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1. AMAÇ
Hemodiyaliz Ünitesinde uygulanan işlemlerin ve sistemin etkinliğinin takibi, gözlenmesi, rapor 

edilmesi ve gerektiğinde düzeltici -önleyici faaliyetleri başlatmak.

2. KAPSAM
Diyaliz Ünitesi çalışanları

3. TANIMLAR
Akut Renal Yetmezlik: Böbrek fonksiyonlarının saatler ya da birkaç gün içinde bozulmasının yol açtığı

üre, kreatin gibi nitrojen atık ürünlerinin birikmesi.
Kronik Renal Yetmezlik: Akut renal yetmezliğe bağlı veya sistemik hastalıklara bağlı olarak böbrek 

fonksiyonlarının yavaş yavaş azalması ve bu azalmanın geri dönüşümsüz olması.
Son Dönem Böbrek Yetmezliği: Hastaların diyaliz tedavisine alınması
DYOP: Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi

4. SORUMLULAR
 Diyaliz sertifikalı pratisyen hekim
 Diyaliz sertifikalı uzman hekim
 Diyaliz sertifikalı servis sorumlu hemşiresi
 Diyaliz sertifikalı hemşire
 Diyetisyen
 Temizlik Personeli

5. FAALİYET AKIŞI
Hastanın Diyaliz Ünitesine Kabulü

 Hastanemizde diyaliz ünitesinden yararlanmak için başvuran hastalar hemodiyaliz sorumlu 
hekimine başvururlar.

 Hekimin diyaliz programına karar verdiği hastalardan aşağıda belirtilen evraklar istenir;
o Hepatit Tetkikleri
o HIV Tetkiki
o Rutin Tetkikler
o Diyalize girebilir raporu
o Epikriz Kağıdı

 Hastanın  hemodiyalize  girmesi  için  bir  vasküler  girişim  yolu  bulunması  gerekmektedir.  İlk
hemodiyalize alınacak olan hasta eğer vasküler girişim yolu yoksa geçici venöz katater takılır.

 Bunun için hastanemizde kronik renal yetmezlik ön tanısıyla başvuran hasta bursa ili bünyesinde
nefroloji uzmanı olan bir hastaneye sevk edilir. İlgili nefroloji uzmanı tarafından tanı doğrulanır,
hastalık raporu tanzim edilir.

 Hastanın  diyalize  girebilmesi  için  santral  venöz  kateter  takılması  sebebiyle  sevk  edildiği
merkezde ilgili uzman tarafından hastaya takılır.

 Sonrada arteriovenöz fistül ameliyatı ilgili uzman tarafından yapılır.
 Hastalarımız hemodiyaliz birimine başvurduklarında  Hemodiyaliz Birimi Hasta Tedavi Tanıtım

Ve Onam Formu doğrultusunda kendilerine gerekli açıklamalar yapılır.
 Onayı alınan hastaya kişisel dosyası açılır. Hastanın bütün kayıtları bu dosyada muhafaza edilir.

Hastaya dosya açıldıktan sonra Hasta Bilgi Formu doldurularak hastanın dosyasına konulur.

 Üniteye  kabulü  yapılan  her  hastaya  ünitenin  tanıtımı,  sigara,  diyet  vb.  eğitimler  hemşireler
tarafından saptanarak  hasta  eğitimleri  katılımcı  öğrenmeye hazır  olduğunda yapılır.  Hastaya
verilen eğitimler Hasta Bilgilendirme Formu ‘na kaydedilir.

 Hastaya diyaliz reçetesi hakkında bilgi verilir.
 Hastaların tedavileri  aylık olarak hesaplanır.  Hastaların makinelere göre tedavi  planları  Aylık

Seans Planlama Formu ‘na kaydedilir. Bu form panoya asılarak hastaya duyurulur.
 Hastaların yanlarında getirdikleri ilaçlar aylık olarak ünitede çalışan hemşirelere teslim edilir.
 Hemodiyaliz hemşiresi ilaçları teslim alırken Hemodiyaliz Birimi Hasta İlaçları Teslim Formu‘na

kayıt eder. Kayıt edilen ilaçlar hastaya imza ile onaylatılır.
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 Teslim alınan ilaçlar hasta tedavi arabasında şahsi olarak tanımlanmış bölmelere yerleştirilir.

Hastanın ve makinelerin işleme hazırlanması

 Hastanın  bilgileri  Diyaliz  şoförüne  verilerek  hastaları  evlerinden  alıp  üniteye  getirir.  Kendi
imkânı  ile  gelmek isteyen hastalar  kendi  imkânlarıyla  gelirler.  Eğer  hastalar  gelmez  ise  ilgili
sağlık personeli hasta ile iletişim kurarak gelmesi sağlanır.

 Üniteye girişte bayan ve erkek hastalar için soyunma odaları ve kilitli dolaplar mevcuttur.
 Hastalarla ve hasta çevresindeki yüzeylerle temas sırasında mutlaka eldiven giyilir.
 Bir hastadan başka bir hastaya geçerken eldiven çıkarılarak el hijyeni sağlanır.
 Hbs (+) hastalar için tanımlı makinamız bulunmaktadır.
 Hastalar her seans öncesi ve sonrası hassas tartı ile tartılır ve kilosu Hasta Takip Formu’na 

kaydedilir.
 Hasta yatağına alınır. Hemşire tarafından tansiyonu ölçülür dosyasına kayıt edilir.
 Hemşire tarafından gerekli damar girişimi işlemleri yapılır.
 Fistül greftin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 Cilt antisepsisi için %2’lik povidon iyot kullanılır.
 Hemodiyaliz cihazı kullanım talimatları doğrultusunda cihaz açılır ve hazırlanır.
 Hemodiyaliz cihazları hasta alınmadan önce öğlen arası test yaptırılarak hastalar alınmaktadır.

Eğer cihazlar testten geçmezler ise üzerlerine “ ARIZALIDIR KULLANMAYINIZ” ifadesi yazılarak
yetkili  firmaya  haber  verilir.  Yetkili  firmanın  direktifleri  doğrultusunda  problem  giderilmeye
çalışılır. Giderilmez ise yetkili firma temsilcisi cihaza müdahale için hastanemize gelir.

 Hemodiyaliz  cihazlarının  aylık  bakımları  yetkili  servis  tarafından  yapılmaktadır.  Aylık  bakım
faaliyetleri her cihaz için açılan Hemodiyaliz Ünitesi Cihaz Bakım Ve Kalibrasyon Takip Formu
ile takip edilmektedir.

Diyaliz işleminin uygulanması
 İlaçlar hasta bakım alanlarından ayrı, temiz bir alanda hazırlanır.
 İlaçların güvenli uygulaması İlaç Güvenliği Ve Yönetimi Prosedürü‘ne göre yapılır.
 Eğer hastaya kan transfüzyonu yapılacaksa, hastaya diyaliz sertifikalı uzman hekim tarafından

hastanın yatış kararına verilir ve hastaya Kan Bileşeni İstek Formu ile kan istem yapılır. Uzman
hekim  kararı  doğrultusunda  dahiliye  servisi  ya  da  diyaliz  ünitesinde  kan  takılma  işlemi
gerçekleştirilir.

Sterilizasyon şartlarının sağlanması

 Hemodiyaliz merkezlerinde sterilizasyonun sağlanması bulaşmanın engellenmesi için son 
derece önemlidir.

 Hepatit B’li hastalar ayrı bir oda da diyalize bağlanırlar. Eğer başka riskli hastalar gelir ise 
yönetmelikler doğrultusunda diyaliz ünitesinde düzenleme yapılır

 Diyaliz ünitesi (sandalye, masa, yatak, makine vb.) her hastadan sonra temizlenir ve 1/10’ luk 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

 Ünite içi temizlik faaliyetleri Diyaliz Temizlik Planı ‘na göre yapılır ve Diyaliz Temizlik Takip 
Formu’na kaydedilir.

 Makineler her diyaliz seansı sonrasında kendisini 30 dak. dezenfekte eder. Hemodiyaliz Birimi 
Cihaz Dezenfeksiyon Takip Formu’ na kayıt edilir.

 Hemodiyaliz  ünitesinde kullanılan su sistemi analizleri;  3  aylık periyotlar  ile  bakteriyolojik,  6
aylık  periyotlar  ile  kimyasal  ve  endotoksin  analizlere  tabi  tutulurlar.  Gelen  analiz  sonuçları
değerlendirilir. Eğer limitlerin dışına çıkma olur ise analizler tekrarlanır.

 Atıkların ayrıştırılmasında Atık Ayrımı Talimatı‘na göre yapılır.

Diyaliz işleminin sonlandırılması
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 1 seans yaklaşık 4 saat sürer. Bu sürenin bitiminde hasta çıkış işlemine başlanır.
 Önce pompa kapatılır. Hastanın arter iğnesi çıkarılır ve iğne çıkış yerine baskı yapılır.
 Makinedeki setler sökülüp atılır. Yeni seans için makine dezenfeksiyona alınır.
 Hasta çıkarken tansiyon ve ağırlığı ölçülüp kaydedilir.
 Diyaliz işlemi biten hasta Nakil Aracıyla ikamet adresine götürülür.

Hastanın Diyaliz ünitesinden ayrılması

 Hastalara her tedavi sonrasında Hemodiyaliz Ünitesi Aylık Seans İmza Takip Formu 
imzalatılır. Form ay sonunda hasta raporu ile birlikte fatura birimine teslim edilir.

 Ayaktan gelen diyaliz hastaları evlerinden alınıp tedavi sonrası evlerine bırakılır.

 Hemodiyaliz ünitesinde hastaların çıkışı; böbrek nakli sonucu tedavi, ex-hasta olma veya başka
birimlere sevk şeklinde olabilmektedir.

 Ex  olan  hemodiyaliz  hastasının  DYOB  sisteminden  bilgileri  düşülerek  hasta  dosyası  arşive
kaldırılır.

 Tedavi  modülü  değişikliği  (böbrek  nakli)  sonucunda  merkezimizden  ayrılan  hastaların
dosyaları arşive kaldırılır.

 Hasta başka merkeze gideceği zaman hasta için DYOB sisteminden epikriz formu çıkartılarak
hastaya teslim edilir yada Diyaliz Epikriz Formu hekim tarafından doldurularak hastaya verilir.
Hasta istediği merkeze epikriz ile başvurur.

Hastaların tıbbi takibinin yapılması

 Hasta her seansa geldiğinde Hemodiyaliz Takip Formu açılır ve seans sırasında gerçekleştirilen 
faaliyetler bu forma ilgili hemşire tarafından kayıt edilir.

 Hastaların ayda en az bir defa tıbbî muayenelerini Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Hekimi yapar.
 Hastaların  aylık  rutin  kan  sonuçları  Laboratuvar  İzlem  Formu‘na  kayıt  edilir.  Yapılan

değerlendirmeler  Aylık  Tedavi  Formu  ve  Uzman  Hekim  Tedavi  İzlem  Formu‘na  ve  aynı
zamanda hastanın dosyasına kayıt edilir. Değerlerin düşük olması durumunda, yapılan neden-
sonuç analizleri ile iyileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılır.

 Hastaları  sorumlu hekim tedavi seansı sırasında tıbbi yönden izler, her diyaliz seansı ile ilgili
notlarını düşer.

Olası komplikasyonların izlenmesi
 Seans süresince hasta yaşanabilecek komplikasyonlar açısından yakın takip edilir.
 Diyaliz  tedavisinin  kendisi  de  sıvı,  asit-baz  ve  elektrolit  dengesi  bozukluklarına  yol  açar.  Bu

konuda  hemodiyaliz  hastalarında  karşılaşılan  hipervolemi,  hipovolemi,  sıvı-elektrolit
dengesizlikleri ve asit-baz metabolizması değişiklikleri konusunda bilgilendirilir.

 Hemodiyaliz hastalarında infeksiyon en sık ölüm nedenlerinden birisidir. Serum albümin düzeyi
3.5 gr/dl  veya daha azsa  ve  hematokrit  düzeyi  % 29’dan daha düşükse infeksiyonlara  bağlı
mortalite artar. Hastanın laboratuvar bulguları takip edilir.

 Hemodiyaliz hastalarında bakteriyeminin % 50-80 nedeni vasküler girişim yolu infeksiyonlarıdır.
Vasküler girişim yolu infeksiyonları, yetersiz ve başarısız vasküler girişim yolunun da önemli bir
nedenidir.

 Hastalarda genellikle ateş, titreme ve toksik bir tablo vardır ancak bazen sistemik bulgular çok
silik olabilir.  Vasküler girişim yolunda kırmızılık, hassasiyet ve eksüda tanıda yardımcıdır ama
birçok  hastada  lokal  bulgular  yoktur.  Hastalardan  mutlaka  kan  kültürü  alınmalı,  kateter
çıkarılırsa kateter ucu kültürü yapılmalıdır.

Hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler
 Hasta güvenliği Hasta Güvenliği Komitesinin kararlarına uygun olarak sağlanır.
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 Tüm diyaliz hastaları hepatit B aşı programına alınır, 3 ayda bir Hepatit, Anti HBS takip edilerek
gerekli olduğu durumlarda rapel doz yapılır ve aşılama programı hasta dosyasında saklanır.

 HIV serolojisi (tüm hastalar için) başlangıçta onam alınarak bakılır, 6 ayda bir tekrarlanır.
 Hastaların aşı ve tetkik takipleri Hemodiyaliz Birimi Hbs, HCV, HIV Tetkik Aşı Takip Formu ile 

gerçekleştirilmektedir.
 Hastalar aşı için aile hekimine yönlendirilir.
 Sağlık ocaklarından aşı olduklarına dair aşı kartı getirirler. Aşı kartlarındaki bilgi ve tarih 

doğrultusunda
Hemodiyaliz Birimi Hbs, Hcv, Hıv Tetkik Aşı Takip Formu doldurulmaktadır.

 Aşıların değerlendirilmesi hemodiyaliz sorumlu hekimi ve hemodiyaliz uzman dahiliye hekimi 
tarafından değerlendirilir. Gerekli durumlarda hastanın tekrar tetkiki ve aşı yaptırması 
istenebilir.

 Bakteriyel enfeksiyonların hastadan hastaya bulaşını önlemek için enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyulur.

 HbsAg (+) hastalar için ayrı bir oda tahsis edilmiştir.
 Enfekte hastalar için kullanılan malzemeler ayrılmış ve tanımlanmıştır.
 Hasta veya yakınına düşme konusunda hemşire bilgi verir. Aniden kalkmaması gerektiğini, bir

süre yatakta  oturmasın,  baş dönmesi  veya denge sorunu var ise yatmasını  önerir  ve tedavi
sonrası takibini yapar.

 Hastaların  diyetleri  hemodiyaliz  ünitesine  başvurduklarında  hekimi  tarafından  verilmektedir.
Hastalar diyetisyen aylık izlenmektedir. Hastalarının diyetinin takibi ve değerlendirmesi sonucu
Diyet Takip Formu ‘na kayıt edilir.

 Diyaliz Ünitesinde İcap;
 Diyaliz sertifikası olan sorumlu hekim karar verirse hastanın diyalize alınacağı bilgisi verilir.
 İlgili birim tarafından gözetmen hemşireye ulaşılarak diyaliz ekibinin toplanması gerektiği, birim

adı söylenerek ve görüşülen uzmanının ismi belirtilerek bilgilendirme yapılır.

 Nöbetçi gözetmen hemşire güvenlik görevlisine diyaliz ekibinin toplanması gerektiğini bildirir.
 Hastane şoförüne bilgilendirme yapılarak icapçıların evlerinden alınmasını sağlar.
 İcaba gelen ekip saat kaçta hastaneye ulaştığını ve çıkış saatini hastane tanıtım kartı ile kioskdan

geçişini yapar.

          Diyaliz merkezi çalışanlarının sağlık taraması ve aşılanması
 Yılda 1 kez olmak üzere diyaliz merkezi çalışanlarından numune alınarak Hepatit paneli ve 

Anti-Hıv bakılmaktadır.
 Anti-HBS <10 olduğu durumlarda ilgili çalışana Hepatit-B aşısı yapılmaktadır.

Kalite iyileştirme faaliyetleri
 Buzdolaplarının ısı ve nem değerleri Isı ve Nem Takip Formu ile takip edilir.
 Diyaliz çalışanlarının gerekli  sağlık taramaları  Hastane Çalışanları  Risk Analiz Planı Ve Sağlık

Tarama  Programı’na  göre  uygun  zamanlarda  yapılır.  Çalışanların  yılda  bir  kez  HbsAg,  Anti-
HbsAg, HCV, HIV değerleri takip edilir. Gerekli durumlarda aşı rapelleri uygulanır.

 Acil müdahale setinde bulunana ilaç ve sarf malzemelerin, miat, minimum, maksimum ve kritik
stok takibi günlük olarak yapılır, Günlük İlaç Ve Sarf Malzeme Stok Kontrol Ve Takip Formu’na
kaydedilir.

 Diyaliz  ünitesine  ait  tıbbi  cihazlar  Tıbbi  Cihaz  Envanter  Formu’nda  belirtilmiştir.  Cihazların
bakım  ve  kalibrasyonları  tıbbi  cihaz  envanter  formuna  göre  ilgili  firmalar  tarafından
yapılmaktadır.

 Hemodiyaliz ünitesi su arıtma sisteminin günlük takibi  Hemodiyaliz Ünitesi Günlük Su Takip
Formu‘na aylık takip ise Aylık Su Sistemi Bakım Takip Formu’na kaydedilir.

 Su deposu ısı ve nem takibi Isı Ve Nem Takip Çizelgesi ile günde 2 defa kontrol edilir.
 Su filtreleri yetkili firmanın direktifleri doğrultusunda on beş günde bir ve kirlendikçe teknik 

servis elemanı tarafından değiştirilir ve Filtre Değişim Takip Formu’na kayıt edilir.

 Diyaliz Hasta Taşıma arabası
 Diyaliz hastaları diyaliz işlemi için hastaneye, Diyaliz nakil arabası ile taşınır.
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 Diyaliz hasta taşımacaılığı hasatane tarafından dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanır.
 Arabanın kontrolünden ve temizlik takibinden şoforü sorumludur.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
 27615/18.06.2010 sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatı
 Diyaliz ünitesi Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Listesi
 Günlük İlaç Ve Sarf Malzeme Stok Kontrol Ve Takip Formu
 Tıbbi Cihaz Envanter Listesi
 Diyaliz Ünitesi Temizlik Planı
 Tıbbi Atık Yönetim Planı AY.PL.01
 Hastane Çalışanları Risk Analiz Planı Ve Sağlık Tarama Programı
 Hemodiyaliz Birimi Hasta Tedavi Tanıtım Ve Onam Formu
 Hasta Bilgi Formu
 Cihaz Dezenfeksiyon Takip Formu
 Temizlik Takip Formu
 İlaç Yönetimi Prosedürü
 Kan Bileşeni İstek Formu
 Hasta Takip Formu
 Hasta Tedavi Bilgilendirme Formu
 Hemodiyaliz Ünitesi Aylık Seans İmza Takip Formu
 Aylık Tedavi Formu
 Hemodiyaliz Ünitesi Epikriz Formu
 Hemodiyaliz Ünitesi Cihaz Bakım Ve Kalibrasyon Takip Formu
 Hasta Bilgilendirme Formu
 Hemodiyaliz Birimi Hbs, Hcv, Hıv Tetkik Aşı Takip Formu
 Sıcaklık Takip Formu
 Isı Ve Nem Takip Çizelgesi
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