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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı hastanemizde hemodiyaliz ünitesinde yatmakta olan hastalarda
sağlık ile ilişkili enfeksiyon gelişmesini önlemektir.

2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz
ünitesinde çalışan tüm sağlık personelini kapsar.

3. TANIMLAR:

3.1. Kontaminasyon: Steril yada dezenfekte edilmiş malzemenin, yer ve yüzeylerin
mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır.
3.2. Temizleme: Nesnenin yabancı maddelerden deterjan kullanılarak veya deterjansız olarak
su ile mekanik temizliğidir. Yıkamayı kurulama izlemelidir.
3.3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyondan önce temizleme aşaması çok önemlidir.
3.4. Dekontaminasyon; Nesnelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır.
3.5. Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde mikroorganizmaların sporlar hariç öldürülmesi yada
üremelerinin durdurulması

4. UYGULAMA:

4.1. Diyaliz ünitesinde hasta ile ilgili ekipmanlara dokunulduğunda veya hasta bakımı
sırasında tek kullanımlık eldiven giyilmelidir.Hastalar arasında ve istasyon değişiminde
eldiven çıkarılmalı ve eller el yıkama talimatına uygun olarak yıkanmalıdır.
4.2. Diyaliz istasyonunda bulunan gereçler ya tek kullanımlık olmalı, ya tek bir hasta için
kullanılmalı ya da bir başka hastaya kullanılmadan önce veya temin alana alınmadan önce
Dezenfeksiyon talimatına uygun olarak dezenfekte edilmelidir.
4.3. Temizlik ve dezenfeksiyonun yapılamadığı tek kullanımlık olmayan gereçler yalnızca bir
hastanın kullanımı için ayrılmalıdır.
4.4. Birden fazla kullanım dozu içeren ilaçlar ve bu ilaçlarla ilgili malzemeler
(enjektör,alkollü pamuk gibi.) hastanın tedavi gördüğü istasyonda ,yalnızca o hasta için
kullanılmalıdır. Temiz bölgeye götürülmemeli ve bir başka hasta için kullanılmamalıdır.
4.5. Birden fazla kullanım dozu içeren ilaçlar diyaliz istasyonundan farklı temiz bir bölgede
hazırlanmalı ve her hastaya ayrı ayrı dağıtılmalıdır,bu ampuller istasyondan istasyona
taşınmamalıdır.
4.6. İlaçların hazırlanması , depolanması ve kullanılmamış malzemelerin konulması için
temiz alan ayrılmalıdır.
4.7. Diyaliz makinelerindeki basınç monitörlerinin kanla kontaminasyonunun engellemek için
kullanılan eksternal venöz ve arteryel basınç transduser filtre veya koruyucuları her hasta
değişiminde değiştirilmeli ve yeniden kullanılmamalıdır.İnternal transdüser filtrelerinin rutin
olarak hastalar arasında değiştirilmesine gerek yoktur.
4.8. Her hasta değişiminde diyaliz istasyonunda (sandalye,yatak,masa,makine,v.b.) bulunan
malzemeler temizlik ve dezenfeksiyon talimatına uygun olarak yapılmalıdır.
4.9. Sık dokunulan ve potansiyel olarak hasta kanlarıyla kontamine olan diyaliz makinesinin
kontrol panelleri ve diğer yüzeyleri uygun olarak temizlikten sonra dezenfeksiyon talimatına
uygun olarak dezenfekte edilmelidir.
4.10. Diyaliz istasyonundaki tüm sıvılar dökülmeli ,atık kutuları ve tüm yüzeyler
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
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4.11. Diyaliz bittikten sonra diyalizatın geçtiği alanların mikroorganizma üremesini önlemek
veya azaltmak için dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
4.12. Hemodiyaliz ünitelerinde su ve diyaliz sıvılarının mikrobiyolojik yönden kontrolü için
en az ayda bir kez inceleme yapılması gerekir. 200 koloni oluşturan birim(kob)ml’nin altında
olması gerekir. Belirlenen miktarların üzerinde üreme saptanırsa dezenfeksiyon işlemi
sonrası tekrar örnek alınmalıdır.

4.13. HBV infeksiyonunun izlenmesi ve önlenmesi gereklidir.

4.13.1. Tüm hemodiyaliz hastaları için önerilen enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır.
4.13.2. HBV için rutin serolojik testler yapılmalıdır.
4.13.3. HBsAg pozitif hastanın odası ,diyaliz makinesi ,alet ve ekipmanları ayrılmalıdır.
4.13.4. HBsAg pozitif hastaya hizmet veren sağlık çalışanı HBV infeksiyonu için duyarlı
olan hastalara hizmet vermemelidir.
4.13.5. Aşılama ile profilaksi sağlanmalıdır.
4.14. Anti-HCV veya HCV-RNA pozitif hemodiyaliz hastaları diğer hastalardan izole
edilmez ve diyaliz makineleri ayrılmaz. Ek olarak ‘’reuse’’diyalizerler kullanılabilir.
4.15. HIV ile infekte hastaların diğer hastalardan izole edilmeleri veya ayrı makinelerde
diyalize girmeleri gerekli değildir. Ek olarak ‘’reuse’’diyalizerler kullanılabilir
4.16. Tüm kronik hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV infeksiyonları için tanısal testler
mutlaka yapılmalıdır


