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1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesinde hastaların diyaliz ünitesine güvenli transferi,diyaliz işlemi uygulamak, diyaliz 

esnasında oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak,ilaç uygulamaları,  diyaliz işlemin sonlandırılması,  
hastaların güvenli bir şekilde evlerine transferini sağlamaktır.  
 

2.0 KAPSAM 

Fethiye Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi alan tüm hastalar. 

 

3.0  KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi.  

KBY: Kronik böbrek yetmezliği.  
 

4.0  TANIMLAR 

Hemodiyaliz:Fistül,greftya da katater adı verilen uygun bir vasküler giriş yolu kullanılarak hastadanalınan 
kanın,bir makina ve pompa yardımıyla diyalizör adı verilen bir süzgeçten geçirilirken sıvı ve solüt içeriğini 

düzenleyerek hastaya geri verilmesi işlemidir.  
Diyaliz Makinesi:Diyaliz işlemini gerçekleştirmek için geliştirilmiş cihazlardır.  

Asidik-Bazik Solüsyonlar:Diyaliz işlemini gerçekleştirmek ve vücudun asit baz dengesini sağlamak  
amacıyla hazırlanmış solüsyonlardır.  
Diyalizör:Diyaliz işleminin gerçekleştiği yarı geçirgen bir membran özelliğine sahip diyaliz gereçleridir.  

 

5.0 SORUMLULAR 

Diyaliz sorumlu hekimi, diyaliz sertifikalı pratisyen hekimler, diyaliz hemşireleri, diyaliz personeli 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI  

Diyaliz Ünitesi hastanemiz bahçesine yapılan ek binada hizmet vermekte olup,15 yataklı salon (Hep-B hastaları 
için ayrılmış bölüm ve cihaz), tedavi hazırlama alanı, personel giyinme odası ve dolapları,WC, engelli WC 

kadın-erkek,doktor ve hemşire dinlenme odası,idari büro, bekleme salonu, hasta giyinme odaları, temiz-kirli 
malzeme odaları, su sistemi odasından oluşmaktadır.  
KBY tanısı konulmuş hastalar haftanın üç günü diyaliz programına alınır.Hastalar evlerindenservis aracı ile 

alınıp diyaliz merkezine getirilir.Sabah saat 7:30 da diyaliz merkezi açılır ve diyaliz teknikeri tarafından hastalar 
gelinceye kadar diyaliz makineleri tedaviye hazır hale getirilir.Hastalar merkeze ulaştıktan so nra personel 

eşliğinde tek tek kuru ağırlıkları tartılır.Yataklarına geçen hastalar Saat 8:00 civarı diyaliz makinesine diyaliz 
hemşiresi tarafından bağlanmaya başlar.Diyaliz işlemitoplamda dört(4) saat sürmektedir. Bu süre içerisinde her 
saat başı tansiyon,nabız takibi yapılır.Hemşire takip ve gözlem formuna her saat başı kayıt edilir.  

Herhangi bir komplikasyon yaşanmaması sağlanır.Sürenin tamamlanmasının ardından diyaliz işlemi 
sonlandırılır,işlem sonlandırılırken diyaliz sorumlu hekimi tarafından aylık o larak order edilen ilaçlar ıv. Veyasc. 

olarak hemşire tarafından uygulanır.Diyaliz makinalarının dezenfeksiyon işlemi başlatılır.Temizlik işlemi 
makina içerisinden yapılırken dış yüzeyi de klorlu solüsyonlarla bekletilmiş bezler yardımıyla çıkış işlemini 
yapan hemşire tarafından silinir.Öğle seansına gelen hastalar için cihazlar tekrar tekniker ve teknisyenler aracılığı 

ile setlenir, diyalizör, asidik bazik solüsyonlar yenilenir ve tekrar hazır hale getirilir.Öğle seansı saat 13:00 
civarında başlar ve dört saat sürer.Giriş ve Çıkış süreci içerisinde hasta ile ilgili her türlü bilgi doktor ve 

hemşireler tarafından kayıt altına alınır.Diyaliz işlemi sonlandırılan hastalar hemşire gözetiminde tartılarak tekrar 
servis aracı ile evlerine bırakılır.Ayrıca ünitemizde yönetmeliğe uygun şekilde HBS Ag(+) hastalar için ayrı bir 
bölümde  diyaliz cihazı ve aspiratör vb.malzeme bulunmaktadır. Yine HCV Ag(+) hastalar için ayrı  bir makine 



 

 

ve aspiratör vb.malzemeler bulunmaktadır. Hastalar merkezimizde ilk diyalize başladıklarında, sonra yılda bir 
kez ve gerektiğinde diyetisyenle görüştürülmektedir.  

OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR 

-Hipotansiyon 

-Bulantı 
-Kusma 
-Bilinç bulanıklığı 

-Diyabetli hastalarda hipoglisemi 
-Aşırı terleme, halsizlik 
 
TAHLİLLER  

Her ayın ilk haftasında hastaların aylık,üç aylık,altı aylık değişik periyodlar çerçevesinde kan tahlilleri 
yapılır.Tahliller hasta dosyasına kayıt edilir.Sorumlu uzman doktor gerekli muayene,takip,tedavi işlemi için aylık 

vizitini yapar,order eder ve kayıt altına alır.Diyaliz hemşireleri bu aylık order doğrultusunda her seans hangi ilacı 
nasıl ve hangi aralıklarla yapacağını buradan takip eder ve uygular.  
 

AŞILAMA 

Diyaliz ünitesi yüksek riskli bir çalışma alanı olduğu için hastalar enfeksiyon riskine karşı (hepatit-

b)aşılanırlar.Aşılar,dozları,hasta adı soyadı  kayıt altına alınır ve her ayın başında istatistik birimine bildirilir.    
Diyaliz çalışanlarının taraması Sağlık Tarama Talimatına göre yapılmakta olup, kayıtları çalışan güvenliği 
biriminde bulunmaktadır.  

 
ARŞİV 

Hastalara ait her türlü dosya birimimizde saklanmakta olup, 2 yılda bir ve gerektiğinde (hastanın ex , adres 
değişikliği vb. durumlarda) arşive teslim edilmektedir. Hastaların evde kullanması gereken ilaçlar çizelge 
şeklinde hazırlanmış hasta bilgilendirme formuna yazılır,tarif edilir.Bu çizelgenin  bir nüshasıda dosyada 

muhafaza edilir. 
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