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1.AMAÇ: Kalite Yönetim Standartlarını sağlamakla yükümlü olan hastanemiz Diyaliz 

hemşirelerinin hemodiyaliz işlemini tekniğe uygun olarak başlatılmasını ve etkin olarak 

sürdürülmesini sağlamak. 

2.KAPSAM:   Hastanemizdeki diyaliz ünitesi faaliyetlerini içermektedir. 

3.TANIMLAR: 

3.1.Diyaliz Hastası: Hemodiyaliz Ünitesinde düzenli olarak hemodiyaliz işlemi yapılan hasta 

3.2. Misafir Hasta: Bir aydan kısa süre ile Hemodiyaliz ünitemizde takip edilecek hasta. 

4.SORUMLULAR: 

 Diyaliz Sorumlu Uzman Hekimi 

 Diyaliz Sorumlu Hemşiresi 

 Diyaliz Hemşireleri 

 Diyaliz Teknisyeni 

5.FAALİYET AKIŞI 

5.1. Diyaliz Ünitesi Hasta Müracaatı ve Kabulü: 

5.1.1. 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 verir. 

“Hemodiyaliz order formu” ilgili uzman hekim tarafından doldurularak, hemodiyaliz 

icapçıları çağırılarak hastalar hemodiyaliz ünitesine gönderilir. 

5.1.2. Servisten Gelen Hasta: Hastanemizde yatan hastalara ilgili servis hekiminin gerekli 

gördüğü durumlarda ilgili Uzmanından konsültasyon ister. İlgili uzman tarafından gerekli 

testler yapılarak hastanın diyalize girip girmeyeceğine karar verilir. Bunun dışında, 

hemodiyaliz ünitesinde takip edilen hasta ise “Hemodiyaliz order formu” ilgili uzman hekim 

tarafından doldurularak hemodiyaliz ünitesine gönderilir. 

5.1.3. Poliklinikten Gelen Hasta: Hastaların ilgili Uzman tarafından poliklinik aşamasında 

gerekli testleri yapılarak diyalize girip girmeyeceğine karar verilir. Hastalar “Hemodiyaliz 

order formu” doldurularak hemodiyaliz ünitesine gönderilir. 

5.1.4. Ünite Değiştiren 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 başvurabilirler. 

5.1.5. Tüm hastalar 5.2. maddesine göre işlemlerini tamamlayarak diyaliz ünitesine kabul 

edilirler. 

5.2.DİYALİZ ÜNİTESİNE ALINACAK HASTA KAYIT İŞLEMLERİ: 
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Hastanemizde diyaliz ünitesine alınacak hastalar için bir takım evrak ve tahliller 

gerekmektedir. 

5.2.1. Kayıt: Diyalize girecek tüm hastalar diyaliz ünitesi için kayıt yaptırırlar. Kabul 

işlemlerinden sonra “Hasta Tanıtım Kabul Muvafakat ve Taahhüdü” formu 

doldurulur. Bu forma göre gerekli kontroller yapılır. Eğer hastanın diğer sağlık 

kuruluşlarından aldığı evraklar var ise (test sonuçları, epikriz v.b.) bunlar kabul edilir. 

Eğer yok ise eksiklikler tamamlanır. (Hepatit marker’ın bakılması gibi) Bu işlemlerden 

Diyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi ve hekimi sorumludur. 

5.3.HASTA DOSYASININ HAZIRLANMASI: Diyaliz ünitesine gelen tüm hastalara 

1 adet dosya, sorumlu hemşiresi yoksa diğer hemşireler tarafından düzenlenir. Bu 

dosyalarda aşağıdaki formlar muhafaza edilir. 

 Hemodiyaliz Ünitesi Hemşire Gözlem Formu 

 Hemodiyaliz Ünitesi aylık Diyaliz Tutanağı 

 Diyaliz Ünitesi Laboratuar Sonuç Değerlendirmesi Formu 

 Diyaliz Ünitesi uzman Doktor Tıbbi Muayene Gözlem ve Tetkik Değerlendirme 

Formu 

 Hemodiyaliz Merkezi Doktor Gözlem Formu 

 Hasta Damar Giriş Yeri Formu 

 Hemodiyaliz Ünitesi HBS, HCV, HIV Tetkik Aşı Takip Formu 

 Diyaliz Tetkik Sonuç Formu 

 Diyaliz Tedavisi Gören Hasta Eğitim Formu 

 Diyet Takip ve Uygulama Formu 

 Böbrek Nakli Hasta Bilgilendirme ve Rıza Belgesi 

 Hasta Tanıtım Kabul Muvafakat ve Taahhüdü formu 

5.4.KATATER TAKILMASI: İlk kez diyalize girecek veya A-V fistülü olmayan, 

kateteri çalışmayan hastalara KVC uzman hekim tarafından kateter takılır. 

 

5.5.DİYALİZ ÜNİTESİ HASTA KABUL VE TAKİP PLANLAMASI: Hastanın 

raporunda haftada kaç seans girmesi gerektiği ilgili hekim tarafından belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda hastanın seansları planlanır. Planlama hasta, sorumlu hemşire ve hekim 

tarafından birlikte yapılır. Hastanın gireceği seanslar diyaliz takip panosuna kayıt edilir. 
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Kayıttaki bilgilerin aynısı “Hasta Tanıtım Kabul Muvafakat ve Taahhüdü formu”na 

kayıt edilerek hastanın ilgili günde gelmesi için bilgi verilir.  

5.6.HASTANIN DİYALİZ ÜNİTESİNE GELMESİ: Hastaların bilgileri elektronik 

ortamda tutulan ve Hastaların adresleri ve telefon numaraları yazılı “Aylık Diyaliz 

Planı” formu nun bir kopyası şoföre verilir. Böylece adresler ve hangi gün kimin 

geleceği belirlenmiş olur. Şoför hastaları evlerinden alıp üniteye getirir. Kendi imkânı 

ile gelmek isteyen hastalar kendi imkânlarıyla gelirler. Eğer hastalar gelmez ise ilgili 

sağlık personeli hasta ile iletişim kurarak gelmesi sağlanır. 

5.7.HASTANIN VE MAKİNELERİN İŞLEME HAZIRLANMASI: Hemodiyaliz 

Cihazı kullanım talimatı doğrultusunda açılır ve hazırlanır. Makineler setlenir ve set 

yıkama işlemi yapılır. Hastanın hırka, ceket, palto gibi fazlalık elbiseleri çıkarılır. Hasta 

tartılır ve kilosu Hemodiyaliz Ünitesi Hemşire Gözlem Formuna kayıt edilir. 

5.8. DİYALİZ İŞLEMİNİN UYGULANMASI: 

5.8.1.Malzemeler 

 Uygun hemodiyaliz seti, diyalizer, antikoagülan ilaç (heparin veya düşük molekül 

ağırlıklı heparin), hemodiyaliz solüsyonu (diyasol) 

 Hasta hemşire gözlem dosyası 

 1000 cc’ lik %0,9 NaCL 

 Enjektörler 

 Turnike 

 Tansiyon aleti 

 Steteskop 

 Derece 

 Arteriovenöz (AV) fistül iğnesi 

 %10’ luk povidon iyot veya %70’ lik alkol  

 Steril gazlı bez 

 KKE( gözlük, maske,önlük,nonsteril eldiven) 

 Flaster 

5.8.2. İşlem öncesi el yıkama talimatına göre eller yıkanır. 

5.8.3.Eldiven giyilir. 

5.8.4Hemodiyaliz cihazı  kullanma talimatına uygun olarak hazır hale getirilir. 

5.8.5.Kullanılacak malzemelerin son kullanma tarihine ve sterilliğine dikkat edilir. 
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5.8.6.Diyalizer ve set bağlantıları dikkatli yapılır, setlerde kıvrılmalar olup olmadığı ve                       

klempler kontrol edilir. 

5.8.7.Enfeksiyon ve hava embolisine neden olabilecek set uçları ve hava dedektörüne dikkat                                                         

edilir. 

5.8.8.Hasta ve yakınlarına işlem hakkında bilgi verilir. 

5.8.9.Hastanın hepatit markerleri kontrol edilir. 

5.8.10.Hastanın vücut ağırlığı ölçülür, kaydedilir ve kuru ağırlığı ile karşılaştırılır. 

5.8.11.Hastanın vital bulguları (ANT )alınır ve diyaliz süresi boyunca saatlik takibi alınır ve 

kaydedilir.  

5.8.12.Hemodiyaliz için hasta ile ilgili veriler (süre, hedef ultrafiltrasyon, ısı  Na profili vb.)  

cihaza yüklenir. 

5.8.13.Hemodiyaliz cihazı hazırsa uygun damar yolu girişiminde bulunulur. 

5.8.14.Tetkik için kan alınacak ise hekim tarafından belirlenen biyokimyasal parametreler 

bölüm sekreteri tarafından istem yapılır çıkan barkotlar uygun tüplere yapıştırılır numune 

alınır örnek toplama alanına bırakılır labaratuara gönderme işlemi sağlanır. 

5.8.15.Kana ihtiyacı olan hastalara kan istem formu doktor tarafından doldurulup 

imzalandıktan sonra kan merkezine gönderilir. Kan merkezinden sonuçlar geldikten sonra 

hastaya kan diyaliz esnasında verilir. 

5.8.16.Setin arter ucu ile arter fistül iğnesi veya kataterin arter lümeninin bağlantısı sıkı bir 

şekilde bağlanır. 

5.8.17.Arter seti ve arter fistül iğnesinin klempleri açılır. 

5.8.18.Doktor orderına göre antikoagulan ilaç uygulanır. 

5.8.19.Hasta hipotansif ve/veya hipovolemik ise setlerdeki %0,9 ‘luk NaCL yi boşaltmadan, 

setin ven ucunu, fistül ven iğnesi veya kataterin ven lümeni ile birleştirilir. Klempler açılarak 

kan pompası çalıştırılır.  

5.8.20.Hasta normotansif, normovolemik, hipertansif ve/veya hipervolemik ise kan pompasını 

100–150 ml/dk olacak şekilde açarak %0,9 NaCL yi kan ven haznesine gelene kadar 

boşaltılır. 

5.8.21.Kan pompası ve ven seti klempi kapatılır. Setin ven ucu fistül ven iğnesi veya kataterin 

ven lümeni ile birleştirilir. 

5.8.22.Hasta akut komplikasyonlar açısından yakın takip edilir. (Alerjik reaksiyon, ani 

hipertansiyon, hipotansiyon, bulantı-kusma, kanama vs.) 
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5.8.23. Hastaya 4 saat diyaliz uygulandıktan sonra çıkış işlemine geçilir. 

5.9.STERİLİZASYONUN SAĞLANMASI: Hemodiyaliz merkezlerinde sterilizasyonun 

sağlanması bulaşmanın engellenmesi için son derece önemlidir. Bu aynı zamanda 

hemodiyaliz ünitesi için bir performans kriteridir. Sterilizasyonun sağlanması için 

hemodiyaliz ünitesine otomatik açılır kapanır şifreli kapı konmuştur. Böylece işi olmayanların 

giriş çıkışı engellenir. Hepatit B’li hastalar ayrı bir oda da diyalize bağlanırlar. Bu odadaki 

malzemeler sadece bu hastalar için kullanılır. Kesinlikle odadan dışarıya çıkarılmaz. Hepsinin 

üzerinde Hepatit B ‘li hastalar için kullanıldığı tanımlaması vardır. HCV’li hastalar ise ayrı 

makinelerde diyalize alınırlar. Eğer başka riskli hastalar gelir ise yönetmelikler doğrultusunda 

diyaliz ünitesinde düzenleme yapılır. (Örn: HIV gibi) Diyaliz cihazları doğrultusunda her 

kullanımdan sonra dezenfekte edilirler. Hemodiyaliz ünitesi genel temizliği hastane 

kurallarına göre yapılır. Hemodiyaliz ünitesinin yapısı gereği ilave yapılması gereken 

sterilizasyon ve temizlik faaliyetleri “Riskli birim dezenfeksiyon ve temizlik Planı” 

doğrultusunda gerçekleştirilir. Cihazların aylık dezenfeksiyonu “Hemodiyaliz Ünitesi Aylık 

Dezenfeksiyon Takip Formuna kayıt edilir. 

5.10.DİYALİZ İŞLEMİNİN SONLANDIRILMASI: 

5.10.1. Malzemeler: 

 Hasta hemşire gözlem dosyası 

 1000 cc’ lik %0,9 NaCL 

 Enjektörler 

 Tansiyon aleti 

 %10’ luk povidon iyot veya %70’ lik alkol  

 Steril gazlı bez 

 Flaster 

 Hekim istemindeki ilaçlar 

 KKE( gözlük, maske,önlük,nonsteril eldiven) 

5.10.2. Eller el yıkama talimatına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 

5.10.3.Hekim istemindeki ilaçlar hazırlanır. 

5.10.4.Hekim isteminde varsa çıkış kanı alınır. 

5.10.5.Kan pompası kapatılır. 

5.10.6.Enfeksiyon ve hava embolisine neden olabileceği için set uçları, bağlantı yerleri ve 

hava dedektörüne dikkat edilir. 

5.10.7.Arter fistül iğnesi klemplenir. Hasta kolundan çıkartılır ve izotonikle bağlantısı 

sağlanır, pompa açılır, tüm setten mai geçmesi sağlanır, kan tamamen iade edildikten sonra 
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pompa ve klempler kapatılır yada serum klembi açılır ve yer çekimi ile %0,9 NaCL verilerek 

arter setinin pompadan önceki kısmının yıkanması sağlanır. 

5.10.8.%0,9 NaCL giderken pıhtı olup olmadığı kontrol edilir. 

5.10.9.Pıhtı varsa, pompa durdurulur, arter seti fistül iğnesi veya katater bağlantısından ayrılır, 

pompa düşük akımla çalıştırılarak pıhtı dışarı atılır. Pıhtı arter seti ve serum seti bağlantı 

yerinde ise enjektörle alınır. 

5.10.10.Pıhtı yoksa mai ile yıkanarak arter seti klemplenir. 

5.10.11.Kan pompası çalıştırılarak setlerin diğer kısımlarındaki kan, kan akım hızı 150-  200 

ml/dk olacak şekilde geri verilir. 

5.10.12.Hemodiyaliz sonrasında uygulanacak olan Dr. İstemindeki ilaçlar ven setindeki 

pordan alkollü veya povidon iyotlu tampon ile silinerek verilir.  

5.10.13.Setlerdeki kanın tamamının hastaya geri verildiğinden emin olduktan sonra kan 

pompası kapatılır. 

5.10.14.Arter-ven setlerinin ve damara ulaşım yollarının klempleri kapatılır. 

5.10.15.Damara ulaşım yolları setlerden ayrılır. 

5.10.16.A.V fistül veya A.V greft ise iğneleri çıkartılır ve bası uygulanır. 

5.10.17.Hastanın diyaliz sonu kan basıncı alınır ve kaydedilir.  

5.10.18.Hasta ortostatik hipotansiyon açısından gözlenir. 

5.10.19.Hastanın yatak içerisinde birkaç dakika oturması sağlanır. 

5.10.20.Baş dönmesi yoksa hasta tartılır ve kaydedilir. 

5.10.21.Hasta eğer kalkamayacak durumda ise tekerlekli sandalyeye veya sedyeye alınması 

sağlanır.  

5.10.22.Diyaliz işlemi sonucu ortaya çıkan tüm atıklar, atık yönetimi talimatına uygun olarak 

atılır. 

5.11.HASTANIN DİYALİZ ÜNİTESİNDEN AYRILMASI: Servisle gelen hastalar diyaliz 

tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılması için servise güvenli bir şekilde 

bindirilir. Şoför güzergâha göre hastaları evlerine bırakır. 

5.12.HASTALARIN TIBBI TAKİBİNİN YAPILMASI: Hastaların tetkik, klinik 

muayene sonuçları aylık olarak ilgili Uzman Hekim tarafından değerlendirilir. Muayene 

bulgularını “Diyaliz Ünitesi Laboratuar Sonuç Değerlendirmesi Formu”na kayıt eder. 
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Hemşire hekimin kayıt altına aldığı Diyaliz Ünitesi Laboratuar Sonuç 

Değerlendirmesi Formu doğrultusunda tedaviyi gerçekleştirir. Hemşire uygulamayı

 “Hemodiyaliz Ünitesi Hasta Gözlem Formuna” na kayıt eder. Aylık tedavinin 

dışında farklı bir uygulama gerekli ise Uzman hekim Diyaliz Ünitesi uzman Doktor 

Tıbbi Muayene Gözlem ve Tetkik Değerlendirme Formu na not düşerek 

uygulanmasını sağlar. Hemodiyaliz Ünitesi HBS, HCV, HIV Tetkik Aşı Takip Formu 

aracılığıyla kayıt altına alınır ve takibi sağlanır. Diyetisyen aylık olarak diyaliz 

hastalarını değerlendirir. Değerlendirme sonucunu Diyet Takip ve Uygulama Formuna 

kayıt eder.  

5.13.OLASI KOMPLİKASYONLARIN İZLENMESİ: Hasta diyaliz tedavisi 

boyunca aşağıdaki olası komplikasyonlar açısından sık sık takip edilir. 

 Hipotansiyon 

 Hipertansiyon  

 Kas krampları 

 Bulantı-kusma 

 Kaşıntı 

 Baş ağrısı 

 Göğüs ve sırt ağrısı 

 Ateş-titreme 

5.14.HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK FAALİYETLER: 

5.14.1 İLAÇ GÜVENLİĞİ:  

 Doğru hasta; ilaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. 

Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve 

doğum tarihi sorularak, kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası 

kontrol edilerek yapılır. 

 Doğru ilaç; ilaç uygulamalarından once, hekim isteminde yazan ilaç ile 

uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır. 

 Doğru zaman&Doğru doz&Doğru yol&Doğru teknik; ilaç uygulamalarından 

once, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan 

ve doğru teknik ile uygulaması yapılır. 

 Doğru miad; ilaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri 

kontrol edilir. 

 Doğru yaklaşım ve bilgilendirme; İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta 

yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. 
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Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda 

bulunur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini standartlara 

uygun olarak yıkar. 

 Doğru kayıt; Hasta tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç 

uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir. 

 Doğru etki; İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve 

açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama 

sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri takip edilir. 

5.14.3 DOĞRU KAN/KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU: 

 Kan/kan ürünü transfüzyonu gereksinimini belirledikten sonra hekim 

tarafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılır ve hastanın yazılı onayı alınır. 

 Kan/kan ürünü Transfüzyon Merkezi’nden çıkmadan önce gerekli kontroller 

yapılır ve ilgili form doldurulur. 

 Bölüme gelmiş olan kan hastaya takılmadan önce gerekli kontroller yapılır ve 

ilgili form doldurulur. 

 Kan/kan ürünü transfüzyonuna başlamadan önce; 2 hemşire tarafından torba 

üzerindeki bilgiler (ürün türü, torba numarası, son kullanma tarihi) ile form 

üzerindeki bilgiler karşılaştırılır. Cross sonucu, kan grubu ve hasta kimlik 

bilgileri kontrolü yapılır. 

 Hasta kimlik bilgilerinin kontrolü hasta odasında, hastayı da sürece dahil 

ederek (bilini açık ise), kendisine ad-soyad ve doğum tarihi (gün,ay,yıl) 

sorularak ve kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası (hasta 

kayıtlarından) kontrol edilerek, üç parametre ile yapılır, ayrıca kan/kan ürünü 

üzerindeki etiket bilgileri ile karşılaştırılır. 

 Eller standartlar doğrultusunda yıkanır ve transfüzyona başlamadan önce, 

hastanın vital bulguları ölçülür. 

 Transfüzyona başladıktan sonraki ilk 15 dakika hasta yanında kalınarak 

reaksiyonlar açısından hasta gözlemlenir. 

 Transfüzyonun ilk 15. dakikasında ve sonrasında her 30 dakikada bir ve 

transfüzyon bittikten sonraki 1.saatte hastanın vital bulguları ölçülür. 

 Transfüzyon boyunca ve sonrasında hasta transfüzyon reaksiyonu yönünden 

takip edilir. 

5.14.4 DÜŞMELERİ ÖNLEME: 

 Hemşirelerimiz tarafından tüm hastaların düşme riski değerlendirilir. 

 Hasta, hasta yakını ve refakatçilere düşme önleme konusunda eğitim verilir. 

 Oda içerisinde yeterli aydınlatma ve ıslak zeminlerin kontrolü sağlanır. 

 Hemşire çağrı zili, telefon ve gerekli diğer malzemeler hastanın ulaşabilceği 

uzaklığa yerleştirilir. 

 Hasta yataklarının üst boardları kalkık, tekerleri kilitli ve en düşük seviyede 

konumlandırılır. 
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 Hasta odalarında takılma riski yaratacak gereksiz eşya (kablo gibi) 

bulundurulmaz. 

 Hastaların ihtiyaçları halinde kullanması için yatak başı ve WC hemşire çağrı 

cihazlarını kullanımı hakkında bilgilendirilir. 

 Yerler silindiğinde, ıslak/kaygan olan bölgeye temizlik çalışanları tarafından 

uyarı levhası konulur. 

 Kaygan tabanlı veya yüksek topuklu terlik kullanımının engellenerek hastane 

tarafından verilen güvenli terliklerin kullanımın sağlanır. 

 Hastaya tuvalete giderken, yanında eşlik etmek için öneride bulunulur. 

 Gerekli destek ürünler (walker, sandalye gibi) kullanılması sağlanır. 

 Transfer sırasında tekerlekli sandalye / sedye / küvez / beşik / puset gibi uygun 

taşıma aracı kullanılır. 

 0–3 yaş arası bebekler için ayrılan korumalı yatak/ baby code (bebek yatağı) 

kullanılır. 

 Tüm sağlık çalışanlarına farkındalık yaratmak amacıyla, düşme riski olan 

hastaların kol bandına Mor Klips takılır. 

5.14.5 BASI YARASINI ÖNLEME: 

 Hemşirelerimiz tarafından tüm hastalar deri bütünlüğünün bozulması (bası 

yarası) riski yönünden değerlendirilir. 

 Hasta/yakınlarına bası yarası bakımı ve uygulamaları hakkında eğitim verilir. 

 Hasta mobil ise; hastanın hareket etmesi sağlanır. (yürüyüş, egzersiz gibi) 

 Hasta immobil ise; 2 saatte bir pozisyon verilerek basınç bölgeleri 

desteklenerek havalı/temper yatak kullanılır. 

 Deri bütünlüğünün korunması için cildin temiz ve kuru kalması sağlanır. 

 Hastanın diyeti protein, albümin, C vitamini ve sıvı yetersizliği gibi durumlarda 

desteklenir. 

 Hemşirelere bası yarasını önleme, değerlendirme ve bakımı konularında eğitim 

verilir. 

 Bası yarası olan her hasta; bası yarasının açılış tarihi, yara bölgesi, derecesi ve 

yaranın açıldığı bölüm bilgisi ile supervisör hemşireye bildirilir. 

 

5.15.6 AĞRI KONTROLÜ: 

 Hastalara, sağlık çalışanı tarafından ağrı yönetimi ve ağrısı olduğunda 

hemşireye haber vermesi konusunda eğitim verilir. 

 Her hasta ilk geldiğinde ve periyodik olarak ağrının yeri, şiddeti, sıklığı, 

niteliği, etkileyen faktörler ve hedeflenen ağrı düzeyi yönünden değerlendirilir. 

 Hekim ve hemşireler, hastaların ağrı şikayeti olması durumunda hızla 

müdahale ederek en üst seviyede hasta konforunu sağlamayı hedefler. 

 Hastaya ve yakınlarına konusunda eğitim verilir. 
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 Ağrı tedavisi multidisiplinerdir ve sağlık bakım ekibi hastanın bireysel olarak 

ağrısının tanılanması, tedavinin planlanması, girişimler ve ağrının hafifletilerek 

değerlendirilmesinde birlikte hareket eder. 

 Ağrı değerlendirme ve bakım sürecinde görev alan sağlık çalışanlara, ağrının 

değerlendirilmesi ve tedavisinde izlenecek yöntemler hakkında gerekli 

eğitimler verilir. 

 Yatan tüm hasta/hasta yakınları ağrı semptomları, ağrı tanılama yöntemi ve 

ağrı yönetimi konusunda bilgilendirilir. 

5.15.7  İNFEKSİYONLARI ÖNLEME: 

 Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için hastaya ve 

kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar/el 

dezenfeksiyonunu sağlar. 

 Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için gerekli 

durumlarda standartlara uygun olarak koruyucu ekipmanlarını giyer. 

 Enfeksiyonu olan hastalar enfeksiyon ekibi tarafından takip edilir. 

 Her hasta taburculuğundan sonra oda standartlara uygun olarak temizlenir. 

 Hastalara enfeksiyonları önlemek ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir. 

 Gerekli durumlarda, standartlarla belirlenmiş izolasyon önlemleri alınır. 

 Hasta odalarında kullanılan tekstillerin standartlara uygun olarak değişimi ve 

temizliği ağlanır. 

 Tüm çalışanlara enfeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir. 

 Kurum içi denetim sistemi ile süreçlerin işlerliği takip edilir 

 

5.15.8 DOĞRU VE YETERLİ İLETİŞİM-BİLGİLENDİRME: 

 Hastane içinde uygulanacak tüm işlemler öncesi sizleri ilgili çalışanlar 

bilgilendirir. 

 Size yapılacak ameliyat/cerrahi girişim/riskli işlemler öncesi mutlaka sözlü ve 

yazılı onayınız alınır. 

 Nöbet değişimlerinde, mesai saatleri dışında sağlık çalışanları arası gerekli 

teslim-tesellüm süreci sağlanır. 

 Sormak istediğiniz tüm sorularınızı rahatlıkla hekim/hemşirenize sorabilirsiniz. 

 Size yapılan tüm uygulamalar sağlık dosyanıza kaydedilir. 

 Taburculuğunuz sırasında, hekim/hemşireniz tarafından, evde bakımınızla 

ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir. 

5.15.9 TETKİK SONUÇLARININ DOĞRU OLMASI: 
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 Tetkiklerin yapıldığı cihazlarımızın gerekli bakım ve kalibrasyonları düzenli 

olarak yapılır. 

 Cihazların doğru çalışma durumu iç-dış kalite kontrolleri ile değerlendirilir. 

 Cihazları kullanan tüm sağlık çalışanlarına eğitim verilir. 

 Herhangi bir tetkik sonucu, normal sınırlar dışında çıktığında, bu durum 

telefon ile hastanın hekimine hemen haber verilir. 

5.15.10  BİLGİ GİZLİLİĞİ-MAHREMİYET: 

 Tıbbi bilgileriniz sadece, sürecinize dahil olan sağlık çalışanları tarafından 

ulaşılabilir durumdadır. 

 Tetkik sonuçlarınız sadece size veya sizin izin verdiğiniz kişiler ile paylaşılır. 

 Çalışanlar tarafından tıbbi bilgilerin, çalışma süreci dışında, konuşulması 

kesinlikle yasaktır. 

5.15.KALİTE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ: 

5.15.1. Diyaliz ünitesine yönelik fiziksel düzenleme yapılmalıdır. 

5.15.2. Diyaliz ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları sertifikalı eğitim almış olmalıdır 

5.15.3. Diyaliz tedavisine yönelik karar ve planlama süreçlerinin kontrolü sağlanmalıdır. 

5.15.4. Diyaliz seansı öncesi süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır. 

5.15.5. Diyaliz seansına yönelik süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır. 

5.15.6. Diyaliz tedavisi gören hastaların tıbbi takibi sağlanmalıdır. 

5.15.7.Diyaliz tedavisi ile ilgili olarak gelişebilecek akut ve kronik komplikasyonlar ve 

alınması gereken önlemler konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. 

5.15.8.Hasta/Hasta yakını organ ve doku nakli merkezlerine başvurması hususunda 

bilgilendirilmelidir. 

5.15.9. Hassas tartı sistemi bulunmalıdır. 

5.15.10. Diyaliz ünitesinde enfeksiyonların önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

5.15.11. Diyaliz makinelerinin dezenfeksiyonuna yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

5.15.12. Diyaliz ünitesinde üretilen saf suyun kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

5.15.13. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir 
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