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 Приказати спровођење сестринских  интервенција у 

хемодијализи 



 

 

 

    Рад медицинских  сестара са бубрежним болесницима 

помиње  се од 1915. године 
 

 1952. године Coleman и Merrill први пут су описали рад 

медицинске сестре у хемодијализи.  
 

 10. април 1960.г., приказaно је функционисање А-В шанта, 

чиме  је заправо и започело редовно лечење бубрежних 

болесника хемодијализом 



 

 

 

 

 

 

 Опис важности, сложености, оптерећености и 

одговорности у раду медицинске сестре на хемодијализи, 

превазишао би оквире овог рада, који има за циљ  да  

наведе сестринске интервенције које  се спроводе у 

терапији хемодијализом 



 Хемодијализа је терапијски поступак  у лечењу хроничне  

бубрежне инсуфицијенције, при чему  се уклањају штетне 

материје у крви, кроз полупропустљиву мембрану 

дијализатора у контакту са дијализном течношћу 





 

 припремљена и стерилисана вода за хемодијализу 

 стерилисан апарат за хемодијализу 

 контрола крвних модула 

 контрола  детектора на дијализној страни 



 психичка припрема-значај лечења хемодијализом 
 

 физичка припрема 



 приступ крвотоку 

 

 прикључење болесника на апарат за хемодијализу 







 болесник-крвни притисак, пулс, парћење субјективних 

симптома, губитка телесне тежине, стална контрола 

параметара дијализе 
 

 апарат-артеријски и венски притисак, хепаринска пумпа, 

праћење крвних линија и дијализатора, боја крви 





 порука на апарату говори о времену за искључење 

 искључује се ултра филтрација  

 смањене протока крви 

 враћање крви из екстаркорпоралног система 

физиолошким раствором 

 провера клиничког стања пацијента 

 уклањање игала 

 збрињавање фистуле 





 дезинфекцији предходи уклањање материјала коришћеног 

при дијализи и прање апарата 

 

 пребацивање апарата на дезинфекцију 





 спремање сале за хемодијализу за следећи дијализни 

третман 

 

 монтирање АВ линија и дијализатора  

 

 припрема осталог материјала за дијализу 



Саржаји здравстевно-васпитног рада са болесницима на 

хемодијализи: 

 

 упознавање болесника са  болешћу и методама лечења 

 приципи заштите од инфекције 

 исхрана бубрежних болесника 

 одржавање личне хигијене 

 физичка активност 
 

 



 

 годишња књига хемодијализе 

 дневна књига хемодијализе 

 протоколи за евиденцију, е-поетина,гвожђа и остале 

терапије 

 књига стерилизације 

 књига за евиденцију Т у фрижидерима за депоновање 

лекова који захтевају одређену микро климу 

 е- фактурисање 

 статистички извештај 

 





 Успешност лечења хемодијализом  подразумева познавање 

и правилно спровођење сестринских интервенција у 

лечењу хемодијализом 
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