


 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÖNSÖZ 

Bu kitap diyaliz hastaları ve yakınları için genel bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır. Son yıllarda diyaliz tedavisi alanında büyük gelişmeler olmuş ve 

diyaliz hastalarının hem yaşam süreleri hem de yaşam kaliteleri artmıştır. Bu artışta 

hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin çok büyük katkısı vardır.  

Bu kitabın amacı,  yeni gelişmeleri sizlere aktarmak, hastalık ve tedavileri hakkında 

sizi bilgilendirmek ve tedavinizi daha bilinçli uygulamanızı sağlamaktır. Kitapta 

mümkün olduğunca tıbbi terimlerden kaçınılmıştır. Kitabı okuduktan sonra aklınıza 

takılan ve merak ettiğiniz konular ile ilgili kendi doktorunuzdan ve hemşirenizden 

bilgi alabilir ya da www.yasamdiyaliz.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Bu kitabın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Sultan Özkurt’a 

teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla. 

 

 

Uzman Hemşire Handan Gölgeli 

Özel Yaşam Diyaliz Merkezi 

Başhemşire 

http://www.yasamdiyaliz.com.tr/
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BÖBREKLERİMİZ NEREDEDİR? NE İŞE YARAR? 

Böbrekler omurganın iki yanında, bel hizasında, bakışımlı olarak yerleşmiş, koyu 

kırmızı renkte ve fasulye biçiminde organlardır.  

Sağ böbrek biraz daha aşağıdadır. 

 

Şekil 1. Böbreklerimiz 

Böbreklerimizin en önemli görevi idrar oluşturmaktır. Yediğimiz gıdalar 

vücudumuzda kullanılırken yararsız hatta zararlı maddeler kanımızda artar. Bu 

maddeleri (üre, kreatinin, ürik asit) idrar ile vücudumuzdan uzaklaştırır. 

Vücudumuzun yarıdan fazlası değişik tuzları da içeren bir su deposudur. İşte 

böbreklerimiz vücudumuzun su ve tuz dengesi ile kan basıncımızı ayarlar. 

Vücudumuzdaki bazı minerallerin (Sodyum, Potasyum, Fosfor, Magnezyum) denge 

içinde olmasını sağlar. 

Kanda daha fazla oksijen taşımak için kırmızı kan hücrelerini artırmak gerektiğinde, 

kemik iliğine kimyasal bir mesaj gönderir, kan yapımına katkıda bulunur. 



 

 

Kalsiyum ve fosfor dengesini sağlayarak kemiklerin gelişmesini ve dayanıklı 

olmasını sağlar. 

Vücudumuzun kimyasal dengesini sağlar bazı hormonların kandan temizlenmesine 

yardımcı olur. 

İçtiğimiz ilaçlar yararlı etkilerini gösterdikten sonra geride kalan atıkları vücut için 

zararlı olabilir. Böbreklerimiz karaciğer ile birlikte bu atık maddeleri 

vücudumuzdan uzaklaştırır. 

BÖBREK YETERSİZLİĞİ (BÖBREKLERİN GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMESİ) 

Böbreğin kanı süzme işi başta olmak üzere görevini tam olarak yerine 

getirememesidir. 

Genellikle aniden ortaya çıkar. İyileşebilir. 

Sebepleri ; 

Böbreğe giden kan miktarının azalması: Kan basıncının ani düşmesi, büyük 

kanamalar, kusma, ishal gibi durumlar böbreğe giden kan miktarını azaltabilir. 

Glomerülonefrit denilen böbrek hastalıkları, böbreğin damarsal hastalıkları, çeşitli 

ilaçlar ve bazı zehirler, ağır enfeksiyonlar. 

İdrar yollarında oluşabilecek tıkanmalar. 

Uzun zaman sürecinde gelişir. Geri dönüşü yoktur. 

Kronik böbrek hastalığı birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Bunların içerisinde 

ülkemizde en sık rastlananlar şunlardır: 

- Şeker hastalığı 

- Hipertansiyon  



 

 

- Glomerülonefritler 

- Kalıtsal kistik böbrek hastalıkları 

- Diğer nadir nedenler  

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİ 

Değişik hastalıklara bağlı olarak böbreklerimiz görevini tam olarak yerine 

getiremezse kronik böbrek hastalığı ortaya çıkar. Hastalığın belirti ve bulguları 

böbrek hastalığının derecesine ve gelişim hızına göre farklılık gösterir. İlk belirtiler; 

kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkan iştahsızlık, halsizlik, bulantı, baş dönmesi, çabuk 

yorulma gibi genellikle gözden kaçabilecek belirtilerdir.  

Böbrek yetmezliği sürecinde ilk bozulan fonksiyonlardan birisi idrarı konsantre 

etme yeteneğidir, bunun sonucunda noktüri (gece idrara sık çıkma) ortaya 

çıkmaktadır.  

Yetmezlik ilerledikçe vücudun tüm organ ve sistemleri zarar görmeye başlar ve 

hastalığın bulguları artar. Bu durumda SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ ortaya 

çıkar. Bu aşamada; hipertansiyon, ellerde ayaklarda şişme, nefes darlığı, bulantı-

kusma, aşırı yorgunluk görülebilir. 

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

 

Son dönem böbrek yetmezliği ortaya çıktığında hastayı sadece ilaçlarla tedavi 

etmek yeterli olmaz. 

Modern tedavi yöntemleri ile böbreklerimizin yaptığı bu işleri yerine getirmek 

mümkündür ve bu konuda birden fazla tedavi seçeneği vardır. 



 

 

 

DİYALİZ 

Özel zarlar vasıtasıyla hastanın kanındaki zararlı maddeleri süzmek ve kanı 

temizlemektir. 2 şekilde uygulanabilir: 

1- Hemodiyaliz 

- Merkezde yapılan hemodiyaliz 

- Evde yapılan hemodiyaliz 

2- Periton Diyalizi 

BÖBREK NAKLİ 

Vücuttaki zararlı atıkları temizlemek için hastaya yeni bir böbrek yerleştirme 

işlemidir. Böbrek iki şekilde temin edilebilir: 

Canlı vericiden 

Kadavradan (yeni ölmüş bir kişiden) 

HEMODİYALİZ 

Böbrek yetmezliği nedeniyle idrarla atılamayıp kanda biriken zararlı maddelerin bir 

makina ve membran (filtre) aracılığıyla temizlenmesi ve vücuttan uzaklaştırılması 

işlemidir. Aslında hemodiyaliz, bazı temel fizik kurallarının pratik bir uygulamasıdır. 

DİYALİZ

HEMODİYALİZ

PERİTON 
DİYALİZİ

BÖBREK 
NAKLİ

CANLI VERİCİ

KADAVRA



 

 

 

Şekil 2. Hemodiyaliz işlemi 

Yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu 

arasında sıvı-madde değişimini temel alan bir tedavi şeklidir. 

Kanın vücut dışına çıkması ve tekrar vücuda geri verilebilmesi için 2 tane çıkış 

bulunur ve bir kan seti yardımı ile hastanın kanı diyaliz makinesine takılan filtreye 

gelir, burada diyaliz sıvısı ile karşılaşarak geçer. Bu geçiş işlemi sırasında kanda 

yüksek oranda bulunan atık ve zararlı maddeler ve fazla su molekülleri diyaliz 

sıvısına geçiş yapar ve kan temizlenmiş olur. Temizlenen kan vücuda tekrar geri 

döner. 

DİYALİZ DÖNGÜSÜ 

 Diyaliz Cihazı 

 Membran (filtre) 

 Damar Girişi 

Hasta için hemodiyaliz kararı alındıktan sonra tedavinin gerçekleşebilmesi için bir 

damar yoluna ihtiyaç olacaktır. Normal damarlarımız hemodiyaliz tedavisi için 

gerekli olan kan akışını sağlayamaz. Bu damar giriş yolları üçe ayrılır: 

1- Fistül 

2- Greft 

3- Kateter 

FİSTÜL 



 

 

Hemodiyaliz hastaları için ilk tercih edilecek damar yoludur. Fistül, hastanın günlük 

hayatta daha az kullandığı kolunda (genellikle sol kol) bir atardamar ve 

toplardamar birleştirilerek yapılan küçük bir ameliyatla oluşturulur. Hastayı 

bayıltmaya gerek yoktur. 2-3 hafta içinde damarlar daha belirgin, kabarık bir hale 

gelir; bu yapıya fistül adı verilir. İşlemden sonra fistülün kullanılabilmesi için 4 -6 

hafta arasında bekleme süresine ihtiyaç vardır. Bu bekleme süresinin, damarların 

gelişmesi için önemli olduğunu unutmayınız, fistül açılan kolunuzdan hiç bir şekilde 

kan basıncı (tansiyon) ölçtürmeyiniz ve kan aldırma işlemi yaptırmayınız, o 

kolunuzun üzerine yatmayınız ve günlük olarak fistülünüzün çalışıp çalışmadığını 

kontrol ediniz. Fistülün gelişmesi için size doktorunuz ya da hemşireniz tarafından 

önerilecek egzersiz ve tavsiyeleri yapmanız,  fistülünüzün çalışır durumda 

olduğunu günlük olarak kontrol etmeniz ve değişiklikleri zamanında doktorunuza 

ya da hemşirenize bildirmeniz çok önemlidir. Damarınız yeterince gelişmez veya 

tıkanırsa bu işlemin tekrar yapılabileceği de unutulmamalıdır.  

 

Şekil 3.  Fistül 

 

GREFT 

Hastanın kendi damarı ile fistül olanağı yok ise; atardamar ve toplardamar suni bir 

tüp ile birbirine ağızlaştırılır. Fistül ameliyatına göre daha uzun sürer. Greftin 

kullanılabilmesi için 3 haftalık bekleme süresi yeterli olacaktır.  Bu sürenin de yine 

fistülde olduğu gibi damarın gelişmesi, bölgenin iyileşmesi, iğne giriş bölgelerinin 



 

 

belirginleşmesi için önemli olduğunu unutmayınız. Greft açılan 

kolunuzdan/bacağınızdan hiç bir şekilde kan basıncı ölçtürmemeniz ve kan aldırma 

işlemi yaptırmamanız,  günlük greftinizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz ve 

değişiklikleri zamanında doktorunuza bildirmeniz yine çok önemlidir.  

 

Şekil 4.  Greft 

 

KATETER 

Boyunda, bacakta veya kasıkta bulunan büyük damarların içine yerleştirilen özel 

tüplerdir. Acil diyalize başlanacaksa, fistül ya da greftte bir sorun ortaya çıkarsa 

uygulanır. Hızla diyalize girme imkanı sağlar. Kateterler tiplerine ve kullanım 

süresine göre tünelli kaflı ve geçici kateterler diye ikiye ayrılırlar. İster geçici ister 

tünelli kaflı  kateter olsun fistül ve greftten farklı olarak takılır takılmaz hemodiyaliz 



 

 

tedavisi için hemen kullanılabilir ve her iki kateter tipi için de beklemeye gerek 

yoktur. 

Kateterin takılabileceği yerler: Sağ ya da sol boyun damarı, sağ ya da sol kasık 

damarı ve sağ/sol köprücük kemiği altındaki damarlardır. 

Hemodiyaliz işlemi:  Kateterinizde sizden kanı alan ve veren uçlar bulunmaktadır, 

böylelikle kanınız katererin bir ucundan alınıp suni böbrek dediğimiz membran 

(filtre) ile temizlendikten sonra kateterin diğer ucundan size  geri  verilir. 

Fistül ve greftte olduğu gibi kateterinizin diyaliz merkezi dışında hiçbir yerde ve 

hiçbir şekilde kan aldırma, herhangi bir ilaç uygulama amacıyla kullanılmasına izin 

vermeyiniz. 

Banyo yaparken kateterinizi koruyunuz, ıslanmaması için özel banyo bantları 

kullanınız. Banyo günlerini diyalize geleceğiniz günlere denk gelecek şekilde 

planlayınız. 

 

Şekil 5. Boyundan takılan kateter 

 

HEMODİYALİZ İŞLEMİ 

Son dönem böbrek yetmezliği tanısı almış bir hastaya haftada 3 gün 4 saat 

hemodiyaliz tedavisi uygulanır. İster yatarak, ister oturarak tedavi uygulanabilir. 

Tedavi sırasında hasta uyuyabilir, kitap, gazete okuyabilir, TV seyredebilir, müzik 



 

 

dinleyebilir, ihtiyacı olduğunda tuvalete gidebilir. Tedavi sırasında hastanın canı 

yanmaz. 

Hemodiyaliz tedavisi olabilmeniz için Nefroloji uzmanı tarafından düzenlen diyaliz 

raporuna ihtiyaç vardır. Diyaliz raporu ile özel diyaliz merkezleri ya da hastanelerin 

diyaliz ünitelerinde tedavi olabilirsiniz. Bu merkezlerde diyaliz eğitimi almış hekim, 

hemşire ve diyaliz teknikerleri bulunur.  

Hemodiyaliz tedavisinin iyi yönleri 

Kanda biriken zararlı maddeler vücuttan hızlı ve başarıyla uzaklaştırılır.  

Uzman hekimler ve hemşireler tarafından bir merkezde gerçekleştirilir.  

Diğer hastalarla iletişim kurulmasını sağlar.  

Her gün değil, haftada 3 defa yapılır.  

Aylık olarak yapılan kan tetkikleri ve değerlendirmelerle tedavi planınız her ay 

yeniden size özel düzenlenir. 

Hemodiyaliz tedavisinin istenmeyen yönleri 

Her tedavi seansında iğneler kullanılmaktadır. 

Damar yolu için cerrahi bir operasyon gerekmektedir.  

Tedavi seansları arasında fiziksel aktivitede bozulma olabilir.   

Bir diyet kısıtlaması gerekebilmektedir.  

Seans sıklığına göre haftanın belirli gün ve saatlerini bir diyaliz merkezinde 

makineye bağımlı olarak geçirmek gerekmektedir. 

Hemodiyaliz tedavisi sırasında görülebilen yan etkiler 

Sık görülebilecek yan etkiler:  

1)Hipotansiyon (Kan basıncı düşüklüğü):En sık görülür. Hipotansiyona bağlı 

halsizlik, yorgunluk gelişebilir. 



 

 

Hipotansiyon nedenleri: 

Diyalize gelirken kan basıncı düşürücü ilaç (hipertansiyon ilacı)  alınması,  

Diyaliz sırasında ve öncesinde gıda alımı, 

İki diyaliz seansı arası su ve sıvı gıdaların fazla tüketilmesi 

Kuru ağırlığın değişmesi 

Kansızlık 

2)Kas krampları: Genellikle diyalizin son saatlerinde olur 

 Nedenleri: 

Hipotansiyon 

Kuru ağırlığın altına inilmesi 

3)Bulantı-kusma: 

Nedenleri: 

Hipotansiyon 

Üremiye bağlı diyaliz dengesizlik sendromu 

Diyaliz membran reaksiyonları 

Diyabete bağlı mide hareketlerinin azalması 

Nadir görülebilecek yan etkiler:   

1)Titreme, ateş 

 Nedenleri: 

Enfeksiyon 

Diyaliz membran reaksiyonları 

 



 

 

2)Kaşıntı 

Nedenleri: 

Kalsiyum fosfor ya da parathormon yüksekliği 

Ciltte kuruluk 

Diyaliz membranı veya vücut dışı kan dolaşımındaki maddelere karşı duyarlılık 

3)Göğüs ve sırt ağrısı: nedeni çok bilinmemektedir, ancak kalp damar hastalığı, 

kanın diyaliz esnasında parçalanması (hemoliz), kalp ve akciğer damarlarına hava 

kaçması, kalp zarı iltihabı ile ayrımı yapılmalıdır. 

Çok nadiren görülen yan etkiler: Beyin, kalp ve akciğer damarlarınıza hava kaçması, 

kana mikrop karışması, kanın diyaliz sırasında pıhtılaşması gibi hayati tehdit 

oluşturabilecek istenmeyen yan etkiler görülebilir. 

Tedavi esnasında oluşabilecek istenmeyen yan etkileri önlemek için hemodiyaliz 

hemşireniz ve doktorunuz tarafından yakın gözlem altında tutulacağınızı ve en ufak 

bir problem oluştuğunda anında müdahale edileceğini ve diyaliz tedavinizin sizin 

ihtiyacınıza özel olarak doktorunuz tarafından planlanıp sürekli gözden geçirildiğini 

unutmayınız. 

Yeni ve modern makineler ile yan etkiler oldukça azalmıştır. 

Hemodiyaliz hastalarında diyet 

Hemodiyaliz tedavisi böbreğin birçok önemli görevini yerine getirir ama tamamını 

yapamaz. Beslenme düzeninde bazı değişiklikler gerekebilir.  

Yiyecekler birden fazla besin maddesini içerirler. Bu besin maddeleri; 

Protein 

Karbonhidrat 

Yağ 

Sodyum(Tuz) 



 

 

Fosfor 

Potasyum 

Vitaminlerdir 

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar için en önemlisi fazla su ve sıvı gıdalar 

tüketmemektir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta gıdaların tuz, potasyum ve fosfor içeriğidir. 

Potasyum ve fosfor içeren gıdaların miktarı her hastaya göre farklılık gösterir ve 

aylık yapılan kan tahlil sonuçlarına göre belirlenir. 

Uygulanacak diyet konusunda daha ayrıntılı bilgiyi merkezinizdeki diyet uzmanı, 

hekim ya da hemşirelerden öğrenebilirsiniz. 

Tuz (Sodyum)  

 

Böbreklerin çalışma kapasitesi azaldıkça fazla olan tuz ve su vücuttan atılamaz. 

Çok fazla sodyum (tuz) vücutta su toplanmasına,  kan basıncının yükselmesine 

neden olur.  

Bu durumda diyette tuzun yanı sıra fazla tuz içeren yiyecekler de (turşular, 

salamuralar, tuzlu ev salçaları, tuzlu ev konserveleri, maden suları, mayalar) 

kısıtlanmalıdır. 

Su ve sıvı gıdalar 

         



 

 

Vücuttaki fazla sıvının atılmasından böbrekler sorumludur. Böbrekler bu görevi 

yerine getiremediğinde vücutta bulunan sıvının fazlası hemodiyalizle 

uzaklaştırılmaktadır. Alınan sıvı ile atılan sıvı dengede olmalıdır.  

Hemodiyaliz hastalarının, bir günde almaları gereken sıvı miktarı, 1000-1500 ml 

arasında olmalıdır. 

İki diyaliz arasında alınan kilonun 1-1.5 kg’ ı aşmamasına dikkat edilmelidir. 

Fazla sıvı alınırsa; vücudun çeşitli bölgelerinde sıvı birikimi, nefes darlığı,  kan 

basıncı yüksekliği (hipertansiyon), kalp yetmezliği meydana gelir. 

Ağızdan alınan sıvının içerisine su, çay, limonata, komposto, ayran, çorba, meyve 

suyu, karpuz gibi gıdalar girmektedir. 

Fosfor 

   

Fosfor, kalsiyumla birlikte kemik ve dişlerin yapısında yer alır. Böbrekler yetersiz 

çalıştığında, kandaki fosfor miktarı normal sınırların üstüne çıkar. Bunun 

sonucunda kandaki kalsiyum- fosfor dengesi bozulur ve kanda kalsiyum azalır. Bu 

kemiklerinizin zayıflamasına ve kolay kırılmasına sebep olabilir. 

Bunu önlemek için fosfor bağlayıcı ilaçlarınızı düzenli şekilde kullanmanız, fosfor 

içeren gıdaları aşırı miktarda tüketmemeniz gerekmektedir. 

Fosfordan zengin yiyecekler şunlardır; 

Süt, yoğurt, süt tozu, peynir, yumurta sarısı, dondurma, krema, et, balık, tavuk,  

hindi, Kuru baklagiller (kuru fasulye, kuru nohut, mercimek vb.), kuruyemişler 

(fındık, badem, ceviz, fıstık vb.), çikolata.  

Potasyum 



 

 

    

Potasyum, başlıca kalp ve sinir hücrelerinin faaliyeti için gereklidir.  

Hemodiyaliz hastalarında en sık görülen sorunlardan biri kandaki potasyumun 

yükselmesidir.  

Bu durum bazen hayati tehlike yaratabilir. Kanda potasyumun yükselmesi kalbinizi 

ve kaslarınızı güçsüz ve zayıf bırakacaktır. Kalpte ani durmalara yol açabilir. 

Bu nedenle potasyumu yüksek yiyecekler diyette kısıtlanmalıdır.                                            

Potasyumdan yüksek yiyecekler şunlardır; 

Ispanak, semizotu, pazı, asma yaprağı, karalahana, patates, havuç, mantar gibi 

sebzeler 

Muz, kavun, kayısı, kivi, böğürtlen, kuru meyveler (kuru kayısı, kuru incir, kuru erik 

vb.) gibi meyveler 

Çikolata, kahve, kakao, neskafe, pekmez, gibi diğer yiyecekler 

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek), bulgur, mısır 

Protein 

    

Vücudumuzun yapı taşları için kaynaktır. Hücrelerin yenilenmesi, onarılması, 

büyüme ve gelişme için gereklidir.  

Yetersiz protein alınması kaslarda erimeye neden olur. Fazla protein ise üreyi 

yükseltir. 

Proteinden zengin gıdalar, aynı zamanda fosfor da içerir: 



 

 

Et, tavuk, hindi balık, yumurta, süt, yoğurt ve peynir hayvansal kaynaklı 

proteinlerdir. 

Kuru baklagiller (kuru fasulye, kuru nohut, yeşil mercimek vb.) ve tahıllar da ( un, 

pirinç, makarna, bulgur vb.) bitkisel kaynaklı protein içerirler. 

Karbonhidratlar 

   

Beslenmedeki en önemli enerji kaynağıdır.  

Karbonhidrat kaynakları; Şeker, bal, reçel, lokum, nişasta peltesi, hamur işleri, 

makarna, pirinç, bulgur, sebze, meyveler vb.dir. 

Yağ 

 

Enerji kaynağıdır. Vücudumuzda bazı vitaminlerin (A,D,E,K) kullanılması için 

gereklidir. 

Böbrek yetmezliği olan hastalar kalp ve damar hastalıkları riski taşımaktadırlar. 

Bunun için margarin, iç yağı, gibi katı yağların yerine zeytinyağı, mısır özü ve ay 

çiçek yağı kullanılmalıdır. 

KURU AĞIRLIK 

Diyaliz seansları arasındaki günlerde su ve tuz birikimine rağmen hasta bir sonraki 

diyalize normal kan basıncı ile geliyorsa bu onun kuru ağırlığıdır. 



 

 

Veya... Hastanın bir diyaliz seansı bitiminde ulaşılması gereken ve bunun altında 

kan basıncı düşüklüğü, kramp; üstünde ise kan basıncı yüksekliği veya sıvı 

fazlalığının sinsi bulgularının ortaya çıkmasına neden olan ideal kilodur. 

Kuru ağırlığa ulaşılmamışsa hastada yüksek kan basıncı olur. Yüksek kan basıncı 

uzun vadede kalp hastalığı, görme kaybı, beyin kanaması, damar tıkanıklıkları gibi 

sorunlara yol açar. 

PERİTON DİYALİZİ 

Periton; Karın boşluğunda bulunan, karın duvarını ve organları saran bir zardır.  

Periton zarı, vücutta biriken zararlı maddeleri filtre eden yarı geçirgen zar işlevini 

görür. Üzerinde küçük moleküllerin geçebileceği sayısız delikler vardır. Periton 

Diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir diyaliz sıvısı ile kanda biriken fazla su ve 

zararlı maddelerin uzaklaştırılması işlemidir.  

Periton diyalizi uygulaması için hastanın karın boşluğuna silikon bir kateter 

yerleştirilir ve günde 4 defa 2‘şer litrelik özel sıvılar karın içine verilerek 5-6 saat 

bekletilip boşaltılır. 

Periton Diyalizi tedavisine karar verdiğinizde yetkili doktor ve hemşireler, evde 

uygulanan periton diyalizini, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için 

öğrenmeniz gereken konularda size bilgi aktaracak ve sizi yönlendirecektir. 



 

 

 

Şekil 6 Periton diyalizi uygulaması 

2 tip periton diyaliz tedavisi uygulaması vardır; 

1- Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi  (SAPD) 

2- Aletli Periton Diyalizi (APD) 

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi  (SAPD): En yaygın kullanılan periton diyaliz 

şeklidir. Herhangi bir makine yardımı olmadan uygulanır. Diyaliz, belirli aralıklarla 

değişim işlemlerini kapsar. Bir değişim işlemi; boşaltım, dolum ve bekletme 

aşamalarından oluşur. Karın içerisine periton diyalizi kateteri aracılığıyla verilen sıvı 

bir kaç saat karında kaldıktan sonra boşaltılır, ardından yeni bir diyaliz sıvısı 

verilerek bu işlem tedavi planına göre günde ortalama 4-5 kez hasta tarafından 

uygulanır. 

Aletli Periton Diyalizi (APD): Bir makine yardımı ile uygulanan diyaliz tedavisi 

yöntemidir. Makine, otomatik olarak karına sıvıyı verip önceden belirlenen süre 

sonunda sıvının boşaltılmasını ve karına tekrar sıvı verilmesini sağlar. Makine 

vasıtasıyla diyaliz hasta gece uyurken yapılır. Gece boyunca (8-10 saat) makine 

karın boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletir ve boşaltır. Kişinin durumuna göre 

tedavide değişiklik yapılabilir. 

Periton Diyalizinin iyi yönleri: 



 

 

Hasta, periton diyaliz hemşiresi tarafından kendisine eğitim verildikten sonra 

tedavisini kendisi yapabilir, hastaneye bağımlılığı azalır. Eğitimi basit ve süresi 

kısadır. Gıda ve sıvı alımı daha serbesttir. Kan basıncı kontrolü daha iyi 

sağlanabilmektedir. İşlem esnasında kan kaybı görülmez. Hastanın idrarı uzun süre 

korunabilir. Yapabilecek kapasiteye sahip her hasta için uygun olmakla birlikte 

özellikle hemodiyaliz için damar yolu sorunu olan hastalarda, çocuklarda ve 

hipotansiyona yatkın olan kalp yetmezliği ve diyabetik nöropatili hastalarda tercih 

edilen bir tedavi şeklidir. Periton diyalizi, hastanın günlük yaşantısına devamını 

sağlar (okul, iş, seyahat, tatil imkanı). 

Periton Diyaliz tedavisinin istenmeyen yönleri 

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde   (SAPD) günde 4-5 değişim yapmak gerekir. 

Hastanın karnında sürekli bir kateter kalmaktadır. Aletli Periton Diyalizinde (APD) 

hasta gece boyunca makineye bağlı kalmaktadır. 

İstenmeyen yan etkileri   

Protein kaybı, beslenme bozukluğu, kan basıncı düşüklüğü, omuz, sırt, baş, göğüs, 

bel ve karın ağrıları olabilmekte, kabızlık, bulantı-kusma, hazımsızlık, fıtık oluşumu 

(göbek, kasık), sızıntı (ciltte, karında, nadiren akciğer zarında), iştahsızlık, şişmanlık, 

kan yağlarında ve/veya kan şekerinde yükselme olabilmekte, periton diyaliz 

sıvısının içe ve dışa akışı ile ilgili sorunlarla (fibrin tıkacı, kateter ucunun 

pozisyonunun kötü olması vb.), diyalizat kaçakları ile karşılaşılabilmekte, 

enfeksiyon riski oluşabilmekte, bu enfeksiyonlar ya katetere bağlı enfeksiyonlar 

(kateter çıkış yeri enfeksiyonu, tünel enfeksiyonu gibi) ya da peritonit dediğimiz 

karın zarı iltihabı gibi enfeksiyonlardır ki, bu yan etkilerin en önemlileridir. 

Peritonit dediğimiz karın zarı iltihabı, bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, tedavinin 

yapılamaması gibi bir tabloya yol açabilir ve hastaneye yatmanız gerekebilir.  Bazen 

sık tekrarlayan iltihaplarda periton zarı hasar görebilir ve tedavinizi sonlandırmak 

gerekebilir. Uzun süreli tedavi sırasında bazen de periton zarınızda sertleşme 

gelişebilir; bu durumda da periton diyalizine son vermek gerekebilir. 

Yapılan tetkiklerde sıvıyı geri alışınızda problem (ultrafiltrasyon yetersizliği) varsa 

ya da karın zarınızın zararlı maddeleri temizlemesinde yetersizlik tespit edilirse 



 

 

doktorunuz tedaviyi sonlandırıp hemodiyalize geçmenizi önerebilir. Periton diyaliz 

tedavisinin herhangi bir döneminde kateter çalışmayabilir ya da kateter yer 

değiştirebilir; bu durumda kateterinizin değiştirilmesi ve yine kısa süreli 

hemodiyalize girmeniz gerekebilir. 

BÖBREK NAKLİ 

Böbrek nakli başka bireyin böbreğinin diyaliz hastasına veya böbrek fonksiyonları 

ileri derecede azalmış (GFR < 20 ml/dk) hastalara nakledilme işlemidir. Genel 

olarak iki şekilde yapılmaktadır. Yaşamını yitirmiş bireyden alınan organın 

nakledilme işlemine “kadavradan böbrek nakli” denmektedir. Diğer yöntem ise 

canlı vericiden alınan böbreğin nakil işlemidir. Böbrek nakli tıbbi bir engel olmadığı 

takdirde her diyaliz hastasına yapılabilir. Ancak 65 yaş ve üzerindeki nakil adayları 

çok daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu nedenle aşağıda sıralanan 

tıbbi engeli olmayan her diyaliz hastası organ nakil merkezine müracaat etmelidir. 

Organ nakli merkezine müracaat eden adaylara ayrıntılı birçok tetkik yapıldıktan 

sonra nakil için engel olmadığı takdirde kişi organ nakli adayı olarak kabul 

edilmektedir. 

 



 

 

Böbrek Naklinin iyi yönleri 

Diyaliz tedavisine gerek kalmaz, 

Yaşam kalitesi daha iyidir (nakilden sonra belirli ilaçları ömür boyu kullanmanız 

gerekir), 

Diyet kısıtlaması azdır. 

Böbrek Naklinin istenmeyen yönleri 

Büyük bir ameliyat gerektirmesi, 

Tüm hastalar için uygun verici bulunamaması, 

Vücudun yeni organa tepki göstermesi ve reddetmesi, nakledilen böbrek redde 

uğrarsa hasta tekrar hemodiyalize veya periton diyalizine geri döner. Başka böbrek 

bulunursa aynı hastaya birden fazla kez nakil yapılabilir. 

Böbreğin reddedilmesini engellemek için çok fazla ilaç kullanmaya gereksinim 

olması, 

Enfeksiyona açık bir hale gelindiği için ağır enfeksiyon geçirme olasılığı, 

Nakil sonrası uzun dönemde bazı kanserlerin sıklığında artış olabilmesidir. 

Böbrek Nakline Kesin Engel Teşkil Eden Durumlar:  

Aktif kanser hastalığı, aktif AİDS,  aktif tüberküloz, aktif hepatit, ciddi vasküler 

(damar) hastalık, aktif intravenöz (damar içi) ilaç bağımlılığı, 5 yıldan az yaşam 

beklentisi, yeni geçirilmiş miyokart Enfarktüsü   (kalp krizi) , Son dönem kalp, 

akciğer ve karaciğer yetmezliği olanlar. 

Bunun yanında kesin engel teşkil etmemekle birlikte aşırı zayıf veya şişman 

hastalarda ve sigara içicilerinde böbrek nakli sorun yaratabilir. Bazı organ nakli 

merkezleri sigara içen hastalarda böbrek nakli yapmamaktadır. Dünyada böbrek 

nakillerinin çoğunu kadavradan yapılan böbrek nakilleri oluşturmaktadır. 

Ülkemizde ise bunun tersine, kadavradan nakil, toplam nakil sayısının %20-30`nu 



 

 

oluşturmaktadır. Bu nedenle organ nakli sayısını artırmanın birinci yolu 

kadavradan alınan organ sayısını artırmaktır.  

Canlı Vericili Böbrek Nakli:  

18 yaşını bitirmiş, akli dengesi yerinde olan herkes akrabasına böbreğini verebilir. 

Yakınlarına böbrek bağışlayacak kişilerin yasal olarak 4.derece akrabalık içerisinde 

bulunması gerekmektedir. Dördüncü dereceden daha uzak akrabalık ilişkisi olması 

durumunda ancak etik kurulların onayladığı nakiller gerçekleştirilmektedir.  

Kimler Böbrek Vericisi Olamaz?  

Kanser hastaları, HIV (AIDS) virüsü taşıyanlar, aktif enfeksiyonu olanlar, uzun süreli 

kontrolsüz hipertansiyon ve şeker hastalığı olanlar, böbrek hastaları, hamileler, 

ileri kalp, karaciğer ve akciğer hastaları, iki taraflı veya tekrarlayan böbrek taş 

hastalığı olanların böbrek vericisi olması uygun değildir. 

Canlı böbrek nakli kararı verilirken böbrek verecek olan kişi çok detaylı tetkik ve 

uzman değerlendirmesinden geçer. Kendini sağlıklı bilen her üç kişiden birinde 

böbrek bağışlamak için uygun olmayan bir durum tespit edilir. Verici adaylarında 

yaş aralığı 18–65 yaş kabul edilmesine rağmen üst sınır kişinin sağlık durumu ve 

böbrek fonksiyonlarının durumuna göre daha yüksek olabilir.  

Kadavradan yapılan nakillerin başarılı olması için kan grubu uyumu yanında doku 

uyumu da gerekmektedir. Canlıdan yapılan nakillerde doku uyumu eski önemini 

kaybetmiştir. Kan grubu uyumu ise önemlidir.  

UNUTULMAMALI 

 BAZI KISITLAMALARI OLMASINA KARŞIN PERİTON DİYALİZİ, HEMODİYALİZ 

VE BÖBREK NAKLİ SİZLERE, SEVDİKLERİNİZLE UZUN YILLAR BİR ARADA 

OLMA ve ÇALIŞMA İMKANI VERİR. 

 HER TEDAVİ YÖNTEMİNİN KENDİNE GÖRE İYİ VE İSTENMEYEN YÖNLERİ 

VARDIR 

 BİR TEDAVİ YÖNTEMİNDEN DİĞERİNE GEÇMEK MÜMKÜNDÜR 

 BURADA ANLATILAN HER TEDAVİ ŞEKLİ HER HASTAYA UYGUN 

OLMAYABİLİR 



 

 

DİYALİZ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL KONULAR 

Hemodiyaliz hastalarında tedavi amacıyla haftada 3 kez bir merkeze gitme 

zorunluluğu, periton diyalizi hastalarında günde birkaç kez devamlı değişim yapma 

zorunluluğu gibi nedenler hastaların yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. 

Diyaliz hastalarında; 

 Fiziksel işlev kaybı, 

 Özgürlük kaybı, 

 Ekonomik güvence kaybı, 

 Aile düzeninin bozulması; kaygı, öfke, isyan ve umutsuzluk duygusuna 

neden olur. 

Bu sebeplerden dolayı hastalarda; inkar, tedaviyi reddetme ya da uyum güçlüğü, 

kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca kanda sürekli üre, kreatinin gibi zararlı maddelerin yüksek miktarda 

bulunması nedeniyle beyin üzerine olumsuz etkilerin yaşandığı bu hastalıkta; 

depresyon, bunama, kişilik ve kaygı bozuklukları görülmektedir. Hastalarda ayrıca 

diyaliz personeline yönelik kırıcı davranışlar, düşmanlık, saldırganlık ve ön yargılı 

düşünme görülebilmektedir. 

Diyaliz hastalarında kan üre değerinin yüksek olması sinir hasarı, depresyona 

neden olurken, kullandıkları ilaçlar da cinsel sorunlara neden olabilmektedir. 

Diyaliz tedavisi olan kadınlar genellikle adet görmezler ve çocuk sahibi olamazlar. 

Diyaliz hastalarında uykusuzluk da sık karşılaşılan sorunlar arasındadır. Uyku 

apnesi ve huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesini düşüren en önemli nedenlerin 

başındadır. 

Tüm bu sorunlar ile başa çıkılabilir. Siz ne yapmalısınız? 

Tedavinin her aşamasında tedavi yöntemleri, çeşitli diyet kısıtlamalarının 

sebepleri, diyaliz seansının nasıl geçtiği hakkında bilgilenme talebini tedavi ekibine 

iletmelisiniz. 



 

 

Beklentilerinizi, duygu ve düşüncelerinizi açık bir şekilde  -saygıyı ve tedavi ekibinin 

de sınırlarını gözeten bir tutumla – paylaşmalısınız. 

Diyaliz tedavisini kabullenmelisiniz ve hayatınızı ona göre planlamalısınız. 

Kendinize kişisel sosyal amaçlar edinerek, etrafınıza aşırı bağımlılıktan 

kaçınmalısınız. 

Sorunlarınızı tedavi ekibi ile paylaşmalısınız. 

Diyaliz tedavinizi aksatmamalısınız. 

ENFEKSİYONDAN KORUNMA 

Diyaliz hastalarında enfeksiyon önemli bir sorundur. 

 Nedenleri: 

 Böbrek yetmezliğine bağlı bağışıklık sisteminin zayıflaması 

 Hastane ortamı ile sık temas 

 Kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar (Hepatit B- Hepatit C- AİDS) 

 Hemodiyaliz ünitelerinde çok sayıda hastanın aynı anda diyalize alınması 

 Kateter  ya da fistül kullanımı 

 

Enfeksiyon Belirtileri nelerdir? 

 Ateş, titreme 

 Halsizlik 

 Fistülde kızarıklık, ısı artışı 

 Kateterde kızarıklık, akıntı 

 Boğaz ağrısı 

 İdrar yaparken yanma 

Genel Önlemler: 

 Her üç-altı ayda Hepatit B ve Anti Hbs kontrolü (kan tahlili) yapılması 

(diyaliz merkezinde rutin yapılmaktadır). 



 

 

 Anti Hbs (-) olanların aşılanması (diyaliz merkeziniz sizi yönlendirecek). 

 Hepatit B enfeksiyonu olan hastaların ayrı bir odada ve ayrı makinede 

diyalize alınması. 

 Belirli aralıklarla su sisteminden alınan suyun analiz edilmesi. 

Diyalizde hijyen (temiz teknik) kurallarına dikkat edilirse diyaliz tedavisi daha 

sağlıklı ve uzun süreli uygulanır.  

 Her diyaliz tedavisinden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. 

 Vücut temizliğine dikkat edilmelidir. 

 İç çamaşırlar her gün değiştirilmelidir 

 Ağız sağlığını korumak açısından dişler düzenli biçimde fırçalanmalıdır 

 Tırnaklar kısa ve temiz tutulmalıdır 

 Fistüllü kol diyaliz öncesinde sabunlu su ile yıkanmalıdır 

 Kateter ile diyaliz tedavisi uygulanıyorsa;  

      ● İşlem sırasında maske takılmalıdır. 

      ●Kateter diyaliz dışında hiçbir işlem için kullandırılmamalıdır. 

      ●  Banyo yaparken kateter ıslatılmayacak şekilde korunmalıdır. 

 

 

 

El Yıkamanın Önemi 

 Günlük yaşamda kirli ya da temiz, birçok iş için ellerimizi kullanırız. Bu 

nedenle ellerimiz en çok kirlenen ve hastalık nedeni olan mikropları 

taşıyan organlarımızdır. 

 Ellerimizin kirli olduğunu gözle görebiliriz, fakat mikropları göremeyiz. 

 Ellerinizde oluşan kirleri su ve sabunla kolayca temizleyebilirsiniz. 

 El temizliği enfeksiyonları önlemede tek başına en etkili ve önemli 

yöntemdir.  

El Yıkama nasıl yapılır? 

 Eller su ile ıslatılır 



 

 

 Sıvı sabun alınır, eller köpürtülür 

 Her iki el sırtı ovalanır 

 Parmak araları ovalanır 

 Her iki el parmak uçları ovalanır 

 Başparmak ve bilekler ovalanır 

 Eller durulanır 

 Eller havlu kağıt ile kurulanır 
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