
PLAN LECZENIA I OPIEKI DLA PACJENTA: hospitalizacja w celu wytworzenia przetoki (AVF) do HD

Zapoznanie pacjenta ze ?wiadom? 
zgod? i wyja?nienie w?tpliwo?ci przez 

lekarza

Zgoda 
na zabieg i 

hospitalizacj??

Tak

Przyj?cie w IP przez 
piel?gniark? i lekarza

Brak mo?liwo?ci hospitalizacji - 
odmowa przyj?cia, wydanie karty 

informacyjnej z zaleceniami

Niezb?dne badania laboratoryjne oraz 
za?o?enie wk?ucia do?ylnego do 

nieoperowanej ko?czyny

Zapoznanie z: kart? praw pacjenta, 
topografi? oddzia?u; podpisanie niezb?dnych 

przy przyj?ciu o?wiadcze? i zgód

Okre?lenie terminu zabiegu 
(zwykle dnia nast?pnego)

W sali operacyjnej:
1.po?o?enie na stole operacyjnym

2.przygotowanie do zabiegu przez piel?gniark? i 
lekarza

3.umycie skóry ?rodkiem dezynfekuj?cym
4.okrycie ja?owymi serwetami

5.zabieg
6.za?o?enie opatrunku

7.umieszczenie operowanej ko?czyny w temblaku

Funcja AVF dobra?
Wypis: karta informacyjna, 

zalecenia i wyja?nienie 
w?tpliwo?ci przez lekarza

Lekarz przeprowadza ocen? naczy? 
do zabiegu pod USG

Pacjent w Izbie Przyj?? (IP) 
wymagaj?cy wytworzenia AVF

stan naczy? 
umo?liwia wytworzenie 

AVF

Tak

Lekarz zaznacza miejsce 
naci?cia skóry kolorem fioletowym 

i okre?la wst?pnie rodzaj 
znieczulenia

Nie
Brak mo?liwo?ci 
wytworzenia AVF

Wymagane dokumenty (podkre?lono niezb?dne): 1. skier. do szpitala (oddzia? nefrologii) 2. skier. do SD (je?eli 
dotyczy), 3. podpisana zgoda, 4. wyniki bad. lab. (morfologia, Na, K, mocznik, kreatynina, INR, APTT, CRP), 5. 

kopia wyniku grupy krwi (je?eli oznaczono), 6. karta informacyjna z epikryz? (obejmuj?ca dotychczasowy 
przebieg PChN (istotne informacje) z histori? dost?pu naczyniowego, list? chorób towarzysz?cych, uczulenia, 

list? zalecanych leków)

Pacjent ma 
sta?y dost?p naczyniowy lub 

nie wymaga dializ

Tak

Brak wskaza? do hospitalizacji - 
odmowa przyj?cia, wydanie karty 

informacyjnej z zaleceniami

Zmiana planu leczenia na 
za?o?enie cewnika 

tunelizowanego do HD

Nie

Konsultacja 
anestezjologa - okre?la 

ostatecznie rodzaj 
znieczulenia

Rodzaj 
znieczulenia Splot ramienny

Nasi?kowe (miejscowe)

Przed zabiegiem:
1.umycie myd?em wskazanej okolicy 
(optymalnie prysznic ca?ego ca?a),

2.przebranie w jednorazowe ubranie

Powrót na sal? chorych

W razie bólu: zg?oszenie piel?gniarce i przyj?cie ?rodka 
p/bólowego

Kolejnego dnia ocena przez lekarza efektu zabiegu

Nie

TakNieMo?liwe przed?u?enie hospitalizacji 
- mo?liwa ponowna interwencja
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