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•        Sık görülen,  

•   Renal ve kardiovasküler morbiditesi ve mortalitesi yüksek, 

•   Farkındalığı ve erken tanısı düşük,  

•  Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen,  

•  Büyük ekonomik yük getiren,  

•  Ancak, önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. 

Kronik Böbrek Hastalığı 



             

 

      

Böbrek Yerine KoymaTedavileri 

Hemodiyaliz Periton Diyaliz Transplantasyon 

Geleneksel 
Hemodiyaliz 

Ev Hemodiyaliz 

Gündüz 
HD 

Gece HD 

SAPD APD 



Türkiye 2017 yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kayıt Sistemi Raporu’na göre; 

 
n 

 
% 

Hemodiyaliz 58.635 75.84 

Periton Diyaliz 3.346 4.33 

Transplantasyon 15.330 19.83 

Toplam  77.311 100.00 



Diyaliz Tedavi Seçimi 

DİYALİZ KARARI 

BİLGİLENDİRME 

• Özel kontrendikasyonlar 
• Hasta tercihi 
• Spesifik yararlar 
• HD olanağı 
• Sosyal nedenler 

TX 

PD 

HD 



DİYALİZE BAŞLAMA KARARI 

HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ 

Kalıcı Vasküler Giriş Peritona Ulaşım 

Olası diyaliz zamanından 
en az 3 ay önce 

Olası diyaliz zamanından 
en az 1 ay önce 



Böbrek Yerine Koyma Tedavi 
Değişikliklerinde Yaşanan Sorunlar 

Hemodiyaliz 

Periton Diyaliz Transplantasyon 



Transplantasyon ve  Hemodiyalizden   
Periton Diyalize Geçişte  
Yaşanan Zorluklar 



1. Periton katateri takılma işlemi 
 

Perkütan klavuz tel tekniği 

Açık cerrahi diseksiyon 

Laparoskopik yöntem 



2. Enfeksiyon  
• Peritonit,  

• Çıkış yeri,  

• Tünel enfeksiyonu 

3. Gebelik 

4. Aletli periton diyalizine bağlı zorluklar 
• Gece APD uygulamasına bağlı uykunun kesintiye 

uğraması 

• Diyaliz katater bağlantısı nedeniyle tedirginlik 
 

 



5. Tedavi sorumluluğu 
• Hastanın kendini diyaliz yapma konusunda 

yetkin görmemesi 

• Yanlış işlem yapma kaygısı 

6. SAPD tedavisinde düzenli 
değişim yapılması 

• Gün içerisinde  4-6 saat ara ile 4 defa diyaliz 
değişimi yapmak 

• Sosyal aktivitede kısıtlılık 

7. Psikolojik sorunlar  
• Anksiyete 

• Depresyon 

8. Cinsel yaşamda sorunlar 
 

 



Transplantasyon ve Periton Diyalizinden 
Hemodiyalize Geçişte  

Yaşanan Zorluklar 



1. Katater operasyon 
• Juguler ven kateterizasyonu 

• Subklavian ven kateterizasyonu 

• Femorel ven kateterizasyonu 

 

2. Fistül/ greft operasyonu 
 

 



3. AV fistüle ait problemler 

 
•  Stenoz; arter –anastomoz- eferent ven-santral  ven                 

• AV Greft  / AV Fistül  trombozu 

• AV Fistül  matürasyon yetersizliği( çoğunlukla 
stenoza  bağlı) 

• Arteriyel çalma sendromu  ve iskemi  

• Anevrizma ve psödoanevrizmalar 

• Damar erişim yolu infeksiyonları 

 

4.   Karpal Tünel Sendromu 

 



5. Hemodiyaliz katatere ait problemler 
 
• Uygunsuz solüsyonların yanlış infüzyonu 

• Yetersiz katater yıkanması  

• Katater migrasyonu/ malpozisyonu 

• Pinch-off sendromu ( klavikula ile birinci kosta arasında sıkışma) 

• Lümen içinde kan, ilaç artığı veya yağ birikimi 

• Katater ucunda fibrin kılıf oluşumu 

• Venöz tromboz 

• Katater enfeksiyonu 

                           
 

 
 
 
 
 



HD hastalarında damar erişim yolu enfeksiyon 
açısından önemli bir risk faktörüdür 

 

•   Birinci yılda enfeksiyon oranları;  

    – AV fistül %1  

    – AV greft %10 

    – Tünelli santral venöz kateter %50  

•  Hastaneye yatış nedenlerinin %20’si  
 



6.   Hepatit bulaş riski yüksek 

7. Diyaliz esnasında gerçekleşen komplikasyonlar  
• Hipotansiyon 
• kas krampları 

• Bulantı-kusma 
• Kaşıntı 
• Baş ağrısı 

• Sırt/gögüs ağrısı 
• Disequilibrium Sendromu 
• Hava Embolisi 
• Hemoliz 

• Konvülziyonlar 
 

8.    Seanslarda düzenli antikoagülan kullanımına bağlı 
kanama riski 

 
 



9. Periton katateri çıkartılma operasyonu  

 

10.  Özgürlüğün kısıtlanması 
     Haftada 3 gün/ 4 saat diyaliz  tedavisi için merkeze gitmek 

  Diyaliz tedavisi için 4 saat yatağa bağımlı olmak 
 

11.  Sosyal izolasyon 

 

12.  Merkeze ulaşım sorunu 
   Diyaliz merkezine ait servis olmaması 
 Diyaliz servis araç sayısının yeterli olmaması 
 Diyaliz hastaları alma ve bırakma mesafelerinin çok uzak 

olması 

Yatalak/obez hastalara uygun servis araçlarının olmaması 
   

 



13. Beslenme 
 Kısıtlı diyet 
 İki seans arası 1,5-2 kg dan fazla kilo almama 

  Potasyum, fosfor, protein alımına dikkat edilmeli 
 

14. Cinsel yaşamda sorunlar 
 Hemodiyaliz kateterine bağlı vücuttan utanma 
 Erkek hastalarda üremiye ve testosteron biyosentezinde 

eksiklikle ilişkili libido ve potens kaybına bağlı cinsel işlev 
bozukluğu  

 Spermatogenezdeki azalma ve testislerde meydana gelen 
hasar genellikle infertilite  
 

 

Manisa Devlet Hastanesi hemodiyaliz 
ünitesinde, hemodiyalize giren 60 hastada 
gerçekleştirilen çalışmada: 
Hemodiyalize giren hastaların cinsel yaşamla 
ilgili sorunları olduğu ve konu ile ilgili 
danışmanlık hizmetlerine büyük ölçüde 
gereksinim duydukları belirlenmiştir.  



15. İş hayatının kısıtlanması 
 Kronik hastalık ve tedavi nedeniyle iş değişikliği veya iş kaybı 

 İş kaybına bağlı ekonomik sıkıntı 

 

 

16. Aile yaşantısında sorunlar 
 Evde bakmakla yükümlü olduğu bireylerden ayrı kalmak 

  Ailesi ile yeterli ölçüde ilgilenememek 

  Kronik hastalık nedeniyle aile içindeki rollerini yerine getirmede 
yetersizlik duygusu 

 

17.   Psikolojik sorunlar  
• Anksiyete 

• Depresyon 

 

 





SONUÇ: HD tedavisi alan hastaların neredeyse 
hepsi ağrı hissetmekte ve ağrının dindirilmesi 
için, bütüncül bakımın sağlanması önem arz 
etmektedir. Etkin, bütüncül bir bakım ise, 
ayrıntılı ağrı tanılamasını, tedavi ve bakımının 
planlanmasını, ağrı lokalizasyonlarını ve 
etkileyen etmenleri belirlemeyi 
gerektirmektedir. 



 Kronik böbrek yetmezliği 
medikal yönünün yanı sıra hem 
hasta hem de hasta yakınlarının 
sosyal, fiziksel, ekonomik ve 
psikolojik durumlarını da 
etkilemektedir. Hemodiyaliz 
hastaları, yaşadıkları acılara ek 
olarak yüzleştikleri diğer sorunlarla 
başa çıkmada multidisipliner tedavi 
ekibinden yardım alırlar. Tedavi 
ekibinin vazgeçilmez unsurlarından 
biri de nefrolojik sosyal hizmet 
uzmanıdır. 

Hemodiyaliz süreci tedaviyi alan hastaların 
yaşamlarını değiştirdiği kadar; hastayla 
birlikte bu deneyimi paylaşan eşlerin 
yaşamlarını da büyük oranda 
etkilemektedir. Eşler kendi yaşamlarını 
“hayat birlikte yaşanıyor” şeklinde 
belirtmektedir. Eşlerin yaşamlarını 
kolaylaştıracak destekleyici yardıma ihtiyaç 
duydukları düşünülmektedir.  



Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinden 

Transplantasyona Geçişte  
Yaşanan Zorluklar 



 Transplantasyona geçişler böbrek yerine 
koyma tedavi seçeneklerinde hedeflenen tedavi 
yöntemidir. Ancak, hastalar organ nakli tedavisinin 
getirdiği zorlukları yaşamaktadırlar. 



1. İlk üç ay sosyal izolasyon 
 Maske kullanımı 
 Alış-veriş merkezlerinden kaçınma 
 Toplu taşıma araçları kullanımında kaçınma 

 

2. Düzenli ilaç tedavisi 
• İmmünsüpressifler 
• Antibiyotik proflaksi-tedavisi 
• Antikoagülasyon, düşük molekül ağırlıklı heparin 
• Enfeksiyon proflaksisi 

 

3. Rejeksiyon kaygısı 
 

4. Kilo alımında artışı 
 

 



5. İmmünosüpresif kullanımına bağlı 
• Diyabetes mellitus 
• Yüksek kolesterol  

• Yüksek tansiyon 
• Sindirim sistemi sorunları 
• Malignite riski 

6. Hirsutismus 

7.   Cinsel yaşamda sorunlar 
Cinsel dürtünün azalması 

Cinsel fonksiyon kaybı 

8. Psikolojik sorunlar  
• Anksiyete 
• Depresyon 

 



 Cinsel fonksiyon bozukluğu 
transplantasyon adaylarını ve alıcıları yüksek 
oranda etkilemeye devam etmektedir. 
Hastaların mevcut cinsel işlev düzeyi 
değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir Ayrıca 
organ nakli hekimi ve hemşiresinin hastadan 
elde ettikleri bilgiler ışığında bireyin nakil 
sonrası sürece uyumunda destek olmak, 
gereksinim duyduğu eğitimi vermek, kişinin 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik 
müdahalelerde bulunmak, bireyin yaşadığı 
psikolojik ve sosyal problemlerde danışmanlık 
etmek ve destek olması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; hemşirelerin böbrek 
nakli sonrası hastaların yaşadığı 
ruhsal sorunları tanıma, soruna 
yönelik gerekli girişimleri planlama, 
uygulama ve değerlendirebilme 
becerisine sahip olması 
gerekmektedir. Böbrek nakli olan 
hastalara bütüncül ve bireye özgü 
hemşirelik bakımının verilmesi 
hastaların daha kaliteli ve mutlu 
yaşam sürmelerini sağlayacaktır. 



Tedavi değişikliklerinde yaşanan 
zorluklarda asıl sorun nedir??? 



 HD ve PD, her iki modalite için uygun olan diyaliz 
hastaları arasında benzer mortalite ile ilişkilidir. Modalitenin 
sağkalım üzerindeki etkisi zamanla değişmemektedir. Diyaliz 
modalitesinin gelecekteki karşılaştırmaları, klinik pratikte HD ve 
PD arasında seçim yapma şansına sahip hastaların sonuçlarını 
yansıtacak şekilde her iki modalite için uygun görülen bireylerle 
sınırlandırılmalıdır. 



 Diyaliz modalitesinin seçimi, sağkalım karşılaştırmaları ile 
belirlenmemelidir, bunun yerine; 
 Tıbbi faktörle 

Hasta tercihi 
Hastanın yaşam tarzı 
Kaynakların kullanılabilirliği  

 

  Gelecekte yapılacak araştırmaların vurgusu, diyaliz 
modalitelerini karşılaştırarak sağkalım sonuçlarının ötesine 
geçmeli ve hasta tarafından bildirilen sonuçlara 
yönlendirilmelidir. 
 






