
?CIE?KA OPIEKI: hospitalizacja w celu wytworzenia przetoki t?tniczo-?ylnej (AVF) do hemodializ (HD)
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(O) ocena naczy? do zabiegu z USG
stan naczy? 

umo?liwia wytworzenie 
AVF

(O) zaznaczenie miejsca 
naci?cia skóry kolorem 

fioletowym i okre?lenie wst?pne 
rodzaju znieczulenia (splot lub 

nasi?kowe)

brak mo?liwo?ci 
wytworzenia AVF

(P) proces przyj?cia 
pacjenta do oddzia?u

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

badania i za?o?enie 
wk?ucia iv (ko?czyna 

nieoperowana)

je?eli splot: konsultacja 
anestezjologa - okre?la 

ostatecznie rodzaj znieczulenia i 
wype?nia wst?pnie kart? 

"Konsultacja przed 
znieczuleniem" 

Okre?lenie czasu wykonania 
zabiegu ze wskazaniem godziny

dok?adne mycie ko?czyny 
operowanej 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) zleca lek 
przeciwbólowy

tak

nie

1 h przed zabiegiem

W sali operacyjnej:                                             
1.zamonitorowanie

2. na 0-30min przed naci?ciem skóry podanie antybiotyku 
je?eli celowe (cefazolin 2g do 120kg, 3g >120kg)

3. znieczulenie splotu - je?eli ma zastosowanie
4. chirurgiczne przygotowanie miejsca operowanego - 

mycie 2x gazikiem nas?czonym zabarwionym 70% alkoholem
5. ob?o?enie ja?owymi chustami
6. znieczulenie miejscowe je?eli ma zastosowanie
7. zabieg wytworzenia AVF
8. pod koniec zabiegu - roztwór niezabarwionego alkoholu 

70% na skór? brzegów rany przed zeszyciem skóry
9. opatrunek ja?owy na ran?

Dokumentacja:                                   
1.OKK - koordynator: piel?gniarka 

zabiegowa (uzupe?nia i autoryzuje),                                   
2.karta znieczulenia - na bie??co 

uzupe?niana przez piel?gniark? zabiegow?, 
autoryzuje po zabiegu anestezjolog (gdy 

splot) lub operator (gdy nasi?kowe)

je?eli nasi?kowe

(P) Przekazanie na oddzia? 
chorego wraz z 

dokumentacj? z sali 
operacyjnej (OKK, karta 

znieczulenia)

(L) Zalecenie na dzie? zabiegu 
Relanium (5 gdy mc<80kg lub 10mg 

gdy mc?80kg) oraz profilaktyki 
antybiotykowej (je?eli wskazana)

(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

pacjent ma sta?y 
dost?p naczyniowy lub 

nie wymaga 
dializ

Tak

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

informacyjnej z zaleceniami

NieZmiana planu leczenia na 
za?o?enie cewnika 

tunelizowanego do HD
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