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1. AMAÇ
Hemodiyaliz ünitesinde hastalar ve çalışanlar arasında patojen mikroorganizmaların geçişinin engellenmesi

2. KAPSAM
Hemodiyaliz ünitesi çalışanları, hastaları ve hasta yakınlarını kapsar.

3. TEMEL İLKELER
1. Diyaliz hastaları ve diyaliz istasyonundaki her türlü işlemde tek kullanımlık eldivenler giyilmeli, hasta değişiminde 
eldiven çıkartılmalı ve eller yıkanmalıdır. Hastanın kirli bir bölgesinden temiz bir bölgesine geçilecekse eldiven değiştirilip
eller yıkanmalıdır.
2. Diyaliz istasyonunda bulunan gereçler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Çok kullanımlı gereçler hastaya 
kullanılmadan önce temizlenip dezenfekte edilmelidir.
3. Multidoz ilaçlar diyaliz istasyonundan farklı temiz bir bölgede hazırlanmalı ve her hastaya ayrı dağıtılmalı, istasyondan 
istasyona taşınmamalı, tedavi ve bakım gereçleri her hasta için ayrı olmalı ve ortak araçlarla taşınmamalıdır.
4. İlaçların ve kullanılmamış malzemelerin konulması için temiz bir alan ayrılmalıdır. Temiz alan-kirli alan ayrımı net bir 
şekilde yapılmalıdır. Temiz alan; ilaçların hazırlandığı, saklandığı, diğer temiz malzemelerin bulunduğu alandır. Kirli alan;
kullanılmış malzemelerin/cihazların, kan-idrar örneklerinin bulunduğu alan olmalı ve temiz alana kirli malzeme veya kan 
örneklerinin girişine izin verilmemelidir.
5. Diyaliz makinelerindeki basınç monitörlerinin kanla kontaminasyonunu engellemek için kullanılan eksternal venöz ve 
arteryel basınç transduser filtre veya koruyucuları her hasta değişiminde yenilenmelidir. İnternal transduser filtrelerin 
rutin olarak hastalar arasında değiştirilmesi gerekmez.
6. Her hasta değişiminde diyaliz istasyonunda temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Sık dokunulan ve potansiyel olarak 
hasta kanlarıyla kontamine olan diyaliz makinesinin kontrol panelleri ve diğer yüzeyleri uygun olarak temizlenmelidir. 
Diyaliz istasyonundaki tüm sıvılar dökülmeli ve atık kutuları ile tüm yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
7. Hastane personelinin diyaliz başlaması ve bitişi, diyalizer temizliği gibi kan sıçrama olasılığı yüksek olan işlemlerde 
maske, önlük ve gözlük gibi koruyucu giysiler giymesi gerekir.
8. Hemodiyaliz ünitesine kabul edilecek hastalarda hepatit B,C ve HIV ile ilgili testler yapılmalı hepatit B’ye duyarlı 
hastalar aşılanmalı ve antikor yanıtı yönünden takip edilmelidir.
9. HBsAg pozitif hastanın odası, diyaliz makinesi, alet ve ekipmanları ayrılmalıdır. Bu hastalara hizmet veren personel 
mümkünse ayrı olmalıdır. HCV ve HİV pozitif hastalar için böyle bir ayrıma gerek yoktur.
10. Diyaliz için kalıcı erişim yolu olarak santral venöz kateter yerine fistül veya greft tercih edilmelidir. geçici hemodiyaliz 
katateri üç haftadan uzun süre kullanılması bekleniyorsa manşetli kateterler tercih edilmelidir.
11. Hemodiyaliz ünitesinde hastalar ve su sistemi ile ilgili bilgiler kayıt altına alınmalıdır.
12. Hemodiyaliz ünitelerinde görevli personel, hasta ve hasta bakımı ile ilgili tüm kişilere eğitim uygulanmalıdır ve yılda 
bir kez yenilenmelidir.
13. Tıbbi atıklar yönetmeliklere uygun olarak toplanmalı ve imha edilmelidir.

4. UYGULAMALAR
a. Su Sistemi
1. Hemodiyaliz ünitelerinde su sistemleriyle ilgili enfeksiyonların önlenebilmesi için bakteriyel kolonizasyon riski olan 
reçine ve filtrelerin uygun aralıklarla dezenfekte edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir. Revers ozmoz 
membranlarının haftalık dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Su dağıtım sistemleri bakteriyal üremeye izin vermeyecek 
malzemelerden yapılmalı ve su akımında durgunluğa neden olabilecek kısımlar olmamalıdır.
2. Hemodiyaliz sularını üç ayda bir mikrobiyolojik, 6 ayda bir kimyasal incelemesi yapılmalıdır. Diyalizat ve diyalizer 
dezenfektanı hazırlamak, diyalizeri çalkalamak için kullanılan sudaki bakteri sayısı 200cfu/ml, endotoksin düzeyi ise 
2 EU/mL’den az olmalıdır. Kullanılmış diyalizattaki bakteri sayısının 2000 cfu/ml’nin altında olması gerekir yüksek çıkarsa 
dezenfeksiyon işlemi tamamlanmalı ve değerler normal çıkana kadar hasta alınmamalıdır.
3. Diyalizerlerin yeniden kullanımları söz konusu olduğunda, önce diyalizer portları kapatılmalı ve tüpler 
klemplenmelidir. Daha sonra sızdırmaz kutular içinde yeniden işlem görecekleri alana götürülmelidir.
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b. Hemodiyaliz Kateteri
1. Hemodiyaliz kateterleri, acil durumlar dışında kan alma veya hemodiyaliz dışı işlemler için kullanılmamalıdır.
2. Kateter takıldıktan sonra ve her hemodiyaliz seansının sonunda hemodiyaliz kateterinin çıkış yerine povidon iyot 
içeren antiseptik krem kateter materyali ile etkileşim göstermezse sürülebilir.
3. Kateter manipülasyonları mümkün olduğu kadar kısıtlı tutulmalı ve uzman personel tarafından yapılmalıdır.

c. Hemodiyaliz Makinası
1. Her kullanım sonrasında hemodiyaliz makinasının iç dolaşımı dezenfekte edilmelidir. Önce asit içeren bir solüsyonla 
(sitrik asit asetik asit vb) ve mümkünse ısı dezenfeksiyonu, sonra çamaşır suyu, klor tablet, glutaldehit ve formaldehit 
içeren hazır solüsyonlarla (üretici firmanın önerisi) yapılmalıdır.

d. Diğer Uygulamalar
1. Personel hastaların tedavi gördüğü alanda yemek yememelidir.
2. Diyaliz istasyonundaki sandalye, yatak, masa, makina, vb. her hastadan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
3. Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre yatakların aralıkları 1.5 m’den fazla olmalıdır.
4. Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre, personelin hepatit markerleri 6 ayda bir, hastaların 3 ayda bir tekrarlanmalıdır.
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