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COVID-19 EV HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN  
BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Bu Rehber, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok ciddi can kaybına neden olan 

COVID‐19  Yeni  Koronavirüs  Hastalığıyla  mücadelede  hali  hazırda  Ev  Hemodiyalizi 

Tedavisinde  bulunan  hastalarımızın  doğru  bilgilendirilmesi  ve  gerekli  korunma 

önlemlerini alması için hazırlanmıştır.  

Bu  rehber  hazırlanırken,  ağırlıklı  olarak  Dünya  Sağlık  Örgütününün  (DSÖ) 

önerileri,  uluslararası  klavuzlar  ve  Sağlık  Bakanlığı  Bilim  Kurulu  Kararlarından 

yararlanılmış, güncel  ve bilimsel gelişmeler  ışığında  gözden geçirilmiştir. 

Eşi  görülmemiş  bir  dönemle  karşı  karşıyayız.  Siz  Ev  Hemodiyalizinde  ki 

hastalarımızı  dinlemek  ve  desteklemek  için  burada  olduğumuzu  lütfen  unutmayın; 

yalnız değilsiniz!  

Hazırlamış  olduğumuz  rehberde,  sizin  ve  sevdiklerinizin  sağlıklı  ve  güvende 

kalmasına yardımcı olacak bilgileri ve kaynakları, ayrıca Sık Sorulan Sorulara verilen 

yanıtlarımızı bulabilirsiniz. 

 

                       Saygılarımızla 

                     Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 

                                        Hemşireleri Derneği   

                                       COVID‐19 Komisyonu 
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EV HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN COVID‐19  

(YENİ KORONAVİRÜS) BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

1. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? 

Yeni koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde 
2019 Aralık ayının son günlerinde solunum yolu belirtileri (ateş, 
öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda tanımlanan bir virüstür.  

Daha sonra bu virüs Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletleri ve 
sonrasında da tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 12 
Mart 2020 tarihinde COVID-19’a bağlı ortaya çıkan koronavirüs 
hastalığını pandemi (salgın) olarak ilan etmiştir.  

2. COVID-19’un (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Belirtileri Nelerdir? 

COVID-19 koronavirüs hastalığının orta düzeyde ve şiddetli 
semptomları (belirtileri) vardır. Hastalık belirtileri virüse maruziyet 
(temas) sonrası 2-14 gün içinde görülmektedir.  

Bu Belirtiler; Ateş, koku ve tat kaybı, öksürük, grip benzeri 
belirtiler (kas ağrısı, yorgunluk gibi) bulantı ve kusma, ishal ve 
karın ağrısı, solunum sıkıntısı, şiddetli olgularda; zatürre, ağır 
solunum yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 

3. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır? 

 Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan 
damlacıkların solunması ile bulaşır.  

 Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere 
dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun 
veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.  

 Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. 
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4. Kimler COVID-19’un (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Şiddetli 
Seyretmesi Açısından Risk Grubundadır?  

COVID-19 yeni bir hastalıktır ve bu hastalığın şiddetli seyretme-
sine neden olan risk faktörleri hakkında sınırlı bilgi vardır. 
Elimizde var olan bilgilere ve klinik deneyimlere göre; 

COVID-19 hastalığının şiddetli seyretmesi açısından yüksek 
riskli hastalar; 

 65 yaş üstü insanlar 
 Uzun süre huzurevinde kalan insanlar 
 Ciddi sağlık sorunu olan herhangi bir yaş döneminde olan kişiler 
 Astım ya da kronik akciğer hastalığı olanlar 
 Ciddi kalp hastalığı olanlar 
 Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar 
 Kanser tedavisi gören hastalar 
 Sigara içenler 
 Kemik iliği ya da organ nakli olan hastalar 
 İyi kontrol edilememiş AIDS hastaları 
 Uzun süre kortizon ya da bağışıklık sistemini baskılayan ilaç 

kullanan hastalar 
 Beden kitle indeksi 40 ve üstü olan kişiler (şişman hastalar) 
 Diyabeti (şeker hastalığı) olan hastalar 
 Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi alan 

hastalar 
 Karaciğer hastalığı olan hastalar 
 Organ yetmezliği olan hastalar.  
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5. COVID-19 Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?   

* Henüz COVID-19 Yeni koronavirüs hastalığı için koruyucu          
bir aşı yoktur.  
 En iyi korunma yöntemi virüse maruziyetten (temastan) 

kaçınmaktır.  
 Bu virus insandan insana bulaşmaktadır. 

 

* Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin: 
 

 Şu an için 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstünde ki kişilerin 
sokağa çıkması yasaklanmıştır. 

 

* Toplu taşıma araçlarını mümkün olduğunca kullanmayı: 
 

 Zorunluluk halinde dışarıya çıkacak iseniz ağzınızı ve burnunuzu 
tıbbi maske ile kapatın. 

 

* Çevrenize hastalık bulaştırmayın: 

 Öksürme ve hapşırma sırasında burnunuzu ve ağzınızı tek 
kullanımlık kağıt mendil ile kapatın. 

 Kağıt mendiliniz yoksa dirsek içini bu amaçla kullanın. 

 Daha sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 sn boyunca yıkayın. 
 

* Vücut direncinizi bozacak davranışlardan kaçının: 

 Beslenmenize dikkat edin. 

 Uykusuzluktan kaçının (en az 6 saat uyunmalı) 

 Yeteri kadar dinlenin. 

 Soğuktan korunun. 
 

*Diğer önlemler; 

 Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.  

 Havlu, tabak, çatal, bardak ve kaşık gibi eşyaları asla ortak 
kullanmayın. 
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 Komşu ve akrabalarınızı ziyaret etmeyin ve evinize misafir kabul 
etmeyin. 

 Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünleri yemekten kaçının. 

 Çiftlik, canlı hayvan pazarları ve hayvan kesim alanlarından uzak 
durun. 

 Dışardan gelen tüm malzemeleri buzdolabına ve raflara 
koymadan önce mutlaka su ve sabunlu bezle siliniz, poşetlerini 
atınız ve buzdolabına bu poşetlerle koymayınız. 

 Ateş,öksürük ve nefes darlığı şikayetiniz olursa geçer diye 
beklemeden erken dönemde tıbbi yardım için sağlık kurumuna 
başvurun. Hemen tıbbi maske takın. 

 

Covid 19’ dan kendinizi ve başkalarını nasıl koruyabileceğiniz 
konusunda Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve 
hekiminiz/hemşireniz tarafından verilen bilgileri dikkatlice takip 
edin ve uygulayın. 

 

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYINIZ!! 

 Su ve sabunla en az 20 saniye (20’ye kadar sayarak) el yıkayınız. 
 Özellikle halka açık yerlerde bulunduktan sonra ellerinizi yıkayınız. 
 Asansör, kapı kolu, wc vb. ortak kullanılan alanlara dokunduktan 

sonra ellerinizi su ve sabunla yeterli sürede ve sık sık yıkayınız. 
 Siz ya da etrafınızdaki insanlar öksürdükten ya da aksırdıktan 

sonra ellerinizi yıkayınız. 
 Su ve sabun yanınızda mevcut değilse, en az %70 alkol içeren el 

antiseptiğiyle ellerinizi ovalayınız.  
 Bu antiseptik ile ellerinizin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde 

elleriniz kuruyana kadar ellerinizi ovalayınız. 
 Yıkanmamış elleriniz ile ağız, burun ve gözlerinize dokunmayınız. 
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EL YIKAMA VE (ALKOL BAZLI) EL DEZENFEKTANLARI  
KULLANMA BROŞÜRÜ 

 

Kaynak  4. https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-
communications/hand-cleaning/handrub.jpg?sfvrsn=e9b44b62_2   
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SOSYAL MESAFE NEDİR VE NASIL KORUNULUR  

Sosyal mesafe 

Bireyler arasındaki fiziksel teması en aza indirmeyi ve böylece 
enfeksiyon olasılığını azaltmak amacıyla kullanılır. 

İnsanların buluştuğu yada toplandığı yerlerden uzak durmak, 
toplu taşıma araçlarından (örneğin otobüs, metro, minibüs, taksi 
birlikte binilen araba) kaçınmak ve diğer kişilerden uzaklığı 
korumak (3-4 adım) anlamına gelir. 

Sosyal mesafeyi korumak için kişilerle (aile bireyleriniz dahil) aranıza 
her zaman 3-4 adım mesafe bırakınız ve dışarıda iseniz maskenizi 
takınız. 

 

Yakın Temastan Kaçınınız!!! 

         

Kaynak 3: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-
19), Erişim: 11.04.2020 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ 

6: ECDC REPORT Guidance for social distancing measures aimed at minimising  
the spread of SARS-CoV-2 23 March 2020, Erişim tarihi: 07.04.2020   
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-
distancing- 
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Öksürme ve Hapşırma!! 

 Öksürme ve hapşırma sırasında burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt 

mendil ile kapatınız. 

 Kağıt mendiliniz yoksa dirsek içini bu amaçla kullanınız. 

 Ellerinizi en kısa sürede su ve sabunla yıkayınız. 

 Su ve sabun bulamıyorsanız, en az %70 alkol içeren el antiseptiği ile ellerinizi 

ovalayınız. 

 

Şekil‐1: 1.2 ve 3. Adımları öksürme ve aksırmadan sonra uygulayınız. 

Kaynak 7.  AST.Power2Save  one  transplant  for  life.  Coronavirus  disease  2019  (COVID‐19):  FAQs  for 
transplant  candidates  and  recipients  Erişimhttps://www.myast.org/coronavirus‐disease‐2019‐
covid‐19‐frequently‐asked‐questions‐transplant‐candidates‐and‐recipients 

 

MASKE KULLANMA!! 

 Tıbbi/Cerrahi maske olarak adlandırılan maskeleri kullanabilirsiniz.  

 N95 olarak adlandırılan özellikli maskeleri sizler kullanmıyorsunuz.  

 Evden dışarıya çıktığınızda mutlaka bu tıbbi/cerrahi maskeyi kullanınız. 

 Sizinle birlikte kalan kişilerde dışarıya çıktıklarında maske kullanmalıdır.  

 Maskenin nasıl takılıp çıkarılması ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda gösterilmiştir.  
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TIBBİ/CERRAHİ MASKE KULLANIM BROŞÜRÜ 
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TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON!! 

 Dokunduğunuz her yeri gün içinde sık sık detarjanla temizleyiniz.  

 Gün içinde en fazla dokunulan yerler; Masa, sandalye, koltuk, 
kapı kolları, ışık prizi, anahtarlık, tezgahlar, telefonlar, tuvaletler, 
lavabolar, musluklar, kumandalar vb. yerleri sık sık temizleyiniz.  

 Kirlenme olduysa kirlenen eşya ya da yüzeyi hemen temizleyiniz. 

 Yumuşak gözenekli yüzeyleri (halı, perde, koltuk vb.) görünür bir 
kir-lenme varsa deterjanla temizleyiniz. Mutlaka kurumasını 
sağlayınız.  

 Havlu, çamaşır, çarşaf gibi tekstil ürünlerinin temizliği sırasında 
silkelemekten kaçınınız, bu eşyaları çamaşır makinesinde mümkün 
olan en sıcak ısıda (en az 60 derecede) yıkayınız ve  
kurutulduktan sonra ütüleyiniz. 

 Dışarıda kullandığınız kıyafetleri eve girer girmez çıkarınız, 
dışarıdan içeriye ayakkabı sokmayınız. Dış giysi olarak kullan-at 
şeklinde şeffaf yağmurluk vb. giysiler kullanabilirsiniz. 

 Hasta kişilerin, kirli giysilerini eldiven kullanarak tutunuz ve ayrı 
olarak (mümkünse bir file içinde) mümkün olan en sıcak ısıda 
yıkayınız.  

 Eldiveninizi çıkardıktan sonra da ellerinizi en az 20 sn süre ile su 
ve sabunla yıkayınız. 

 

TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON İÇİN!! 

Günlük ev temizliğinde çamaşır suyu çözeltisi kullanabilirsiniz. 

Çamaşır suyu çözeltisi hazırlamak için:  

 3 litre suya 3 yemek kaşığı ya da bardağın 1/3’ü kadar 
çamaşır suyu   

 Ya da 1 litre suya 4 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyerek elde 
edebilirsiniz. 



 

13 

TNDTHD 
Türk Nefroloji, Diyaliz ve 
Transplantasyon Hemşireleri Derneği 

 Kullandığınız çamaşır suyunun (üretici firmanın) uygulama ve 
uygun havalandırma talimatına uyunuz.  

 Kullandığınız ürünün son kullanma tarihini kontrol ediniz. 

 Ev tipi çamaşır suyunu asla amonyak ya da başka bir hiçbir 
temizleyici ile karıştırmayınız.  

 Alkol solüsyonu kullanacak iseniz; En az %70 alkol içeren 
solüsyon ile kullandığınız yüzeyleri dezenfekte ediniz. 

ETRAFINIZDA HASTA BİRİ VARSA!! 

 Etrafınızda hasta biri varsa mümkünse aynı evde yaşamayınız.  

 Evinizi ayırmanız mümkün değilse; 

 Bu kişiler ile tuvalet, banyo ve yatak odanızı, havlu, fırça gibi 
ortak kullanılan malzemeleri ayırınız. 

 Hasta olan kişinin, evde sizden ayrı olarak farklı bir odada 
kalmasını sağlayınız. 

 Yiyeceklerinizi ayırınız. 

 Bu kişilerin tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak gibi yemek 
yeme malzemelerini yıkarken bir eldiven kullanınız ya da 
bulaşık makineniz var ise makinede yıkayınız. 

 Hasta olan kişinin çöplerini ayrı bir torbada toplayınız.  

 Bu çöpler de atılırken eldiven kullanınız ve çöp torbasının 
ağzını sıkıca kapatınız. 
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EV HEMODİYALİZ HASTASI OLARAK YAPMAMIZ VE  
DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER 

Diyaliz Merkeziniz, ev diyaliz hastalarının tedavilerine evde devam 
edebilmesi için ihtiyaç duydukları tüm malzemelere sahip olmaları 
için gereken organizasyonu sağlamaktadır.  

Evde diyaliz hastasıysanız, bağlı olduğunuz hastanenin/diyaliz 
merkezinin sağlık personeli tarafından gerekli görüldüğü şekilde ev 
ziyaretleriniz planlanacaktır. 

İhtiyacınız olduğunda evden ayrılmadan mümkün olduğunca 
destekleyici yardım veya diğer (telefonla/görüntülü görüşme) elek-
tronik haberleşme sistemlerini kullanarak yardım almalısınız.  

COVID-19'lu kişilere olası teması azaltmak için, ev diyaliz 
hastalarının rutin takibinde değişiklik yapılması gerekebilir. 

Bu nedenle salgın süresince evinizde mevcut ev diyalizi progra-
mınızı sürdürünüz, tedavinizi sürdürürken de size önerdiğimiz 
tavsiyelere uymanızı bekliyoruz.  

 

1. Öncelikli olarak belirtilerinizi takip ediniz:  
Kendiniz ve evinizde yaşayan tüm aile bireyleri için; 

 

 Günlük olarak Ateş takibi yapınız,  

 Geçmeyen ve ilerleyici öksürük , 

 Nefes darlığı , 

 Göğüste baskı ya da ağrı varlığı, 

 İshal, 

 Uyku hali ve uyanamama gibi belirtilerin varlığı tek başına 
önemli olmamakla birlikte diğer belirtiler ile birleşmesi 
durumunda önem taşımaktadır. 
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* Yukarıda sayılan belirtilerden herhangi birini hissettiğinizde 
mutlaka ev diyaliz hemşirenizi arayınız.!!! 

 
2. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyiniz: 

 

 İlaçlarınızı toplu temin ediniz. Sağlık bakanlığı tarafından 
süresi dolan ilaçlarınızın raporları uzatılmıştır. Evinizde 
bulunan tüm ilaçlarınızı kontrol ediniz ve evinizden uzun süre 
çıkmayacak şekilde hesaplayarak doktorunuza yazdırınız. (biten 
ve eksilen ilaçlarınızı sayınız )  

 

 Aylık kan tahlilleriniz için kan numunelerinizi kargoya/ 
diyaliz merkezinin görevlisine teslim ederken mutlaka tıbbi/ 
cerrahi maskenizi takınız veya yakınınız ile gönderiniz. 

 

 Market vb gibi ihtiyaçlarınız için: İhtiyaç listenizi uzun süre 
yetecek şekilde evden çıkmadan listeleyiniz ve mümkünse sabah 
erken saatlerde alışverişinizi tamamlayınız/aile bireylerinden 
yardım isteyiniz. 

 

 Olabildiğince tüm insanlar ile aranızda en az 3-4 adım sosyal 
mesafeyi koruyunuz. 

 

 Toplu taşıma araçlarını kullanmamaya çalışınız, Dışarı çıkmak 
zorunda kaldığınızda özel aracınız varsa aile bireylerinden 
yardım isteyiniz. 

 

* Dışarı çıktığınızda mutlaka tıbbi/cerrahi maske takınız. 
Dışarıda el hijyeni sağlamak için el dezenfektanı kullanınız. 
Evinize geldiğinizde ellerinizi yıkamayı ve tüm 
kıyafetlerinizi değiştirmeyi unutmayınız. 

 
3. Vücut direncinizi koruyunuz: 

 Beslenmenize dikkat ediniz. Günde 1 portakal yarım elma kadar 
c vitamini içeren meyve tüketiniz. 

 Günde sekiz saat uyumaya çalışınız. Yeteri kadar dinleniniz. 
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 Soğuktan korununuz.  

 Dr’nuz önermiş ise C vitamini, B vitamini ve Folik asit 
kullanabilirsiniz. 

 
4. Diyaliz malzemelerinin temizliğine dikkat ediniz: 

 

 Hastanenizden ya da diyaliz merkezinizden imkânlar ölçüsünde 
uzun süre yetecek kadar malzeme isteyiniz. 

 Malzemelerinizi evinizin içine direkt kabul etmeyiniz. 

 Tüm malzemelerinizi çamaşır sulu bez ile silerek depoladığınız 
alana taşımalısınız. 

 Bulunduğunuz ortamı her gün ve sık sık havalandırınız. 
 

5. Diğer Öneriler 
 

 Acil bir durum olmadıkça hastaneye ve diyaliz merkezine 
gitmeyiniz. 

 Kontrol ya da başka bir durum için kliniğe gitmek zorundaysanız. 
kliniğin diyalize giriş çıkış saatleri haricindeki yoğunluğun 
azaldığı saatleri tercih ediniz. 

 Merak ettiğiniz sorularda ev diyaliz hemşirenizi mutlaka arayınız. 

 Ev Diyaliz hastaları sık sık el hijyeni, solunum hijyeni, öksürük 
görgü kuralları, enfeksiyon kontrol önlemleri ve sosyal mesafenin 
önemi,maske kullanımı gibi COVID-19'u önlemeye yönelik 
önlemler konusunda ev diyaliz hemşiresi tarafından eğitilecektir. 

 Diyaliz merkezine randevuya gelmeden önce ateş ve COVID-19 
belirtileri açısından kendinizi değerlendiriniz, ateş veya herhangi 
bir belirtiniz mevcutsa, hemen ev diyaliz hemşirenize bilgi 
veriniz, sağlık durumunuza göre ya bir sağlık kurumuna 
başvurunuz ya da merkeze ziyaretinizi başka bir tarihe 
erteleyiniz. 
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SIK SORULAN SORULAR 

Soru: Diyaliz Hastasıyım, sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon 
ile ilgili tedbirler beni etkiliyor mu?” 

Cevap: COVID-19 Hastalığının bulaşması açısından riskiniz yüksektir 
ve Sağlık Bakanlığının sosyal mesafe kuralı sizin içinde 
geçerlidir, bekleme salonunda, tedavi salonunda sizin için 
yapılan düzenlemelere sıkı sıkıya uymalısınız, acil durumlar 
dışında sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamalısınız, mecbur-
sanız sosyal mesafeye dikkat ediniz (3-4 adım) ve mutlaka tıbbi 
maskenizi takınız. 

Soru: Yüksek tansiyonum var, tansiyon ilaçlarımı kesmeli  
veya değiştirmeli miyim? 

Cevap: Tansiyon ilaçlarının bu hastalığın seyrini olumsuz etkilediğine 
dair bilgi kanıtlanmış değildir. Şu anda, belirli bir tansiyon ilaç 
grubunun bu hastalığı nasıl etkilediğine dair bir kanıt 
bulunmamaktadır. Başta tansiyon ilaçlarınız da dahil olmak 
üzere tüm reçeteli ilaçlarınıza diyaliz hekiminizin size reçete 
ettiği şekilde devam etmeniz ve ilaçlarınızı hekiminizle 
görüşmeden kesinlikle kesmemeniz önemlidir. 

Soru: Diyaliz hastası olarak seyahat etmemde bir sakınca var mı,  
kendi merkezimden başka bir diyaliz merkezine  
gidebilir miyim? 

Cevap: Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Diyaliz Hastalarının bu 
salgın hastalık dönemi boyunca kendi tedavi gördükleri 
merkez dışında bir merkezde tedavi görmelerine sınırlama 
getirilmiştir. Sizin, ailenizin ve tedavi gördüğünüz sağlık mer-
kezi çalışanlarının sağlığının korunması, Covid-19 hastalığının 
bulaşmaması adına bu sınırlama çok önemlidir. Şu an için 
şehirlerarası seyahatlere çok sıkı sınırlama getirilmiştir. Başka 
şehirlere yasağın kaldırılıp kaldırılmadığını İç İşleri Bakan-
lığının duyurularından takip edebilirsiniz. 
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Soru: Diyaliz hastası olarak Covid-19 hastalığının bana bulaşması 
ile ilgili çok ciddi kaygılarım var ve korkuyorum, korku ve 
kaygımı azaltmak için ne gibi önerileriniz olabilir? 

Cevap: Bir kriz sırasında kendinizi üzgün, stresli, şaşkın, korkmuş 
veya kızgın hissetmeniz normaldir. Hepimizi tehdit eden bu 
belirsizlik durumuna eğer izin verirsek ruh sağlığımız da 
olumsuz etkilenecektir. Ruhsal sıkıntıların çarpıntı, terleme 
veya nefes alamama hissi gibi fiziksel şikayetlere de neden 
olabileceği unutulmamalıdır ki bunlar beklenen, normal vücut 
reaksiyonlarıdır. 

Kendi sağlık durumunuz veya sevdiklerinizle ilgili 
korkularınız ve endişeleriniz: 

 Uyku ya da yemek düzeninde değişikliklere 

 Uyumakta ya da konsantre olmakta zorluğa 

 Kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesine ve 

 Alkol, sigara ya da diğer ilaçların kullanımının artmasına neden   
olabilmektedir. 

 

Bu durumlarda güvendiğiniz insanlarla 
konuşmak size yardımcı olabilir. 

 Ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurunuz. 

 Arkadaşlarınızla sadece telefonla iletişime devam ediniz. 

 Endişelerinizle tek başınıza mücadele etmeye çalışmayınız.  

 Başkalarıyla iletişim kurarak onlardan da destek alınız. 
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SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN GENEL KURALLARA UYUN: 

1. İyi beslenin: Hastalığınız nedeniyle kısıtlanan yiyecekler haricin-
de dengeli besleniniz. Diyalizler arasında fazla kilo almamaya 
özen gösteriniz. Vücutta aşırı sıvı birikiminin özellikle akciğer-
lerde enfeksiyon riski oluşturduğunu unutmayınız. 
 

2. İyi uyuyun: Uyumadan önce zihninizi rahatlatmak için müzik 
dinleyin, kitap okuyun, sevdiklerinizi, geçmişteki güzel anılarınızı 
veya sizi mutlu edecek şeyleri düşününüz. 

 

3. Egzersiz yapın: Kalabalık ortamlardan uzak durmak, soğuktan 
korunmak ve kendinizi aşırı yormamak koşuluyla yürüyüş gibi 
hafif egzersiz yapınız, Rahatlamak için kendinize zaman ayırınız, 
böylece bir süre sonra yoğun duygular geçecektir. 

 Haberleri izlemeye, okumaya ya da dinlemeye mola veriniz.  

 Tekrarlayan biçimde krizi duymak ve görüntüleri görmek üzücü 
olabilir.  

 Normal yaşamınıza dönmek için hoşlandığınız diğer bazı 
etkinlikleri yapmaya çalışınız. 

 Duygularınızla başa çıkmak için sigara, alkol veya diğer 
ilaçlardan uzak durunuz. Bunalmış hissediyorsanız hekiminizle 
paylaşın ve önerilerini alınız. 

 Güvenilir kaynaklardan ve gerçek bilgiyi almaya çalışınız.  

 Makul önlemler alabilmeniz için riskinizi doğru bir şekilde 
belirlemenize yardımcı olacak bilgileri dikkatlice takip ediniz. 

 Gerçek dışı haberlerden uzak durunuz.  

 Sizi ve ailenizi üzecek medya yayınlarını dinlemeyiniz ve 
izlemeyiniz. 
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