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DİYALİZ UYGULAMALARI REHBERİ

Bu rehber:

Mevcut bilimsel kanıtlar, profesyonel 
toplulukların klinik deneyimlerine dayalı 
kılavuzlar ve en iyi uygulama pratiklerinde 
önerilen bilgilere dayanarak hazırlanmıştır.



DİYALİZ UYGULAMALARI

Diyaliz uygulamalarında uluslar arası kalite 
standartlarına uygun düzenlemelerin 
sağlanması, diyaliz ünitelerinin hedefi , sağlık 
otoriteleri tarafından  istenen, aranan, 
sorgulanan vazgeçilmezi olmalıdır.
Bu uygulamaların kliniklerde 
gerçekleştirilmesi sorumlu uzman hekim,  
hekim ve  hemşirenin insiyatifi ve 
kontrolünde  olmalıdır.



PERSONEL GİYİM

Kliniklerde çalışan personelin iş tanımına 
uygun, kullanışlı ve profesyonel görünümde 
kıyafetleri olmalı ve çalışma saatleri 
içerisinde bu kıyafetlerin temizliğine özen 
gösterilmelidir.
Yedek kıyafetler klinikte bulunmalıdır.
Bu kıyafetler, merkezde veya uygun firma 
tarafından temizlenmelidir.



KORUYUCU KIYAFET KULLANIMI
Her hasta arasında değiştirilerek girişim prosedürlerinde 
ve tedavi sonlandırılmasında steril olmayan eldiven

Kateter pansuman ve bakımında steril eldiven 

Girişim işlemi esnasında, tedavi sonlandırılmasında ve ilaç 
hazırlamalarında maske ve gözlük kullanılması zorunludur.

• Koruyucu Kıyafet Kullanımı(Devam)
Girişim işlemi esnasında, tedavinin sonlandırılmasında 
koruyucu önlük ve bone kullanılması önerilir.



EL HİJYENİ

Diyaliz salonunda 8/10 cihaza karşılık en az 1 
lavabo bulunmalıdır.
Diyaliz salonundaki lavabolar  yalnızca el 
yıkama amaçlı kullanılmalıdır.
Eller diyaliz salonuna girdikten sonra ve 
çıkmadan önce mutlaka yıkanmalıdır.
Çalışanlar alyans hariç yüzük ve künye 
kullanmamalıdır.
Musluklara temiz elle dokunulmamalıdır.
Atık kutuları temiz ellerle açılmamalıdır.



PERSONEL GİYİM

Çalışanlar çalışma kıyafetiyle kliniğin dışına 
çıkmamalıdırlar.
Önü kapalı terlik veya ayakkabılar giyilmelidir.
Çorap giyilmelidir.



İLK YIKAMA PRİMİNG İŞLEMİ

Priming işlemi için 600-700 cc İzotonik (NaCl) 
kullanılmalıdır.
Yıkama ile etkin bir şekilde hava çıkarılmalıdır.
Diyalizöre klemplerle vurulmamalıdır. 
İzotonik solüsyon set içinde sirküle olduktan 
sonra hastaya verilmemelidir.



HASTA DEĞERLENDİRME

Hastalar diyaliz öncesi tartılmalıdır.
Cihaz bağlantısı öncesinde kan basıncı, vücut 
sıcaklığı, nabız ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
Hastanın son tedavisinden sonrasındaki genel 
durumu, varsa problemleri sorgulanmalı ve 
not edilmelidir.
Diyaliz esnasında ne kadar sıvı çekileceği 
belirlenmelidir.



ORDER/REÇETE

Kan akım hızı; iğne ölçüsü, kateter tipi ve 
girişim basıncına göre ayarlanmalıdır.
Yeterli diyaliz uygulamak için 15 gauge iğne 
kullanılması önerilmektedir.
Kt/V aylık incelenmeli, Kt/V hedefine 
ulaşılamıyorsa diyaliz order/reçetesi yeniden 
düzenlenmelidir.



ORDER/REÇETE

Kan akışı için uygun diyalizör seçilmelidir.
Uygun kan akım hızı seçilmelidir. 

Kateterli hastalarda; 300-350 ml/dk
Fistülü yeni olan hastalarda; 200-280 ml/dk
Fistülü olgunlaşmış, sorunsuz hastalarda; 
300-400 ml/dk



ANTİKOAGÜLASYON

Hastanın kanaması olup olmadığı öğrenilir, 
gözleri ve vücudu kanama yönünden 
gözlemlenir.
Doktor tarafından belirtilen miktardaki 
Heparin hazırlanır.
İnfüzyon doğru dilüsyonla verilmelidir.



ANTİKOAGÜLASYON

Tedavideki heparinin 1/3 miktarı bolus olarak 
arter infüzyon hattındaki porttan uygulanır. 
Kalan doz bolus dozu verildikten sonra 
infüzyon şeklinde verilir.
İğne çıkarıldıktan sonra kanama, 
antikoagülasyon etkinliği değerlendirilmelidir.



ARTERİYOVENÖZ GİRİŞİM

Hastanın AVF/AVG girişim öncesi titreşim 
yönünden değerlendirilmelidir.
Girişim alanı dezenfektanlı gazlı bezlerle, 
dairesel hareketlerle, içten dışa doğru ~5 cm 
çapa ulaşacak şekilde 2-3 kez silinir.
Girişim esnasında arter iğnesi ile ven iğnesi 
arasında resirkülasyonu önlemek için en az 5 
cm boşluk bırakılmalıdır.



SANTRAL VENÖZ KATETER BAKIMI

SVK bakımı esnasında koruyucu kıyafet ve 
maske kullanılmalıdır. Pansumanı en az 
haftalık olarak değiştirilmelidir.
Girişim öncesi vücut sıcaklığı (SVK olan 
hastalar için zorunlu) ölçülmelidir.
Kateterli hastalarda diyaliz tedavisi 
sonlandırılınca kateter içine kateter lümen 
boyuna göre doktor talimatıyla heparin 
uygulanır.



BAĞLANTI İŞLEMİ

Setleme ve girişimlerin bitiminde, bağlantı 
esnasında kontaminasyona dikkat edilmelidir.
Setler doğru şekilde yerleştirilmeli, hava 
dedektörüne ve diğer güvenlik aygıtına 
bağlantı yapılmalıdır.
Hasta güvenliği için yeterli ilk pompa hızı (100-
200 ml/min) ayarlanmalıdır.



DİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYONU

Dezenfeksiyon işlemi mutlaka kaydedilmelidir. 
Tüm kimyasal malzemeler depoda 
saklanmalıdır. 
Bütün kimyasal kapların üzerinde tanımlanmış 
etiketler olmalıdır. 



BAĞLANTI İŞLEMİ

Kan akım hızı, arteryel basınç ve venöz basınca 
bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Negatif basınç (arteryel basınç) mutlaka 
ölçülmeli ve -200mmHg geçmemelidir.
Öngörülen kan akım hızı tedavi başladıktan 
sonra kademeli olarak artırılmalıdır.



İZLEME VE KAYIT

Kan basıncı bağlantıdan hemen sonra ve stabil 
hastalarda saatlik olarak ölçülmelidir.
Her türlü eylem ve müdahaleler tedavi 
sırasında değerlendirilerek kaydedilmelidir.
Kayıt işlemi sırasında notlar kontamine 
edilmemelidir.
1 seans/hafta ve 2 seans/hafta diyalize giren 
hastalar aylık olarak kontrol edilmeli ve 
hastaların durumları değerlendirilmelidir.



YIKAMA SIVISI

Yıkama sıvısı (belirlenen kirli lavabolarda) imha 
edilmelidir.
Yıkama sıvısı kanla bulaşmamışsa ve 
torbalardan boşaltılacaksa el yıkama 
lavabolarından uzakta imha edilmelidir.



SARF MALZEME VE İLAÇLAR

Sarf malzemeler  ambalajlarında da olsalar 
kirli alan olan yatak etrafında bırakılmamalıdır.   
İlaçlar temiz bir alanda hazırlanmalıdır. İlaçlar 
yatak başında değil, temiz alan olan tedavi 
arabaları/tepsilerinde hazırlanmalıdır .



SARF MALZEMELER VE İLAÇLAR

İlaçlar; uygulama 4 saat içinde yapılacaksa 
hazırlanmalıdır.
Çoklu kullanım şişelerinin üzerine ilk kullanım 
tarihi etiketlenmelidir. 
Çoklu kullanım şişelerindeki port her iğne 
girişinden önce uygun bir ajan ile önceden 
dezenfekte edilmelidir.



SARF MALZEMELER VE İLAÇLAR

(Devam)
Acil durumlar dışında ilaç hasta başında 
hazırlanmamalıdır.
Sarf malzemeleri makine diyalize hazırlanırken 
temiz olmayan bir yüzeye konulmamalıdır.



SARF MALZEMELER ve İLAÇLAR

(Devam)
Acil durumlar dışında ilaç hasta başında 
hazırlanmamalıdır.
Sarf malzemeleri makine diyalize hazırlanırken 
temiz olmayan bir yüzeye konulmamalıdır.



RİNSE (TEKRAR YIKAMA)

Kan pompa hızı (100-200 ml/min) güvenli 
dönüş sağlamak için doğru ayarlanmalıdır.
Setlerin uçları ve girişler bağlantı olmayan 
sürede kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
Yıkamada hava olmamalıdır.



DİYALİZ SONRASI BAKIM

Tedavi parametreleri  ve kan basıncı diyalizden 
ayrılmadan önce ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
Tedavinin sonlandırılması için 300 cc İzotonik 
(NaCl) kullanılmalıdır.
Sistemdeki kan hastaya geri verilirken asla 
hava kullanılmamalıdır.
Diyaliz çıkışında kilo ölçülmeli ve kaydedilmeli, 
durum değerlendirilip gerekirse hastaya 
tavsiyeler verilmelidir



İĞNELERİN İMHASI

İğne atık kutuları kolay erişilebilir yerde 
bulunmalıdır.
İğne atık kutuları yasal 
düzenlemeler/talimatlara göre veya kutunun 
3/4'ü dolduğunda imha edilmelidir.
Fistül iğneleri kap içine tamamen 
yerleştirilmelidir.
İğneler elde taşınmamalı ve uçları tekrar 
kapatılmamalıdır.



TIBBİ ATIKLARIN İMHASI

Tıbbi atıklar  yasal yönetmeliklere göre 
atılmalıdır. 
Evsel atıklar ayrı torbalarda toplanmalıdır. 
Personel atık torbalarının alınması sırasında 
uygun koruyucu kıyafet giyinmelidir.
Çöp bidonları en az günde bir kez 
temizlenmelidir



DİYALİZ CİHAZI İÇ DEZENFEKSİYONU

Her seans arasında yapılmalıdır. 
Üretici talimatları veya yasal düzenlemelere 
uyulmalıdır. 
Kimyasal dezenfeksiyon, dekalsifikasyon & 
protein temizlenmesi talimatlara göre 
yapılmalıdır.Su Arıtma Sistemi-Devam



DİYALİZ MAKİNASI DIŞ TEMİZLİĞİ

Her hastadan sonra uygun temizleme 
solüsyonu ile yapılmalıdır.
Cihazlar için ayrı bir bez kullanılmalıdır. Bu bez, 
yatak, masa ve yeniden kullanılabilir 
malzemeler için kullanılmamalıdır.
Tüm ekipmanlar, maksimum % 2 sodyum 
hipoklorit solüsyonu ile ekipmanın ekran ve 
dedektör bağlantılarına dikkat edilerek 
silinmelidir. 



DİYALİZ MAKİNASI DIŞ TEMİZLİĞİ

• Diğer cihaz ve ekipmanların temizliği her 
kullanım sonrası yapılacağı gibi belli günler, 
örneğin her Pazartesi ve Perşembe günleri 
tekrarlanarak, ekipmanın bakım onarım 
dosyasında kayıt altına alınmalıdır.



YATAK ALANI TEMİZLİĞİ

Üniformalar çarşafların değiştirilmesi sırasında 
kontaminasyondan korunmalıdır.
Yatakların temizlenmesi ve hazırlanması 
esnasında cihaz ve malzemeler kontamine 
edilmemelidir.
Yardımcı ekipman, temizlik/dezenfeksiyon 
sırasında yatağın etrafında 
bulundurulmamalıdır.



YATAK ALANI TEMİZLİĞİ

Üniformalar çarşafların değiştirilmesi sırasında 
kontaminasyondan korunmalıdır.
Yatakların temizlenmesi ve hazırlanması 
esnasında cihaz ve malzemeler kontamine 
edilmemelidir.
Yardımcı ekipman, temizlik/dezenfeksiyon 
sırasında yatağın etrafında 
bulundurulmamalıdır.



DİYALİZDE YEMEK SERVİSİ

Hastalar için yemek dağıtan personel uygun 
eldiven ve önlük giymelidir.
Hasta ikramları ilaç dolapları dışındaki bir 
buzdolabında saklanmalıdır.
Çalışanlar diyaliz salonlarında yiyip 
içmemelidir.



HEPATİT B/C

Hepatit B(+)/Hepatit C (+) olan hastalar için 
uygulanacak konular  yönetmelikte 
belirtildiğinden ve uyum zorunluluğu olduğu 
için ayrıca belirtilmemiştir.



ACİL UYGULAMA GEREÇLERİ

Defibrilatör günlük olarak kontrol edilmelidir. 
Acil ilaçlar ve son kullanma tarihleri aylık 
kontrol edilmelidir. 
Prosedüre göre diğer tüm acil malzemelerin 
düzgün çalışması kontrol edilmelidir. 
Tüm acil ekipmanlarının yıllık kalibrasyon planı 
yapılmalıdır ve kontrol edilmelidir.
Acil / resusitasyon eğitimi alınmalıdır. 



SU ARITMA SİSTEMİ

Su arıtma sistemine uygulanan dezenfeksiyon 
işlemi kaydedilmelidir. 
Mikrobiyolojik kontrol sonuçları uygun 
olmalıdır.
Su arıtma sistemi günlük kontrol edilmeli ve 
kaydedilmelidir.



SU ARITMA SİSTEMİ

Sertlik, Kloramin, RO iletkenliği ve çıkış günlük 
olarak kontrol edilmelidir. 
Kayıtlar günlük olarak başhemşire tarafından 
kontrol edilerek onaylanmalı, haftalık olarak 
da sorumlu hekim tarafından kontrol edilerek 
onaylanmalıdır. 



DİYETİSTEN HİZMETİ

Diyetisyenden her ay, tüm hastalar görülecek 
şekilde hizmet alınmalıdır.
Diyetisyen periyodik olarak sağlık ekibiyle 
beraber hazırlanan bakım planlarının 
geliştirilmesine katılmalıdır.
Son yönetmelikte zorunluluk ortadan kalktığı 
için hiç değilse eğitimli bir kişi bu rolü 
üstlenmelidir.
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