjentów hemodializowanych, wciąż zbyt niski procent pacjentów dializo-
wanych otrzewnowo. Nadal dominującą przyczyną schyłkowej niewydolno-
ści nerek jest nefropatia cukrzycowa. Podobnie, jak w latach poprzednich, 
pogłębia się starzenie populacji pacjentów dializowanych, jak również coraz 
więcej rozpoczynających dializy ma powyżej 75 lat. Wciąż niewystarczająca 
jest liczba pacjentów zgłoszonych do przeszczepu nerki w porównaniu do 
liczby dializowanych.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 1-8)

Condition of renal replacement therapy in Paland – 
2016

This manuscript describes epidemiology of Renal Replacement Therapy 
in Poland including hemodialysis and peritoneal dialysis at the end of 2017 
basing on the aggregated data from dialysis units. We observe stabilization 
of the incidence and the prevalence achieved level comparable with other 
European countries. Number of hemodialysed patients is slightly higher, but 
the number of patients treated with peritoneal dialysis is unsatisfactory. Dia-
betic nephropathy is still the leading cause of ESRD. As in the previous years, 
aging of dialysis population is significant, as well as population of patients 
starting dialysis over 75 years old is growing. Low number of patients active 
on the kidney transplant list in comparison with patients on dialysis seems to 
be still a problem.  

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 1-8)
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Wprowadzenie
Przedstawione w obecnym opraco-

waniu dane powstały jako efekt pracy 
Polskiego Rejestru Nefrologicznego 
działającego od roku 1990 pod patro-
natem Polskiego Towarzystwa Nefrolo-
gicznego oraz Krajowego Konsultanta 
w dziedzinie Nefrologii. Należy wspo-
mnieć, że pierwsze dane dotyczące 
leczenia nerkozastępczego w naszym 
kraju były zbierane w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych przez Dr Janusza 
Pukę z Warszawy, a inicjatorem ich ko-
lekcjonowania był ówczesny Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Nefrologii Prof. An-
drzej Manitius z Gdańska. Początkowo 
zestawienia tych danych były dostępne 
jedynie w formie powielaczowej i służyły 
Zespołowi Konsultanta Krajowego oraz 
Departamentowi Polityki Zdrowotnej Mi-
nisterstwa Zdrowia do opracowywania 
kolejnych etapów Programu Poprawy 
i Rozwoju Dializoterapii w Polsce [1-5]. 
Od roku 1990 ukazywały się corocz-
nie „Raporty o stanie leczenia nerkoza-
stępczego”. W ich opracowywaniu brali 
udział: Dr Janusz Puka (Warszawa), Prof. 
Mieczysław Lao (Warszawa), Prof. Woj-
ciech Rowiński (Warszawa), Prof. Bole-
sław Rutkowski (Gdańsk), Prof. Ryszard 
Grenda (Warszawa), Prof. Stanisław 
Czekalski (Poznań), oraz Prof. Monika 
Lichodziejewska-Niemierko (Gdańsk). 

Natomiast dane dotyczące pacjentów 
leczonych przeszczepianiem nerek do-
starczali do Raportu  Prof. Mieczysław 
Lao (Warszawa), Prof. Wojciech Rowiń-
ski (Warszawa), a późniejszym okresie 
Prof. Magdalena Durlik (Warszawa). 
W ostatnich latach za techniczną stronę 
funkcjonowania Rejestru odpowiedzialni 
byli Dr Grzegorz Korejwo (Gdańsk) oraz 
Dr Piotr Jagodziński (Gdańsk). Sposób 
zbierania danych należy podzielić na 
trzy etapy. W pierwszym etapie, tzn. od 
początku funkcjonowania Rejestru do 
roku 2004, do zbierania danych używa-
no papierowych kwestionariuszy, które 
po wypełnieniu przez pracowników po-
szczególnych ośrodków dializ przesy-
łane były do Gdańska. Kwestionariusze 
zawierały dane zbiorcze z każdego roku. 
Następnie na ich podstawie opracowy-
wano dane dotyczące całego systemu 
leczenia dializami w Polsce, wyliczając 
wskaźniki epidemiologiczne, takie jak 
zachorowalność, chorobowość, śmier-
telność etc. W corocznych Raportach 
podawano także dane dotyczące wypo-
sażenia stacji dializ oraz możliwości tera-
pii pomocniczej, takiej jak dla przykładu 
leczenie niedokrwistości nerkopochodnej 
lub zaburzeń gospodarki wapniowo-fos-
foranowej [1]. Od roku 2005 próbowano 
wprowadzić program komputerowy Elfin 
w celu zbiórki danych indywidualnych pa-



2

cjentów poddawanych leczeniu dializami 
otrzewnowymi. Równolegle kontynuowa-
no zbiórkę danych zbiorczych, ale w opar-
ciu o elektroniczny kwestionariusz wypeł-
niany on-line za pośrednictwem Internetu. 
Rok później starano się rozszerzyć zbiór-
kę danych indywidualnych na pacjentów 
leczonych powtarzanymi hemodializami.

Ten drugi etap powiódł się jedynie 
częściowo. Dotyczyło to w głównej mie-
rze osób leczonych dializami otrzewno-
wymi. Jednocześnie pomimo kilkuletnich 
prób oraz wysiłków szkoleniowych i or-
ganizacyjnych, wprowadzenie zbiorów 
danych indywidualnych pacjentów nie 
zakończyło się sukcesem. Natomiast 
z powodu wewnętrznej regulacji zwią-
zanych z obawami o bezpieczeństwo 
danych osobowych, duże trudności ob-
serwowano także przy zbieraniu danych 
zbiorczych z poszczególnych stacji dia-
liz. Kontynuowanie zbierania danych 
w oparciu o Konsultantów Wojewódzkich 
wprowadził Prof. Marian Klinger będąc 
Konsultantem Krajowym w dziedzinie 
Nefrologii. Oznacza to, że za zbieranie 
danych zbiorczych z poszczególnych 
ośrodków w danym regionie odpowie-
dzialny jest Konsultant Wojewódzki, który 
za pośrednictwem aktualnego Konsultan-
ta Krajowego przekazuje je do opraco-
wania Zespołowi Koordynacyjnemu (ZK 
Rejestru PTN) powołanemu decyzją Za-
rządu Głównego PTN w 2015 roku.

W skład zespołu wchodzą: Prof. Ry-
szard Gellert (obecny Konsultant Krajowy), 
Prof. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), Prof. 
Bolesław Rutkowski (Gdańsk). Za zbiorcze 
opracowywanie danych odpowiedzialny jest 
ponadto Dr. Grzegorz Korejwo, a sekreta-
rzem ZK Rejestru PTN jest Prof. Przemysław 
Rutkowski. Przedstawione poniżej dane są 
efektem zbiórki przeprowadzonej w taki wła-
śnie sposób. Należy wspomnieć, że Polski 
Rejestr Nefrologiczny od lat współpracuje 
z Rejestrem European Renal Association – 
European Dialysis and Transplantation As-
sociation oraz z United States Renal Data 
System, przekazując dane z Polski celem 
stworzenia możliwości porównania ich z da-
nymi innych krajów w Europie i na świecie 
[2,3]. Dlatego też od roku 2016 zbierane 
są dane dotyczące liczby chorych w okre-
ślonych grupach wiekowych, płeć pacjenta 
oraz rozpoznanie choroby będącej przyczy-
ną schyłkowej niewydolności nerek zgodnie 
z klasyfikacją ERA/EDTA.

Epidemiologia leczenia dializami
Zapadalność łączna (HD+DO) w 2016
Leczenie nerkozastępcze hemodializą 

(HD) i dializą otrzewnową (DO) rozpoczęło 
w całym 2016 roku 5716 pacjentów, co 
stanowi 149 pacjentów/mln mieszkańców, 
co widać na rycinie 1 (w 2014 - 135/mln, 
w 2015 - 164,4/mln). W grupie tej 41,3% 
chorych miało powyżej 65 lat, a 30,9% 
powyżej 75 lat. Rozkład wiekowy pacjen-
tów rozpoczynających leczenie dializami 
obrazuje rycina 2 i 3. Rycina 3 ukazuje 
odmienną proporcję wiekową wśród 
pacjentów rozpoczynajacych DO w porów-
naniu do całej grupy dializowanych 
(Ryc. 2). Chorych, w których przypadku 

Rycina 1 
Liczba chorych ze schyłkową niewydolnością nerek na milion mieszkańców w Polsce, u których rozpoczęto 
leczenie dializami (HD i DO) w latach 1986 – 2016.
The nunber of patients with ESRD per 1 mln of population, who started dialysis treatment during period of 1986-2016.

Rycina 2
Liczba pacjentów w podeszłym wieku rozpoczynający leczenie HD i DO w porównaniu do pacjentów 
z pozostałych grup wiekowych (2016).
The number of elderly patients starting HD or PD treatment in comparison to patients from the other age groups in 
2016.

Rycina 3
Liczba pacjentów w podeszłym wieku rozpoczynających leczenie DO w porównaniu do pacjentów 
z pozostałych grup wiekowych (2016). 
The number of elderly patients starting PD treatment in comparison to patients from the rest of age groups in 2016.

 A. Dębska-Ślizień i wsp.
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cukrzycową chorobę nerek uznano za 
dominującą przyczynę rozwoju schyłkowej 
niewydolności nerek, było 2098 (36,7%); 
w 2013 odsetek ten wynosił  23,7%, co il-
ustruje rycina 4. Należy wziąć pod uwagę, 
że liczba leczonych z nefropatią cukrzyco-
wą jako przyczyną schyłkowej niewydolno-
ści nerek rośnie systematycznie na prze-
strzeni lat. Warto też wspomnieć, że wśród 
nowo kwalifikowanych do leczenia nerko-
zastępczego właśnie ten rodzaj nefropatii 
jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną 
niewydolności nerek (36,7% w porównaniu 
do 23,9% w roku 2010). Procentowy udział 
pacjentów z nefropatią cukrzycową jako 
przyczyną niewydolności nerek wynosił  38 
i 25% odpowiednio wśród chorych rozpo-
czynających leczenie HD i DO.

Porównanie metod leczenia nerkoza-
stępczego (HD i DO) w Polsce w latach 
1985 – 2016 przedstawia rycina 5.

Chorobowość łączna (HD+DO) 
w 2016

Na koniec 2016 roku dializowano 
łącznie 20144 pacjentów, z czego 19192 

Rycina 4 
Liczba pacjentów z cukrzycą t. I i II rozpoczynający leczenie HD i DO w porównaniu do pacjentów z inną przyczyną schyłkowej niewydolności nerek w 2016.
The number of patients with DM type I and II staring HD or PD treatment in comparison to patients with other cause of ESRD in 2016.

Rycina 5 
Porównanie metod leczenia nerkozastępczego (HD i DO) w Polsce w latach 1985 – 2016. 
Renal replacement therapy in Poland during the period of 1985-2007. 

A – z czynnym przeszczepem
B – dializowani HD + DO

Rycina 6
Losy dializowanych w Polsce w latach 2015 – 2016. 
Outcomes of dialyzed patients in Poland in period 2015 and 2016. 
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metodą hemodializy, a  952 metodą dializy 
otrzewnowej. W porównaniu do całkowitej 
liczby pacjentów dializowanych w 2014 
roku (20391) i w 2015 roku (20163), zaob-
serwowano nieznaczny spadek ogólnej lic-
zby chorych zarówno HD jak i DO. Rozkład 
wiekowy populacji chorych dializowanych 
na koniec 2016 wykazywał podobne ten-
dencje, jak rozkład rozpoczynajacych di-
alizy: - pacjenci w wieku > 65 lat stanow-
ili 53% całości (w 2015 - 42%), a 4554 
pacjentów miało > 75 lat (co stanowi 23 % 
całości, w 2015 - 25,1%). 

Podana przez ośrodki dializ liczba pa-
cjentów, którzy otrzymali przeszczep nerki 
w 2016 roku wyniosła 1212, a liczba aktyw-
nych oczekujących na liście KLO – 1733. 
Odsetek zgłoszonych chorych dializowa-
nych i aktywnych na liście oczekujących 
(KLO)  wyniósł 14,1% i był nieco wyższy 
niż w 2015 roku (10,4%).    

Losy pacjentów dializowanych ilustru-
je rycina 6. W porównaniu do roku 2015 
zgłoszono mniej zgonów pacjentów diali-

w 2016 i leczonych dializami na dzień 
31.12.2016 roku. W obu przypadkach do-
minuje cukrzycowa choroba nerek. 

Na rycinie 9 przedstawiono odsetek 
chorych powracających do leczenia DO 
lub HD po utracie nerki przeszczepionej 
w porównaniu do pierwotnie rozpoczyna-
jących leczenie DO lub HD (odpowiednio 
17,5 i 11%). 

Porównanie łącznej liczby bezwzględ-
nej pacjentów HD i DO na dzień 31.12.2016 
w poszczególnych województwach przed-
stawiane jest na rycinie 10.

Z analizy danych zawartych na rycinie 
11 wynika, że największą liczbę dializowa-
nych na milion mieszkańców stwierdza się 
w województwie lubuskim i kujawsko-po-
morskim. Natomiast najniższe wskaźniki 
dotyczą województw: podlaskiego i mało-
polskiego. 

Hemodializa
Wśród pacjentów dializowanych na 

koniec 2016 roku nieznacznie dominują 

zowanych – 3561 vs. 3893.  Analogicznie 
zmniejszyła się śmiertelność ogólna – 
17,65% (w 2015 roku 19,1%).

Na rycinie 7 zaprezentowano główne 
przyczyny schyłkowej niewydolności nerek 
u pacjentów leczonych dializami na dzień 
31.12.2016 roku w porównaniu do lat po-
przednich. 

Wśród zadeklarowanych przez ośrodki 
dializ przyczyn schyłkowej niewydolności 
nerek dominowała cukrzycowa choroba 
nerek – u 6132 pacjentów dializowanych 
(30,44 % całości, w 2015 było ich 31%). 
Kłębuszkowe zapalenie nerek potwier-
dzone lub niepotwierdzone biopsją było 
przyczyną schyłkowej niewydolności 
nerek u 15% (17% w 2012), a nefropatia 
nadciśnieniowa u 12 % (13,2% w 2012). 
Widoczny jest zatem  wyraźny spadek kłę-
buszkowego zapalenia nerek jako przyczy-
ny niewydolności nerek.

Na rycinie 8 przedstawiono główne 
przyczyny schyłkowej niewydolności ne-
rek u pacjentów zaczynających leczenie 

Rycina 7 
Główne przyczyny schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów leczonych 
dializami na dzień 31.12.2016 roku w porównaniu do lat poprzednich. 
The main causes of ESRD in patients dialyzed on 31.12.2016 in comparison to 
previous years.

Rycina 8
Główne przyczyny schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów zaczynających 
leczenie w 2016 i leczonych dializami na dzień 31.12.2016 roku. 
The main causes of ESRD in patients starting dialysis treatment and dialyzed already 
on 31.12.2016 in comparison to 2015.

Rycina 9
Pacjenci powracający na DO lub HD po RTx w porównaniu do pierwotnie rozpoczynających DO lub HD w 2016. 
Number of patients coming back on HD or PD after losing kidney transplant in comparison to initiating HD or PD as the first RRT method.

 A. Dębska-Ślizień i wsp.
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Rycina 11
Porównanie łącznej liczby pacjentów leczonych hemodializą i dializą 
otrzewnową na dzień 31.12.2016 w przeliczeniu na milion mieszkańców (pmp) 
w poszczególnych województwach. 
Comparison of patients pmp treated with HD and PD on 31.12.2016 in different 
regions.

Rycina 10
Porównanie łącznej liczby bezwzględnej pacjentów HD i DO na dzień 31.12.2016 
w poszczególnych województwach. Dane zgłaszane przez stacje dializ. 
Comparison of total number of patients treated with HD and PD on 31.12.2016 in 
different regions.

Rycina 12
Pacjenci leczeni HD w rozbiciu na płeć na 31.12.1 2016.
Gender comparison of patients treated with HD on 31.12.2016. 

Rycina 13
Struktura wiekowa pacjentów leczonych HD w dnia 31.12.2016. 
Comparison of age groups of patients treated with HD on 31.12.2016.

Rycina 14 
Pacjenci powracający na HD po RTx w porównaniu do pierwotnie 
rozpoczynajacych HD w 2016. 
Number of patients coming back on HD after losing kidney transplant in comparison 
to initiating HD as the first RRT method.

Rycina 15
Przyczyny niewydolności nerek pacjentów leczonych HD na dzień 31.12.2016 
zgodnie z klasyfikacją ERA/EDTA. 
Causes of ESRD in patients treated with HD on 31.12.2016 according to ERA/EDTA 
classification.
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Rycina 18
Pacjenci hemodializowani aktywni na liście oczekujących w porównaniu 
do zgłoszonych po raz pierwszy w 2016. 
Comparison of  the HD patients activated on the RTx waiting list in 2016 to 
patients activated earlier. 

Rycina 16
Porównanie liczby bezwzględnej pacjentów leczonych hemodializami na dzień 
31.12.2016 w poszczególnych województwach. 
Comparison of total number of patients treated with HD on 31.12.2016 in different 
regions.
(Dane zgłaszane przez stacje dializ). 

mężczyźni, co ilustruje rycina 12. 
Struktura wiekowa tej populacji poka-
zana jest na rycine 13. Kolejne  ryciny 
obrazują odsetek powracających na 
HD po utracie nerki przeszczepionej 
(Ryc. 14) i przyczyny niewydolności 
nerek (Ryc. 15). Na rycinie 16 przed-
stawiono porównanie łącznej liczby 
bezwzględnej pacjentów leczonych HD 
na dzień 31.12.2016 w poszczególnych 
województwach. Rycina 17 prezentu-
je porównanie łącznej liczby pacjen-
tów leczonych HD na dzień 31.12.2016 
w przeliczeniu na milion mieszkańców 
(pmp) w poszczególnych wojewódz-
twach. Rycina 18 zawiera dane o liczbie 
pacjentów HD aktywowanych na liście 
oczekujących w 2016 roku w porów-
naniu do wcześniej zgłoszonych a ry-
cina 19 proporcją pomiędzy zgłoszonymi 
a niezgłoszonymi wśród chorych HD.

[pmp]

Rycina 17
Porównanie liczby pacjentów leczonych hemodializami na dzień 
31.12.2016 w przeliczeniu na milion mieszkańców (pmp) w poszczególnych 
województwach.
Comparison of patients pmp treated with HD and PD on 31.12.2016 in different 
regions.
(Średnia dla całej Polski 499 pmp. Liczba mieszkańców na podstawie raportu 
GUS 2017).

Rycina 19
Proporcja pomiędzy pacjentami hemodializowanymi zgłoszonymi 
a niezgłoszonymi na Krajową Listę Oczekujących w 2016.
Comparison of  number of the HD patients reffered and not reffered to the 
Transplant Waiting List in 2016. 

Dializa otrzewnowa
Z analizy struktury wiekowej populacji 

leczonych dializami otrzewnowymi wyni-
ka, że w roku 2016 uległa ona odmłodze-
niu w stosunku do lat poprzednich (Ryc. 
20). Może to wynikać z wieku aspektów tj. 
tendencja do kwalifikowania młodszych, 
sprawniejszych i niezależnych chorych do 
tej metoby oraz być może ze zmiany me-
tody na hemodilaizę, co dalej wpływa na 
obraz epidemiologiczny na koniec roku.

Największą bezwzględną liczbę DO 
odnotowano w województwie mazowiec-
kim, śląskim, wielkopolskim i kujawsko-po-
morskim (Ryc. 21), ale w ujęciu na milion 
mieszkańców wyróżnia się województwo 
kujawsko-pomorskie i łódzkie (Ryc. 22).

Losy chorych dializowanych otrzew-
nowo prezentuje rycina 23. Na rycinie 24 
przedstawiono na przestrzeni lat dane do-
tyczące zgłaszania chorych DO na listę 

oczekujących do transplantacji nerki. Na 
rycinie 25 widnieje proporcja pomiędzy pa-
cjentami zgłoszonymi i niezgłoszonymi do 
transplantacji. 

Odsetek chorych z cukrzycowa choro-
bą nerek jako przyczyną schyłkowej nie-
wydolności nerek na przestrzeni lat wsród 
chorych dializowanych otrzenowo maleje 
i w 2016 roku wynosił 24% (Ryc. 26). 

W ciągu całego roku 2016 przeszczep 
nerki otrzymało 118 pacjentów (10%), 
zmarło 104 (9,0%), a wciąż dializowało się 
na koniec roku 952 pacjentów (Ryc. 24). 
Raportowana niższa śmiertelność ogólna 
w porównaniu do całkowitej dla obydwu 
metod łącznie wynika z faktu, że na dializę 
otrzewnową decydują się pacjenci w sto-
sunkowo dobrej formie ogólnej, a także 
fakt, że nie są w ramach tej statystyki poda-
wani pacjenci, którzy krótko przed zgonem 
zmienili metodą leczenia na hemodializę.

 A. Dębska-Ślizień i wsp.
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Rycina 20 
Procent pacjentów leczonych DO powyżej 65 roku życia w latach 1996-2016. 
Number of PD patients  >65 years old in 1996-2016.

[pmp]

Rycina 21
Porównanie liczby bezwzględnej pacjentów leczonych dializą otrzewnową na 
dzień 31.12.2016 w poszczególnych województwach. 
Comparison of total number of patients treated with PD on 31.12.2016 in different 
regions.
(Suma dla całej Polski 952. Dane zgłaszane przez stacje dializ).

Rycina 22
Porównanie liczby pacjentów leczonych dializą otrzewnową na dzień 
31.12.2016 w przeliczeniu na milion mieszkańców (pmp) w poszczególnych 
województwach. 
Comparison of patients pmp treated with PD on 31.12.2016 in different regions.
(Średnia dla całej Polski 25 pmp). 

Rycina 23
Losy dializowanych otrzewnowo – podsumowanie roku 2016 do 31.12.2016.
Comparison of outcomes of PD patients during the whole year 2016.
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Tradycyjnie obserwuje się wysoki pro-
cent pacjentów dializowanych otrzewnowo 
zgłoszonych do przeszczepu nerki – 17%  
(Ryc. 24, 25). 

Podsumowanie
Zapadalność na schyłkową niewydol-

ność nerek wyrażona liczbą pacjentów roz-
poczynających leczenie nerkozastępcze 
jest porównywalna do wielu krajów Europy 
Zachodniej (149/mln mieszkańców).

Pośród osób rozpoczynających lecze-
nie przy pomocy dializoterapii zdecydo-
waną większość stanowią pacjenci, którzy 
ukończyli 65 rok życia (72%). Istnieje różni-
ca w tym zakresie w porównaniu z chorymi 
rozpoczynającymi leczenie dializą otrzew-
nową (33% osób > 65 roku życia).

Łączna liczba leczonych nerkoza-
stępczo osiągnęła poziom równy średniej 
w krajach Unii Europejskiej i wynosi obec-
nie 799 pacjentów/mln mieszkańców.

Od trzech lat obserwuje się ustalenie 
liczby pacjentów leczonych przy pomocy 
dializoterapii na podobnym poziomie i wy-
nosi ona na koniec roku  20144 osób.

Pośród osób leczonych dializami 
w roku 2016, przeważali pacjenci powyżej 
65 roku życia (53%). Warto dodać, że 23% 
chorych miało ukończone 75 lat życia.

Główną przyczyną schyłkowej niewy-
dolności nerek u osób dializowanych sta-
nowi cukrzycowa choroba nerek (29%).

Zdecydowaną większość pośród cho-
rych leczonych dializami stanowią osoby 
poddawane zabiegom powtarzanej hemo-
dializy (19192 osoby – 95,28%).

Natomiast wciąż bardzo małe jest wy-
korzystanie dializy otrzewnowej, ponieważ 
metodą tą leczone były 952 osoby. 

Na listy oczekujących na przeszczepie-
nie nerki zostało zgłoszonych 14,1% ogółu 
dializowanych, co stanowi postęp w porów-
naniu z poprzednimi laty. Tradycyjnie lepsza 
jest sytuacja w tym zakresie pośród chorych 
leczonych dializą otrzewnową (17%).
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Rycina 24 
Odsetek pacjentów leczonych dializą otrzewnową zgłoszonych do przeszczepu nerki w latach 1997-2016 (na 
dzień 31.12). 
Number of PD patients active on the RTx waiting list in different years on 31. 12. 2016.

Rycina 25
Proporcja pomiędzy pacjentami dializowanymi otrzewnowo zgłoszonymi a niezgłoszonymi na Krajową Listę 
Oczekujących w 2016. 
Comparison of  number of the HD patients reffered and not reffered to the Transplant Waiting List in 2016.

Rycina 26
Procent pacjentów leczonych DO z nefropatią cukrzycową na dzień 31.12.2016. 
Percent of PD patients with diabetic nephropathy on 31.12.2016. 

 A. Dębska-Ślizień i wsp.


