
AAVF Hasta Diyaliz işlemleri 

Hemodiyaliz Merkezleri ile Organ 
Nakli Merkezleri Arasındaki 

Sorunlar ve Çözümleri

Dr.Sıtkı Öztinar

Özel Olbia Diyaliz Merkezi

Aralık 2019-Antalya



 Hemodiyaliz ;

 Avrupa’nın çeşitli  ülkelerinde diyaliz seans ücreti 150  
Euro civarındadır. Türkiye de, bir Avrupa Birliği adayı 
ülke olarak aynı kalitede diyaliz yapılması 
istenmektedir. Ülkemizde bir seans diyaliz ücreti 35 
euro gibi cüzzi miktara  karşılık gelmesine  rağmen, 
alınan verilere göre Hemodiyalizdeki kalite konusunda 
AB standartlarındadır.



TND 2018 YILI VERİLERİ
 Hastaların %92.6’sında KT/V 1,2’nin üstündedir. 

Genel olarak; diyalizin yeterli dozda yapıldığı 
söylenebilir.

 Beslenmenin göstergelerinden biri olan  serum  
albümin  düzeyi hastaların %89’unda 3.5gr/dl’nin 
üzerindedir. Geçen yıl bu oran %87 idi.

 Hemodiyaliz hastalarında aktif ESA kullanım oranı 
%49.3’dür ve geçen yıla göre yaklaşık %7lik bir azalma 
olmuştur.



2018 yılı sonu itibari ile  RRT(HD/PD/BTx) 
uygulanan merkez sayıları 

YAŞ Hemodiyaliz Periton Diyalizi Tranplantasyon

N % N % N %

Sağlık Bakanlığı 502 56.92 74 53.24 19 22.89

Üniversite 55 6.23 48 34.53 34 40.96

Özel 325 36.85 17 12.23 30 36.15

Toplam 882 100.00 139 100.00 83 100.00



TND verilerine göre; 2018 yılı sonu 
itibarıyla kronik HD/PD programında veya 
fonksiyonel greft ile izlenmekte olan tüm 
hastaların (çocuk hastalar dahil) tedavi 
tipine göre dağılımı.

n %

Hemodiyaliz 60.643 74.82

Periton diyalizi 3.192 3.94

Transplantasyon 17.220 21.24

Toplam 81.055 100.00



2018 yılı sonu itibari ile prevalan HD hastalarının  yaş ve cinsiyete 
göre dağılımı

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM

N % N % N %

0-19 205 0.34 196 0.32 401 0.66

20-44 4.584 7.56 3.011 4.97 7.595 12.53

45-64 14.922 24.61 9.725 16.04 24.647 40.64

65-74 9.342 15.40 7.582 12.50 16.924 27.91

>75 5.576 9.19 5.500 9.07 11.076 18.26

TOPLAM 34.629 57.10 26.014 42.90 60.643 100.00



Organ nakli ile ölümcül durumdaki ya da 
beden işlevlerinin bir kısmını yerine 
getiremeyen hastanın sağlıklı bir yaşama 

kavuşması sağlanır.



2018 yılı içinde böbrek transplantasyonu  
(BTx) yapılan hastaların verici kaynağına göre 
dağılımı.

n %

Canlı vericiden BTx / KTx from
living donor

3.012 77.81

Kadavra vericiden BTx / KTx
from deceased donor

859 22.19

Toplam / Total 3.871 100



TND verilerine göre ; 2018 yılında 3.846 
hastaya toplam 3.871 böbrek 
transplantasyonu yapılmıştır. Toplam 
transplantasyon sayısı geçen yıla (3.342) 
göre yaklaşık % 16 artmıştır.



Diyaliz yönetmeliğinde

Organ ve doku nakli merkezleri ile ilişki

MADDE 28 – (1) Merkezler; programlı 
olarak diyalize aldıkları her hastayı organ 
nakil merkezine başvurması için 
bilgilendirmek, organ nakli merkezleri de, 
nakle uygun hastaları Ulusal Bekleme 
Listesi’ne kayıt ettirmekle mükelleftir.



Organ nakli merkezlerine kayıt ile ilgili 
sorunlar

Kayıt işlemlerinin yapıldığının tespiti için 
merkezler tarafından hasta ile gönderilen 
formların Organ nakli merkezleri tarafından 
onaylanıp hasta ile birlikte geldiği merkeze 
geri gönderilmesinin sağlanması 
konusunda yaşanan sorunlar ilk olarak 
çözülmesi gereken konudur.



Kadavradan nakil için çağrılan 
hastalar ile ilgili sorunlar.

Merkezlerden kadavradan nakil  için 
çağrılan fakat çeşitli sorunlarla, hastaya 
nakil yapılmadan geri gönderildiği 
durumlarda; bu hastaların durumları 
hakkında merkezlerin yeterli bilgiye sahip 
olamaması.



Kadavradan nakil için çağrılan hastalar 
ile ilgili sorunlar.

Bu gibi durumlarda organ nakil merkezi 
nakil yapılmadan gönderilen hastalar ile 
ilgili nakil yapılmama nedenini de içeren bir 
epikriz ile hastayı geri göndermeleri, diyaliz 
merkezlerinin konuyu daha iyi takip 
etmesini sağlayacaktır. 



Kadavradan nakil için çağrılan hastalar 
ile ilgili sorunlar.

Kadavra dan nakil için çağrılıp, nakil merkezinde 
2 saat diyalize  alınan hastaların bu seanslarının 
SGK ya kayıt edilmesi sonucu, hastanın o haftaki 
bir seansının eksik kalması, hastanın tedavisinin 
tamamlanması için merkezlerin eksik kalan 
tedaviyi tamamlamak  istediğinde SGK’nın bu 
seans  ücretini ödememesi hem hastayı hem 
merkezleri mağdur etmektedir. 



Nakil merkezlerinin hastalara yaklaşımı 
ile ilgili sorunlar

Organ nakil merkezlerine başvuran Böbrek 
yetmezliği olan hastalara bilgilendirilmesi 
gerekirken 

‘’ nakil olmazsan ölürsün’’ şeklinde 
korkuya dönük yaklaşımlardan 

vazgeçilmelidir.



Nakil merkezlerinin hastalara yaklaşımı 
ile ilgili sorunlar

Örnek, aşağıda internetten organ nakli merkezi 
sayfalarından alınan soru cevap şeklindeki açıklama:

Soru 2 - Organ nakli iyi bir tedavi yöntemi midir?

Organ nakli, kronik organ yetmezliği olan hastalara    
yapılır. Organ bulunamadığında bu hastalar için tek 
sonuç; ölümdür. Organ nakli yapıldığında ise 
hastalar içimizden herhangi birisi kadar sağlıklı bir 
konuma gelirler.



Nakil merkezlerinin hastalara yaklaşımı 
ile ilgili sorunlar

Organ nakil merkezlerine başvuran Böbrek 
yetmezliği olan hastalara bu konunun 
anlatılmasında nakil olmazsan ölürsün şeklinde 
yaklaşımlar, nakil merkezlerinden kendi diyaliz 
merkezlerine dönen hastaların, hastalığın 
geleceği ve yaşam şekilleri ile düşüncelerine 
olumsuz etki yapmakta ve bu hastaların 
merkezler ile uyum sorunları artmaktadır. 
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