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Hemodiyaliz tedavisi nasıl bir işlemdir? Amacı nedir? 

Böbrekler yolu ile vücuttan atılması gereken atık maddeler akut ya da kronik böbrek 

yetersizliği nedeni ile vücuttan atılamayıp kanda birikirler. Bu zararlı ürünlerin bir makine ve 

yarı geçirgen filtreler kullanarak kandan temizlenmesi işlemine hemodiyaliz denir. 

Kronik böbrek yetersizliğinin seyri sırasında doktorunuz tarafından muayene bulgularınız 

ve tetkikleriniz sonucunda diyaliz zamanınızın yaklaştığı ve diyaliz tedavisi için hazırlanmanız 

gerektiği size söylenecektir. Diyaliz tedavisi olarak hemodiyalizi kabul ettiğiniz takdirde bu 

tedaviye başlanabilmesi için kolunuzda “fistül” adı verilen ve toplardamar ile atardamarın 

birbirine birleştirilmesi ile oluşturulan bir operasyonun yapılması gerekmektedir. Bu operasyon, 

bu konuda deneyimli olan bir cerrah tarafından yapılır ve başarılı bir operasyondan 2 hafta -3 ay 

sonra fistül kullanılabilir hale gelir. Bu konuda değerlendirmeyi doktorunuz yapacaktır. 

Fistülünüz olgunlaşmadan ya da hiç fistül açılmadan diyaliz tedavisi gerekirse, kateter 

yerleştirilerek diyalize alınmanız gerekecektir. Kateter boyun ya da kasıktaki büyük 

toplardamarlardan birine yerleştirilir. Bu, geçici olarak diyalize almak için kullanılan bir yoldur; 

kalıcı tedavi için ideal olarak fistül açılması gereklidir. 

 

Hemodiyaliz tedavisinin  riskleri nelerdir? 

Bilindiği gibi tüm tıbbi uygulamaların bazı istenmeyen olaylara ve reaksiyonlara yol  açma 

ihtimali vardır. Bazen hemodiyaliz işlemi esnasında, bu tedaviden doğan ya da bu tedavi 

esnasında kullanılması zorunlu olan malzemelerin yol açtığı yan etkiler görülebilir. Bunlar 

arasında kramplar, tansiyon düşmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı, şeker düşüklüğü gibi yan 

etkilerin yanı sıra nadir görülen ancak hayati tehlike yaratabilen alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, 

damar giriş yolu etrafında yanma hissi, deri döküntüsü, tansiyon düşüklüğü), yüksek ateş, sırt 

ağrısı, göğüs ağrısı, kalp ritim bozuklukları, şuur değişiklikleri, damar giriş yolundan dolaşıma 

hava kaçması gibi yan etkiler sayılabilir. Nadiren hemodiyaliz esnasında kalp krizi ve ani ölüm 

görülebilir. 

İşlemin Faydaları:böbreklerden 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 şikâyetleriniz kontrol altına alınacaktır. 

 

Hemodiyaliz işleminin yapılmaması durumunda gelişebilecek sorunlar: 

 Böbreklerinizle atılamayan ve kanda birikerek tüm organlarınız üzerinde olumsuz etkileri olan 

(üre, keratin, potasyum, fosfor, sodium… ) zararlı maddeler ölüme neden olabilir. Bu zararlı 

maddeler temizlenmediğinde iştahsızlık, halisizlik, bulantı-kusma, tansiyon yüksekliğine ve 

düşüklüğüne sebep olabilir. 

 

İşlemin Alternatifi: Hemodiyalize alternatif periton diyalizdir (göbekten açılan bir kateterle ) Her 

ikisi içinde tek alternatif organ naklidir  

 

 

Girişimden Sonra Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Hastaların mevcut fistüllerine 

iyi bakmaları, çok sıkı elbise giymemeleri, fistüllü koldan kan aldırmamaları, o koldan tansiyon 

ölçtürmemeleri ve o kolla ağır yük kaldırmamaları gerekir. 

 

İşlem süresi: Hemodiyaliz tedavi süresi 4 saattir.  
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Hasta Rızası: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, 

riskleri, komplikasyonları ve tekrar gerekebilecek ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi 

oldum.  

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan bu formu imzalıyorum:  

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………………………İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı unvanı kaşe imza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


