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 1. Amaç:Hastanemizde diyaliz hizmeti alan hastaların işlem öncesi en verimli ve doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak. 

2. Kapsam: Diyaliz hizmeti alan tüm hastaları kapsar.

3. Kısaltmalar: 

4. Tanımlar: 

5. Sorumlular: Diyaliz Ünitesi Çalışanları,Diyaliz Birim Sorumlusu,Diyaliz Birim Sorumlu Hekimi

6. Faaliyet Akışı: 

 Diyaliz öncesi Hasta Hazırlığı;

 Hastalar önceden belirlenmiş servis aracı ile Diyaliz birimine gelir.

 Hemodiyaliz işlemi için birime gelen hastanın kimlik kontrolü sağlanır.

 Diyaliz raporu,aylık diyaliz seansı planlamasına uygunluğu kontrol edilerek Hemodiyaliz işlemine karar verilir.

 Hastalar birime geldiğinde diyaliz işlemi için yatak hazırlığı yapılır,hastalar sırası gelene kadar bekleme salonunda

bekletilir.

 Hemodiyalize alınacak hasta hassas tartı yardımı ile tartılarak kaydedilir.

 Hassas tartıda tartılacak hasta üzerinde ağırlık yapacak fazla kıyafet ayakkabı vb. eşyaları çıkartılmalıdır.

 Hemodiyaliz işlemi için önceden belirlenmiş cihazın olduğu yatağa hasta alınır.

Diyaliz Makinalarının Hazırlığı;

 Hemodiyaliz işlemi öncesi makineler hazırlanmalıdır.

 İlk önce makinalar açma/kapama tuşu yardımı ile açılır.

 Makina açıldıktan sonra asidik-bazik konsantre solüsyonlarının kapakları açılır ve diyaliz makinelerinin pipetleri

solüsyonlara  uygun  olarak  yerleştirildikten  sonra  diyaliz  makineleri  teste  alınır.Acil  durumlarda  test  işlemi

atlanabilir.

 Diyaliz  makinelerinin  setlenmesi  yapılır.Setleme yaparken;  arter  hattı makinenin  arter  kısmına doğru yönde

yerleştirilir. Arter hattının bir ucu izotonik solüsyona takılıp ucundaki klemp kapanır,diğer ucu diyalizörün kan

akım  yönüne  uygun  olarak  takılır.Makinenin  pompa  kısmına  setin  arter  hattındaki  uygun  bölmesi

yerleştrilir.Arter haznesi yıkma işlemi için ters olarak asılır.Arter hattındaki bütün klempler kapalı olmalıdır.Ven

hattı makinenin ven kısmına doğru yönde yerleştirilir.Ven hattının bir ucu diyalizörün venöz kısmına diğer ucu da

setteki torbaya takılarak asılır ve torbanın klempi açık bırakılır.Ven hattının basınç dedektörü bazı makinelerde

bu aşamada takılır,hava dedektörü bazı makinelerde bu aşamada takılır,hava haznesi makinedeki uygun kısma

takılır ve klempi açık bırakılır.Bu işlemlerden sonra setteki açık ve kapalı olması gereken klempler kontrol edilir

ve arter hattının izotonik solüsyona takıldığı uçtaki klempi açılır.

 Setleme işleminden sonra serum fizyolojik ile setin yıkaması ve içindeki havanın çıkartılması sağlanır.Bunun için

makinedeki prime(set yıkama tuşu) tuşu kullanılır.Yıkama işlemi makinenin test aşamasından önce veya sonra

yapılabilir.
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 Test ve yıkama işlemi bittikten sonra hasta alınmadan önce setin ven hattındaki hava haznesinin serum fizyolojik

ile  manuel  olarak  dolumu yapılmalıdır.Bazı  makinelerde  bu  aşamada  hava  haznesi  doldurulurken  ven  hava

izalatörü yerine yerleştirilir.

Hemodiyaliz Hastalarında Tedavi Planlanması ve Laboratuar tetkikleri;

 Hemodiyaliz hastalarına en az ayda bir defa belirli periyotlarla kan testleri radyoloji tetkikleri yapılır.Yapılan

tetkikler:

Ayda bir defa yapılan tahliller;

Glukoz,Üre giriş ve çıkış,Kreatin giriş ve çıkış,Potasyum giriş ve çıkış,Total protein, 

Alt,Sodyum,Crp,Lökosit,Trombosit,Rbc,Mcv,HemoglobinKalsiyum,Fosfor,Albumin,Ktv,Ürr

Üç  ayda bir defa yapılan tetkikler:

Ferritin,İpth,Demir,Sdbk,,Ürik Asit,Bikarbonat,Alp,HbA1c(Diyabetikse),HbsAg,Anti HBS,Anti HBC, 

Altı ayda bir Yapılan tahliller:

Anti HIV, Kolestrol,Trigliserit,Hdl,Ldl,Ekg,

Hastaların Diyaliz Reçetesi ve Tedavi Planlarının Kontrol Edilmesi

 Laboratuar testleri  hasta dosyasındaki ‘’ Diyaliz Aylık Laboratuar Testleri ‘’ formuna kaydedilir.

 İlgili  Nefroloji  Uzmanı  tarafından  hastalar  en  az  ayda  bir  kez  muayane  edilir  ve  laboratuar  testleri

değerlendirilerek aylık reçeteleri yazılır.

 İlgili Nefroloji Uzmanı tarafından her ay hastalara tedavi planı order edilir ve Aylık tedavi Order dosyasına

kaydedilir.

 Aylık Tedavi Order larının uygulanması ve takibi yapılır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Diyaliz Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


