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Kalp ve Damar Cerrahisi 



 
 Damaryolu konusundaki geliĢmeler, kronik 

hemodiyaliz tedavisini ve diyaliz sektörünü 
oluĢturmuĢtur. 

 Güvenli ve kalıcı damaryolu sağlanmadan, 
hemodiyaliz yapılamaz.  

 Damaryolu ömrü, hemodiyaliz hastasının ne 
kadar yaĢayabileceğini belirleyebilir. 

 Önemli sayıda hasta, damaryolu sağlanması 
ve sürdürülmesindeki sorunlar sebebiyle 
hayatını kaybetmektedir.  



 Kalp ve Damar Cerrahisi veya Genel Cerrahi 
ihtisası içinde, damar cerrahisi ağırlıklı olarak 
yetiĢmiĢ, 

 Temel Nefroloji ve Diyaliz bilgisine sahip, 
 Renkli Doppler Ultrasonografi kullanabilen, 
 Damaryolu operasyonlarının önemini bilen ve 

inanan, 
 Güçlü iletiĢim yeteneğine sahip, 
 Bu konuda yeterli klinik ve cerrahi tecrübeye 

sahip cerrahlardır. 
 
 
 
 



 AV fistül- Greft Operasyonları Ġçin Tecrübe 
◦ BaĢlangıç Düzey:0-500 
◦ Orta Düzey:500-1000 
◦ Ġleri Düzey: 1000-5000 
 

 Orta Düzey damaryolu cerrahının yetiĢmesi 
için sadece bu konuda çalıĢırsa  2-5 yıl, 

 Ġleri Düzey damaryolu cerrahının yetiĢmesi 
için sadece bu konuda çalıĢırsa 5-10 yıl 
gereklidir. 

 Türkiyede tecrübeli damaryolu cerrahı sayısı 
????? 



 Katater, acil durumlarda, fistülü olmayan-
yapılamayan veya fistülü kullanıma hazır olmayan 
hastalarda hemodiyalize almak için uygulanan 
yöntemdir. 

 Katater takılması iĢleminin Ultrasonografi ve skopi 
kullanılarak takılması önerilmektedir.  

 Katater takılma iĢleminin ölüme kadar varabilen 
ciddi komplikasyonları mevcuttur.  

 Sağlık Uygulama Tebliği’nde ; 
◦ Geçici katater P704231 kodu ile tanımlanmakta olup paket 

ücret 150 TL dir. (KATATER DAHĠL) 
◦ Kalıcı katater P704232 kodu ile tanımlanmakta olup paket 

ücret 300 TL dir.(KATETER DAHĠL) 

 



 Bu konuda tecrübeli damar cerrahı tarafından 
yapılması tercih edilmelidir. 

 1-3 saat arasında değiĢen ameliyathane iĢgali 

 Genellikle lokal anestezi yeterli olmakla birlikte 
bazen sedasyon veya genel anestezi gerekir. 

 Tecrübeye göre %50-95 arasında değiĢen 
baĢarı oranları mevcuttur. 

 DüĢük oranda da olsa venöz hipertansiyon, el 
iskemisi ve kanama komplikasyonları  vardır. 

 Sağlık Uygulama tebliğinde ; 
 
◦ A-V fistül P607600 kodu ile tanımlanmakta olup, paket ücret 

522 TL dir. 



 Greft, otojen AV fistül seçeneği olmayan 
hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. 

 Greft operasyonlarının ciddi komplikasyonları 
( enfeksiyon, el iskemisi, kanama) mevcuttur. 

 Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) ; 
◦ A-V Greft, fistül gibi  P607600 kodu ile tanımlanmakta 

olup, paket ücret 522 TL dir. 
◦ SUT ta greft kullanımı neredeyse imkansız hale getirilmiĢtir. 

 















Kronik HD hastalarının % 24.95’ i 300ml/dak altındaki akımlarla 
diyaliz görmektedir. 
Bu hastalarda yetersiz damaryolu mevcut  olabilir. 



Kronik HD hastalarının %35.48 inde Kt/V oranları  1.40’ 
ün altında olup, bu hastalar yetersiz diyaliz olmaktadır. 
Yetersiz diyalizin en önemli sebebi damaryoluna bağlı 
sorunlardır. 



Son yıllarda HD hasta sayısında 2009 a kadar izlenen hızlı artıĢ 
oranları yerine; duraklama ve gerilemeler izlenmektedir. 
 
 



 
 

 Ülkemizde Hasta Sayısının Artmamasında 
Damaryolu Sorunları Sebeplerden Biri Olabilir 

mi? 
 

 CEVAP: Yılda yaklaĢık 1500-3000 hasta 
önlenebilir damaryolu sorunları sebebiyle 
hayatını kaybetmekte veya diğer RRT tedavi 
yöntemlerini seçmek zorunda kalmaktadır. 
(KiĢisel GörüĢüm) 
 

 Bu durum önlenmezse 10 yıllık süreçte 15000-
30000 hastanın kaybına yol açacağı açıktır. 

 



 Türkiye’de yaklaĢık 50000 HD tedavisi 
uygulanan hastanın Damaryolu’nun 
sağlanması için; 
◦ AV fistül- Greft: 15000-20000 
◦ Kalıcı Katater : 5000-7000 
◦ Geçici Katater : 5000-10000  

 
◦ Bir damaryolu cerrahının sadece bu konuda 

uğraĢırsa yılda 250 AV fistül-greft yapacağı 
hesaplanırsa; 

   Ülkemizde sadece damaryolu ile uğraĢan 60-80 
damaryolu cerrahına ihtiyaç vardır. 
 

 





 2 Cilt 

 2256 Sayfa 

 2 Cilt 
 2560 Sayfa 
 27 Bölüm 

 
 Hemodiyaliz amaçlı 

damaryolu için ayrılan 
bölüm  72 sayfadır. 



KBY li hasta: 
 YaĢlı 
 Diabetik 
 Kardiovasküler sorunlar 
 Psikolojik olarak yıkılmıĢ 
 Sosyo-ekonomik durumu kötü 
 Yüksek HCV ve HBV oranları 
 Yakınları ilgisiz 
 Sağlığı ve durumu hakkında bilgi seviyesi 

yetersiz 





 Diyaliz Yönetmeliği’nde 
◦ Damaryolu 

◦ Damar Cerrahı 

◦ Damaryolu Takibi 

◦ AV fistül  

 

gibi kavramlar hiç yer almamaktadır. 

 



 Damaryolu operasyonlarının baĢarı oranları, 
operasyonun riskleri ve cerrahinin sınırları 
gözardı edilmektedir. 

 Hastalar yapılacak iĢlem, baĢarı oranları ve 
riskleri hakkında bilgilendirilmeden, damar 
cerrahının karĢısına gelmektedir. 

 Prediyaliz dönemde izlenen hastalar, damaryolu 
sağlanması için AV fistül istek yazısı yazarak 
damar cerrahıyla iletiĢim kurmak yerine, diyaliz 
merkezine yönlendirilmektedir. 

  Diyaliz hekimlerinin yazdığı istek yazısı üzerine 
damaryolu operasyonları gerçekleĢtirilmektedir. 
????? ( Prediyaliz hastaya diyaliz hekimi istek 
yazısı yazabilir mi? ) 

 
 



Damaryolu SUT (Sağlık 
Uygulama Tebliği) 

A Sınıfı Hastane A Plus Hastane 

Geçici Katater 150  
(Katater Dahil) 

500-1000 2000-3000 

Kalıcı Katater 300 
(Katater Dahil) 

2000-3000 3000-5000 

A-V Fistül 522 2000-5000 5000-10000 

A-V Greft 522 
( Greft Hariç) 

4000-6000 
(Greft Hariç) 

6000—12000 
(Greft Hariç) 

RDUSG (Tek 
Ekstremite 
Arter+Ven) 

60 300-800 1000-1800 





Hastanın Eğitimi 

 

Uygun  ve kısa 

süre  

Kateter kullanımı  

Damaryolu 

sorunlarına 

 zamanında ve 

uygun müdahale 

 

Damaryolunun 

Takibi 

Fistüllerin ideal 

kullanımı 

Uygun, baĢarılı, 

fistül 

operasyonları 

 

Diyaliz öncesi 

Fistülün 

hazırlanması 

 
HASTANIN YAŞAM KALİTESİ 

HEMODİYALİZ ÖMRÜ 
HASTA ÖMRÜ 



 Böbrek Yetmezliği Eğitim HemĢireliği kavramı 
oluĢturulmalıdır. 

 Nefrologlar ve Eğitim HemĢireleri tarafından 
prediyaliz hastalar ve yakınları, tedavi seçenekleri 
(HD, PD,TX) açısından ayrıntılı bilgilendirilerek uygun 
tedavi seçeneği belirlenmelidir. Bu eğitimin sertifika 
ile belgelenmesi sağlanmalıdır. 

 Hemodiyalize karar verilen hastalara ; 
- Venlerin korunması 
- Damaryolunun önemi 
- Damaryolunun ( AV Fistülün) erken hazırlanması 
 
Konularında eğitim verilmelidir. 



 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarına uzmanlık 
sonrası Damaryolu Cerrahisi hakkında 1-2 
aylık eğitim programları düzenlenmelidir. 

 

 Operasyon öncesi hastayı değerlendirme 

 Renkli Doppler USG yi kullanma 

 BaĢarılı damaryolu oluĢturma stratejileri 

 Damaryolunun takibi 

 



 

 Diyaliz Kataterinin 

 Uygun Lokalizasyondan 

 Ultrasonografi  altında 

 Skopi kontrolünde 

 Tecrübeli hekimler tarafından takılması 
sağlanmalıdır.  



 Bu operasyonların, bu konuda tecrübeli 
damar cerrahları tarafından yapılması 
sağlanmalıdır. 

 Operasyon öncesi Renkli Doppler 
Ultrasonografi ile Damar Haritalaması, Damar 
Cerrahı tarafından rutin uygulanmalıdır. 

 Diyaliz hastalarının, Cerrahi asistan eğitim 
alanı olarak kullanılmasına son verilmelidir. 



 Ülkemizde nüfus ve hasta dağılımı dikkate 
alınarak, en azından 30 tane (kamu+özel) olmak 
üzere damaryolu cerrahisi merkezleri 
oluĢturulmalıdır. Bu merkezlerde; 

 Katater  GiriĢimleri 

 A-V fistül-Greft Operasyonları 

 Venografi ve Fistülografi ĠĢlemleri 

 Damaryolunun Takibi 
◦ Yılda 1 kez renkli doppler USG ile fistüllerin incelenmesi 

◦ Diyaliz Merkezlerine damaryolu konusunda konsültasyon 
ve takip hizmetinin verilmesi 



Amaç:  
 Fistül ve greftlerin kullanım ömrünü 

artırmak. 
 Diğer fistül Ģanslarını koruyan ve 

komplikasyonları azaltacak iğne 
giriĢ yöntemlerini oluĢturmaktır. 
 

Uygulama: 
 

 3 aylık periyotlarla damar cerrahı 
tarafından diyaliz merkezindeki 
fistüller değerlendirilir. 

 Diyaliz Merkezinde TaĢınabilir 
Renkli Doppler USG cihazları 
kullanılarak  sorunlu fistüllerin 
ayrıntılı incelemesi sağlanır. 

 Damaryolu Takip Formlarına fistül 
haritası oluĢturulur. Fistüllerin 
debisi, venöz stenoz varlığı, iskemi 
derecesi kayıt altına alınır. 
 





Diyaliz hemĢire-hekimleri için; 
 Fizik Muayene ile damaryolunun takibi 
 Renkli Doppler USG ile hasta takibi 
 Doğru Fistül Kullanım Teknikleri 
 Ultrasonografi kılavuzluğunda fistüle giriĢ 

teknikleri hakkında  
1 haftalık eğitimler yapılmalıdır. 
 
 5-10 yıllık süreçte diyaliz merkezlerinde, 

damaryolu takibi  için Renkli Doppler USG 
cihazlarının kullanımı  standart hale gelecektir. 



 GeliĢmiĢ ülkelerde damaryoluna ayrılan 
ekonomik kaynak, hastanın tedavi giderinin 
%10-30 u kadardır. Ülkemizde ise bu oranın 
yaklaĢık % 0,5-1 düzeyinde olduğu tahmin 
edilmektedir. 

 SGK, Damaryolu Cerrahisi için yetersiz 
ücretlendirme politikasından vazgeçmelidir. 

 Operasyon ve iĢlem ücretleri en az % 300 
olmak üzere artırılmalıdır. 

 Diyaliz Merkezleri damaryolu takibi ve 
personel eğitimi için kaynak ayırmalıdır. 
 



SOSYAL GÜVENLĠK 

KURUMU 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

DĠYALĠZ 

MERKEZLERĠ 

(DĠADER,DĠYAMER) 

HASTA DERNEKLERĠ 

(BÖHAK,…) 

DOKTOR -HEMġĠRE 

DERNEKLERĠ 

( TND, DĠHED, 

TKDC,…) 
Ülkemizin 

Damaryolu Sorunu 
ÇÖZÜLEBĠLĠR MĠ? 



- Kronik hemodiyaliz, A-V fistülün icadı ve 
geliĢmesi ile ilerlemiĢtir. 

- Kaliteli Diyaliz, damaryolu standartları 
sağlanmadan yapılamaz. 

- Damaryolu’na gereken önemi vermezsek; 
bir gün hemodiyalize girecek hasta 
bulamayabiliriz. 
 

DAMARYOLUNA SAHĠP ÇIKINIZ!!! 
 

 



 

GörüĢlerimizi Açıklama Ġmkanı 
Verdiğiniz Ġçin 

 

TEġEKKÜR EDERĠM. 


