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1.AMAÇ: Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinin çalışma prensipleri ile ilgili metodları belirlemek. 

 

2.KAPSAM: Hastanemizdeki diyaliz ünitesi faaliyetlerini içermektedir. 

 

3.KISALTMALAR: 

 

4.TANIMLAR: 

 

5.SORUMLULAR:                                                                                                                                                                    

*Diyaliz Sorumlu Uzman Hekimi                                                                   

*Diyaliz Hekimi 

*Diyaliz Hemşireleri 

*Tıbbi Sekreter  

*Servis Hizmetli Personeli 

*Diyaliz Nakil Araç Şoförü  

MĠSAFĠR HASTA: Yaz sezonu gelen ve birkaç ay hemodiyaliz ünitesinde takip edilecek hasta. 

 

6.FAALĠYET AKIġI:       

                                                                                                                                                       

 DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ HASTA MÜRACATI VE KABULÜ 

 Acilden Gelen Diyaliz Hastası   

 Hastanemize acilden müracaat eden hastalara acil hekiminin gerekli gördüğü durumlarda, ilgili 

uzmandan konsültasyon ister. İlgili uzman tarafından gerekli testler yapılarak hastanın diyalize girip 

girmeyeceğine karar verilir, hastanın diyalize alınması gerektiğinde hemodiyaliz nöbetçi hemşire ve 

doktoru tarafından hasta diyalize alınır. 

 Servisten Gelen Hasta 

Hastanemizde yatan hastalara ilgili servis hekiminin gerekli gördüğü durumlarda, diyaliz sorumlu 

uzmanından konsültasyon ister. Uzman tarafından gerekli testler yapılarak hastanın diyalize girip 

girmeyeceğine karar verilir. Diyaliz uzman hekim orderı ile servisten gelen hasta hemodiyalize 

alınır. Hemodiyaliz seansı bitiminde, hemşire refakatinde hastanın servise transferi, Hasta Transfer 

Talimatına göre sağlanır. 

 Ünite DeğiĢtiren Hasta  
Başka diyaliz ünitesinde diyalize giren ancak herhangi bir nedenden dolayı hastanemiz diyaliz 

ünitesini tercih eden hastalar bu sınıfa girer. Bu hastalar doğrudan da hemodiyaliz ünitesine 

başvurabilir. Bu hastaların epikriz değerlendirmesi sonucu hemodiyaliz programına dahil edilirler. 

 

HASTANIN VE MAKĠNELERĠN ĠġLEME HAZIRLANMASI 

Diyaliz ünitesine gelen hasta personel tarafından tartılarak giriş kilosu kayıt edilir. Hasta koltuğuna 

hasta yatar. Hemodiyaliz için uygun cihaz ON/OF düğmesine basılarak açılır. Diyaliz  solüsyonuna 

pipetler  doğru olarak  atılır.Mavi pipet  mavi  kapaklı  solüsyona,Kırmızı pipet  kırmızı  kapaklı  

solüsyona   atılır.Cihaz  teste  alınır.Cihazın test  sürümü  ortalama 5  dak dır. Cihaz testini bitirdiği 

zaman kullanıcıya sesli ve görüntülü olarak bildirecektir. Cihaz test yaparken diyalizör ve A. V set 

cihaza takılır. Test bittikten sonra cihazın setleri diyalizöre uygun şekilde takılıp kan geçmesi ve 

diyalızat geçmesi sağlanır.      

 Makineyi Doldurma Ve Yıkama: Set ve diyalizör uygun şekilde takıldıktan sonra hava ve 

sterilizasyon kalıntılarını temizlemek için 500-800 cc İzotonik   % 0.9 NACL ile içinden geçirilerek 

set ve diyalizör yıkanır. Hastanın sterilizasyon maddesine karşı aşırı duyarlılığı varsa yıkama 
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miktarı 2000 cc ye çıkartılır. Yıkama işlemi setin arter hattındaki uç kısmının yıkama mayisine 

montesinden sonra kan pompası çalıştırılarak başlatılır. İyi bir yıkama ve doldurma işleminde ideal 

kan pompa hızı 200 ml/dak olmalıdır. Diyalizördeki havanın çıkması için doldurma ve yıkamada 

mavi (alt)kısmın yukarı gelecek şekilde olması gerekir. Bu işlemden sonra diyaliz süresince kırmızı 

(üst) kısım yukarı gelecek şekilde olması yeterlidir. Yeteri kadar sıvı geçirildikten sonra kan 

pompası durdurulur. Arter ve Ven setindeki büyük klempler kapatılır. 

 

HEMODĠYALĠZ  UYGULAMASI 

Hastamız salona alınır. Yatmadan tartılması sağlanır ve günlük takip formuna giriş kilosu işlenir. 

Kuru ağırlık doktor tarafından tespit edilir. İki diyaliz seansı arasında aldığı sıvı miktarı belirlenir. 

UF miktarı hesaplanır. Daha önce belirlenmiş vasküler giriş yollarından Arteriövenöz fistül 

Arteriovenöz  greft  katater (kalıcı-geçici)diyalize  başlayacak hale getirilir. Kataterli hastalarda bir 

önceki diyaliz sonunda katater lümenlerine koyduğumuz heparin enjektör yardımı ile alınır. Greftli 

hastalarda arter ve ven iğneleri ile daha önce belirlenmiş giriş yerlerinden mevcut greftin  durumuna 

göre 45 derece veya değişik açılarda giriş yapılır. Ven iğne uzantısı tamamen kanla doldurulur. En 

ideali en çok kullanılan fistül olmalıdır. Fistül ameliyatının yapıldığı bölgeden olabildiğince uzak 

olmasına dikkat edilmelidir. Ama en az 5 cm uzakta olması istenir. Arter ve Ven iğne mesafeside en 

az 5 cm olmalıdır. İğne giriş yerleri fistül ömrünü uzatması bakımından değiştirilmelidir. İğne girişi 

yapacağımız bölgeyi mikroorganizmadan arındırmak için batikonlu veya alkollü steril gazlı bez ile 

içten dışa dairesel hareket ile silerinir. Flaster ve fistül iğneleri hazırlanır. Damarın durumuna göre 

turnike yapılır. Diyaliz işlemine başlamadan önce makinede ayarlamamız gereken UF miktarı ve 

süresi ayarlanır. Setin arter kısmındaki giriş yeri ile arter iğnesinin uç kısmı birleştirilir ve ikisininde  

klempi açılır. Setin mavi ven ucu setin içindeki izotonik Ncl boşaltmak için boşaltım torbasına 

tesbit edilir. Daha sonra kan pompası 200  ml/dak hızda çalıştırılmalıdır. Düşük molekül ağırlıklı 

heparin yapılacaksa setin arter kısmından yapılır. Kan ven  hava tuzağına geldiğinde kan pompası  

durdurulmalı ve kan klempi kapatılır.Ven iğnesinin  ucuyla setin ven  ucu birleştirilir.Klempler 

açılır.Kan pompası çalıştırılmadan önce setin  ven  kısmında ve ven iğnesinde hava olmamasına 

dikkat edilir.Kan pompası 200 ml/dk ile başlatılır daha sonra 300-350 arasına yükseltilir.Hastanın 

tansiyonu ve nabzı ölçülüp hemodiyaliz günlük hemşire gözlem formuna kayıt edilir.Eldiven her 

yeni işlem için değiştirilmelidir. 

 

STERĠLĠZASYON ġARTLARI 
 4.4.1. Hemodiyaliz ünitesinde enfeksiyon kontrol talimatı doğrultusunda çalışılır. 
 

DĠYALĠZ ĠġLEMĠNĠN SONLANDIRILMASI 

İstenilen hemodiyaliz süresi bittiği zaman cihaz görsel ve sesli olarak uyarı verir. Çıkış islemi 

başlamadan önce hastanın varsa daha önceden hazırlanmış tedavisi (IV olanlar) diyalizörden 

emilmesini önlemek için ven hattından uygulanır. Çıkış işlemine kan pompasının durdurulması ile 

başlanır. Arter  iğnesi ve setin arter bölümü kleplenip, setin arter bölümü  % 0,9 nacı bağlanır. Setin 

arter klembi açılıp kan pompası 200 ml/dk hızla çalıştırılarak setin içinde bulunan kan hastaya 

verilir. Arter ve ven iğneleri steril spanç ile çıkartılıp kanamanın durması beklenir. 

 

HASTANIN DĠYALĠZ ÜNĠTESĠNDEN AYRILMASI 

Diyalizi sonlandırılan hastanın kontrol tansiyonu alınır ve hemodiyaliz günlük hemşire gözlem 

formuna kayıt edilir. Çıkış kilosu tartılır ve gözlem formuna kayıt edilir. Hasta nakil aracı ile evine 

ulaşması sağlanır. 
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HASTALARIN TIBBĠ TAKĠBĠNĠN YAPILMASI  
Hastaların tetkik, klinik muayene sonuçları aylık olarak ilgili uzman hekim tarafından 

değerlendirilir. Uzman Değerlendirme Formu doldurulur. Hemşire hekimin kayıt altına aldığı 

Hemodiyaliz Ünitesi Tedavi Takip Formu doğrultusunda tedaviyi uygular ve Günlük Hasta İzlem 

Formu Hemşire Notu kısmına kayıt eder. Hastalar diyalize geldikleri günlerde sorumlu hekim 

tarafından muayene edilir. Muayene sonuçlarını Hemodiyaliz Ünitesi Günlük Hasta İzlem Formuna 

kayıt eder. Aylık tedavinin dışında farklı bir uygulama gerekli ise hekim Hemodiyaliz Ünitesi Hasta 

Takip Formuna not düşerek uygulanmasını sağlar. TC. Sağlık Bakanlığı Diyaliz Merkezleri 

Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tetkikler ve muayeneler Hemodiyaliz Ünitesi Laboratuar Aylık 

Takip Formu, Hemodiyaliz ünitesi HBS, HCV, HIV Tetkik Aşı Takip Formu aracılığıyla kayıt 

altına alınır ve takibi sağlanır. Diyetisyen aylık olarak diyaliz hastalarını değerlendirir. Hemodiyaliz 

hastaları için hemodiyaliz ünitesinden konsültasyon talep edildiğinde Konsültasyon Formu 

aracılığıyla kayıt altına alınır. 

 

HASTALARDA OLUġAN KOMPLĠKASYONLARIN ĠZLENMESĠ:  

HD seansı sırasında hastalarda oluşabilecek akut-acil komplikasyonlar sıklıkla kas krampları, 

hipotansiyon, bulantı, kusma, hipoglisemi ve seans bitiminde fistül kanamaları olabilmektedir. 

Oluşan komplikasyonların tedavisi sorumlu hekimin order ve gözleminde uygulanmakta olup, 

sebebe yönelik olup hipoglisemide kan şekeri ölçümü ile birlikte %5 dextroz verilmesi, kas 

krampları, hipotansiyon, bulantı, kusma için %0,9 Nacı verilmekte olup bu tedaviler hastanın genel 

durumu düzelince sonlandırılır. Fistül kanaması gelişirse kanama tampon edilir. Genellikle 15-20 

dk içerisinde yanıt alınır. 

 

ACĠL BAKIM VE TEDAVĠ 

HD seansı esnasında hastada oluşabileçek hayati durumlar ve komplikasyonlar dahil olmak 

üzere hastaya yerinde (yatağında) müdahale edilir. Acil müdahale aracı hasta yanına çekilir. Her 

hasta yatağı başında merkezi sistem O2 ve aspiratör sistemi hazır ve çalışır durumda bulunmaktadır. 

Yerinde müdahale edilen hastanın durumuna göre daha sonra gerekebileçek tedavileri düşünülerek 

ilgili uzmana haber verilip yatışı sağlanır.Hastanın genel durumuna göre transferi gerekli koşullar 

sağlanarak ilgili kliniğe yardımcı sağlık personeli ve hemşire gerekirse doktor gözetiminde teslim 

edilir. 

 

HASTA GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINA YÖNELĠK FAALĠYETLER 
Kan transfüzyonu sırasındaki uygulamalar Transfüzyon süreci talimatına göre yapılır.  

Hastaların Düşme riskine karşı düşme riskini önleme ve değerlendirme prosedürüne göre önlem 

alınır.  

Hastalara ilaç uygulaması Güvenli İlaç Yönetimi Talimatına göre uygulanır. 

Ünitede bayan ve erkek hastalar için soyunma odaları ve kilitli dolaplar mevcuttur. 

Diyaliz Ünitesinde HBS pozitif hastalar için ayrı salon bulunmaktadır.  

Diyaliz Ünitesinde HCV pozitif hastalar için ayrı cihaz tanımlıdır.  

Tüm diyaliz hastaları Hepatit B aşı programına alınır. 3 ayda bir Anti HBS Takip edilerek gerekli 

olduğu durumlarda rapel doz yapılır. Aşılama programı hasta dosyasında saklanır.  

 
KALĠTE ĠYĠLEġTĠRME FAALĠYETLERĠ 

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yayımlanan bütün standartlar ünitemiz tarafından 

uygulanmaktadır.  

Ayaktan gelen diyaliz hastaları evlerinden alınıp tedavi sonrası evlerine bırakılırlar.  
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.Diyaliz ünitesinde kullanılacak olan Kişisel Koruyucu Ekipmanları Kişisel Koruyucu Ekipman 

Prosedüründe belirtmişlerdir. Bunlar; eldiven, maske, gözlük, sıvı sabun, el dezenfektanı ve 

önlüktür. KKE’lar herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Kullanımları ile ilgili 

eğitimler enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yapılır.  

.  Acil çantası kontrolleri, kullanıldıkça kullanan hemşire tarafından, kullanılmaz ise hafta bir 

sorumlu hemşire tarafından yapılır. Maksimumu ve minimum ve kritik stoklar kontrol edilip miad 

tarihleri kontrol edilir ve Acil İlaç Arabası İlaç Sarf Kontrol Formu kaydedilir.  

Diyaliz ünitesine ait tıbbi cihaz envanteri kalite dosyasında mevcuttur. Cihazların bakım ve 

kalibrasyonları kalibrasyon planına göre yapılmaktadır.  

 Diyaliz Ünitesinin temizliği Risk Düzeylerine Göre Temizlik Planına Uygun yapılır. 

Atıkların ayrıştırılması da Hastane Atık Talimatına göre yapılır.  

Diyaliz çalışanlarının gerekli sağlık taramaları yapılır. Diyaliz yönetmeliğine göre 

çalışanların hepatit markırları yılda 1 kez yapılır. Gerekli durumlarda aşı rapelleri yapılır.  

7.ĠLGĠLĠ DÖKÜMANLAR: 

 


