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Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

• Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında 

infeksiyon önemli bir morbidite ve mortalite nedeni

– Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar

– Hastane ortamı ile sık temas

– Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

– İkinci en sık ölüm nedeni bakteriyel infeksiyonlar 

(%15)

USRDS 2003.

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

• Hemodiyaliz ünitelerinde çok sayıda hastanın eş 
zamanlı olarak hemodiyalize alınması

• İnfeksiyon etkenlerinin personelin elleri, 
kontamine alet/malzemeler veya yüzeyler 
aracılığı ile hastadan hastaya bulaşma riskinde 
artış



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hepatit B İnfeksiyonu (CDC verileri)

– 1974’de kronik hemodiyaliz hastalarında yeni 

gelişen HBV infeksiyonu insidansı %6.2

– 1980’de tüm hemodiyaliz hastaları arasında 

HBV insidansı %1 (1999’da %0.06)

– Hemodiyaliz hastalarında kronik HBV 

infeksiyonu prevalansı

1976: %7.8

1980:%3.8

1999:%0.9 MMWR 2001;50(RR-5).



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• The Dialysis Outcomes and Practice Patterns 

(DOPPS) Study:

– Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Japonya ve 

ABD’de rastgele seçilmiş 308 hemodiyaliz merkezi

– HBV serokonversiyon hızı: 0.4-1.8/100 hasta-yılı

– Seçilen merkezlerin %78.1’inde HBV serkonversiyon 

hızı “sıfır”

• HBV’nin yüksek düzeyde endemik olduğu 

ülkelerde hemodiyaliz hastalarında HBV 

prevalansı hala yüksek

– Çin’de %14.6 Kidney Int 2003;63:222-2229.

Nephrol Dial Transplant 2009 24:1598-1603.



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hemodiyaliz hastalarında Hepatit B salgınları:

– Yüzeylerin, alet/malzemelerin uygun 

dezenfeksiyonunun sağlanmaması

– Multidoz flakonların ve intravenöz 

solüsyonların uygunsuz kullanımı

– Enjeksiyonla verilecek ilaçların hasta bakım 

alanlarına yakın yerlerde hazırlanması

– Personelin HBs Ag-pozitif ve HBs-Ag negatif 

hastalara eş zamanlı bakım vermesi

MMWR 2001;50(RR-5).



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hepatit C İnfeksiyonu (CDC verileri)

– Kronik hemodiyaliz hastalarında non-A, non-B 

hepatit insidansında azalma (1982’de %1.7, 

1997’de %0.2)

– 1990 sonrasında hemodiyaliz hastalarında 

yıllık HCV insidansı %0,73-%3

– Hemodiyaliz hastalarında anti-HCV prevalansı

Erişkinlerde %10-36

Çocuklarda %18.5

MMWR 2001;50(RR-5).



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• The Dialysis Outcomes and Practice Patterns 

(DOPPS) Study:

– Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Japonya ve 

ABD’de rastgele seçilmiş 308 hemodiyaliz merkezi

– Erişkin hemodiyaliz hastalarında ortalama HCV 

prevalansı %13.5 (%2.6-%22.9)

– HCV serokonversiyon hızı: %1.2-%3.9/100 hasta-yılı 

(Merkezlerin yarısından çoğunda “sıfır”)

• Hemodiyaliz hastalarında HCV seroprevalansı 

genel popülasyondaki HCV prevalansına 

genellikle paralel değil. Kidney Int 2003;63:222-2229.

Nephrol Dial Transplant 2009 24:1598-1603.



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonu için risk 

faktörleri:

– Kan transfüzyonu öyküsü

– Transfüzyonla verilen kan hacmi

– Uzun süredir hemodiyaliz programında olan 

hastalar

< 5 yıldır hemodiyalize giren hastalarda anti-HCV 

seroprevalansı= %12

> 5 yıldır hemodiyalize giren hastalarda anti-HCV 

seroprevalansı= %37
Am J Kidney Dis 1993;22:568-73.

Semin Dial 1994;7:124-7.



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hemodiyaliz hastalarında Hepatit C salgınları:

– İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyum eksikliği

– Yüzeylerin, alet/malzemelerin uygun 

dezenfeksiyonunun sağlanmaması

– Multidoz flakonların uygunsuz kullanımı

– Enjeksiyonla verilecek ilaçların hasta bakım 

alanlarında yakın yerlerde hazırlanması

MMWR 2001;50(RR-5).



Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar

• Hepatit D infeksiyonu

• HIV infeksiyonu

– ABD’de hemodiyaliz hastalarında HIV 

seroprevalansı: %1.4

– Hemodiyaliz ünitesinde hastadan hastaya 

geçiş bildirilmemiş

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

• Bakteriyel infeksiyonlar

– İkinci en sık ölüm nedeni (%15)

– Vasküler giriş yeri infeksiyonu (%28), 

– Akciğer infeksiyonu (%25)

– Üriner sistem infeksiyonu (%23)

– Cilt-yumuşak doku infeksiyonu (%9)



Vasküler Giriş Yeri İnfeksiyonları

• S. aureus, koagülaz-negatif stafilokoklar, gram-
negatif basiller, diğer gram-pozitif koklar 
(özellikle enterokoklar), mantarlar

• İnfeksiyon riski:
– Santral kateterler > greftler > nativ AV fistüller

– Diğer risk faktörleri: 

• Alt ekstremitenin kullanılması, yeni “access” 
cerrahisi, travma, hematom, dermatit, kaşıma, 
yetersiz kişisel hijyen, kötü teknik, ileri yaş, 
diabetes mellitus, immünsupresyon, demir 
yüklenmesi



Bulaş Yolları

• Eksojen:

– Kontamine diyaliz sıvıları veya aletleri, ortak 

kullanılan ilaç şişelerinin kontaminasyonu, vb.

N Engl J Med 2001;344:1491-1497.

• Endojen:

– Hasta florasındaki bakterilerin invazyonu



Antimikrobiyal Direnç Sorunu

• Hemodiyaliz hastalarında çoğul dirençli 
nozokomiyal patojenlerle kolonizasyon ve 
infeksiyon daha sık:

– Vankomisin dirençli enterokok (VRE)

– Vankomisin “intermediate” S. aureus (VISA)

– Vankomisin dirençli S. aureus (VRSA)

– Çoğul dirençli gram-negatif basiller:

• P. aeruginosa, S. maltophilia, 
Acinetobacter spp.

Lancet 1988;1:57-8.

N Engl J Med 1999;340:493-501.

MMWR 2002;51:505-507.



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

Cihaz/Malzemeler ve Ortamdaki Yüzeyler

• Hemodiyaliz makinaları ve parçaları virusların ve 

patojen bakterilerin hastadan hastaya bulaşında 

önemli rol oynar:

– Yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu

– El hijyeni kurallarına uyum



Hemodiyaliz Üniteleri İçin 

İnfeksiyon Kontrol Programı
• İnfeksiyon kontrol önlemleri

– Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar ve patojen 
bakterilerin hastadan hastaya bulaşını önlemeye 
yönelik uygulamalar

– Hepatit B ve Hepatit C için rutin serolojik tarama 
testleri

– Hepatit B için aşılama

– HBs-Ag-pozitif hastaların izolasyonu

– Akılcı antibiyotik kullanımı

• Sürveyans

• İnfeksiyon kontrol eğitimi

• Yazılı politika ve prosedürlerin bulunması ve 
belirli aralıklarla güncellenmesi



Tanımlar

• Kritik aletler: 

– Steril vücut boşluklarına ve vasküler sisteme 

giren aletler (sterilizasyon)

• Yarı-Kritik aletler: 

– Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması 

olan aletler (yüksek düzeyde dezenfeksiyon)

• Kritik olmayan alet ve yüzeyler: 

– Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (yerler, 

duvarlar, mobilyalar, tansiyon aleti, vb.) (temizlik)



Standart Önlemler

• Kanla, her türlü vücut sıvısı ve ter dışında her tür 

vücut salgısı ile,

• Mukoza ile,

• Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında steril 

olmayan ELDİVEN giyilmelidir.

• Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni 

sağlanmalıdır.



Standart Önlemler

• Aynı hasta üzerinde kirli bir bölge ile temas 

sonrasında temiz bir alana geçerken ve hastadan 

hastaya geçerken eldiven çıkarılıp el hijyeni 

sağlanmalıdır.

• Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihtimali 

bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, 

önlük giyilmelidir.



Standart Önlemler

• Hastanın marker sonuçlarının negatif olması, 

infekte olmadığı anlamına gelmez.

• İnkübasyon süreleri:

– Hepatit B=50-180 gün

– Hepatit C=30-150 gün

– HIV=30-90 gün



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

• Eldiven kullanımı
– Hastalarla ve hasta çevresindeki yüzeylerle temas 

sırasında mutlaka eldiven giyilmeli

• Bir hastadan başka bir hastaya geçerken 
eldiven çıkarılarak el hijyeni sağlanmalı

• Her diyaliz istasyonunda steril olmayan temiz 
eldiven bulunmalı

• Gereken durumlarda maske, gözlük, önlük 
kullanımı
– Kanla kontamine olan giysiler değiştirilmeli

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

• El hijyeni

– Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlarda en 

önemli bulaş yolu sağlık personelinin elleri

– Hastane ortamında normal su ve sabunla el 

yıkama yeterli değil

• Antimikrobiyal solüsyonlar kullanılmalı: 

Klorheksidin glukonat, alkollü el antiseptikleri, vb. 



El Hijyeni

• Alkol içeren preparatlar (%60-95 alkol)

– Viruslar, bakteriler ve funguslar üzerinde hızlı etki

– Cilt üzerinde gözle görülebilir kirlenme ve organik 

materyal varlığında etkili değil.

– Kullanım kolaylığı



El Hijyeni

• Su ve normal sabunla el yıkama

– 15 saniye: ciltteki bakteri sayısında 0.6-1.1 log10

azalma

– 30 saniye: ciltteki bakteri sayısında 1.8-2.8 log10

azalma

– 1 dakika: ciltteki bakteri sayısında 2.7-3.0 log10 azalma

• Alkollü el antiseptikleri: 30 saniyede 3.4-5.8 

log10 azalma



El Hijyeni İçin 
Beş Endikasyon Kuralı

ASEPTİK 

İŞLEMLERDEN 

ÖNCE

HASTA İLE 

TEMAS 

ÖNCESİNDE

HASTA İLE 

TEMAS 

SONRASINDA

HASTA 

ÇEVRESİNDEKİ 

YÜZEYLERLE 

TEMAS 

SONRASINDA

VÜCUT 

SIVILARI İLE 

TEMAS 

SONRASINDA



Temel İlkeler



Hemodiyaliz Ünitelerinde  

El Hijyeni

• Dokuz farklı diyaliz ünitesinde yapılan gözlem 
çalışması:

– 30’ar dakikalık 495 gözlem

– Eldiven giyilmesi gereken 977 aktivite

Eldiven kullanma oranı= %93

– El hijyeni sağlanması gereken 1902 aktivite

Hasta ile temas öncesinde el hijyeni sağlama 
oranı= %14

Hasta ile temas sonrasında el hijyeni sağlama 
oranı= %36

Nephrol Dial Transplant 2005:20:1164-1171.



Hemodiyaliz Ünitelerinde  

El Hijyeni

• Hasta/hemşire sayısı arttıkça el hijyeni 

kuralarına uyum azalıyor.

• Diyaliz seans sayısı artıkça uyum azalıyor.

• Hastanın serolojik belirleyicilerinin pozitif 

olması personelin tutumunu değiştirmiyor.

Nephrol Dial Transplant 2005:20:1164-1171.



Hemodiyaliz Ünitelerinde  

El Hijyeni

• ABD’de 45 hemodiyaliz ünitesine gönderilen 
anket formu:

– Kişisel korunma önlemleri, kan yoluyla 
bulaşan hastalıklardan korunma, vb. 
başlıklardaki bilgi düzeyini sorgulayan beşli 
skala

– Anketin doldurularak geri gönderilme 
oranı=%60 (420 kişi)
• Hemşire ve teknisyen

Am J Infect Control 2006:34:100-107.



Hemodiyaliz Ünitelerinde  

El Hijyeni

• Diyaliz hastalarının kan yoluyla bulaşan 

hastalıklar yönünden risk grubunda olduğunu 

düşünenler %35

• Sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan 

hastalıklar yönünden risk grubunda olduğunu 

düşünenler %46

• Sağlık çalışanlarının el hijyeni kurallarına 

uyduğunu ve gereken durumlarda eldiven 

giydiğini düşünenler %36
Am J Infect Control 2006:34:100-107.



Hemodiyaliz Ünitesinde

Hastalarla Temas Öncesinde El Hijyeni
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Hemodiyaliz Ünitesinde

Hastalarla Temas Sonrasında El Hijyeni
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Hemodiyaliz Ünitesinde 

Eldiven Kullanma Durumu
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Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

• İlaçların hazırlanması:

– İlaçlar hasta bakım alanların fiziksel olarak 
ayrılmış, temiz bir alanda hazırlanmalı

– Multidoz flakonların kullanımından kaçınılmalı

– Multidoz flakon kullanımı zorunlu ise hasta 
dozları temiz bir alanda hazırlanmalı, her 
girişte diyafram antiseptik solüsyonla 
silinmeli

– İlaçlar bir hasta başından diğer hasta başına 
taşınmamalı

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri
• Hemodiyaliz sırasında kullanılmak üzere hasta 

başına getirilen malzemeler hastaya özel olmalı

– Bu mümkün değil ise malzemeler başka bir 
hastada kullanılmadan veya temiz bir alana 
transfer edilmeden önce temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmeli

– Temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 
mümkün olmayan malzemeler (flaster, bez 
manşonlu tansiyon aletleri gibi) mutlaka 
hastaya özel olmalı

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

• İlaç dağıtımı sırasında ortak ilaç taşıma arabaları 
kullanılmamalı, 

• İlaç şişeleri, enjektör, pamuk, vb. malzemeler 
ceplerde taşınmamalı

• İlaç dağıtımı için tepsi kullanılıyorsa vaka 
aralarında temizlenmeli

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine Özel 

İnfeksiyon Kontrol Önerileri

• Temiz alan-kirli alan ayrımı net bir şekilde 

yapılmalı:

– Temiz alan: ilaçların hazırlandığı, saklandığı, 

diğer temiz malzemelerin bulunduğu alan

– Kirli alan: Kullanılmış malzemelerin/cihazların, 

kan-idrar örneklerinin bulunduğu alan

– Temiz alana kirli malzeme veya kan 

örneklerinin girişine izin verilmemeli

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine 

Özel İnfeksiyon Kontrol Önerileri
• Basınç monitörlerinin kanla kontamine olmasını 

önlenmeli:

– Eksternal venöz ve arteriyel basınç 

transdüser filtre veya koruyucuları 

kullanılmalı, her hasta için değiştirilmeli ve 

tekrar kullanılmamalı

• Diyaliz istasyonu (sandalye, yatak, masa, 

makina,vb.) her hastadan sonra temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmeli 

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerinde 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri
• Her kullanım sonrasında hemodiyaliz 

makinasının iç dolaşımı, hasta için kullanılan 

makas, stetoskop, tansiyon aleti vb. dezenfekte 

edilmeli. 

– Çamaşır suyu, klor tablet, kuaterner ammonyum 

solüsyonları, alkol bazlı hızlı etkili solüsyonlar

• Personel için hastaların tedavi gördüğü alanda 

yemek-içmek yasak!

– Hastaların yemek yemesinde sakınca yok. 

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Ünitelerine Özel 

İnfeksiyon Kontrol Önerileri

• HBsAg-pozitif hastalar ayrı bir odada, farklı bir 

makinada diyalize alınmalı, bu odadaki 

malzemeler diğer hastalar için kullanılmamalıdır.

• HBsAg-pozitif bir hasta ile ilgilenen personel eş 

zamanlı olarak diğer hastalara bakım 

vermemelidir. 

• HCV-pozitif hastalar için izolasyon gerekli değil.

– HCV seroprevalansının yüksek olduğu ünitelerde 

düşünülebilir. 
MMWR 2001;50(RR-5).

Neprol Dial Transplant 2002;17(Suppl 7):72-87.

Kidney Int 2008;73(Suppl 109):S46-S52.



Hepatit B ve Hepatit C İçin Tarama
Hasta Başlangıçta Ayda 

Bir
Altı Ayda 
Bir

Yılda 
Bir

Tüm hastalar HBs Ag
Anti-HBc
Anti HBs
Anti HCV

ALT
HBV’ye duyarlı HBs Ag

Anti-HBs pozitif 
(≥10mIU/ml), anti-
HBc negatif

Anti HBs

Anti-HBs ve anti-
HBc pozitif

HBV için ek teste gerek yok.

Anti HCV negatif ALT Anti-HCV

MMWR 2001;50(RR-5).



Kidney Int 2008;

73(Suppl 109):S1-S99.



HCV İçin Tarama

• Bir hemodiyaliz ünitesinde nozokomiyal bulaş 

sonucu geliştiğinden şüphelenilen yeni bir HCV 

infeksiyonu saptanır ise:

– Aynı ünitede diyalize giren tüm hastalar 

maruziyet yönünden değerlendirilmeli ve HCV 

RNA bakılmalı (NAT)

– İlk NAT sonucu negatif bulunan hastalar 2-12 

hafta içinde bir kez daha aynı yöntemle test 

edilmeli

Kidney Int 2008;73(Suppl 109):S1-S99.



HIV İçin Tarama

• CDC Önerisi:
– HIV serolojisinin başlangıçta bakılması ve belirli 

aralıklarla izlenmesi gerekli değil.

• European Best Practice Guidelines Expert 
Group on Hemodialysis, European Renal 
Association:
– Hastalara doğru danışmanlık hizmeti verebilmek için 

(antiretroviral tedavi, profilaksi, vb.) başlangıçta 
onam alınarak tüm hastalar için HIV serolojisi 
bakılmalı

– Rutin takibe gerek yok 

MMWR 2001;50(RR-5).



Aşılama

• Kronik böbrek yetmezliği hastalarında 

aşılamaya azalmış yanıt

– Üremi ilişkili immünsupresyon

– Aşılamaya daha düşük titrede antikor yanıtı

– Zaman içinde antikor titrelerinde azalma 

• Aşılama ihmal edilmemeli



Recommended Adult Immunization Schedule, United States-2014.

http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html



Recommended Adult Immunization Schedule, United States-2014.

http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html



Hepatit B İçin Aşılama

• HBV’ye duyarlı tüm hastalar aşılanmalı

– %50-60 antikor yanıtı

– Aşılanan hemodiyaliz hastalarında HBV bulaş 

riskinde %70 azalma

– Aşılamaya hemen başlanmalı

– Etkinliği arttırmak için çift doz aşı (40 µg/doz) aşı, bir 

seferde deltoid kas içine yapılmalı

• Engerix B 0, 1, 2 ve 6. aylarda

• Recombivax B 0, 1 ve 6. aylarda 



Hepatit B İçin Aşılama

• Aşılama sonrasında (4-8 hafta) anti-HBs titresi 

bakılmalı

– <10 mIU/ml ise tekrar üç/dört doz aşı yapılmalı

– ≥10mIU/ml ise yılda bir kez anti-HBs kontrolü 

yapılmalı

– Yıllık kontrollerde antikor titresi <10 mIU/ml’ye düşen 

hastalara bir doz “booster” yapılmalı (40 µg)





Diğer Aşılar

• Pnömokok
– Konjüge aşı (13 valan): >19 yaş KBY hastalarına bir 

doz PCV13 yapılmalı

– Polisakkarid aşı (23 valan): 
>19 yaş KBY hastalarına bir doz PPSV23 yapılmalı ve beş yıl 

sonra tekrarlanmalı

> 65 yaş hastalara son PPSV23 dozunun üzerinden beş yıl 
geçmiş ise bir doz daha yapılmalı

– İlk olarak PCV13 yapılmış ise PPSV23 en erken sekiz 
hafta sonra yapılmalı

– Önce PPSV23 yapılmış ise PCV13 bir yıl sonra 
yapılmalı

• İnflunza: Yılda bir kez



Diğer Aşılar

• Suçiçeği: Bağışık olmayan >13 yaş diyaliz 

hastalarına iki doz subkutan aşı (0, 4-8. haftalar)

• Hepatit A: Hepatit A geçirmemiş hastalara iki 

doz IM (0, 6-12. ay)

• Td: 10 yılda bir



Diğer Bakteriyel 

İnfeksiyonların Önlenmesi

• Hastadan hastaya bulaşı önlemek için 

infeksiyon kontrol önlemlerine uyum

• Dirençli mikroorganizmaların seleksiyonunu 

azaltmak için akılcı antibiyotik kullanımı

• Vasküler giriş yerinin bakımı

• Su analizleri



Vasküler Giriş Yerinin Bakımı

• AV fistül tercih edilmeli
– Kişisel hijyen

– Giriş öncesinde temizlik ve cilt antisepsisi

• Kateterden hemodiyalize alınan hastalar
• Santral kateter takılırken maksimum bariyer 

önlemlerine uyulmalı:  bone, maske, steril önlük, 
steril eldiven ve büyük steril örtü

• Cilt antisepsisi: %2’lik klorheksidin glukonat veya 
povidon iyot veya alkol

• Kateter yerinin seçimi, takibi, pansumanlar

Neprol Dial Transplant 2002;17(Suppl 7):72-87.

Clin Infect Dis  2011:52 (1 May). e1-e32.



Su Analizleri

• Belirli aralıklarla bakteriyolojik (üç ayda bir) ve 

kimyasal analiz (altı ayda bir)yapılmalıdır.

Parametre AAMI European 
Pharmacopoeia

Mikrobiyal 
kontaminasyon 

(kob/ml)

<200 <100 (<0.1)

Bakteriyel 
endotoksin (IU/ml)

<2 <0.25 (<0.003)



Sürveyans, Eğitim, Denetim

• Hastalara ait kayıtların saklanması
– Aşılama durumu, serolojik test sonuçları, bakteremi 

atakları, vb.

– Diyaliz istasyonu, makina numarası, işlemi başlatan ve 
sonlandıran personel, vb.

• Personel eğitimi
– El hijyeni, kişisel korunma malzemelerinin kullanımı, kan 

yoluyla bulaşan infeksiyonlar, standart önlemler, atık 
kontrolü, hemodiyaliz ünitesine özel önlemler, vb.

• Hasta ve yakınlarının eğitimi

– Kişisel hijyen, infeksiyon belirti ve bulguları, aşılama, vb.

• Denetim 



Teşekkür Ederim.


