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1.AMAÇ: Hemodiyaliz ünitesinde hastalar ve çalışanlar arasında patojen mikroorganizmaların 

geçişinin engellenmesini sağlar. 

2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Hemodiyaliz ünitesi 

çalışanları, hastaları ve hasta yakınlarını kapsar. 

3. SORUMLULAR: Hemodiyaliz sorumlu hekimi, hemşireleri, teknisyenleri, personelleri ve 

Enfeksiyon Kontrolünden Sorumlu Doktor ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Bkz. Enfeksiyon 

Kontrol Yönergesi) 

4. TANIMLAR: 

4.1. Kontaminasyon: Steril yada dezenfekte edilmiş malzemenin, yer ve yüzeylerin 

mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır. 
4.2. Temizlik: Tüm kirlerin nesne ve yüzeylerden çıkarılması işlemine temizlik denir. Bu işlem 

temizlenecek bölgenin deterjanlı su veya enzimatik ürünlerle silinmesi veya yıkanması yoluyla 

yapılır. Temizlik mikroorganizmaları öldürmez ancak büyük miktarını yüzeyden çıkartır. Bu 

nedenle temizlik dezenfeksiyonun ilk adımıdır. 

4.3. Dekontaminasyon; Nesnelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır. 

4.4. Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde mikroorganizmaların sporlar hariç öldürülmesi ya da 

üremelerinin durdurulması 
5.FAALİYET AKIŞI:  

 

5.1.Temel İlkeler 

5.1.1.Diyaliz hastaları ve diyaliz istasyonundaki her türlü işlemde tek kullanımlık eldivenler 

giyilmeli, hasta değişiminde eldiven çıkartılmalı ve eldiven takmadan önce ve sonra el hijyenine 

sağlanmalıdır. Hastanın kirli bir bölgesinden temiz bir bölgesine geçilecekse eldiven değiştirilip 

eller yıkanmalıdır. 

5.1.2. Diyaliz istasyonunda bulunan gereçler tek kullanımlık olmalıdır.  

5.1.3. Multidoz ilaçlar diyaliz istasyonundan farklı temiz bir bölgede hazırlanmalı ve her hastaya 

ayrı dağıtılmalı, istasyondan istasyona taşınmamalı, tedavi ve bakım gereçleri her hasta için ayrı 

olmalı ve ortak araçlarla taşınmamalıdır.  

5.1.4. İlaçların ve kullanılmamış malzemelerin konulması için temiz bir alan ayrılmalıdır. Temiz 

alan-kirli alan ayrımı net bir şekilde yapılmalıdır.  

Temiz alan; İlaçların hazırlandığı, saklandığı, diğer temiz malzemelerin bulunduğu alandır. Kirli 

alan; Kullanılmış malzemelerin/cihazların, kan-idrar örneklerinin bulunduğu alan olmalı ve temiz 

alana kirli malzeme veya kan örneklerinin girişine izin verilmemelidir. 

 5.1.5. Her hasta değişiminde diyaliz istasyonunda temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Sık 

dokunulan ve potansiyel olarak hasta kanlarıyla kontamine olan diyaliz makinesinin kontrol 

panelleri ve diğer yüzeyleri uygun olarak temizlenmelidir. Diyaliz istasyonundaki tüm sıvılar 

dökülmeli ve atık kutuları ile tüm yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

 5.1.6. Hastane personelinin diyaliz başlaması ve bitişi, diyalizer temizliği gibi kan sıçrama 

olasılığı yüksek olan işlemlerde maske, önlük ve gözlük gibi koruyucu giysiler giymesi gerekir. 

 5.1.7. HBV infeksiyonunun izlenmesi ve önlenmesi gereklidir. 

 Tüm hemodiyaliz hastaları için önerilen enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 

 HBV için rutin serolojik testler yapılmalıdır. 

 HBsAg pozitif hastanın odası, diyaliz makinesi, alet ve ekipmanları ayrılmalıdır. 

 HBsAg pozitif hastaya hizmet veren sağlık çalışanı HBV infeksiyonu için duyarlı olan 

hastalara hizmet vermemelidir. 

 Aşılama ile profilaksi sağlanmalıdır. 

 Anti-HCV veya HCV-RNA pozitif hemodiyaliz hastaları diğer hastalardan izole edilmez 

ve diyaliz makineleri ayrılmaz. Ek olarak ‘’reuse’’diyalizerler kullanılabilir. 

 HIV ile infekte hastaların diğer hastalardan izole edilmeleri veya ayrı makinelerde diyalize 

girmeleri gerekli değildir. Ek olarak ‘’reuse’’diyalizerler kullanılabilir 
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 Tüm kronik hemodiyaliz hastalarında HBV ve HCV infeksiyonları için tanısal testler 

mutlaka yapılmalıdır 

5.1.8. Diyaliz için kalıcı erişim yolu olarak santral venöz kateter, fistül veya greft tercih 

edilmelidir. Geçici hemodiyaliz katateri üç haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.  

5.1.9. Hemodiyaliz ünitesinde hastalar ve su sistemi ile ilgili bilgiler kayıt altına alınmalıdır.  

5.1.10. Hemodiyaliz ünitelerinde görevli personel, hasta ve hasta bakımı ile ilgili tüm kişilere 

eğitim uygulanmalıdır ve yılda bir kez yenilenmelidir.  

5.1.11. Tıbbi atıklar yönetmeliklere uygun olarak toplanmalı ve imha edilmelidir. 

 
6. UYGULAMALAR 

 

6.1.Su Sistemi  

6.1.1. Hemodiyaliz ünitelerinde su sistemleriyle ilgili enfeksiyonların önlenebilmesi için 

bakteriyel kolonizasyon riski olan reçine ve filtrelerin uygun aralıklarla dezenfekte edilmesi 

ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir.  

6.1.2. Hemodiyaliz sularını üç ayda bir mikrobiyolojik, 6 ayda bir kimyasal incelemesi 

yapılmalıdır. Diyalizat ve diyalizer dezenfektanı hazırlamak, diyalizeri çalkalamak için 

kullanılan sudaki bakteri sayısı 200cfu/ml, endotoksin düzeyi ise 2 EU/mL’den az olmalıdır. 

Kullanılmış diyalizattaki bakteri sayısının 2000 cfu/ml’nin altında olması gerekir yüksek 

çıkarsa dezenfeksiyon işlemi tamamlanmalı ve değerler normal çıkana kadar hasta 

alınmamalıdır. 

6.2. Hemodiyaliz Kateteri  
6.2.1. Hemodiyaliz kateterleri, acil durumlar dışında kan alma veya hemodiyaliz dışı işlemler 

için kullanılmamalıdır.  

6.2.2. Kateter takıldıktan sonra ve her hemodiyaliz seansının sonunda hemodiyaliz kateterinin 

çıkış yerine povidon iyot ile merkezden dışa doğru silinerek, pansuman yapılıp kapatılmalıdır.  

6.3.Hemodiyaliz Makinası  
6.3.1. Her kullanım sonrasında hemodiyaliz makinasının iç dolaşımı dezenfekte edilmelidir. 

Önce asit içeren bir solüsyonla (sitrik asit asetik asit vb) makine yüzeyi dezenfeksiyonu, 

çamaşır suyu, klor tablet içeren solüsyonları ile(üretici firmanın önerisi) yapılmalıdır. 

6.4.Diğer Uygulamalar 
6.4.1. Personel hastaların tedavi gördüğü alanda yemek yememelidir.  

6.4.2.Diyaliz istasyonundaki sandalye, yatak, masa, makina, vb. her hastadan sonra 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

6.4.3. Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre yatakların aralıkları 1.5 m’den fazla olmalıdır.  

6.4.4.Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre, personelin hepatit markerleri yılda bir, 

hastaların 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. 

6.4.5. Hastanın transerinde kullanılan taşıtların temizli ve dezenfeksiyonları yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


