
?CIE?KA OPIEKI: hospitalizacja w celu za?o?enia cewnika tunelizowanego (CT) do HD
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Pacjent w IP bez sprawnego sta?ego 
dost?pu naczyniowego Czy chory wyrazi? 

?wiadomie zgod??

(L) Proces przyj?cia (checklista - 
przyj?cie) do oddzia?u z ocen? stopnia 

trudno?ci na podstawie badania 
klinicznego i ewentualnie usg 

odmowa przyj?cia, wydanie karty informacyjnej z 
zaleceniami i przedstawieniem alternatyw - DO, AVF, KTx

(P) proces przyj?cia 
pacjenta do oddzia?u 
(checklista - przyj?cie

(L) je?eli brak aktualnych 
wyników (morfologia, CRP, 
Na, K, mocznik, kreatynina, 
INR, APTT) oraz grupy krwi 
- pobranie krwi na badania i 

za?o?enie wk?ucia iv 

(L) ocena stopnia 
pilno?ci zabiegu - z 

uwzgl?dnieniem badania 
klinicznego,  czasu od 
ostatniej HD, wyników 

bada?

Okre?lenie czasu wykonania 
zabiegu ze wskazaniem godziny

dok?adne mycie okolicy za?o?enia 
cewnika przez chorego, a w razie 
ograniczonej somoopieki przez 

piel?gniark?

przebranie chorego w fartuch 
jednorazowy i podanie leku 

uspokajaj?cego R 5 lub 10mg

(L) weryfikuje 
obraz RTG KP

tak

nie

1 h przed zabiegiem

W sali zabiegowej:
1.Zamonitorowanie(BP, EKG, w razie duszno?ci sO2) i przygotowanie USG
2.na 0-30min przed zabiegiem podanie antybiotyku je?eli celowe (cefazolin 2g do 
120kg, 3g >120kg
3.przygotowanie stolika zabiegowego ? checklista stolika zabiegowego do 
za?o?enia CT
4.chirurgiczne przygotowanie miejsca za?o?enia CT - mycie 2x gazikiem 
nas?czonym zabarwionym 70% alkoholem
5.ob?o?enie ja?owymi chustami
6.za?o?enie ja?owej os?ony na g?owic? USG
7.znieczulenie miejscowe z
8.za?o?enia CT
9.wype?nienie kana?ów cewnika 0,9%NaCl, je?eli tego samego dnia HD, 
roztworem 0,9%NaCl+HNF (1000j HNF/1ml roztworu) i zamkni?cie korkami
10.opatrunek ja?owy na ran?

Dokumentacja: wype?nienie 
Ksi?gi zabiegowej (1 
naklejka do ksi??ki 

zabiegowej, 2-ga na 
?wiadom? zgod? chorego)                                                                   (L) zleca kontrolne 1. 

RTG KP

(L) Zalecenie na 1h przed zabiegiem  
Relanium (5 gdy mc<80kg lub 10mg 

gdy mc?80kg) oraz profilaktyki 
antybiotykowej

(P) wype?nia na 
bie??co Kart? 
post?powania 
p/bólowego

Przetoka 
dzia?a?

Opatrunek 
przekrwiony

(P, L) Zmiana opatrunku z ocen? 
nasilenia krwawienia z rany

tak

(L) czy 
kwalifikuje si? do 

wypisu
tak

Wypis z 
zaleceniami 
(przetoka)

nie
czy 

kwalifikuje si? 
do rewizji

reoperacja dalsza obserwacja

tak

tak nie

nie L - lekarz,       O-operator,   
P-piel?gniarka oddzia?u, 

OKK- oko?ooperacyjna karta 
kontrolna

nie

Przedstawienie zgody na zabieg i 
wyja?nienie w?tpliwo?ci
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