
 

SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ  

 

HEMODİYALİZ HASTA BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 

 

MERKEZ TANITIM 

 

Türkiye’nin Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri bünyesinde 

diyaliz merkezlerinin önde gelen kuruluşu olan SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt 

Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı olarak Hasköy Diyaliz merkezi Güneşevler 

Mah. Malazgirt Cad 128.sok no:8 Hasköy Semt Polikliniğinde, yetkin personeli 

ile SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinikleri 

desteğiyle birlikte, HBs 2, HCV 1 toplamda 31 hemodiyaliz makinesi ile hizmet 

vermektedir. 

 

Haftanın 6 günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Cumartesi) 
07:00-17:00  saatleri arasında hizmet vermektedir. Belirli güzergâhlarda, hasta 
ulaşım servis hizmetimiz mevcuttur.Hizmet veremediğimiz Ankara içi 
güzergahlara uygun olmayan hastalar için Büyükşehir Belediyesi yada ikamet 
ettikleri İlçe Belediye servis araçlarından destek alınmaktadır. 

Merkezimizden faydalanmak isteyen hastalar eğer başka bir merkezde 
takipli hemodiyaliz hastası iseler; merkezlerinden alacakları epikriz raporu ile 
veya yeni tanı böbrek hastaları iseler SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
Araştırma Hastanesi Nefroloji bölümünde muayene olduktan sonra alacakları 
rapor ve T.C. nolu resmi kimlik ile merkezimize başvurabilirler.  

Hastalarımızın Nefroloji veya diyaliz harici sağlıkla ilgili sorunları SBÜ 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine ilgili poliklinikleri ile 
görüşülerek giderilmeye çalışılmaktadır. 

Tıbbi Hizmetlerimiz 

Merkezimizdeki ekibin tecrübesi, yakın takibi, etkin tedavisi ve hastaneye 
yatışın kolay olması nedeniyle, takipli hastalarımıza uzun ve kaliteli yaşam 
sürme avantajını sunmaktayız. 

Uygun ve istekli olan her hastamız Böbrek Ve nakil Polikliniğine yönlendirilerek 
böbrek nakli kadavra listemize alınmaktadır. 

Sosyal Hizmetlerimiz 

Aylık vizitlere diyetisyen eşlik etmektedir. 

Özellikli hastalar için sosyal hizmet uzmanı ile görüşme imkânı sağlanmaktadır. 



 

Diyaliz Hizmetlerimiz 

Nefroloji uzmanlarımızın önderliğinde, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim Araştırma Hastanesinin temelinde yatan disiplin, çalışkanlık ve özveri ile 
hastalarımızın takip – tedavilerini yürütmekteyiz. Her ayın başında yapılan kan 
tahlilleri sonuçlarına göre hastalarımızın tedavileri; Nefroloji uzmanlarımız, 
diyaliz hekimlerimiz, uzman diyetisyenlerimiz tarafından düzenlenerek, hasta 
veya hasta yakınlarına anlatılarak paylaşılır. Ay boyunca, düzenlenmiş tedavi 
ve uygulamalar güler yüzlü, hasta takiplerinde yakın ilgili, uzman hemşire 
kadromuzca yürütülmektedir. 

 

 

Hastalarımızın diyaliz giriş yöntemi olarak kullandıkları katater ya da fistül ile 
ilgili problemleri SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinin 
Girişimsel Radyoloji bölümü ile görüşülerek giderilir ve yine yeni fistül 
oluşumu işlemleri hastanemiz bünyesinde görüşülerek yapılmaktadır 

Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal 
mahremiyeti düşünülerek hasta yakınları diyaliz salonlarına alınmamaktadır. 
Hasta yatakları arasında hasta mahremiyetini sağlayacak perde mevcuttur. 
Çocuk hastalar, madde bağımlıları, hamileler gibi özellikli hasta gruplarında 
hastanın birinci derece yakını hastanın yanına alınmaktadır. 

 Hasta muayenesi paravan veya perde arkasında, üçüncü kişilerin görmesi 
engellenerek yapılır. Hastanın izin verdiği kişiler ve hekimin bulunmasında 
yarar gördüğü yakınları kalabilir. Ünitemizde, uygulama alanlarında, hasta 



odalarında kontrolsüz girişlerin önlenmesi gereken durumlarda kapının 
dışarıdan açılması engellenir.  

Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda özel mahremiyet 
bölgesinin açılmasını gerektiren durumlarda, olması gereken görevliler 
dışındakiler bu ortamda bulunulmaz.  

Hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öyküsü ve diğer konuşmaların hasta ve 
hekimin izini olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulmasına izin verilmez. 
Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgililere aktarılırken gizlilik ilkesi 
korunarak gerekli özen gösterilir. Hastanemizin tüm çalışanlarının 
hastalarımıza özel olan bilgileri tesadüfen ya da görevleri sırasında şahit 
oldukları bilgileri orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara 
taşımamak bakımından sorumludur. Hasta dosyalarına ilgili görevliler dışında 
ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter tarafından gerekli 
önlemler alınır. Hasta dosyasını görmek isterse, hekimin izni ile bir görevli 
refakatinde ve yerinde görmesine izin verilebilir.  
 

Her gelişimizde tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru 
tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru 
tedavi yapılmasını sağlamak için hastanemizde hasta kabulü T.C. kimlik nolu nüfus 
cüzdanı veya ehliyet ile yapılır.  

Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, diyaliz tedavisi yapılan her 
hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılır. 
 

 
 
Teknik Özellikler  

Diyaliz salonlarımız; hastalarımızın konforunu arttırmak için, plazma tv, kişiye 
özel kulaklık gibi özelliklerle donatılmıştır. 

Her seans bitiminde makinelerimize iç ve dış dezenfeksiyon işlemi 
yapılmaktadır. 

Su sistemimiz en son teknolojiye uygundur.  

 

 BÖBREKLERİMİZ NE İŞE YARAR? 

 1. Vücudumuzun su dengesini sağlar.  

2. Kanımızdaki üre, kreatinin gibi atık maddeleri idrarla uzaklaştırır.  

3. Vücudumuzun ihtiyacı olan tuz, potasyum, fosfor, magnezyum gibi 

mineraller ve glikozun dengede tutulmasını sağlar. 

 4. Salgıladıkları bir hormon olan eritropoetin ile kemik iliğini uyararak kan 

yapımına yardımcı olur, renin yardımı ile de kan basıncını düzenler. 



 5. D vitamininin kullanılmasını sağlayarak kandaki kalsiyum fosfor seviyesini 

dengeler ve sağlıklı bir kemik yapısı oluşmasını sağlar. 

 . SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİN GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ 

SEÇENEKLERİ  

1. HEMODİYALİZ :Hemodiyaliz bir makine aracılığı ile hastanın kanının özel bir 

filtreden süzülerek içindeki zararlı maddelerin temizlendiği ve fazla sıvının 

çekildiği tedavi seçeneğidir. 

 

 . Hemodiyalize Nasıl Hazırlık Yapılır? Normal damarlardan alınacak kan ile 

hemodiyaliz tedavisini yapabilmek mümkün değildir. Bundan dolayı, 

hemodiyalize başlama kararı verilince yeterli miktarda kanın alınabileceği bir 

damar giriş yoluna ihtiyaç vardır. Damar giriş yolları üçe ayrılır:  

1.FİSTÜL 

:  

 

 Genellikle, hastanın günlük yaşamda az kullandığı kolun atardamar ile 

toplardamarı arasında pencere açmak üzere yapılan küçük bir ameliyattır. 



Ameliyattan ortalama 3-4 hafta sonra hastanın kolundaki damarlar daha 

belirgin ve kabarık bir hale geldikten sonra kullanılmaya başlanır. 

Fistül açılmasına neden ihtiyacım var?  
Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların hayatta kalabilmeleri için 
diyaliz ile kanlarının temizlenmesi gerekir. Diyaliz makinasına bağlanmanın en 
iyi yolu fistüllerdir.  
Neden Fistül Tercih Edilir? 
 1. Enfeksiyon sıklığı daha düşüktür  
2.Daha az müdahale gerektirir  
3. Kullanım süresi daha uzundur 
 4.Hasta sağ kalımı daha iyidir  
5.Hospitalizasyon(Hastaneye yatış) daha azdır. 
 6.Maliyeti daha düşüktür  
7. Stenoz(Darlık) ve tromboz( Kan Pıhtısı) sıklığı daha düşüktür 
AVF açılması ameliyatı sırasında ne yapılır?Kolunuzdaki damarlar bulunduktan 
sonra AVF için uygunluğu test edilir.Uygun ise atar ve toplar damarlarınız 
mikrocerrahi teknik kullanılarak birbirine dikilir.  



ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER  
 Fistül kolun bilek veya ön yüzünden açılır.  

 Az kullanılan koldan açılır.( sağ elini kullanıyorsa sol elden,felçli ise felçli 
koldan gibi  

 Genelde diyaliz gereksinimi oluşmadan önce oluşturulup olgunlaşması 
için beklenmelidir.( 4–6 hafta kadar)  

 Fistül açılmaya karar verilen kola mümkün olduğunca girişim yapılmaz 
ve o tarafa katater de yerleştirilmez.  
FİSTÜL DEZAVANTAJLARI 

 Gelişimi için 1-4 ay  gibi uzun zaman gerekir 
 Bazı kişilere uygulanması zordur 
 Genişlemiş venler ön kolda görünerek dış görünüşü olumsuz 

etkiler 
 Bazı durumlarda düşük kan akımı sağlanabilir. 

 
FİSTÜL AÇILDIKTAN SONRA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR:  

 Fistüllü koldan kan alınmaz,serum takılmaz  
  Tansiyon ölçtürülmez  
  Ağırlık kaldırılmaz  
  Kolunun üzerine yatılmaz  
  Aşırı sıcak ve soğuklardan koruması gerekir 
  Fistüllü kol çarpmalardan korunur 
  Sıkı kollu giysiler giymemesi gerekir  
  Fistüllü kola sıkı bandajlar uygulanmaz  
 Her gün farklı zamanlarda fistülünü kontrol etmesi, fistül sesinde bir 

azalma ya da değişiklik varsa mutlaka hemşire ve doktoruna bildirmesi 
gerekir 

  Diyaliz seansına gelmeden önce sabah ılık su ile fistüllü kol yıkanıp  
temiz bir havlu ile kurulanır  

  Aşırı baskı fistülün durmasına neden olabileceğinden diyaliz bitiminde 
iğne çıkış yerlerine çok sert bastırmaması gerekir 

  Kanamanın durması için yerleştirilen spançlar en az 2 saat çıkarılmaz 
 TA kontrolünün önemi; 
 

 
  Evde tansiyonunuz düşebilir,bu durum fistülün çalışmasını 

durdurabilir.bu konuda dikkatli olmalısınız 
 TA düştüğünde;  Hemen yere uzanıp ayaklarınızı  yukarıya kaldırmalı  

tansiyonunuzu kontrol ettirmelisiniz  
  Fistül sesinde bir azalma olup olmadığını kontrol edilmelidir 
  Tansiyonu yükselmiyorsa ve fistül sesinde bir azalma varsa hemşire 

veya doktorunuza haber vermelisiniz  



FAZLA SIVI ALIMININ FİSTÜLE ETKİSİ; 
  Fistül probleminin en çok yaşanma sebebi iki diyaliz arasında fazla sıvı 

alınması sonucu oluşan kilonun (2,5 - 3 kg'ın üstü) çekilmeye 
çalışılmasıdır  

  Fazla sıvı çekilmesine bağlı gelişen"hipotansiyon" fistülün tıkanmasına - 
durmasına sebep olabilir. 

 Bu nedenle  sıvı kısıtlamasına uymanız  gerekir  
  

.2.GREFT: 

 

 

 

 

 

 Bir atardamar ile toplardamarın yapay bir tüple birbirine birleştirilmesidir. 

AVANTAJLARI 
1)Geniş alanda 
kanülasyon(yerleştirme) İmkânı 
sağlar.  
2) Kanüle edilmesi teknik olarak 
kolaydır. 
3) Olgunlaşması kısa sürede olur, 
greft konulduktan 7-14 gün içinde 
kullanılabilir.4-9 
 4) Cerrahi olarak yerleştirilmesi ve 
tamiri de kolaydır. 

DEZAVANTAJLARI 
1) Geniş cerrahi uygulama  
2)  Enfeksiyon riski 
3)  Tromboz riski  
4)  Anastomoz stenozu 
5)  Greft yaşam süresi kısalığı (3- 5 

yıl) 
6)  Çıkarmanın güç olması  
7)  Cilt erozyonu  

 

3. KATETER:. 



 

 Kateter; hastanın boynuna, omuz veya kasıkta bulunan büyük damarların içine 

yerleştirilen özel bir tüptür. Kateter uygulaması sürekli değil, geçici bir damar 

giriş yoludur. Acil diyalize başlanması, fistül ve greftte problem çıkması gibi 

durumlarda kateter takılmak zorundadır. 

AVANTAJLARI 
1) Yerleştirilmeleri yaygın olarak 

uygulanabilir  
2)  Potansiyel olarak birçok farklı 

girişim yeri sunar.  
3) Olgunlaşma süresi yoktur  
4) Hastalara iğne korkusu 

yaşatmaz)  
5) Hemodinamik olarak kötü etkisi 

yoktur  
6) Yerleştirme tekniği göreceli 

olarak daha kolaydır 
7)  AV fistül olgunlaşmasını 

bekleyen hastalarda damar 
erişim yolu sağlar 

8) Tromboz(Kan pıhtısı) gelişirse 
müdahale nispeten daha 
kolaydır 

DEZAVANTAJLARI 
1)Yüksek morbidite (Hastalık oranı) 
2) Tromboz(kan pıhtısı) 
3) Enfeksiyon 
4) Kalıcı santral venöz stenoz(Darlık) 
veya oklüzyon(tıkanma)  riski 
5)Rahatsızlık hissi ve kozmetik olarak 
dezavantaj 
6)Diğer damar erişim yollarına göre 
kısa ömür 
7)Düşük akım hızı / yetersiz diyaliz / 
uzun diyaliz seansı 

 

KATETERLİ HASTALARIN  DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 Kan alma,ilaç verme gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır. 

 Eğer başka amaç için kullanmak zorunda kalınırsa deneyimli bir 

hemodiyaliz hemşiresinden yardım istenmelidir.  

 Banyo yaparken su geçirmez örtüler kullanılmalıdır 

  Saçlarınızı  hazır saç boneleri ile yıkayabilir , sonrasında vücut banyosu 

yapabilirsiniz  

  Enfeksiyona neden olacak ortamlarda bulunmamalısınız 

  Kateter bölgesini kaşımamalı, pansumanını açmamalısınız  



  Kateter pansumanı açıldığında, ıslandığında pansumanının 

değiştirilmesi  gerekir.  

 Flastere bağlı kaşıntıyı önlemek için hipoallerjik flaster kullanabilirsiniz 

 Haftada en az üç kez  pansuman değiştirilmelidir.  Daha az diyalize 

geliyorsanız ,gelmediğiniz  günlerdede pansumanın değiştirilmesini 

sağlamalısınız 

• KATETER YERİNDE AĞRI, AKINTI, KANAMA OLMASI YA DA KATETERİN 

ÇIKMASI DURUMLARINDA MERKEZİNE HABER VERMELİSİNİZ 

• Pansumanın açıldığı  yada bozulduğu durumlarda kirli  pansuman tekrar 

konulmaz  

• Katater olan tarafa yatmamalısınız 

• Femoral katateri olan hasta bacağını kıvırmamalı ve uzun süre ayakta 

kalmamalıdır 

 

2. PERİTON DİYALİZİ  

 

.1. Kanı zararlı atıklardan temizlemek için hastanın kendi karın zarı (Periton zarı) 

da filtre yerine kullanılabilir. Bu diyaliz şekline periton diyalizi diğer bir deyimle 

karın diyalizi adı verilir.  

.2. Periton diyalizi uygulaması için hastanın karın boşluğuna bir tüp yerleştirilir.  

.3. Kateter oldukça küçük olduğundan varlığı hastayı rahatsız etmez. 

 .4. Özel olarak hazırlanmış bir torbada bulunan diyaliz sıvıları bu tüp aracılığı 

ile hastanın karnına verilir.  

.5. Diyaliz sıvısı karında kaldığı süre içinde, kandaki zararlı maddeler karın 

zarından süzülerek diyaliz sıvısının içine geçer.  

.6. Bir süre sonra kirlenmiş olan sıvı yine kateter ile vücut dışına boşaltılır. 

Böylece kandaki zararlı maddelerin bir kısmı dışarı atılmış olur.  



Diyaliz hakkında sıkça sorulan sorular 

Diyalize girdikten sonra böbreğim iyileşecek mi? 
Diyaliz, en önemli iki böbrek işlevinin yerini alabilen bir prosedürdür: aşırı 
vücut suyunun alınması ve kandaki atık ürünlerin çıkarılması.  
Diyaliz bir tedavi değildir. 
 
Çalışmayı bırakmam gerekir mi? 
Diyalize devam ederken tıbbi durumunuza bağlı olarak genellikle işinize geri 
dönebilir veya eğitiminize devam edebilirsiniz. Eğer bir diyaliz merkezinde 
tedavi görüyorsanız, işinize veya eğitim programınıza uyan bir tedavi planı 
verilecektir. Başka bir alternatif ise planlarda daha fazla esneklik sağlayan evde 
hemodiyaliz veya periton diyalizidir. 
 
Diyaliz acı verir mi? 
Hemodiyaliz sırasında iğnelerin her biri içeri girdiğinizde biraz acı 
hissedebilirsiniz. Deri uyuşturma ilaçları bu konuda yardımcı olabilir. Diyaliz 
tedavisinin geri kalan kısmı acı vermez. Acı olursa, bunu düzeltmesi için ilgili 
personele haber verin. 
 
Bir diyaliz hastası olarak yiyip içebilir miyim? 
Özel bir diyeti takip etmeniz gerekir. PD ve HD hastaları için farklı diyetler 
mevcuttur. Tavsiye için nefroloji uzmanınıza danışın. 
 
Spor yapabilir miyim? 
Makul ölçüde sportif egzersiz sağlıklı kalmanıza ve iyi hissetmenize yardımcı 
olduğu için, hastalar spor yapmalı ve oyunlara katılmalıdır. Her halükârda bir 
spor faaliyetine başlamadan önce doktorunuza danışın. 

TEDAVİ ÖNCESİNDE 

-Her işlem öncesi fistüllü kolunuzu yıkayınız 

 TEDAVİ SIRASINDA 

 İğnelerin yerinden çıkmaması için kolunuzu sabit ve rahat tutun. 
 Hemşirelerin her şeyin yolunda olup olmadığını kolayca kontrol edebilmesi 

için fistüllü kolunuzu elbise ya da kalın battaniyeyle kapatmamayı hep 
aklınızda bulundurun. 

 

Tedavi sonrası 



 

Tedavi tamamlandığında iğneler çıkarılır. Kanama durana kadar gazlı bezi iğne 
bölgelerinde tutmanız gerekecektir; bu işleme kanama durdurma denir. Girişim 
bölgelerinizi doğru şekilde tutmak kanama süresini kısaltacak, erişim yoluna 
zarar vermeyi engelleyecek ve eve daha çabuk dönmenizi sağlayacaktır. 
Nasıl yapılacağına dair birkaç öneri: 

 Hemşire, erişim yapılmayan elinize bir eldiven giydirecek ve steril bir gazlı 
bez  verecektir. 

 Gazlı bezin altına bakmadan, iğnelerin çıktığı noktalara iki parmağınızla 5 ila 
10 dakika boyunca sabit baskı uygulayın. Atımı kesecek kadar sert 
bastırmayın; sağlık bakım ekibinizden doğru bası şeklini göstermesini 
isteyin. 

 Hemşire, kanamanın durduğunu bildirince kanama durdurma işleminiz 
tamamlanacaktır. Girişim yerine bir bandaj yerleştirililir. 

 Diyaliz salonundan ayrılmadan önce ellerinizi yıkayın. 
 Bandajı 3-4 saat sonra çıkarabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

3. BÖBREK NAKLİ 

 

 Böbrek nakli hastanın vücuduna bir başka kimseden alınan böbreğin 

yerleştirilmesidir. Yeni böbreğin çalışması ile hasta yaşantısını rahat bir şekilde 



sürdürebilir. Nakil için kullanılacak böbrek canlı vericiden veya yeni ölmüş 

kimselerden (kadavra) temin edilir.  

. BÖBREK YETMEZLİĞİ VE DİYET :Diyet kişiye özeldir. Her hastanın diyeti yaş, 

laboratuvar değerleri, boy, kilo, eşlik eden hastalıklar v.b. birçok nedene bağlı 

olarak değişkenlik gösterir. 

1. Böbrek Yetmezliğinde Diyetin Önemi: 

 

 2. Diyetinize dikkat ettiğiniz takdirde, vücudunuzda biriken zararlı madde 

miktarı daha az olacağından, sizleri rahatsız eden şikâyetler azalacaktır. İki 

diyaliz arasında alacağınız kiloyu iyi ayarlayabilirseniz hem tansiyonunuz daha 

iyi seyredecek, hem de kalp yüklenmesi olmayacaktır. 

 3. Diyaliz sırasında sağlığımız için gerekli bazı maddelerde süzülür ve dışarı 

atılır; sonuçta vücudumuzda bu maddelerin eksikliği görülür. Bilinçli bir 

beslenme rejimi ile bu maddeleri yerine koymamız mümkün olur.  

4. Uygun bir diyetle yeterli şekilde beslenirseniz çok daha uzun ve sağlıklı bir 

ömür sürmeniz mümkün olacaktır.  

 

 

 

 

 

 SIVI DENGESİ: 



 

 Böbrek hastalığı çok ilerlediği dönemlerde, idrar miktarınız iyice azalır, ne 

kadar su içilirse içilsin, idrar miktarı artmaz ve alına sıvılar vücutta birikir. 

  Önerilen kadar sıvı aldığınızda;  

.1. Tansiyonunuzda beklenen hafif bir yükselme olur. 

 .2. Kalp zorlanmaz.  

.3. Diyalizle, aldığınız sıvı çekilirken zorlanmazsınız.  

 Önerilenin üstünde sıvı aldığınızda;  

.1. Tansiyonunuz normalin çok üstünde yükselmesi beklenir. 

 .2. Kalbinizin çalışma yükü artar. 

 .3. Diyalizde fazla sıvı çekilirken tansiyonun düşmesi, kramp gibi sizi 

zorlayacak durumlar gelişir. 

  Önerilenin çok üstünde sıvı aldığınızda; 

 .1. Tansiyonunuzun tehlikeli şekilde yükselmesi beklenir.  

.2. Kalbin çalışma yükü çok artar kalp yetmezliği ve nefes darlığı oluşur. 

 .3. Diyaliz çok rahatsız ve yetersiz geçecektir.  

 Sıvı isteğinizi azaltmak için bazı ipuçları; 

 1. Sabah kalktığınızda, o gün içeceğiniz miktarda suyu bir kaba doldurun ve 

gün boyunca aynı kaptan kullanın.  

.2. Normalde evde suyu içtiğiniz bölümlerden uzak durun. 

 .3. Buzdolabının kapağına bir kâğıt yapıştırıp her su içişinizi ve miktarını yazın.  

.4. Tuz içeriği fazla olan gıdalardan uzak durun. 

 .5. Dışarıda hazırlanan yemeklerdeki tuz oranını ayarlayamayacağımız için bu 

konuda daha dikkatli olun. 



 6. Yemekler arasında izin verilen meyvelerden yiyin.  

.7. İlaçları yemek sırasında içtiğiniz su ile alın. 

 .8. Her türlü sıvıyı küçük bir bardakta için.  

.9. Ağız kuruluğuna karşı ince kesilmiş limon kabuğu çiğneyin.  

.10.Ağzınızda suyu çalkalayın fakat içmeyin.  

.11.Sakız çiğneyin. 

 12.Mümkün olduğunca oyalayıcı bir iş yapın.  

.13.Kışın ağız kuruluğunu önlemek için soba veya kalorifer üzerine bir kapta su 

bulundurun. 

 TUZ DENGESİ  

 

1. Vücudumuzdaki tuz dengesini ayarlayan en önemli organ böbreklerimizdir. 

Sağlıklı böbrekler besinlerle alınan tuz miktarına göre idrarla atılan tuzu artırıp, 

azaltarak dengeyi sağlar.  

2. Böbrek yetmezliği ortaya çıkınca; tuz yeteri kadar atılamayacağından, 

vücudumuzda tuz birikir. Biriken tuz vücutta suyunda birikmesine yol açarak 

tansiyonunuzun yükselmesine ve kalp yetmezliğine sebep olur.  

3. Tuz dendiğinde, sadece yemek tuzu anlaşılmaması gerekir. Tükettiğimiz bazı 

besinlerin de; turşu, hazır gıdalar, salça, peynir, zeytin, meşrubatlar gibi 

gıdalardada tuz vardır. 

 . PROTEİNLER  



 

Protein; vücudumuzun yapı taşıdır. İnsanda büyüme ve gelişmenin sağlanması, 

dokuların onarımı, vücut savunması için en önemli bir besin kaynağıdır.  

1. Başlıca proteinden zengin gıdalar: Etin her türlüsü, yumurta, peynir, süt, 

yoğurt, kuru baklagiller (fasulye, mercimek, nohut, soya gibi)  

2. Günlük protein ihtiyaç 1-1,2 g/kg  

3. Enerjinin %15-20’si proteinden gelmelidir. 

4.  Proteinler ve böbrek yetmezliği: Proteinlerin vücutta kullanılması ile 

meydana gelen üre, kreatinin, ürik asit gibi atık maddeler böbrek 

tarafından dışarı atılamaz ve vücutta birikir. Bunlara bağlı olarak 

halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma, nefes darlığı ve ağızda kötü koku 

ortaya çıkar.  

. KARBONHİDRATLAR  

 

Karbonhidratlar, vücuda enerji sağlamak için kullanılır. En çok şeker, bisküvi, 

patates, pilav, makarna, pirinç, ekmek, fasulye, nohut, sebze ve meyvelerde 

bulunur.  

Karbonhidratlar ve böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği diyetinde enerjinin 

büyük oranda karbonhidrat kaynaklı besinlerden alınması önerilir. 

Karbonhidratlardaki (ekmek, makarna, pirinç, bulgur ve özellikle kuru bakliyat) 
protein miktarı ile ette bulunan protein benzerlik gösterir. Bundan dolayı kuru 
baklagil alındığında o gün yenilecek et miktarına dikkat edilmelidir. Hastanın 
ihtiyacı olan kalori miktarına göre, alınması gereken karbonhidrat miktarı da 
değişir. 



Zayıf hastaların daha fazla, şişman hastaların ise daha az karbonhidratlı gıda 
almaları gereklidir. Bir günde alınan toplam kalorinin yaklaşık yarısı 
karbonhidratlardan sağlanmalıdır. 

  

. YAĞLAR : 

 Yağlar, vücuda enerji verir ve yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımını 

sağlar. Yağ dediğimiz zaman margarin, hayvansal yağlar, bitkisel yağlardır. 

Yağlar en önemli kalori kaynağı olduğu için kilo durumunuza göre alacağınız 

yağ miktarını ayarlamak gerekir. Kan yağlarınızın yüksek olması böbrek ve kalp 

hastalıklarının daha hızlı ilerlemesine yol açar. 

 MİNERALLER 

 1. POTASYUM :Potasyum vücut kaslarında ve sıvılarında bulunan bir 

maddedir. Potasyum böbrekler ile atıldığından dolayı böbrek yetmezliğinde 

kandaki düzeyi yükselir, bunun sonucunda halsizlik, iştahsızlık, kas 

kuvvetsizliği ve felçler görülür. Potasyumun daha fazla yükselmesi durumunda 

ise ani kalp krizleri yaşanır. Fazla miktarda potasyum içeren yiyecekler: 

Neskafe, kakao, Türk kahvesi, çikolata, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, kepek, 

bulgur, maydanoz, ıspanak, karalâhana, patates, havuç, hurma, muz, 

kurutulmuş meyveler, kurutulmuş sebzeler, kuruyemişler, tahin, pekmez, kuru 

üzüm, kuru kayısı, susam, sarımsak, mantar, sakatatlar, kırmızı et, meyve 

suları, soda. 

 2. KALSIYUM : Kalsiyum kemiklerin yapısında yer alan ve kaslarımızın 

kasılmasını sağlayan önemli bir maddedir. Kalsiyum eksikliğinde kaslarda 

istemsiz kasılmalar, şuur bozukluğu gözlenir, uzun dönemde kemikte zayıflık 

ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise kalsiyum normalden daha yüksektir; bu 

hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, şuur bulanıklığı ve kas zayıflığı görülür. 

Fazla miktarda kalsiyum içeren yiyecekler: Süt, peynir, yoğurt, susam, fındık, 

yeşil yapraklı sebzeler.  

3. FOSFOR  

 



Fosfor kalsiyum ile birlikte, kemiklerin dayanıklı olmasını sağlar; ayrıca tüm 

organlarımızın çalışması için enerji sağlanmasında çok önemli rol alır. Fosfor 

besinlerle vücuda girer ve fazlası böbrekler yoluyla idrarla atılır. Böbrek 

yetmezliğinde gereken miktarda fosfor atılamadığı için vücutta birikir. Fosfor 

yükseldiğinde kalsiyum düşer ve bu durumda kemik zayıflığı, kolayca oluşan 

kırılmalar, kaşıntı, kas güçsüzlüğü ve eklem ağrıları oluşur.  

Günlük normal beslenen bir kişinin diyetinde 1.1.8 gr kadar fosfor içeriği 

bulunur.GFR 25-30 ml/dk civarına indiğinde ya da kalsiyum-fosfor-PTH 

ekseninde sorular ortaya çıkmaya başladığında diyetteki fosfordan zengin 

gıdaların kısıtlanması günlük alımı 650-1000 mg'a düşürecektir. Ancak bu 

kısıtlama çoğu kez yeterli olamayacağından fosforu sindirim sisteminde  

bağlayan ve emilimini engelleyen fosfor bağlayıcı adı verilen ilaç grubunun 

desteğine gerek duyulur.  Hastanın alması gereken fosfor bağlayıcıların dozu 

hekimi tarafından belirlenir.Hasta bu ilaçlarını öğünle birlikte alır.” Fazla 

miktarda fosfor içeren yiyecekler: Balık, kırmızı et, tavuk eti, süt, peynir, yoğurt, 

yumurta, kuru fasulye, bakla, nohut, mercimek, bulgur, kuruyemişler, 

kurutulmuş meyveler, meşrubatlar, soda, sakatatlardır. 

 BESİN DEĞİŞİM LİSTELERİ 

SÜT GRUBU DEĞİŞİM LİSTESİ  1 küçük su bardağı süt - 4 yemek 
kaşığı yoğurt - 1 kibrit kutusu peynir 

ET GRUBU DEĞİŞİM LİSTESİ 1 köfte kadar et - 1 adet yumurta - 
Yumurta büyüklüğünde tavuk eti- 5-6 
yemek kaşığı kuru baklagiller 

EKMEK GRUBU DEĞİŞİM LİSTESİ Ekmek 1 ince dilim - Bisküvi 2-4 adet - 
Makarna 2 yemek kaşığı pişmiş - 
Pirinç pilavı 5 yemek kaşığı – Tarhana 
2 çorba kaşığı 

SEBZE GRUBU DEĞİŞİM LİSTESİ Taze fasulye 2 yemek kaşığı - Pırasa 2 
yemek kaşığı - Havuç 2 yemek kaşığı - 
Patlıcan 3 yemek kaşığı Bezelye 4 
yemek kaşığı - Dolmalık biber 2 orta 
boy - Kabak 3 yemek kaşığı - Sivri 
biber 3 orta boy Salatalık 1 küçük boy 
- Domates 1 küçük boy - Lahana 2 
yemek kaşığı - Kıvırcık 7 yaprak 

 

 

HEMODİYALİZ /  HEPATİT B 

 Hepatit B virusu  tüm dünyada akut ve kronik hepatitler, siroz ve 

hepatoselüler karsinomanın (karaciğer kanseri)en önemli nedenidir.  

Bulaşma Yolları 

Virus başlıca; 



  Damar içi,kas içi,deri içi ve deri altı ilaç uygulama  hastaya 

enfekte kan takılması  vücut sıvılarıyla temas sonucunda 

bulaşır. 

 Hemodiyaliz hastaları yüksek risk altındadır. Bu hastalara  

zaman zaman kan ürünleri verilmesi gerekir ve enfeksiyon 

riskini arttırır. 

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  hepatit b hastalığı 

taşıyan diyaliz hastalarının oda ve makinalarının  ayrılması 

bulaşma riskini azaltmıştır. 

                 Korunma  

 Hemodiyaliz hastalarını Hepatit B virüsünden korumak için Hepatit B 

aşısı yapılır. 

 Aşı 0, 1, 2 ve 6. aylarda yapılır. 

 Hemodiyaliz hastalarında immün sistem baskılandığı için hepatit B aşısı 

çift dozda yapılmalıdır. 

 HBS AG(+)hastalar farklı oda ve farklı cihazda diyalize alınmalıdırlar. 

HEMODİYALİZ  / HEPATİT C 

Bulaşma Yolları 

1.Parenteral yol  

 Sağlık çalışanları  

 Kan/kan ürünleri transfüzyonu yapılanlar  

 Hemodiyaliz hastaları 

  İntravenöz  

 ilaç bağımlıları  

2.Cinsel yol  

3.Perinatal (Doğum Süreci)yol  

4.Aile içi bulaş  

Korunma 

Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği hemodiyaliz kılavuzu hemodiyalize 

yeni başlayan veya başka bir üniteden gelen hastaya AntiHCV bakılmasını ve 

taramanın 6 ayda bir tekrarlanmasını önermektedir. 

 HCV infeksiyonundan korunmanın en iyi yolu bulaşmaya karşı tedbir 

alınmasıdır.  

 HCV’ye yönelik bir aşı yoktur ve spesifik immunglobulini 

bulunmamaktadır. 



 Evrensel infeksiyon kontrol kurallarına sıkı uyum ve hemodiyaliz 

makinelerinin iyi sterilizasyonu HCV bulaşımını önemli ölçüde 

engellemektedir 

   

 Hepatit c virüsünün oda sıcaklığında bulaşıcılığı önemli derece yok 

olduğundan uzmanlar makine ve hastaların ayrılmasını önermezler, 

  Ancak ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Diyaliz Merkezleri 

Hakkında Yönetmelik kapsamında HCV (+) hastalar için ayrı makineler 

kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

DİYALİZ HASTALARINDA ANEMİ(KANSIZLIK)  

 

Böbrek yetmezliğiniz olduğu için muhtemelen kansızlığınız da vardır. Anemi 
sizi yorgun yapar. Çoğu hastada anemi böbrekte yapılan eritropoetin (EPO) 
denilen bir hormonun salgılanmasındaki bozukluktan meydana gelir. Bu 
hormon vücudunuz kan yapmasını sağlar. 

Kırmızı kan hücreleri tüm vücut kısımlarına oksijen taşıdığı için çok önemlidir. 
Aneminizin tedavisinin size şu gibi önemli faydaları vardır:  
- Kalp problemlerinizin olma riskini azaltır.  
- Enerji seviyenizi artırır.  
- Hayat kalitenizi artırır.  
- Egzersiz kabiliyetinizi artırır.  
- Diyalizdeki yaşam sürenizi uzatır. 

Birçok böbrek hastasına daha diyalize girmeden anemi tedavisi gerekebilir. 
Aneminizin erken tedavisi kendinizi daha sağlıklı hissetmenizi ve diyaliz 
gerektiği zaman daha iyi durumda olmanıza yardımcı olur. 

Aneminizin olduğunu saptamak için doktorunuz hematokrit denen kan tetkikini 
yaptırır. Bu test doktorunuz kırmızı kan hücrelerinin sayısını söyler 

ANEMİ TEDAVİSİNİN HEDEFİ NEDİR? 

Epo tedavisi kırmızı kan hücrelerinizi arttırarak kendinizi daha az yorgun ve 
enerjik hissetmeniz için yapılır. Tedavinizin hedefi hematokritiniz 33-36 



düzeyine çıkarmaktır. Bu sizin hedef değeriniz olarak ifade edilir. Diyaliz 
ekibiniz hematokritinizi düzenli aralıklarla kontrol edecektir.   

EPO NASIL KULLANILIR? 

Anemi tedavisine başlamadan önce doktorunuz aneminin gerçek nedenini 
araştırmak için bazı testler yapar. Eğer aneminin nedeni Epo düşüklüğü ise bu 
hormonun insan yapısı şekli ile tedavi edilmeniz gereklidir. Birçok hastada 
Epo'nun subkutan injeksiyon denen cilt altına verilmesi daha etkilidir. Kendi 
kendinize iğnenizi yapmayı öğrenebilirsiniz.  
 

DEMİR İLACI NASIL VE NE İÇİN KULLANILIR 

 

. Demir  vücudun kırmızı kan hücresi yapması için gereklidir. Bazı diyaliz 
hastalarında demir tedavisine ihtiyaç duyulur.Diyaliz esnasında setlerden 
verilerek yada hap şeklinde ağızdan alınarak demir tedavisi yapılır.  

 .Kimler Heparinsiz Diyalize Alınır 

Son üç gün içinde cerrahi müdahale geçiren hastalar veya geçirecek hastalar ,  
 
Gastrointestinal,sindirim sistemi  kanaması olanlar ,  
 
Perikarditi olanlar , 
Yeni kafa travması  geçirenler ve kanama,düşme hikayesi olanlar  

Diş çektirecek olanlar 

Regl olan Kadınlar 

 

 

 

 

 



Yeterli Diyaliz Nedir? 

 

Yeterli diyaliz; hastanın fiziksel yakınmalarının olmadığı, laboratuar 
değerlerinin kontrol altında olduğu, hastanın kendini iyi hissettiği diyalizdir. 
Hemodiyaliz hastalarına uygulanan yeterli diyaliz ile diyalize bağlı gelişebilecek 
sağlık sorunları azaltılabilir ya da önlenebilir. Hastanın kendini daha iyi 
hissetmesi ve kaliteli yaşam sürmesi sağlanır 

Bireylerin yeterli ve etkili bir hemodiyaliz seansı uygulanmasında tüm 
sağlık ekip üyeleri, önemli rol oynamaktadır. . Yeterli diyaliz sağlayabilmek için 
hastalara da düşen  görevlerde vardır. Bunlar: 

 Diyaliz seansına aksatmadan gelmek 
 Diyaliz süresine bağlı kalmak 
 Fistül bakımı,kateter bakımı 
 Önerilen ilaç ve diyet tedavisine uyum 
 Düzenli yaşam şekli geliştirmek 
 Sağlık personelinin verdiği eğitimleri dikkatle anlamak, uygulamak 
 Komplikasyonlardan korunmak(fistüllü kolu veya kateteri 

korumak,tansiyon takibi vs..) 
 

HASTA  HAKLARI  NELERDİR? 
 
 
HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI:  
- Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri 
ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından   
yararlanma hakkına sahiptir.  
- Hasta doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavinin bir evresinde 
değiştirme hakkına sahiptir.  
- Hasta talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm 
tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerin devam edeceği yeni 
kuruluşa geçme hakkına sahiptir.  
- Hastalar arzu ettikleri taktirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda 
hekimlerden  bilgi alma hakkına sahiptirler.  
 
SAYGI VE İHTİBAR GÖRME HAKKI:  
- Hasta , her zaman her türlü koşulda tetkik yaptırma , tanı öğrenme ve tedavi  
hakkına sahiptir.  
 
 MAHREMİYET HAKKI:  
- Hastalar, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluş ile resmi bağlantısı 
olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili 
olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına 
sahiptir.  
Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel 
ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.  



- Hastalar, gerek duydukları taktirde, kuruluşlarda sağlanmakta olan güvenlik 
dışında ek koruma talebinde bulunmayı , bedelini ödeme koşulu ile isteme 
hakkına sahiptir.  
- Kuruluşlara başvuran bireylerin kuruluşlara verdiği tanı ve tedavi aşamasında 
elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu 
bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı 
doğrultusunda ilgili merciye açıklanır.  
- Hastalar, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara ve 
kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği 
sürece , hangi gerekçeyle olursa olsun , kendisine dair özel ve aile yaşamına 
ilişkin bilgi edinilemez.  
 
 KİMLİĞİ BİLME HAKKI:  
- Hastalar, kuruluşlarda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlilikleri ile 
meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.  
 
 BİLGİ EDİNME HAKKI:  
- Hastalar, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile , tanı ve tedavinin tüm 
süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin bilgi edinme hakkına sahiptir.  
 
 HABERLEŞME HAKKI:  
-Kuruluşta konuşma dili farklı olan hastalar için tercuman varsa onun aracılığı 
ile yoksa temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, tercüman isteme 
hakkı vardır.  

 
 HASTADAN RIZA ALINMASI:  
- Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da  
ciddi yan etki riski ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı 
gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili 
olarak varılacak kararlara katılama hakkına sahiptir.  Bu hakkı kullandığınız 
takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılırsınız. 

Bu sebeple hemodiyaliz ünitemizde diyaliz işlemi için  “hasta bilgilendirme ve 
rıza belgesi(Dİ.RB-01)tarih ve saat belirtilerek hasta veya yasal yakını tafından 
imzalanıp onaylanır.”  
Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımımda gönüllülük esastır.  
 
DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI:  
- Hastanın kendi talebi veya doktorunun ihtiyaç görmesi halinde başka bir 
uzmanın muayenesi ve konsültasyon sonucunda önerilen tedavi hastanın 
hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde bulunduğu sağlık kuruluşu personeli 
tarafından işlemler yürütülür.  
 
 PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI:  
-  Planlanan tedaviyi reddetme hakkınız vardır.  
-  Tedaviyi reddiniz halinde başınıza gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve 
anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.  
- Tedaviyi belgeli olarak reddetmeniz halinde kurum ile ilişiğiniz kesilir.Tekrar 
başvurmanız  halinde,ünitemiz müsaitliği değerlendirilerek  gerekli tıbbi bakım 



ve tedaviyi alabilirsiniz..   
 
TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ :  
- Hemodiyaliz gibi yüksek tedavi masraflarının hastalarca karşılanabilmesi çok 
güçtür.Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde bu masraflar özel veya resmi 
sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmaktadır.  
 
 SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI:  
- Hemodiyaliz hastalarımız, teşhis ve tedaviyi olumsuz etkileme ya da engel 
olmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyinebilir ve inançlarıyla ilgili 
sembolleri kullanabilir hastanemiz imkânları dâhilinde sosyal ve psikolojik 
destek alabilirler.  

-Hastalarımız için belirlenen günlerde sosyal hizmet uzmanı ile görüşme imkânı 
sunulmaktadır. 
  
 HASTA ŞİKÂYETLERİ:  
- Hastalarımızın şikâyetleri için, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden 
geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.  
- Kuruluşun hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun idari 
yetkilisine veya kuruluşun 'Bilimsel Etik Kuruluna' bilgilendirme hakkı vardır  
- Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.  

 
 

ÖNERİ VE ŞİKÂYETLER: Hastanede hasta ve çalışanın şikâyetini, önerisini 
veya teşekkürünü iletebilmesi için yürütülen hizmet kapsamında kolay 
ulaşılabilecek alanlara kutular yerleştirilmiştir. Kişi ilgili konuyu kutu üstünde 
bulunan bildirim formuna yazarak, kutu içine atar. Her ay düzenli olarak 
toplanan bildirimler oluşturulmuş komisyonlarca değerlendirilerek isteklerin 
karşılanması için çalışmalar başlatılır. Ayrıca yapılan her öneri, şikâyet, 
teşekkür, olay bildirimi, memnuniyet anketleri,  değerlendirmeler her ay 
bitiminde rapor olarak başhekim ve hastane yönetimine bildirilir. 

 
 SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI:  
- Hastalarımız, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve 
uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.  
- Ünitemize kabul edildikten sonra kural ve uygulamalar hakkında sağlık 
personelimiz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılır.  
 
 DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI:  

 Hasköy hemodiyaliz ünitemizin imkânları ölçüsünde hasta ve hasta 
yakınlarına dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için uygun alan 
sağlanmıştır. 
 
 SAĞLIK PERSONELİNİ TANIMA VE SEÇME HAKKI  
-Hemodiyaliz hastalarımıza talebi halinde kendisine sağlık hizmeti verecek veya 
vermekte olan sağlık personelinin kimlikleri görev ve unvanları hakkında bilgi 



verilir.Yönetmeliğe göre mevzuatın uygun gördüğü usul ve şartlara uymak 
kaydı ile hastalarımız  sağlık kurum ve kuruluşunu ve hekimini değiştirme 
hakkına sahiptir. .  
 
HASTALARIMIZIN SORUMLULUKLARI  NELERDİR? 
 
 BİLGİ VERME SORUMLULUĞU  
-  Mevcut şikayetleriniz geçirdiğiniz hastalıklar hastaneye yatırılıp 
yatırılmadığı nız 
uygulan tedaviler kullandığınız ilaçlar ve sağlığınız  ile ilgili konularda doğru ve 
tam  
bilgi vermelisiniz.  
- Yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrası durumunuzda meydana gelen,  
beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelisiniz  
 
ÖNERİLERE UYMA SORUMLULUĞU  
- İlke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen  
tedavi planına uymakla yükümlüsünüz.  
- Hekiminizin size uygun önerdiği ilaçları uygun dozda ve uygun zamanda 
almalısınız.  

-Hemodiyaliz hastalarımızda diyaliz için büyük önem taşıyan fistül veya katater 
bakım sorumluluğunu almalısınız. 

-Vucut temizliğinize dikkat etmeli doktor ve hemşirelerinizin bu konudaki 
önerilerine uymalısınız. 

-Diyetisyenlerimizin  diyet listelerine uymalı tavsiyelerine uymalısınız. 
  
 
 PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME:  
- Hatalarımız  tedaviyi reddetme ya da doktorun talimatlarına uymaması halinde 
doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.  
 
 TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ:  
- Hasta sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında sağlık giderlerinin ne şekilde 
ve  
hangi kurum karşılayacağını bilmelidir.  
-Ücretli  hastalarımız  tedavi nedeniyle yapılan uygulamalar için ödemesi 
gereken miktarın  
kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.  
- Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri , bankalar, sağlık 
sigortaları,ssk, emekli sandığı, yeşilkart , vatansız-sığınmacılar,yabancı ülke 
vatandaşı sigorta kapsamında hastalar vs.. kurumların gerekli evrakları 
ünitemiz sekreterliğine iletilmelidir.   
 
- Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.  
 
SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI:  
- Hemodiyaliz hasta ve hasta yakınlarımız  tedavi ve davranışları  ile 



ilgili,ünitemizin  kural ve uygulamalarını yerine getirmelidirler.  
- Hastalarımız, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara 
uymaması ,  
yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması  ve diğer 
hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili sorumlu 
hemşire , doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlık kuruluşundan 
çıkarılabileceği hususunda bilgilendirilir 
 
 SAYGI GÖSTERME:  
-Hemodiyaliz hastalarımız , diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını 
dikkate almak zorundadır  
-Sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan haraketler, gürültülü , 
duman ve kural ihalali  gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı 
tedbirlere uymalıdır.  
-Ayrıca  TC Sağlık Bakanlığı çalışan güvenliğinin sağlanması genelgesi 2012/23 
e göre sözel yada fiziksel şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmetten 
çekilme hakkı vardır.Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar yargılanmak üzere 
emniyet ve savcılığa bildirilecektir. 
 BULAŞICI HASTALIK HALİ:  
- Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız ,doktor ve 
hemşirelerimizin aldığı genel önlemler ve tedavi uygulamalarımıza uymanız 
gerekir.  
 
UYGUNSUZ TALEP:  
- Hemodiyaliz hastalarımız , yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi 
planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da ünitemizde uygun 
olmayan uygulamaların yapılmasını talep etmemelidir. 
 
 HASTA ZİYARETÇİSİ:  
- Hemodiyaliz ünitesinde diyalize aldığımız hastalarımızı enfeksiyondan 
koruyabilmek için üniteye ziyaret kabul edilmemektedir.Fakat ihtiyaç halinde 
ünitemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde izin verilebilir.Gereksiz 
durumlarda ısrarcı olmayınız. 

-Ünitemize girişte mutlaka el hijyeni sağlanmalı,eller yıkanmalıdır. 

 

-İçeri alınan hasta yakınlarımız diğer hastaları rahatsız etmemeli gereksiz ve 
meraklı sorular sormamalı,hasta mahremiyetine saygı göstermelidirler. 

-Diyaliz hastalarımız birbirlerine karşı moral bozucu söz ve davranışlardan 
kaçınmalı hakaret etmemelidir. 



-Hasta ve hasta yakınlarımız; yüksek sesle konuşulmamalıdır.Uyuyan 
hastalarımız rahatsız olabilirler.Aşırı ses, heyecan ve duygusallık hastalarımızı 
olumsuz etkileyebilir bilmelisiniz. 

- Olası bir acil müdahale durumunda ekip çalışmasını engellememek için, 
uyarıları beklemeden hızla üniteden çıkınız. 
 
 TAZMİN SORUMLULUĞU:  
- Hastalarımız tarafından kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık 
kuruluşunun demirbaş veya  
sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan kendisinden tazmin edilir.  
 

 

 


