
 

 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                           YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                       PROTOKOL NO:   
 

Sayın Hasta, Sayın Velisi/Vasi 

Lütfen Formu Dikkatlice Okuyun ve Soruları Cevaplayın! 
Sağlığımız için böbreklerimiz çok büyük önem taşımaktadır. Böbreklerimizin temel fonksiyonu, vücudumuzdaki 
sıvı dengesini sağlamak ve kanımızdaki zararlı atıkları (üre, kreatinin gibi) vücuttan uzaklaştırmaktır. Değişik 
nedenlere bağlı olarak böbreklerin vücudumuzda ortaya çıkan zararlı maddeler atamaması sonucunda bu maddelerin 
kandaki miktarları artar ve bulantı, kusma, nefes darlığı, halsizlik, baş ağrısı, uyku düzensizliği, ellerde yüzde ve 
ayaklarda şişlik(Ödem) bilinç durumunda bozulma gibi etkiler ortaya çıkar. 
Böbreklerimizdeki fonksiyon bozukluğu geri dönüşümlü olabileceği gibi kalıcı da olabilir. Her iki durumda da 
böbreğimizin yapamadığı fonksiyonların bir kısmını sağlayacak olan DİYALİZ tedavisi gerekecektir. Diyaliz özel 
zarlar vasıtasıyla vücuttaki fazla suyu ve zararlı atık maddeleri süzerek vücuttan atmak demektir. İki şekilde 
uygulanabilir.  
 Hemodiyaliz (Makine diyalizi) 
 Periton Diyalizi(Karın diyalizi) 
Diyaliz tipleri,  zararlı ve yararlı etkileri konusunda size hekiminiz tarafından gerekli bilgiler verilecektir. Bunun 
sonunda serbest iradenizle uygulanacak diyaliz tipine karar vereceksiniz. Bu formun okunması, hekimle daha rahat 
ve konu hakkında bilgili olarak görüşmenizi sağlayacaktır. 

 

Girişim Yapılmaması Durumunda Neler Olabilir: Diyaliz işlemi yapılmazsa vücutta biriken zararlı maddelerin 
miktarı zamanla artacak ve bir süre sonra organlarınıza vereceği zararla hayatımızı sürdüremeyecek bir döneme 
ilerleyecektir. 

 

İşlemin Alternatifleri: Periton diyaliz ve böbrek naklidir.(Böbrek nakli hastanın vücuduna bir başka kimseden 
alınan böbreğin ameliyatla yerleştirilmesidir. Nakil için kullanılacak böbrek taşıyan (canlı verici) veya beyin ölümü 
olmuş (kadavra) kimselerden temin edilebilir. Nakledilen yeni böbrek, normal böbreklerden daha aşağıda bir 
seviyede yerleştirilir. Böbrek nakli ile ilgili ayrıntılı bilgi size hekiminiz tarafından verilecektir.) 

 

Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Size yapılan fizik muayene ve tahliller sonucunda böbrek 
fonksiyonlarımızın vücudumuzda ortaya çıkan zararlı maddeleri atamayacak düzeyde bozulduğu saptanmıştır. 
Yeterince çalışmayan böbreğinizin yerine hekiminiz ve sizin tarafınızdan belirlenecek, sürekli ayaktan periton 
diyalizi, aletli periton diyalizi veya hemodiyaliz tedavilerinden biri ile yaşantınızı sürdüreceksiniz. 

 

Hemodiyaliz Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Tedaviniz hemodiyaliz olarak belirlendiğinde sıklığı 
ayda bir kez yapılması gereken kan tetkikleri ile doktorunuz diyalizin haftada kaç defa yapılacağına, kaç saat devam 
edeceğine karar verecektir. Bu işlem genellikle haftada 3 kez 4-5 saat uygulanır. Ancak bazen yoğun diyaliz tedavisi 
gerekebilir yada diyaliz sayısı azaltılabilir. İşlem hemodiyaliz konusunda eğitim almış hemşire ve doktor tarafından 
uygulanır. Gerektiğinde hastanemiz hemodiyaliz ekibine ve doktoruna başvurulabilir. 

 

Bu İşlem Öncesi Bilmeniz Gerekenler: Böbrek yetersizliğine karar vermeden önce gerekli laboratuar görüntüleme 
ve gerekirse biyopsi ile böbrek fonksiyonlarınız ölçülür. 
Hemodiyaliz işlemi için öncelikle kanınızı damardan çekip yeniden damara verecek bir damar yolunun bulunması 
gerekir. Bu kateter denilen kanı alan ve veren kanalları bulunan bir iğne ile( kasık, boyun ya da omuzdan) 
yapılabileceği gibi fistül denilen kendi atar ve toplar damarlarımızı birleştiren yada bu iki damar arasına yapay bir 
damar koyarak birleştirecek şekilde cerrahi olarak yapılabilir. (kol ya da bacaktan) Ancak kateterle hemen diyalize 
girilebilirken fistülünüzün diyaliz işlemine uygun hale gelmesi 2 ile 4 hafta sürebilir. Damar yeterince gelişmez 
veya tıkanırsa işlem tekrarlanabilir. 
Hemodiyaliz tedavisi için damardan alınan kanı temizleyip yeniden damara güvenli olarak verebilecek bir pompa 
sistemine ihtiyaç vardır. Bu sistem diyaliz makinesi sağlar. Bu makinede ayrıca kana herhangi bir maddenin 
karışmasını engelleyen sistemler, basınç ölçümleri, kanımızdan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayacak su 
sisteminin ayarları gibi bir çok sistemde bulunur. Ayrıca idrarla atılamayan fazla suyunda uzaklaştırılması  
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sağlanabilir. Böbrekte atılamayan ve vücutta birikerek tüm organlar üzerinde olumsuz etkileri olan, vücuttan 
temizlenmediği takdirde ölüme yol açan birçok zararlı madde hemodiyaliz işlemi ile kandan temizlenecektir.  

 

Bu zararlı maddelerin temizlenmesi ile sıvı ve tuz dengeniz, kan basıncınız, üre ve diğer toksik maddelerin yol 
açtığı iştahsızlık, halsizlik, bulantı ve kusma gibi diğer birçok şikâyetiniz kontrol altına alınacaktır. 

 

İŞLEMİN RİSKLERİ-KOMPLİKASYONLARI 

Sık Görülen Yan Etkiler: Halsizlik, yorgunluk. 

Nadir Görülebilen Yan Etkiler: Kramp, enfeksiyon, tansiyonda dengesizlik, takılan kateterin yada fistülün 
tıkanması yada enfeksiyonu. 

 

Çok Nadir Görülebilen Yan Etkiler: Damarınıza hava kaçması, kana mikrop karışması, ölüm. 
 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri 

İlaçlar: Hemodiyaliz ünitesi tarafından yazılan veya verilen ilaçlar bu hastalık esnasında size yardımcı olan, rahat 
yaşam sağlaması ve hayatın devamı için kullanılması zorunlu ilaçlardır. Başka bir yerde yazılmış ilaçlar için 
mutlaka diyaliz hekimine danışmanız gerekmektedir. Birçok ilaç böbrek yoluyla atılır. Diyalize giren hastalar için 
bu ilaçların doz ayarlaması yapılması gerekir. Aksi halde kanda birikim yapabilir ve yaşamsal riskler oluşturabilir.  

 

Diyet; Ünitemiz size diyetisyen vasıtasıyla yardımcı olacaktır. Diyetisyen veya hekiminizin tavsiye ettiği, kısıtladığı 
gıdalar için dikkatli olmanız hayatınızın devamı ve kalitesi açısından önemlidir. 

 

Hekimin Hasta Hakkında Bilmek İstedikleri: 

Herhangi bir ilaca alerjiniz, diş çekimi ve sünnette kanamanın durmaması, yara iyileşmesinde gecikme varsa lütfen 
not ediniz. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği Hakkında Bilgi: 

Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır.  Hastalığınızı oluşturan konuda,  
sosyal güvenceniz kapsamında resmi veya özel sağlık kuruluşlarında tıbbi yardıma ulaşabilirsiniz. Gerektiğinde 24 
saat bizzat hastanemize başvurabileceğiniz gibi hastanemiz santrali (Tel:0 252 613 35 46) aracılığıyla doktorunuz 
veya başka bir uzman doktor ile irtibat kurup tıbbi destek alabilirsiniz.  Acil durumlarda size en yakın bir sağlık 
kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür. 

 

İşlemin Tahmini Süresi:………………………………… 
 

Lütfen kendi el yazınızla “hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum” yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                   ÇEVİRMENİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                           TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                      İMZA: 

 

VASİ/YAKINI ADI-SOYADI:                                               TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                            TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                       İMZA: 

 

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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