
Dünyada ve Türkiye’de Diyaliz 
Hizmetlerinin Yönetimi 

Elif Bülbül 



• Sunu planı 

• Türkiye  ve dünyadaki RRT modalitelerinin yönetimi 

• Diyaliz tedavilerinde bakımın yönetilmesi 



• Sunu planı 

• Türkiye  ve dünyadaki RRT modalitelerinin yönetimi 

• Diyaliz tedavilerinde bakımın yönetilmesi 



2015 yılı verilerine göre 
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Data Source: Special analyses, USRDS ESRD Database. Data presented 
only for countries from which relevant information was available. 
^United Kingdom: England, Wales, Northern Ireland (Scotland data 
reported separately). The prevalence is unadjusted and reflects 
prevalence at the end of 2014. Switzerland includes dialysis patients 
only. Data for Indonesia represent the West Java region. Data for Spain 
include 18 of 19 regions. Data for France include 22 regions. Data for 
Italy includes 6 regions. Data for Canada excludes Quebec. 
Abbreviations: ESRD, end-stage renal disease; sp., speaking.  

Prevalence of treated ESRD per million 
population, by country, 2014  



Percent distribution of type of 
renal replacement therapy 

modality used by ESRD patients, 
by country, 2014  
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Data Source: Special analyses, USRDS ESRD 

Database. Denominator is calculated as the 
sum of patients receiving HD, PD, Home HD, or 
treated with a functioning transplant; does 
not include patients with other/unknown 
modality. Data for Spain include 18 of 19 
regions. Data for France include 22 regions.  
Data for Italy include 6 regions. Data for 
Canada excludes Quebec. Abbreviations: 
CAPD, continuous ambulatory peritoneal 
dialysis; APD, automated peritoneal dialysis; 
IPD, intermittent peritoneal dialysis; ESRD, 
end-stage renal disease; HD, hemodialysis; PD, 
peritoneal dialysis; sp., speaking  



Distribution of the percentage of 
prevalent dialysis patients using 

in-center HD, home HD, or 
peritoneal dialysis 

(CAPD/APD/IPD), 2014  
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Data Source: Special analyses, USRDS ESRD Database. 

Denominator is calculated as the sum of patients 
receiving HD, PD, Home HD; does not include patients 
with other/unknown modality. ^United Kingdom: 
England, Wales, & Northern Ireland (Scotland data 
reported separately). Data for Spain include 18 of 19 
regions. Data for France include 22 regions. Data for 
Italy include 6 regions. Data for Canada excludes 
Quebec. Abbreviations: CAPD, continuous ambulatory 
peritoneal dialysis; APD, automated peritoneal dialysis; 
IPD, intermittent peritoneal dialysis.  



Trends in the prevalence of 
dialysis per million population, 

by country, 2001-2014  
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Data Source: Special analyses, USRDS ESRD Database. The prevalence is 

unadjusted and reflects prevalence of dialysis at the end of each year. 
Abbreviations: ESRD, end-stage renal disease.  

Ten countries having the highest % rise in dialysis prevalence 
from 2001/02 versus that in 2013/14, plus the U.S. 
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Data Source: Reference Table D.1. Abbreviations: ESRD, end-stage renal disease; PD, peritoneal dialysis.  

Trends in the number of incident ESRD cases (in thousands) using home dialysis, by type of 
therapy, in the U.S. population, 1996-2014 
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Data Source: Special 
analyses, USRDS ESRD 
Database. The 
numbers in this table 
exclude “Other PD” 
and  “Uncertain 
Dialysis.” 
Abbreviations: ESRD, 
end-stage renal 
disease; HD, 
hemodialysis; PD, 
peritoneal dialysis.  

Number and percentage of incident cases of hemodialysis, peritoneal dialysis, and 
transplantation by age, sex, race, ethnicity, and primary cause of ESRD, in the U.S. 

population, 2014 

  
Total 

HD PD Transplant 

  n % n % n % 

Age 

0-21 1,413 722 51.1 420 29.7 271 19.2 

22-44 13,630 10,926 80.2 1,976 14.5 728 5.3 

45-64 46,674 40,437 86.6 4,742 10.2 1,495 3.2 

65-74 30,945 27,887 90.1 2,506 8.1 552 1.8 

75+ 27,773 26,125 94.1 1,592 5.7 56 0.2 

Sex 

Male 69,968 61,612 88.1 6,580 9.4 1,776 2.5 

Female 50,467 44,485 88.1 4,656 9.2 1,326 2.6 

Total 120,435 106,097 88.1 11,236 9.3 3,102 2.6 



Diyaliz Tedavilerinin Yönetimi 
• Tedavi modalitesinin seçiminde hastaya ilişkin faktörler göz ardı edilemez 

• Etki eden medikal faktörler 

• Periton işlev kaybı 

• Diyalizat geçişini etkileyen peritoneal faktörler 

• Artmış infeksiyon riski 

• Cerrahi operasyonla tedavi edilemeyen herniler 

• Mekanik defektler… 

• HD tolere edemeyen hastalar 

• Konjestif kalp yetersizliği, 

• İskemik kalp hastalıkları 

• Ciddi damaryolu problemleri 



Diyaliz Tedavilerinin Yönetimi 

• Finansal konular diyaliz tedavi yönetiminde en önemli noktayı oluşturmaktadır. 

• Gelişmekte olan ülkelerde ithal malzemelerin pahalı oluşu nedeniyle PD HD’ye 

göre pahalı olabiliyor 

• Gelişmiş ülkelerde ise HD daha pahalı 

• Batı Avrupa ülkelerinde %30-100 oranında HD PD’ye göre daha pahalı  

• Doğu Avrupa ülkelerinde PD’nin maliyeti HD’ye göre düşük 

• Kuzey Amerika'da ise bu oranlar %22-52 arasında değişmekte 



• Ülkemizde diyaliz 
hizmetlerinin yönetiminde 

• HD:%39,81 

• PD:14,29 iken 

 

• ABD’de tüm diyaliz 
hizmetlerinin %69’u iki özel 
diyaliz firması tarafından 
sağlanıyor. 



Diyaliz Tedavilerinin Yönetiminde 

• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hemşire ve hekimlerin PD 

hakkında yeteri kadar bilgisi var mı? 

• Hekimin, ABD ve İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre; 

• Hekimlerin önerileri 

• HD %65 

• PD %35 

 

 



• %87 oranında hekimlerin, diyaliz modalitesi tercihinde etkin olduğu gösterilmiş 



Diyaliz Tedavilerinin Yönetiminde 

• Diyaliz öncesi tedavi yönteminin seçiminde eğitim 

• Diyaliz tedavisi öncesi hastalara verilen eğitim sonrası modalite seçiminde PD 

tercihinin daya yüksektir 

 

Golper T. Patient education: can it maximize the success of therapy? Nephrol Dial 
Transplant 2001;16(Suppl. 7):20–4.  



Diyaliz Tedavilerinin Yönetimi 

• Sosyal/kültürel etkiler  

• Yaşama alanlarının küçük olması 

• Aile bireylerinin tedaviye dahil olmamaları/istememeleri HD tercihi iken 

• Almanya ve Honkong’da 

• Merkezlere olan mesafe 

• Kanada, İngiltere ve Latin Amerika'da merkez ve hastanelerin uzak olması nedeniyle PD oranında artma 

• Japonya’da ise hastaların tercihi tedaviyi hastane veya klinikte almak istemleri 

 

Little J, Irwin A, Marshall T, et al. Predicting a patient’s choice of dialysis modality: experience in a United Kingdom renal depart- ment. Am J Kidney 
Dis 2001;37:981–6.  
Nissenson AR, Prichard SS, Cheng IK, et al. Non-medical factors that impact on ESRD modality selection. Kidney Int 1993; 40(Suppl.):S120–7  



Diyaliz Tedavilerinin Yönetimi 

• Hastaların çalışma durumu  
• HD ve PD arasında fark  

• Hasta tercihi 
• Eğitimi düzeyi 

• Öz bakım ihtiyaçları 

• Kültürel düzeyi 

• İnançları 

• Maddi konular 

• Sosyal destek 

 

Diyaliz Tedavilerinin Yönetimi 

Hasta 
tercihi 

Maddi 
konular 

Hekim / 
Hemşire  



• Sunu planı 

• Türkiye  ve dünyadaki RRT modalitelerinin yönetimi 

• Diyaliz tedavilerinde bakımın hizmetlerinin yönetilmesi 



• Diyaliz hizmetlerinin yönetiminde hemşirelik 

• Bakımın merkezinde yer alır 

• Verilen bakım merkezden merkeze fark gösterebilir 

• Dünyada ve Türkiye'deki eğitim farklılıkları ön planda 



Uluslararası 
dernekler 



• En az 2000 saat 

• Neproloji departmanında diyaliz 

alan veya alacak olan hastalar ile 

çalışmış 

• Başvurudan önce iki yıl öncesinde 

diyaliz tedavisi alan hastalarla 

çalışanlara eğitim 

vermiş/supervising yapmış olmak 

• 20 saat teori 

• Son iki yıl içinde nefroloji 

hemşireliği sürekli eğitimine 

katılmak 

Diyaliz 
Hemşireliği-ABD 



Pratisyen Hemşire 

• Yüksek lisans mezunu 
olmak 

• Başvuru öncesi üç yıl 
boyunca en az 3000 
saat alanda deneyim 

• 30 saat teori 

• Son üç yıl içinde 

nefroloji hemşireliği 

sürekli eğitimine 

katılmak 

 

 



Diyaliz 
Teknikerliği 

• Lise ve dengi okul mezunu 
olmak 

• Çalıştığı kurumda eğitim 
programı almak 

• En az altı ay veya en az 1000 
saat çalışma 

 



• En az 5000 saat çalışmak 

• 5 yıl boyunca sürekli diyaliz 

teknikeri olarak çalışmak 

• 30 saat teori 

• Son üç yıl içinde diyaliz 

teknikerliği sürekli eğitimine 

katılmak 

Diyaliz Teknikerliği-
Advanced 



Hemşirelik- 
Avustralya  
• Hemşireler kurumlarda verilen eğitim ile diyaliz hemşiresi oluyor 

• Nefroloji hemşireleri ve eğitim hemşireleri takibinde 

• Nefroloji hemşireliği 

• Lisans mezunu olma 

• 20 saatlik sürekli eğitme katılma 

• Mezuniyet sonrası 18 aylık eğitim 

• (a professional practice program (Graduate Nurse Program) in Nephrology 

Nursing) 

• Anatomy and physiology 

Nephrology nursing practice 

Pharmacology 

Nutrition 

Psychosocial aspects of CKD 

Principles of dialysis treatment 

Circulatory process for hemodialysis 

Concepts of renal transplant 



• Diyaliz teknolojileri 

bölümü mezunu 

olmak 

• İstenilen sınavlardan 

başarı olmak 

 

Diyaliz 
Teknikerliği- 
Avustralya  



Hemşirelik-
Kanada 

• Sertifika Kanada Hemşireler Birliği 

tarafından onaylanıyor (20 branştan 

biri) 

• İki yıl nefroloji hemşireliği deneyimi 

• Online sınav 

• Sertifika devamı için  

• Beş yıl içinde 100 saatlik sürekli eğitime 

katılma 

 



Hemşirelik- 
İngiltere 
• Diyaliz deneyimi hemşireler 

• Bir ay gözlem ve toplam 12 ayda 

diyaliz hemşireliği 

• Nefroloji hemşireliği  

• 6/1 yıllık nefroloji hemşireliği kursuna 

katılma (online-uygulama-sınıf eğitimi) 

(kredilendirilme ve eğitim yeri 

üniversiteler) 

• Lisansüstü eğitim ile pratisyen 

hemşireler 
• Bir sömestrlik/daha kısa (part-time, ful time) diyaliz teknikerliği 

programı (medikal teknikerler için) 
• Diyaliz teknikerliği lisans programı 
• Hemşire yardımcılığı pozisyonları var 



Hemşirelik- 
Türkiye 

• Hemşirelik mezunu 

• Lisans ve lise 

• Sertifikasyon 

• Diyaliz teknikerliği 

 

 

• Uzman/pratisyen nefroloji/diyaliz 

hemşireleri YOK 



• Diyaliz hizmetlerinin yönetimi ve hemşirelik 

• Uluslararası ve Türkiye diyaliz tedavisi bakım farkları 



ABD Diyaliz Merkezi 

Hasta 

Pratisyen 
Hemşire 

Diyetisyen 

Sosyal 
Hizmet 
Uzmanı 

Diyaliz 
Teknikeri 

Diyaliz 
Hemşiresi / 

Nefroloji 
Hemşiresi 

Hasta 

Hekim 

Diyaliz 
Teknikeri 

Diyaliz 
Hemşiresi 

• Diyetisyen 
• Kurum Yöneticisi 
• Cerrah (AVF) … 

• Nefrolog/medikal direktör 
• Kurum Yöneticisi 
• Psikolog 
• Cerrah (AVF)… 

Türkiye Diyaliz Merkezi 



Yeterli hemşire sayısı 

• Türkiye 
• 5 hastaya 

 

• ABD 
• 4 hastaya 

Bir hemşire veya teknisyen 

Bir teknisyen 

3 teknisyene bir hemşire 



Türkiye’de Diyaliz Hemşireliği 

• DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  

• Resmi Gazete:18.06.2010-27615  

 



Yönetemelik-Hemodiyaliz 

• Hemodiyaliz seansı öncesinde, hemodiyaliz sırasında ve sonrasında hastanın her türlü 

tıbbi bakımını, 

• Nefroloji uzmanı, sertifikalı uzman tabip ve sertifikalı tabibin direktiflerine göre yapmak, 

• Hemodiyaliz hastalarına eğitim vermek, 

• Rutin hasta takiplerini yapmak, 

• Tedavilere ilişkin kayıtları tutmak, 

• Hemodiyaliz cihazlarını diyalize hazırlamak, 

• Diyaliz setlerini hazırlamak, hastanın damar yolunu açmak, 

• Sterilizasyon ve yüzey dezenfeksiyon işlerini yürütmekle görevlidir.  



Yönetemelik- Periton Diyaliz 

• Periton diyalizi hemşiresi nefroloji uzmanının direktifleri doğrultusunda rutin 

hasta takiplerini yapmak, 

• Hastalara eğitim vermek, takip ve tedavilere ilişkin kayıtları tutmak 

• Tedavinin gerektirdiği uygulamaları ve testleri yapmakla görevlidir 

• Hastaların sağlık durumunun gerektirdiği hallerde ve nefroloji uzmanının tespit 

edeceği kurallar çerçevesinde periton diyalizi hastalarının ev ziyaretlerini yapar. 

• Bu ziyaretlerin programlanması ve uygulanması sırasındaki ihtiyaçlar, merkez 

tarafından temin edilir.  



Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz  

• Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sağlıkta 

Kalite ve Akreditasyon 

Daire Başkanlığı - 2016 

 



• Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.  

• Hastaların tıbbi takibinin etkin şekilde yapılması sağlanmalıdır.  

• Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır  

• İlacļarın güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.  

• Enfeksiyonların önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.  

• Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.  

• Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.  

 

 

Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz  



• Hasta, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri hakkında bilgilendi- rilmelidir.  

• Hastaya bakım süreci ile ilgili gerekli eğitimler verilmelidir.  

• Hasta, organ ve doku nakli merkezlerine başvurması hususunda 

bilgilendirilmelidir.  

• İ̇nsan kaynaklarının yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.  

• Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklere yönelik iyileştirme 

çalışmaları yapılmalıdır.  

• C ̧alışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.  

 

 

Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz  



Pratisyen hemşire- ülkemizde yok 

• Hemşire eğitimi 

• Laboratuvar testleri ve tanı testlerinin 

• İstemi, değerlendirilmesi, takibinde gerekli ise hekime sevki 

• Diyaliz tedavisinin, ideal kilonun takibi ve hasta ile değerlendirilmesi 

• İnfeksiyon takibi, lab. testleri ve gerektiğinde konsültasyon istemi 

• İlaç reçetelendirilmesi ve kullanılan ilaçların takibi 

• Hastanın diyet takibi ve gerektiğinde diyetisyen ile görüşme 

• Damar yolu ulaşımının takip ve devamlılığını sağlama 

• Düzenli diyaliz öncesi eğimleri yapma 

https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information 
https://www.annanurse.org/download/reference/practice/pdFactSheet.pdf  

https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
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https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
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https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
https://www.annanurse.org/download/reference/practice/pdFactSheet.pdf


Diyaliz Hemşiresi 

• Merkezde hasta olduğu her an hemşire bulunma zorunluluğu 

• Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında hastayı değerlendirir.    ??? 

• Tedavi için hedefler koyar ve hastanın diyaliz tedavisine yanıtını değerlendirir 

• Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bakımı planlar ve uygular 

• Hasta ve ailesini birlikte ele alır; hedefler koyar, geri bildirimlerde bulunur 

• Laboratuvar testlerini, ilaçları ve tedaviyi değerlendirir geri bildirimde bulunur. 

• Eğitimlere destek verir 

https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information 
https://www.annanurse.org/download/reference/practice/pdFactSheet.pdf  

https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
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https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
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https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
https://www.annanurse.org/professional-development/practice/scope-of-practice/background-information
https://www.annanurse.org/download/reference/practice/pdFactSheet.pdf


Dünyada PD Hemşireliği 

• Bakım ve eğitimden sorumlu hemşirelerdir.  



Diyaliz teknikeri 

• Hastanın bakımından sorumludur 

• Diyaliz süresince hastayı takip eder 

• Diyaliz makinasının hazırlığı ve güvenlik kontrollerini yapar 

• Kayıt tutar 

• Kanülasyon yapabilir 

• Heparin ve IV izotonik solüsyon uygulayabilir 

• Topikal anestezikleri uygulayabilir 

Ülkeler veya bölgesel 
kurallara göre uygulama 
yetkisi kısıtlı olabilmekte 



Sonuç olarak… 

• Merkez farkı, ülke farkı olsa bile, 

• Diyaliz hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde temel ögeyi hemşireler oluşturmaktadır. 

• Hizmetin ve bakımın geliştirilebilmesi adına yapılacak 

• Hemşirelerin diyaliz tedavilerinin yönetiminde ülkemizde daha fazla söz sahibi olması 

• Eğitim düzenlemeleri 

• Araştırmaların yapılması ve iyi kayıt sistemlerinin geliştrilimesi 

• Kurumların protokol geliştirmesi 

• Kılavuzların geliştirilmesi 

 



Teşekkür ederim… 


