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Hiçbir ﬂey emek vermeden olmuyor. Kan Bankac›l›¤› ve
Transfüzyon T›bb› ile ilgili konularda kaliteyi ararken, örne¤in
iyi ürün elde etmeyi yeterli görsek ve iyi ürün elde etmekle
kaliteyi buldu¤umuzu düﬂünsek bile yeterli olmamaktad›r.
Kalite, bir organizasyonun her kademesinde en iyiyi yakalamay›
gerektiriyor. Her kademede en iyiyi yakalamak ise bir felsefedir.
Önce her ﬂeyinizle en iyiyi yakalayacak ve üretecek düﬂünce
sistemini benimsemeniz gerekiyor. Bu düﬂünce sistemini
benimsemek, ama laf olsun diye de¤il, gerçekten bunu istemek
gerekiyor. Çünkü bu iﬂ çok emek istiyor ve ancak içinizde
gerçekten baﬂarmak iste¤i olursa emek harcan›yor. Bir de
kalitenin süreklili¤i var ki o da vard›¤›n›z noktada durmamay›,
sürekli geliﬂmeyi gerektiriyor. Geliﬂmeye aç›k olmak ancak
beyninizin kalite felsefesi içinde düﬂünmesiyle mümkün
oluyor. Kaliteden ödün verdirecek her durum sizi rahats›z
ediyorsa iyiyi ar›yorsunuz. Onun için h›rs, baﬂar›n›zla mutlu
olman›z, mutlulu¤unuzu paylaﬂman›z, çevrenizi sizinle beraber
konuya kilitleyecek inanç ve beceride olman›z gerekiyor.
Sadece sizin inanc›n›z yetmez. Sizinle çal›ﬂanlara, biriminizdeki
herkese ayn› inanc› ve düﬂünce sistemini aﬂ›laman›z gerekiyor.
Burada önemli olan, konu ile ilgili herkesin tek tek ayn›
düﬂünce ve idealle konuya sahip ç›kmalar›d›r. Toplam Kalite
Yönetimi (ISO - 9000) bundan önceki kalite sistemlerinden
farkl› olarak, daha çok kalite felsefesine dayan›yor. Bir felsefeyi
anlamak, ancak bir sistem dahilinde düﬂünmeyi bilmekle olur.
Düﬂünmeyi bilmekse ancak e¤itimle mümkündür. Bu kursta
görev alan e¤iticiler uzun süre ve çok çal›ﬂarak “Kalite” ile
ilgili düﬂünce sistemini ö¤renmeye çal›ﬂt›lar. Aram›zdaki TSE
uzmanlar› bu konuda yo¤un emek verdiler. Kurs süresince
ö¤renece¤iniz konular bu alanda mutlaka ö¤renmeniz gerekli
olanlard›r. Bu alanda daha sonra da sizlerin eme¤iniz ve
ö¤renmeye devam etmeniz önemlidir. Unutmayal›m ki konu
sürekli e¤itim, ö¤renme ve ö¤rendi¤ini uygulamaya yöneliktir.
Baﬂar› mutluluk getirecektir. Mutluluk gökten düﬂmez. Emek
ister. Kursun sonunda s›nav da yap›lacak ve baﬂar›l› olanlara
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sertifika, di¤erlerine de kat›l›m belgesi verilecektir.
Trabzon kursunun ikinci konusu da “Kan Bankac›l›¤› ve
Transfüzyon T›bb›” kursudur. Bundan önceki dört kurstan
sonra bu kurs beﬂinci kursumuzdur. Burada, Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb› ile ilgili temel konularda teorik ve
pratik bilgiler de verilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Tüm kan bankas›
çal›ﬂanlar›na yönelik bu kursu bitirenlere kat›l›m belgesi
verilecektir.
Trabzon’daki bu kurslar›m›za bekledi¤imizin çok üzerinde
talep var. Trabzon, imkanlar› çerçevesinde belirli say›da
kiﬂiyi a¤›rlayabilecek bir kentimizdir. Bu nedenle kurslara
kabul edebilece¤imiz kiﬂi say›s›n› bir yerde s›n›rlanmak
zorunday›z. Ancak bu kurslar› daha sonraki bir tarihte (yeni
geliﬂmeleri de ekleyerek) tekrar edebiliriz. Bu konuda sizlerden gelecek talep, konuyu netleﬂtirmemizde faydal› olacakt›r.
Kursun sosyal yan›na gelince: Do¤u Karadeniz do¤a
güzellikleri ile öne ç›kan bir yöremizdir. Biz de bu nedenle
çevrenin tarihi yerlerine (Sümela Manast›r›, ﬂehir içindeki
tarihi yerler gibi) k›sa bir turdan sonra Ayder yaylas›na

gidece¤iz. Karadeniz’in do¤a güzelli¤i buran›n bol ya¤›ﬂl›
havas›yla beraber düﬂünülmelidir. Bu nedenle her türlü hava
koﬂuluna haz›rl›kl› olunmas› da gerekir. Yayla koﬂullar› bizi,
ancak say›ca belli bir yere kadar kat›l›m› kabul edebilmek
zorunda b›rakmaktad›r. Bu say› en çok 150 kiﬂidir. Ancak
zorlamalarla bu say› biraz daha art›r›labilir. Bu halde de ilave
say›daki kiﬂileri a¤›rlayaca¤›m›z koﬂullar ilk baﬂvuranlar
kadar iyi olmayabilir. Ancak önemli olan bu güzel do¤an›n
güzelliklerini paylaﬂmak ise koﬂullar kabul edilebilir. Bütün
bunlardan herkesin haberdar olmas› önemlidir. Biz isteyen
herkesle olanaklar›m›z› sonuna kadar zorlayarak birlikte
olmak için çal›ﬂaca¤›z. Yine daha önceki kurslar›m›z ve
kongremizde oldu¤u gibi geceleri müzik, söyleﬂi gibi sanat
etkinliklerimiz de olacakt›r.
Birlikte çal›ﬂ›p, e¤lenmek, dinlenmek ve güzellikleri
paylaﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂça kal›n.
Prof. Dr. Mahmut Bay›k
KMTD Baﬂkan›

Sumela Manast›r›
Elif Merdano¤ullar›*
Ziganalar›n ete¤inde Alt›ndere vadisinin en güzel köﬂelerinden biri olan Maçka kasabas›n›n 17 km güneyinden, dar bir patika t›rman›larak gidilir
Sumela'ya.
Vahﬂi orman›n ba¤r›nda özgürce akan dere ve vadiden 200
m yüksekte sarp kayalara as›l› duran muhteﬂem yap› ile
karﬂ›laﬂ›nca, do¤an›n gizemi ile kar›ﬂ›k mistik bir atmosfer
içinde bulur insan kendini.
Sumela efsaneye göre M.S 325’de Atina'dan gelen iki rahip
taraf›ndan kurulmuﬂtur. Rahipler, dört ‹ncil yazar›ndan biri
olan Aziz Luka'ya ait Meryemana ikonu ile birlikte, t›pk›
rüyalar›nda gördükleri ﬂekilde, bu vadiye gelmiﬂler ve kayalar›
oyarak, baﬂlang›çta bir ﬂapel (küçük kilise) ve birkaç ibadet
odas›ndan oluﬂan bu manast›r› inﬂa etmiﬂlerdir. Sumela daha
sonra Pontus hükümdar› III. Aleksios döneminde geniﬂletilmiﬂ,
keﬂiﬂ odalar›n›n eklenmesiyle günümüzdeki biçimini alm›ﬂt›r.
Ana kilisede bulunan Meryemana ikonunun ünü k›sa sürede
"Panaghia Sou Melas" (Kara da¤›n Bakiresi) olarak hristiyan
alemine yay›lm›ﬂ ve manast›r haç ziyareti yap›lan kutsal bir
yer haline gelmiﬂtir. Sumela(Sou-Melas) ismi de bu ikondan
gelmektedir.
Yine efsaneye göre M.S 412 de her ikisi de ayn› gün ölen
rahipler aziz ünvan› alm›ﬂlar ve buraya gömülmüﬂlerdir.
Sumela ortodoks kilisesinin Anadolu'daki önemli kutsal
merkezlerinden biri olarak 15 yüzy›l boyunca din adamlar›n›
ve inananlar› a¤›rlam›ﬂt›r. Birçok kere yang›na maruz kalan
yap› s›ras›yla 644 ve 1366 y›llar›nda onar›lm›ﬂt›r.
Trabzon'un, Osmanl› padiﬂah› II.Mehmet taraf›ndan 1461
de fethinden sonra manast›r Sultan taraf›ndan koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r.

Birinci dünya savaﬂ› s›ras›nda (1916) Rus ordusunun iﬂgali
ile birlikte Sumela'da yaﬂayan keﬂiﬂler buradan ayr›lm›ﬂlar,
baz›lar› daha sonra geri dönmüﬂse de manast›r 1923 y›l›nda
Rumlar›n bölgeden ayr›lmalar› ile tamamen terk edilmiﬂtir.
1972 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Manast›ra 64 basamakl› kayalara oyulmuﬂ bir merdiven
ile girilir. Merdivenin hemen yan›nda bulunan su kemeri 1860
da inﬂa edilmiﬂtir.
Ana kap›dan sonra 92 basamakl› bir baﬂka medivenle
avluya geçilir. Ne yaz›k ki bu bölümdeki yap›lar y›llar boyunca
gerek do¤a gerekse insan eli ile çok fazla tahribata u¤ram›ﬂ
durumdad›r.
‹badet odalar›, kütüphane ve çeﬂme kal›nt›lar› geçilerek
ünlü Meryemana kilisesine ulaﬂ›l›r. Yaklaﬂ›k 400 metrekare
geniﬂli¤indeki kilisenin duvarlar› 16.yy ve 18.yy tarihli
fresklerle süslüdür. Üzerlerinde Hz. ‹sa ve Hz. Meryem'in
yaﬂamlar›na ait ‹ncil ve kutsal kitaplardan al›nm›ﬂ birçok sahne
resmedilmiﬂtir. Kilisenin karﬂ›s›nda 18.yy a ait küçük bir de
ﬂapel bulunmaktad›r.
Sumela'n›n vadiden de rahatl›kla görülen ana bölümü
uçuruma 90° aç›l› kayaya oyularak 4 kat halinde inﬂa edilmiﬂtir.
Burada bulunan 72 adet keﬂiﬂ odas›, büyük bir yemekhane ve
dükkanlar, ﬂu an görebildi¤imiz hali ile bile manast›r›n
zaman›nda sahip oldu¤u görkemi hakk›nda bize bilgi vermektedir.
Dönüﬂ yolunda ülkemiz ad›na yeryüzünde eﬂi bulunmayan
böyle bir tarihi esere sahip olman›n gururunu elbette duyaca¤›z.
* TC Turizm Bakanl›¤›, Profesyonel Ülkesel
Turist Rehberi, 34/1691
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Kalite Yönetimi
Teoman Alpay, Ramazan Uluhan, Mahmut Bay›k

Kalite Anlay›ﬂ›n›n Geliﬂimi
Kan transfüzyonu yaﬂamsal olarak çok önemli tedavi ﬂekli
olmas›n›n yan›nda ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
Baﬂta viral etkenler olmak üzere enfeksiyonlar›n bulaﬂmas›
önemli problemlerdir. Hastaya verilen kan›n enfeksiyon
bulaﬂ›na yol açmayacak özellikte olmas› kan›n güvenilirli¤i
yönünden en önemli koﬂullardan birisidir. Bu nedenle özellikle
viral enfeksiyon ajan› taﬂ›yan kanlar›n tespitine yönelik
serolojik testler kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Önceleri Hepatit
B için yap›lan serolojik testler daha sonra kanla bulaﬂan di¤er
viral etkenleri tespit için de geliﬂtirilmiﬂtir.
Kan ba¤›ﬂ›n›n para karﬂ›l›¤› yap›lmas› halinde geçimini
kan›n› satarak yürütmeye çal›ﬂan insanlar›n yaﬂam tarzlar› ve
al›ﬂkanl›klar› itibar› ile hastal›k bulaﬂ› yönünden riskli donörler
olmalar› nedeniyle kan ba¤›ﬂ›nda gönüllülük esas› kabul
edilmiﬂtir (1970).
1980’li y›llarda AIDS’in ortaya ç›kmas›, büyük epidemiler
yapmas› ve bu hastal›k etkeninin (HIV) kanla bulaﬂt›¤›n›n
gösterilmesinden sonra güvenli kan konusu daha da önem
kazanm›ﬂt›r.
Dünyada iyi ve kaliteli üretimi hedefleyen GMP (good
manifacturing practices) kurallar›n›n belirlenmesi ve bu
kurallara uyulmas› yönünde global yönelim olmas›, ayr›ca
kalite sistemlerinin uygulanmaya baﬂlanmas› ile kan
bankac›l›¤›nda kalite yönetimi ile ilgili çal›ﬂmalar h›zlanm›ﬂt›r.
Toplumun kaliteli ve iyi ürünler konusunda bilinçlenmesi,
üretim yapan tüm kuruluﬂlar› ve bilhassa kan bankalar›n›
kalite yönetimi konusunda çal›ﬂmalar yapmak zorunda
b›rakm›ﬂt›r.
Detay Proses Geliﬂimi
Kanla bulaﬂan enfeksiyon ajanlar›n›n giderek daha iyi
tan›nmalar› ve çeﬂitlenmeleri daha çok say›da serolojik test
ve destekleyici testlerin yap›lmas›n› gerektirmiﬂtir.
Hastal›k bulaﬂ› yönünden güvenli donör seçilmesi önem
kazanm›ﬂt›r. Bu nedenle karmaﬂ›k ve detayl› donör sorgulama
formlar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Baz› kan merkezlerinin
bu formlar› uygulamadaki isteksizli¤i, hata ya da ihmalleri,
güvenli donör seçme yolunda baﬂar›s›zl›klara yol açmaktad›r.
Bu konularda yasa ve yönetmelikler gere¤i uygulamalar›n
takipçisi durumundaki Sa¤l›k Bakanl›¤› çeﬂitli genelgelerle
uygulamalar› yönlendirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Çal›ﬂmalar sonunda ulusal mevzuatlar yarat›lm›ﬂ ve güvenli
donör temini, kan›n kullan›m› ile ilgili takip kriterleri (hemovigilence), testler, kan bankac›l›¤›nda yönetim uygulamalar›
ve yeni yönetmelik çal›ﬂmalar› (gerekirse kanun düzenlemesi)
yap›lmal›d›r.
Böylece kan bankac›l›¤› otoritesi oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ
ve bu konuda ortaya ç›kan pratik uygulama metodlar› halk
sa¤l›¤› kuruluﬂlar›na taﬂ›nm›ﬂt›r.
Bütün bu uygulamalar ve çal›ﬂmalar kan bankac›l›¤› ve

transfüzyon t›bb›nda kalite yönetimi kavram›n›n yerleﬂmesine
ve uygulamalar›n yap›lmas›na yol açm›ﬂt›r.
KMTD ve TSE’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n da kat›l›m› ile
uygulad›¤› bu kurs, kalite yönetimi konusunda yol gösterici
bir e¤itim olacakt›r.
Di¤er Sa¤l›k Sektörlerinden Fark›m›z Nedir?
Asl›nda Kan Bankac›l›¤› hizmet a¤›rl›kl› sa¤l›k kuruluﬂlar›
ile üretim a¤›rl›kl› kuruluﬂlardan temelde farkl› de¤ildir.
Ancak yola ç›k›ﬂ noktam›z kar etmek ve para kazanmak
de¤ildir. Amac›m›z, faaliyetlerimizi iyileﬂtirerek daha güvenilir
ve her zaman bulunabilecek ﬂekilde kan ve kan ürünü
sa¤lama hizmetinde bulunmakt›r. Bu konudaki iyileﬂmeler
kan bankac›l›¤›nda rasyonellik ve etkinli¤i artt›raca¤› için
kaynak kullan›m› verimli hale gelecek ve beraberinde maddi
kazanç da olacakt›r.
Kan Bankac›l›¤› donöre ba¤›ml› bir sektördür. Donör
temini, süreklili¤i, donör kazan›m› ile ilgili çal›ﬂmalar kan
bankac›l›¤›n›n en önemli konular›d›r. Bu konular›n herbiri
kendi içinde ba¤›ms›z kalite sistemlerine sahip olabilecek
kadar geniﬂ konulard›r. Dolay›s› ile donör ile ilgili organizasyonlar kalite yönetimi’nin en önemli konular›ndand›r.
Kan Bankac›l›¤›nda Finans Sorunlar›
Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› kar amac›yla
çal›ﬂmay› hedeflemez. Ancak kaynaklar›n rasyonel ve etkin
kullan›m› ile verimlili¤in artmas›, beraberinde karl›l›¤› da
getirecektir. Üretim sürecinde maliyeti etkileyen faktörlerden
birisi personel giderleri iken, üretimle ilgili her türlü proses
s›ras›nda yap›lan harcamalar (direkt maliyet), kan veya kan
ürünlerinin belirlenen amaçlar d›ﬂ›nda kullan›m›, tekrarlanan
iﬂlemler, kan›n kullan›ma uygun olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›,
ceza/telafi harcamalar›, hukuksal yükümlülükler de maliyeti
etkiler (Ürün telafi maliyeti). Bu giderlerin bir k›sm›n›n devlet
veya ilgili kuruluﬂlar taraf›ndan karﬂ›lanmas› (personel
maaﬂlar›, elektrik, su, ›s›nma giderleri, v.s) veya bir k›s›m
maliyetin hasta yak›nlar› taraf›ndan karﬂ›lan›yor olmas› (kan›n bir yerden bir yere taﬂ›nmas› gibi) maliyeti hesaplarken
bunlar›n da gözönünde bulundurulmas› gereklidir.
Bir Kalite Sistemi Nas›l Kurulur?
Kalite sistemi oluﬂturmada ilk ad›m bu iﬂe niyet etmektir.
Bu iﬂe niyet edilmiﬂse önce bir kalite politikas› oluﬂturulur.
Daha sonra bu politikan›n yürütülmesinde rehberlik yapacak
bir kiﬂi seçilerek, iﬂleri koordine edebilecek ﬂekilde yetiﬂtirilir.
Daha sonra kan bankas› personeli ve kan› kullanan ilgili
taraflara e¤itim ile kalite bilinci verilir. Bu aﬂamalardan sonra
sistemler (prosesler, alt prosesler) oluﬂturulur (kurs süresince
de¤iﬂik prosesler anlat›lacakt›r). Laboratuvarlarda SOP (standart operating process) yaz›l›r, geliﬂtirilir ve uygulanmas›
sa¤lan›r. Kan bankas›nda her türlü dökümantasyonun bilgi
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iﬂlem merkezinde kaydedilmesi ve bilgi iﬂlem merkezinin
buna göre organize olmas› önemlidir. Kan bankas›nda yürüyen
her türlü prosesin kontrol mekanizmalar›n›n kurulmas›, iç ve
d›ﬂ kalite kontrollerinin yap›lmas›, bu kontrollerin kan
bankas›n›n kendi çal›ﬂanlar›nca yap›lmas› ya da d›ﬂar›dan
yap›lacak kontrollere (auditing) aç›k olmas› gerekir. Kan
bankas›n›n içindeki her laboratuvar biriminin (seroloji, immüno-hematoloji, kan iﬂleme, aferezis) kendine ait kalite
planlar› ayr›ca oluﬂturulur.
Kalite Sistemi Kurarken Sorunlar Nelerdir?
Kalite sisteminin kurulmas› önce anlay›ﬂta sonra da iﬂleyiﬂte
de¤iﬂim demektir. De¤iﬂim ise insanlar için zor bir meseledir.
Bu de¤iﬂim için herﬂey ayn› anda yürüyece¤i için herﬂey için
yeterli zaman yoktur. Ayr›ca bu de¤iﬂim sürecinde her bölüm
ayn› h›zda çal›ﬂamayabilir. Bu da iﬂlemin toptan yavaﬂlamas›na
yol açar. Bu arada yarat›lan uygulama kurallar›, kullananlar
taraf›ndan anlaﬂ›l›r olmal›d›r. Uygulanan standard neyse (9000,
17025, GMP, vs) buna ait k›lavuzlarda farkl›l›klar olmamal›d›r.
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Teﬂkilat› Federasyonu
Pilot Standard Yaklaﬂ›m›
Uluslararas› K›z›lay ve K›z›lhaç Federasyonu standart
oluﬂturmada pilot yaklaﬂ›mlar benimsemiﬂtir. Buna göre:
Sistemdeki aç›klar iyi analiz edilmeli (gap analysis). Bu eksik
ve aç›klar›n bir ak›ﬂ ﬂemas› kullan›larak düzeltilmesi yoluna
gidilmelidir. Prototip dökümanlar kullan›larak SOP yaz›mlar›
yeniden düzenlenmelidir. Bilgi iﬂlem sistemlerinden yararlanarak kay›t tutma ve her türlü döküman›n bilgi iﬂlem sistemlerinde tutulmas› ve bunun prensiplerinin belirlenmesi gerekir.
Kan merkezi iç kalite kontrolü ve d›ﬂ kalite kontrolleri ile
takip edilip kalitenin derecesi çeﬂitli ölçümlerle pekiﬂtirilmelidir.
E¤itim verilen kiﬂilerin performans› izlenmeli ve çal›ﬂanlar›n
yetkilerini kullanma becerileri ve etkinlikleri tetkik edilmelidir.
Yeni proseslerin sonuçlar› kendi sisteminizin içinde
de¤erlendirilmeden bu proses rutine girmemelidir. Her proses
kendi içinde izlenmeli, prosese ait kontrol noktalar›nda ortaya ç›kan veriler analiz edilmeli ve sonuçlara göre kararlar
verilmelidir.
Ülkece Yapmam›z Gerekenler
Yasa ile kurulmuﬂ “Kan Dan›ﬂma Kurulu” anlaﬂ›labilir
bir “Ulusal Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›” politikas›
oluﬂturup bunu ülke çap›nda uygulamaya koyabilmelidir.
Ancak bunun için kan bankalar›n›n uygulamada kolayl›k
sa¤layacak ﬂekilde yeniden organize edilmesi gereklidir. Bu
çerçevede bölgesel kan merkezleri oluﬂturulmal›, bu merkezlerin yar› özerk yap›da çal›ﬂmalar›na imkan tan›nmal›d›r.
Donörlerin bilinçli olarak yeterli say›da ve güvenli kiﬂilerden
seçilmesine yönelik politikalar oluﬂturularak “Donör Teﬂvik
Programlar›” oluﬂturulmal› ve bu programlar uygulamaya
konulmal›d›r. Kan bankalar›nda kalite yönetimi programlar›
oluﬂturulmal›, bu programlar›n uygulamas› özendirilmeli,
hatta bu konuda zorlay›c› tedbirlere baﬂvurulmal›d›r. Bütün
bu uygulamalar›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için yeterli bir bütçe

oluﬂturulmal›d›r. Hastane kan bankalar›n›n içinde yer alan
her türlü laboratuvar, bilgi iﬂlem, dökümantasyon birimleri
ayr› ve özerk olmal› ve hastanenin merkezi sistemlerinden
ayr› olarak yap›land›r›lmal›d›r. Kan ve kan ürünlerinin kullan›m
endikasyonlar› konusunda yurt çap›nda e¤itim faaliyetlerine
devam edilmeli, elde edilen kan ve kan ürünlerinin düzenli
ve verimli da¤›t›m› konusunda düzenlemeler yap›lmal›, donör,
kan ve kan ürünlerinin yeterli ve düzenli temini için sürekli
iyileﬂtirmelere gidilmelidir.
KAL‹TE S‹STEM‹, ISO 9000 VE ISO 17025
Tüm ça¤daﬂ yönetim sistemleri müﬂterileri ve tedarikçileriyle “karﬂ›l›kl›” kazanma ilkesi prensibi do¤rultusunda
öncelikle anlaﬂmaya var›lan ﬂartlar›, daha sonra da ihtiyaç ve
beklentileri karﬂ›layacak “alt sistemlere” at›f yaparlar.
Bunlardan biri mevcut sistemin ilgili ﬂartlar› karﬂ›lamas›n›
eldeki olanaklar ve belirlenen hedeflerlerle tan›mlayan ISO
9000 sistemidir. Neden kalite sorusunun cevab› müﬂteri
iste¤idir. Ama ayn› zamanda daha iyiyi ortaya koyma amac›n›
gözetmemiz gerekir. Neden müﬂterilerimiz sistematik bir
yaklaﬂ›m ister? Yan›t yine basit: “Emin olmak, güven duymak”:
standardizasyon anlay›ﬂ› ile insanl›k bilinçlenmesinde önemli
rol oynayan “kontrol” ve “kontrol edilmiﬂ” ürün/hizmet
kavram› müﬂteride uyand›rmas› gereken “GÜVEN” duygusunu
k›smen yerine getirir. Bunu etkileyen di¤er ö¤eler ise fiyat,
marka, kurumsall›kt›r.
ISO 9000 yukar›daki gereklere ne kadar cevap verir? Basit
bir anlat›mla her kuruluﬂta uygulanacak faaliyetlerin en alt
düzeyini belirler. Yani sat›n alman›n nas›l yap›laca¤›n› de¤il
ama sat›n alma iﬂlemi yaparken nelere dikkat edilmesi
gerekti¤ini aç›klar. Yani ithalat, gümrükleme, fiyat politikas›
hakk›nda bir ﬂey söylemezken sat›n al›nacak ürün/hizmetin
tarifini, nereden al›naca¤›n› ve hangi kontrollere tabi tutulmas›
gerekti¤ini söyler.
Hiç sistemi olmayan organizasyonlar için ISO 9000 en
basit ve en güzel çözüm olmakla beraber “HERﬁEY” demek
de¤ildir. Ayr›ca temel parças› oldu¤u “TOPLAM KAL‹TE
YÖNET‹M‹” ile de kar›ﬂt›rmamak gerekir. K›saca özetlemek
gerekirse; düzensizli¤e hiyerarﬂik düzen getirir. Uygulamalar
resmi belgelendirme kuruluﬂu taraf›ndan tescil edildi¤inde
ise tamam› resmi hüviyet kazan›r.
ISO 17025 nedir? Laboratuarlarda uygulanan bir kalite
sistemidir. Temel ç›k›ﬂ noktas› ISO 9000 oldu¤u halde uygulamada çok farkl›laﬂm›ﬂ ve “ teknik” a¤›rl›¤› ile muayene ve
deneylerin yap›ld›¤› “mekanlara” özelleﬂmiﬂtir. Genelde bu
tür bir sistemde ISO 9000 e ek olarak yap›lan muayene ve
deneylerin sonuçlar›n› “GEÇERL‹” k›lacak teknik detaylarda
belirtilir. 17025 sistemi Kan merkezlerimizin laboratuvarlar›nda GLP (good laboratory practices) sistemleriyle desteklenerek kurulacak bir uygulamad›r, kesinlikle ISO 9000 :
2000 ailesi gereklerinin tamam›n› içermez. Belgelendirme
kapsam›nda organizasyonda (hastane, kan merkezi) sistem
olarak de¤il tan›ml› laboratuarlarda (seroloji, immunoloji)
sistem var m› diye sorgular.
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Bizim hedefimiz tüm kan merkezi ve hastanelerimize ISO
9000 sistemi kurmak ve ISO 17025 standard›n› bu çal›ﬂman›n laboratuar özelleﬂtirmesi olarak tan›mlamakt›r.
KAL‹TE S‹STEM‹ TER‹M VE TANIMLARI
I - Kalite ile ilgili temel terimler :
Kalite
"‹htiyaç an›nda, ihtiyaç duyulan miktarda güvenilir kan
ve kan ürününü temin etmesi" kan merkezlerinin temel kalite
tan›m›d›r. Klasik kalite tan›m›ndan farkl› olarak kan merkezlerinde yukar›da tan›mlanan temel kalite kavram› için
zay›f, iyi, mükemmel ﬂeklinde bir s›ralama yap›lamaz, zira
yasa gere¤i kan merkezlerinin kalite tan›m›nda belirtilen iﬂlevi
mutlaka yerine getirmesi gereklidir. Ancak kan merkezlerini
oluﬂturan birimlerden baz›lar›nda (kay›t, ikram, e¤itim,
malzeme depolama, vb.) böyle bir s›ralama yap›labilir.
ﬁart
‹htiyaç an›nda, ihtiyaç duyulan miktarda güvenilir kan ve
kan ürününü temin edilmesi kan merkezleri ile ilgili ﬂartt›r.
Bu ﬂart kan ve kan ürününü talep eden herkes için her zaman
her kan merkezince karﬂ›lanmas› gereken bir zorunluluktur
ve ilgili yasa ile belirlenmiﬂtir. Ancak kan merkezlerinde
depolama öncesi filtre edilmiﬂ eritrosit süspansiyonu, y›kanm›ﬂ
eritrosit süspansiyonu, pediatrik torbalara ayr›lm›ﬂ tam kan
/ eritrosit süspansiyonu, ›ﬂ›nlanm›ﬂ kan / kan ürünü, viral
inaktivasyon yap›lm›ﬂ kan ürünü, vb. özel ﬂart tipleri de
olabilmektedir .
Derece (Kalite derecesi)
Kalite kavram›nda da aç›kland›¤› üzere kan merkezlerinin
temel iﬂlevi olan: "ihtiyaç an›nda, ihtiyaç duyulan miktarda
güvenilir kan ve kan ürününü temin edilmesi" konusunda
kesinlikle kalite derecelendirilmesi yap›lamaz. Zorunlu testlerinin hepsi kural›na uygun yap›lm›ﬂ olmas› gereklidir. Ancak
kan merkezlerinin baz› birimlerinde (kay›t, ikram, e¤itim,
malzeme depolama, vb.) bu tür bir derecelendirme yap›lmas›
mümkündür.
Müﬂteri Memnuniyeti
Müﬂteri tatmini, kendisine sunulan hizmetlerden memnun
olma halidir.
‹mkanlar (yetenek)
Tüm kan bankac›¤› proseslerini “ﬂartlara” uygun ﬂekilde
yapabilecek ﬂekilde gerekli altyap›, personel, çal›ﬂma ortam›
ve çal›ﬂma metodunun mevcut ve kullan›labilir olmas›.
II - Kalite Yönetimi ‹le ‹lgili Terimler:
Sistem
Kan merkezi hizmetlerini yerine getiren kiﬂi ve uygulamalardan oluﬂan elemanlar tak›m› (doktor, hemﬂire, kan
gruplama, serolojik test uygulamalar›, kan depolama, muhasebe
hizmetleri, al›m - sat›m, vb).
Yönetim Sistemi
Kan merkezlerinin görevlerini en kaliteli ﬂekilde yerine
getirebilmesi için gerekli yönetim uygulamalar›n›n nas›l

kurulmas›, çal›ﬂmas› ve iﬂbirli¤ine gitmesini belirleyen bir
sistemdir (yetki ve sorumluluklar›n belirlenmesi / da¤›l›m›,
uygulamalar›n nas›l olaca¤›n›n tespiti, birimler aras› iliﬂkilerin
düzenlenmesi, vb.).
Kalite Yönetimi Sistemi
Kan merkezlerinde genel ve birimlere özel kalite tan›mlamalar›n› yapacak, kaliteli uygulamalar›n› ve bunlar›n
kontrol mekanizmalar›n› belirleyecek kavram, kural ve iﬂlemlerin tümüdür.
Kalite Politikas›
Kan merkezlerinin yasayla belirlenen"‹htiyaç an›nda,
ihtiyaç duyulan miktarda güvenilir kan ve kan ürününü temin
edilmesi" ﬂart›n› yerine getirmesi temeldir. Bunu yerine
getirmek için uygulanan proseslerin hedeflenen kalite düzeyine
ulaﬂmas› için izlenilen yol kalite politikas›n› oluﬂturur.
Kalite Hedefi
Kalite politikas›nda belirlenen ve amaçlanan nihai ﬂartlar›n
yerine getirilmesidir.
Yönetim
Kan merkezinin kendi içindeki ve ba¤l› oldu¤u üst birimlerle çal›ﬂmalar›n nas›l olaca¤›n›n belirlenmesidir. 2857 say›l›
kan kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen d›ﬂ›ndaki
konular› kan merkezi yönetimi ve üst yönetimi birlikte belirleyebilir (örn. di¤er kan merkezleri ile iliﬂkiler, sosyal güvenlik
kurumlar› ile iliﬂkiler, vb).
Üst Yönetim
2857 say›l› kan kanununda ve ilgili yönetmeliklerde
belirlenen kiﬂi ve kuruluﬂlar üst yönetimi oluﬂturur. Genelde
üst yönetim kan merkezi müdürü ile baﬂlar ve kuruluﬂun
yap›s›na göre baﬂhekimlik, genel müdürlük, vb. ﬂeklinde
devam eder.
Kalite Yönetimi
Kan merkezlerinin ilgili kanun, yönetmelik ve standart
(ulusal TSE / uluslararas› ISBT, vb.) özelliklerine göre belirledikleri kalite hedefine ulaﬂmak için planlanm›ﬂ uygulamalar.
Kalite Planlamas›
Hedeflenen kalite derecesine ulaﬂmak için kan merkezinde
mevcut olan personel, alt yap›, makine ve malzemenin nas›l
kullan›lmas› gerekti¤inin belirlenmesidir.
Kalite Kontrol
Kalite yönetiminin kalite ﬂartlar›n›n yerine getirilmesine
yönelik yapt›¤› uygulamalar›n tamam›d›r. Kan merkezlerinde
dahili kalite kontrolleri kan merkezince ve/veya kullan›lan
malzemelerin üreticileri ile birlikte belirlenirken d›ﬂ kontrol
(external kontrol) ulusal / uluslararas› akredite kurum ve
kuruluﬂlar›yla birlikte yap›lmaktad›r.
Kalite Güvencesi
Kan merkezlerinde kalite güvencesi öncelikle 2857 say›l›
kan kanununda belirtildi¤i üzere "ihtiyaç an›nda, ihtiyaç
duyulan miktarda güvenilir kan ve kan ürününün temin
edilmesi" yönünden ele al›nd›¤›nda son üründen yola ç›k›larak
de¤erlendirilmelidir. Ancak di¤er kalite kontrol uygulamalar›
ise ara üretim/uygulama evrelerinde ara üründen de (test
sonuçlar›, kan ba¤›ﬂ›n›n artt›r›lmas›, kay›plar›n takibi, vb.)
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yola ç›k›larak de¤erlendirilebilir.
Kalite ‹yileﬂtirilmesi
Hedeflenen kalite derecesine ulaﬂmada mevcut yeteneklerini daha da geliﬂtirilmesidir (örn. daha ileri test ve üretim
teknolojilerin kullan›lmas›, personel say›s›n›n artt›r›lmas›,
fiziki ﬂartlar›n iyileﬂtirilmesi, vb.)
Sürekli ‹yileﬂtirme
Mevcut yeteneklerin aral›klarla de¤erlendirilerek hedeflenen kalite derecesine ulaﬂmada ne derece yeterli olduklar›n›n
tespiti ve e¤er gerekli ise daha iyi konuma getirilmesi (örn.
yalanc› (+) sonuçlar›n kontrolü gerekirse test kitinin
de¤iﬂtirilmesi, kan dolab› ›s› kay›tlar›n›n kontrolü ve e¤er
istenen ›s› aral›¤›nda saklama ﬂartlar›n› temin edemiyorsa bu
durumun düzeltilmesi, vb.)
Etkinlik
Planlanan faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi ve bu ﬂartlarda
planlanan sonuçlar›n ne oranda elde edildi¤inin tespiti (örn.
uygulama kurallar›na uyulmas› durumunda test sonuçlar›n›n
beklenen sürede elde edilip edilmemesi, eritrosit süspansiyonlar›nda beklenen Hct. de¤erinin elde edilip edilmemesi, vb.)
Verimlilik
Elde edilen sonuç ile kullan›lan kaynak aras›ndaki iliﬂki
(örn. filtre edilen eritrositlerdeki lökosit ar›nd›rma oran›,
yap›lan e¤itim çal›ﬂmalar›na ra¤men kliniklerden istenilen
tam kan oran›, vb.)
III - Kuruluﬂ ‹le ‹lgili Terimler:
Kuruluﬂ (organizasyon)
Kan merkezleri öncelikle 2857 say›l› kan kanunu ve bu
kanunla iliﬂkili yönetmeliklerde belirtildi¤i ﬂekilde bir organizasyon kurmak zorundad›rlar. Bu durumda kan merkezi
bir kuruluﬂ (bir organizasyondur).
Kuruluﬂ Yap›s›
Kuruluﬂ baﬂl›¤› alt›nda belirtildi¤i gibi, kan merkezleri
öncelikle 2857 say›l› kan kanunu ve bu kanunla iliﬂkili
yönetmeliklerde belirtildi¤i ﬂekilde çal›ﬂanlar›n yetki ve
sorumluluklar›n› tan›mlamal›d›r. Ancak bunun yetersiz kald›¤›
veya ele almad›¤› detay konularda kan merkezleri kuruluﬂ
yap›lar›n› kendi özelliklerine ve/veya ulusal / uluslararas›
kaynaklardan (KMTD, TKD, ISBT, AABB, GMP, GLP, vb.)
yararlanarak oluﬂturabilirler.
Alt Yap›
Kuruluﬂ baﬂl›¤› alt›nda belirtildi¤i gibi, kan merkezleri
öncelikle 2857 say›l› kan kanunu ve bu kanunla iliﬂkili
yönetmeliklerde belirtildi¤i ﬂekilde bir alt yap› oluﬂturmak
zorundad›r. Ancak bunun yetersiz kald›¤› veya ele almad›¤›
detay konularda kan merkezleri alt yap›lar›n› kendi özelliklerine
ve / veya ulusal / uluslar aras› kaynaklardan (KMTD, TKD,
ISBT, AABB, GMP, GLP, vb.) yararlanarak oluﬂturabilirler.
Çal›ﬂma ortam› altyap›n›n bir parças›d›r.
Çal›ﬂma Ortam›
Kuruluﬂ baﬂl›¤› alt›nda belirtildi¤i gibi , kan merkezleri
öncelikle 2857 say›l› kan kanunu ve bu kanunla iliﬂkili

yönetmeliklerde belirtildi¤i çal›ﬂma ortam› oluﬂturmak
zorundad›r. Ancak bunun yetersiz kald›¤› veya ele almad›¤›
detay konularda kan merkezleri çal›ﬂma ortamlar›n› kendi
özelliklerine ve/veya ulusal / uluslar aras› kaynaklardan
(KMTD, TKD, ISBT, AABB, GMP, GLP, vb.) veya çal›ﬂt›klar›
malzemelerin yetkililerinin önerilerinden (cihazlar›n belli ›s›
aral›klar›nda çal›ﬂmas› bu nedenle klima gerekmesi, vb.)
yararlanarak oluﬂturabilirler.
Müﬂteri
Kan merkezleri yap›s› gere¤i hem hizmet hem de ürün
üretti¤i için; kan merkezlerinin müﬂterilerini aﬂa¤›da belirtildi¤i
ﬂekilde tan›mlayabiliriz;
a) Hastalar,
b) Doktorlar,
c) Hasta yak›nlar›,
d) Hastan›n sosyal güvenlik kurumu,
e) Kan ba¤›ﬂç›lar›,
f) Kan merkezi çal›ﬂanlar›,
g) Kan merkezinin ba¤l› oldu¤u idari kurum, (Baﬂhekimlik,
K›z›lay Genel Müdürlü¤ü, vb.)
h) Kan merkezinin iliﬂkide oldu¤u kurum ve kuruluﬂlar
(malzeme ald›¤› firmalar, di¤er kan merkezleri, vb.)
Tedarikçi
Kan merkezleri yap›s› gere¤i hem kendi içinden hem de
d›ﬂar›dan tedarikçilerle iﬂbirli¤i halindedir bu aç›dan konu ele
al›nd›¤›nda; kan merkezlerinin tedarikçilerini aﬂa¤›da
belirtildi¤i ﬂekilde tan›mlayabiliriz;
a) ‹ç tedarikçiler; Kan merkezi çal›ﬂanlar›, idare, vb.
b) D›ﬂ tedarikçiler; Malzeme ve hizmet temin edenler
‹lgili Taraf
Yap›s› gere¤i kan merkezlerinin ilgili taraflar›n› ayn›
zamanda müﬂterileri ve tedarikçilerinin hepsidir.
IV - Ürün ve Prosesle ‹le ‹lgili Terimler:
Proses
Sa¤l›kl› oldu¤una inanan bir kiﬂinin kan vermek amac›
ile kan merkezine gelmesini sa¤layan e¤itim ve tan›t›m
çal›ﬂmalar›ndan hastaya verilmek üzere haz›rlanm›ﬂ kan / kan
ürününe kadar yap›lan tüm uygulamalar proses olarak kabul
edilmelidir.
Ürün
Ürün proses ç›kt›s›d›r. Kan merkezlerinde özellikleri gere¤i
aﬂa¤›da belirtilen ürün tipleri elde edilir;
a) Hizmetler; donör e¤itimi ve memnuniyetini temin eden
çal›ﬂmalar,
b) Yaz›l›m; kan merkezi otomasyonunun oluﬂturulmas›,
güncelleﬂtirilmesi (bu hizmeti direk kendi yapabildi¤i gibi bu
hizmeti verecek olan firmaya yard›mc› olabilir)
c) Prosesten geçmiﬂ malzemeler; tam kan / kan ürünleri,
test sonuçlar›.
Kalite Karakteristi¤i
Kan merkezlerinin özellikleri gere¤i kalite karakteristiklerinin minimumlar› konuyla ilgili kurumlarca tan›mlanm›ﬂt›r.
Ancak ülkemizde böyle bir tan›mlama yoktur, fakat konuyla
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ilgili uluslararas› kurumlar›n kalite karakteristiklerine at›f
yap›lmaktad›r. Örne¤in tam kan›n Hb / Hct. de¤eri, serbest
hemoglobin de¤eri, vb.
Ba¤›ml›l›k
Kan merkezlerinin özellikleri gere¤i tek ba¤›ml›l›klar›
"donör"dür.
‹zlenebilirlik
Ürünleri her kademede ait olduklar› prosesler içinde
geriye do¤ru takip edebilmektir. Kan merkezlerinde 2857
say›l› Kan kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen izlenebilirlilik kriterleri vard›r. Uluslararas› kurumlar›nda (WHO,
EC, EPFA, FDA, vb) önerdi¤i izlenebilirlilik kriterleri vard›r
ve bunlar her geçen gün özellikle daha fazla önem kazanmaktad›r (t›bbi ve hukuksal aç›dan).
V - Uygunluk ‹le ‹lgili Terimler:
Uygunluk
Kan merkezlerinde 2857 say›l› Kan Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerle belirtilen özelliklere göre hizmet ve ürünlerin
uygunluklar› tan›mlanm›ﬂt›r. Bunun yetersiz kald›¤› durumlarda
uluslararas› kurumlar›n (ISBT, AABB, WHO, EC, EPFA,
FDA, vb) kriterlerinden yararlan›lmaktad›r.
Uygunsuzluk
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesidir. Bunun yetersiz kald›¤› durumlarda uluslararas›
kurumlar›n (ISBT, AABB, WHO, EC, EPFA, FDA, vb.)
kriterlerinden yararlan›lmaktad›r.
Kusur
Kan merkezlerinde 2857 say›l› Kan Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerle belirtilen özelliklerden biri / birço¤unun
yerine getirilmemesi durumudur. Tan›mlamalar›n yetersiz
kald›¤› durumlarda uluslararas› kurumlar›n (ISBT, AABB,
WHO, EC, EPFA, FDA, vb) kriterlerinden yararlan›lmaktad›r.
Önleyici Faaliyet
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesini önleyecek tüm uygulamalar bu gruba girmektedir. Bunun yetersiz kald›¤› durumlarda uluslararas›
kurumlar›n (ISBT, AABB, WHO, EC, EPFA, FDA, vb)
kriterlerinden yararlan›lmaktad›r.
Düzeltici Faaliyet
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesine neden olan sebeplerin ortadan kald›r›lmas›
için yap›lan tüm uygulamalar bu gruba girmektedir. Bunun
yetersiz kald›¤› durumlarda uluslararas› kurumlar›n (ISBT,
AABB, WHO, EC, EPFA, FD, vb.) kriterlerinden yararlan›lmaktad›r.
Düzeltme
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesi sonucu oluﬂan durumun ortadan kald›r›lmas›
için yap›lan tüm uygulamalar bu gruba girmektedir.

Tekrar ‹ﬂleme
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesi sonucu oluﬂan durumun yeniden uygun hale
getirilmesi için yap›lan tüm uygulamalar bu gruba girmektedir.
Yeniden Derecelendirme
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesi sonucu oluﬂan durumun kabul edilebilir baﬂka
bir ürün haline getirilmesi için yap›lan tüm uygulamalar bu
gruba girmektedir (damar sorunu nedeni ile düﬂük volümde
al›nan kan›n eritrositinin y›kanarak pediatrik hastaya verilmesi,
trombosit amac› ile al›n›p yanl›ﬂl›kla kan dolab›nda saklanan
kandan eritrosit ayr›lmas›, vb).
Tamir
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesi sonucu oluﬂan durumun istenilen duruma getirilmesi için yap›lan tüm uygulamalar bu gruba girmektedir
(ayr›ﬂt›rma s›ras›nda içine fazla miktarda eritrosit kaçan
plazman›n yeniden santrifüj edilerek istenilen hale getirilmesi,
vb).
Hurdaya Ay›rmak
Kan merkezlerinde hizmet ve ürünlerin 2857 say›l› Kan
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun
üretilmemesi veya ham maddeden (kandan) kaynaklanan
sorunlardan dolay› oluﬂan durumun hiçbir ﬂekilde düzeltilememesi veya baﬂka bir ürüne yönlendirilememesi durumlar›nda
mevcut durumun zarars›z hale getirilmesi için yap›lan tüm
uygulamalar bu gruba girmektedir (HBsAg pozitif kanlar,
santrifüj s›ras›nda patlayan torbalar, vb).
Serbest B›rakma
Kan merkezlerinde 2857 say›l› Kan Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerle belirtilen özelliklere uygun üretilmiﬂ hizmet
ve ürünlerin kullan›lmak üzere ilgili birimlere verilmesidir.
Bu serbest b›rakma iç ve / d›ﬂ diye 2 ana baﬂl›kta iﬂlenebilir.
‹ç serbest b›rakma test sonuçlar› uygun kan›n komponentlerine
ayr›lmas› için plazma ay›rma laboratuar›na gönderilmesi
ﬂeklinde aç›klanabilirken, d›ﬂ serbest b›rakma uygun kan›n
hastaya verilmek üzere servislere gönderilmesi ﬂeklinde
aç›klanabilir.
VI - Dökümantasyon ‹le ‹lgili Terimler:
Doküman:
Anlaml› veri, bilgi ve bunun taban ortam›.
Örnek: Kalite El Kitab›, Standard Prosedürleri, Talimatlar,
Kay›tlar, Çizimler, Raporlar, Manyetik kartlar, CD-ROM,
‹ﬂaret Levhalar›, Foto¤raflar.
ﬁartname
ﬁartlar› beyan eden döküman.
Not: Bir ﬂartname faaliyetlerle (örn: prosedür döküman›,
proses ﬂartlar› ve deney ﬂartlar›) veya ürünlerle (örn: ürün
ﬂartlar›, performans ﬂartlar› ve çizim) ilgili olabilir. ‹hale
ﬂartnameleri (Teknik ve ‹dari) olarak ayr›l›r.
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Kalite el kitab›
Bir organizasyonun kalite yönetim sistemini belirleyen
döküman.
Not : Kalite el kitaplar›, bir organizasyonun karmaﬂ›kl›¤›na
ve büyüklü¤üne uygun olarak format ve ayr›nt› bak›mdan
de¤iﬂebilir.
Kalite plan›
Hangi prosedürlerin ve ilgili kaynaklar›n kim taraf›ndan
ve ne zaman belirli bir projeye, ürüne, prosese veya sözleﬂmeye
uygulanaca¤›n› belirleyen döküman. (Hedefler, Prosesler,
Sonuçlar) Muayene planlar›, e¤itim plan›, denetim planlar›,
üretim plan›, donör takip plan›
Kay›t
Gerçekleﬂtirilen faaliyetin delilini sa¤layan veya elde
edilen sonuçlar› beyan eden döküman. Donör kay›tlar›, serolojik test kay›tlar›, hasta takip kay›tlar›, imha kay›tlar›, vs.
VII - Muayene ‹le ‹lgili Terimler :
Objektif delil
Bir ﬂeyin gerçekli¤ini veya varl›¤›n› destekleyen veriler.
Not: Objektif delil, gözlemler, ölçmeler, deney veya di¤er
araçlarla elde edilebilir.
Deney raporu, hemoglobin de¤eri, delik kan torbas›,
k›rm›z› renkli (hemolizli) plazma.
Muayene
Uygun oldu¤unda ölçme, deney ve mastarlama ile birlikte,
hüküm ve gözlem yolu ile yap›lan uygunluk de¤erlendirmesi.
(ISO / IEC Guide 2). Bu iﬂlem a¤›rl›kl› olarak beﬂ duyuya
dayan›r. Torbadaki kan muayenesi, donör muayenesi,
çal›ﬂanlar›n iﬂ muayenesi.
Deney
Bir veya daha çok karakteristi¤in bir prosedüre göre tayin
edilmesi.
Eliza testleri, Immunohematolojik testler.
Do¤rulama
Objektif delilin sa¤lanmas› yolu ile belirtilen ﬂartlar›n
yerine getirildi¤inin teyidi.
Gözden geçirme
Tespit edilen hedeflere ulaﬂmak amac›yla ele al›nan konunun; etkinli¤ini, yeterlili¤ini ve uygunlu¤unu tayin etmek için
yap›lan faaliyet.
Örnek, yönetimin gözden geçirmesi, tasar›m ve geliﬂtirme,
müﬂteri ﬂartlar›n›n gözden geçirilmesi ve uygunsuzluklar›n
gözden geçirilmesi.
‹zleme
Müdahale etmeden prosesin seyrinin gözlenmesi. Örne¤in
kan al›m› s›ras›nda hastan›n durumu, donörler aras›nda
konuﬂman›n takibi, kan ürünlerinin üretimi s›ras›nda yap›lan
vizitler gibi…

yerine getirildi¤ini objektif olarak de¤erlendirmek için,
ba¤›ms›z ve dökümante edilmiﬂ bir proses.
1. ‹Ç TETK‹KLER
(ORGAN‹ZASYONUN KEND‹ ‹Ç‹DE YAPTI⁄I
S‹STEM DENET‹MLER‹)
KURULUﬁ ‹Ç‹NDE YAPILAB‹LECEK D‹⁄ER TETK‹K
T‹PLER‹
• PROSES (prosesleri, temel elemanlar› olan girdi, ç›kt›,
operasyon, kontrol ve kaynak yönünden inceleme)
• ÜRÜN (ürünü ilgili spesifikasyonuna göre geriye do¤ru
izlenebilir ﬂekilde incelemek)
• PROSEDÜR (yap›lan iﬂin yaz›lana uygunlu¤u)
• STANDARD (TS-EN-ISO 9000:2000 standard›na
uygunlu¤un tetkiki)
2. DIﬁ TETK‹KLER
(TEDAR‹KÇ‹LERE YAPILAN DENET‹MLER)
“Sözleﬂmelerde veya idari ﬂartnamelerde belirtilmek
kayd›yla” hizmet veya mal tedarik etti¤imiz, d›ﬂ kaynakland›rma yapt›¤›m›z kuruluﬂlara yukar›da say›lan içeriklerde
tetkik yapmak.
3. TARAF TETK‹KLER‹
(BELGELEND‹RME KURULUﬁLARININ
DENET‹MLER‹)
Kurulmuﬂ ve uygulan›yor olan bir kalite sisteminin
uygunlu¤unu belirlenen standard döküman›na (örne¤in TSEN-ISO 9001:2000, AQAP 110.. ) göre de¤erlendirip sonuç
olarak “uygunluk belgesi/sertifikas›” düzenlemek. Genellikle
ulusal (TSE) ve uluslararas› belgelendirme kuruluﬂlar›
taraf›ndan yap›l›r.
IX - Ölçme Prosesleri ‹çin Kalite Güvencesi ‹le ‹lgili
Terimler:
Ölçme prosesi
Bir büyüklü¤ün de¤erini tespit için yap›lan iﬂlemler tak›m›.
Ölçme donan›m›
Bir ölçme prosesini gerçekleﬂtirmek için gerekli olan
ölçme cihaz›, yaz›l›m, ölçme standard›, refarans malzeme
veya ek teçhizat veya bunlar›n bileﬂkeleri. (Etalonlar, kalibratörler, referans s›v›lar,..)
Kalibrasyon
Ölçme Cihaz›n›n göstermesi gereken ile gösterdi¤i aras›nda
matematiksel ba¤lant› kurma.
Do¤rulama
Do¤ru gösteriyor mu? Sapma var m›?

VIII- Tetkik ‹le ‹lgili Terimler:

Ayar
S›f›rlamak. ‹stenen kademeye getirmek.

Tetkik
Delil elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar

Tamir
Ar›zan›n Giderilmesi.

POSTER
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Gönüllü Kan Ba¤›ﬂ›nda Bulunan Tutuklularda
HBsAg ve anti-HCV Seroprevalans›
N. Koçak*, H. Altunay**, ﬁ. Çavuﬂlu***

Transfüzyonla bulaﬂan infeksiyonlar donörlerde
serolojik taramalar›n yap›lmas›na ra¤men sorun
olmaya devam etmektedir. Bundan dolay› donörlerin sa¤l›kl› kiﬂilerden olmas› hedeflenmektedir.
Gönüllü ve düzenli kan ba¤›ﬂ›nda bulunan donörlerin transfüzyonla bulaﬂan hastal›klar hakk›nda
bilgili olmalar› al›nan kanlar›n daha güvenli
olmas›n› sa¤lamaktad›r. Zorunlu ve paral› donörlerden al›nan kanlarda infeksiyon bulaﬂma riski
gönüllü ve düzenli ba¤›ﬂta bulunanlara göre her
zaman daha yüksek olmaktad›r. Tutuklularda
oldu¤u gibi toplu yaﬂant›n›n gerçekleﬂti¤i ortamlarda baz› infeksiyonlar daha s›k görülmektedir.
Bu nedenle bu riskli gruplar›n donör olarak seçilmeleri önerilmemektedir.
Bu çal›ﬂmada 1996 ve 1998 y›llar›nda iki ayr›
dönemde ‹zmit Cezaevi’nde gönüllü kan ba¤›ﬂ›nda
bulunan tutuklulardaki HBsAg ve anti-HCV
seroprevalans›n›n ayn› y›llardaki yönlendirilmiﬂ
donör verileri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.
‹statistiksel analizler ki kare test yöntemiyle yap›ld›.
1996 ve 1998 y›llar›nda toplam 4067 yönlendi-

rilmiﬂ donörün 146 (%3.58)’s›nda HBsAg, 15
(%0.36)’inde anti-HCVseropozitifli¤i tespit edilirken, bu oranlar 347 tutukluda s›ras› ile 22 (%6.34)
ve 11 (%3.17) olarak bulunmuﬂtur (p=0.03) (Tablo).
HBsAg pozitifli¤inin 1996 ve 1998 y›llar›ndaki
oranlar› irdelendi¤inde yönlendirilmiﬂ donörlerde
%4.40’den %2.80’e (p=0.008) tutuklularda ise
%7.48’den %5.00’e gerilemiﬂtir (p>0.05). Yönlendirilmiﬂ donörlerde HBsAg pozitifli¤indeki
düﬂüklük bu grubu oluﬂturan popülasyonun birden
fazla kan ba¤›ﬂ›nda bulunmuﬂ olmas›, yönlendirme
s›ras›nda risk faktörleri aç›s›ndan bilinçlendirilmeleri ve bu esnada risk faktörleri taﬂ›yanlar›n
d›ﬂlanmas›na ba¤l›d›r.
Bulgular›m›z tutuklu donörlerin yönlendirilmiﬂ
donörlere göre daha riskli oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Birden fazla kan ba¤›ﬂ›nda bulunan
donörlerden ve seçilerek yönlendirilmiﬂ donörlerden al›nan ba¤›ﬂ kanlar› daha güvenli olmaktad›r.
* GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi
Enfeksiyon Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul

Tablo: Yönlendirilmiﬂ donör ve tutuklularda seroprevalans oranlar›
Yönlendirilmiﬂ donör

Tutuklular

say›

HBsAg

%

HCV

%

say›

HBsAg

%

HCV

%

1996

1969

87

4.40

7

0.35

187

14

7.48

6

3.20

1998

2098

59

2.80

8

0.38

160

8

5.00

5

3.13

TOPLAM

4067

146

3.58

15

0.36

347

22

6.34

11

3.17
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Tutuklu Donörlerde Risk Faktörleri ve
Tutukluluk Süresi ile HBV ve HCV
Seroprevalans› ‹liﬂkisi
N. Koçak*, ﬁ. Çavuﬂlu**

Tutukevleri, yat›l› okullar, huzurevleri ve askeri
k›ﬂlalar gibi toplu yaﬂam yerlerinde kalanlarda
HBV ve HCV ile karﬂ›laﬂma riski normal popülasyona göre daha fazlad›r. Ayr›ca parenteral yolla
bulaﬂan hastal›klar tatuaj ve cerrahi müdahaleler
gibi risk faktörleri olanlarda daha s›k görülmektedir.
Bunlar›n baz›lar› asemptomatik olmaktad›r. Bu
faktörlere maruz kalm›ﬂ kan vericileri riskli donör
olarak kabul edilmektedirler.
Bu çal›ﬂmada, 160 gönüllü tutuklu donörde
HBV ve HCV seroprevalans› ile tutukluluk süresi
ve risk faktörlerinin seroprevalansa etkisinin
araﬂt›r›lmas› amaçland›. ‹statistiksel analizler ki
kare test yöntemiyle yap›ld›.
HBsAg ve anti-HCV seropozitifli¤i oranlar›
s›ras› ile, tatuaj ve operasyon öyküsü olan donörlerde %13.5 (5/37) ve %5.4 (2/37); anemnezinde

risk faktörü bildirmeyenlerde %3.7 (4/107) ve
%2.8 (3/107); tutukluluk süresi alt› aydan daha az
olanlarda %6.5 (4/62) ve %1.6 (1/62); tutukluluk
süresi alt› aydan fazla olanlarda %4.1 (4/98) ve
%4.1 (4/98) olarak saptand›.
Bulgular›m›z, HBsAg ve anti-HCV seroprevalans›n›n tutukluluk süresi ile de¤iﬂmedi¤ini,
ancak tatuaj ve cerrahi operasyon öyküsü verenlerin
seropozitiflik oranlar›n›n di¤erlerine göre daha
yüksek oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Denek
say›s›n›n azl›¤›na ba¤l› olarak bu veriler istatistiksel
olarak anlaml› ç›kmam›ﬂt›r. Ancak bulgular›m›z
risk faktörü taﬂ›yan kiﬂilerin zorunlu olmad›kça
donör olarak kabul edilmemelerinin daha do¤ru
olaca¤›n› düﬂündürmektedir.
* GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi
Enfeksiyon Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul

Tablo: Tutuklularda risk faktörleri ve seroprevalans oranlar›
HBsAg
say›

say›

HCV
%

say›

%

31

4

12.9

1

3.2

6

1

16.7

1

16.7

37

5

13.5

2

5.4

Risk faktörü yok

107

4

3.7

3

2.8

Toplam

160

8

5.0

5

3.1

Tatuaj
Operasyon
Tatuaj+operasyon
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Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (V)
04 - 07 Eylül 2001
Grand Zorlu Otel - Trabzon

04-07 Eylül 2001 tarihinde Trabzon Grand Zorlu Otelinde
düzenlenecek olan kurslarla ilgili geliﬂmeleri

www.kmtd.org.tr
web adresimizden takip edebilirsiniz.

kmtder@superonline.com

Ayr›nt›l› bilgi için:
www.kmtd.org.tr sitesinden
TRABZON EYLÜL 2001 logosunu t›klay›n›z.
(Baﬂvurular›n›z› bu siteden yapabilirsiniz)

‹letiﬂim ve yaz›ﬂma adresleri

Banka hesap numaralar›
Kay›t ücreti için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil ﬁubesi
(ﬁube kodu 0546) 1016329-5 no’lu TL hesab›
Otel rezervasyonu için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil ﬁubesi
(ﬁube kodu 0546) 3006211-7 no’lu USD hesab›
Stand ücreti ve di¤erleri için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil ﬁubesi
(ﬁube kodu 0546) 3006210-9 no’lu USD hesab›

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i:
Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blok
No: 16/24 Feneryolu 81030 Kad›köy / ‹STANBUL
Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19
E-mail: kmtder@superonline.com
Genel Sekreter: Dr. Ramazan ULUHAN
Tel-Faks: (0216) 492 95 51 Cep Tel: (0542) 312 79 69
E-mail: ruluhan@superonline.com
Turizm ﬁirketi: Cnidus Turizm ve Seyahat Acentas› & Nisan Organizasyon
Akkavak Sk. Karahan Apt. No: 19/21 K:2 D:8 Niﬂantaﬂ› / ‹stanbul
Tel: (0212) 291 19 06 Faks: (0212) 219 05 88
E-mail: cnidus@cnidus-tr.com

04-07 Eylül 2001 tarihinde Trabzon Grand Zorlu Otelde düzenlenecek olan Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (V) takvimimiz aﬂa¤›dad›r.
Kay›t Formu (Son Gönderme Tarihi)
Otel Rezervasyon Formu (Son Gönderme Tarihi)
Aç›l›ﬂ
Kurs Bilimsel Program (1)
Kurs Bilimsel Program (2)
Kongre Gezisi
Dönüﬂ

15 A¤ustos 2001
15 A¤ustos 2001
04 Eylül 2001
04 - 06 Eylül 2001
04 - 06 Eylül 2001
06 - 08 Eylül 2001
08 Eylül 2001

Yeterli say›da baﬂvuru oldu¤u takdirde Ankara ve ‹stanbul’dan Trabzon’a gidiﬂ - dönüﬂ otobüs seferi düzenlenecektir.
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Amerikan Kan Bankalar› Birli¤i (AABB) Donör Sorgulama
Formu Çal›ﬂma Grubu De¤iﬂiklik Önerileri
AABB Donör sorgulama formu üzerinde çal›ﬂan grup,
çal›ﬂmalar›n› tamamlayarak de¤iﬂiklik önerilerini yorumlara
açt›. Hedef gruplar kullan›larak sorularda de¤iﬂiklik ve yeni
sorular oluﬂturuldu. Hastal›k Kontrol ve Korunma Merkezi
(CDC) Sa¤l›k ‹statistikleri Ulusal Merkezi önerilen sorular
üzerine de¤erlendirme çal›ﬂmalar›na baﬂlayacak.
Önerilen de¤iﬂiklikler:
Basitleﬂtirilmiﬂ kan donörü sorgulama formu,
Ç›kar›lmas› önerilen sorular,
Önerilen sorgulama format›
Redde neden olan ilaç listesi (FDA taraf›ndan belirtilen)
Kurumlar kendileri ilaç listesine ek yapabilirler.
Bu dokümanlar›n geliﬂme aﬂamas›nda oldu¤u ve baﬂka
çal›ﬂma gruplar› taraf›ndan da gözden geçirildi¤i vurgulan›yor.
Sorular›n yorumlanmas› ile ilgili “kullan›c› k›lavuzu”nda
ayr›ca ileri sorular›n da bulunaca¤› donörler için standart
e¤itim materyellerinin de sa¤lanaca¤› bildiriliyor. Tekrar
kan veren “düzenli donörler” için k›salt›lm›ﬂ sorgulama
formu da öneriler aras›nda.
Bu bilgi ve önerilen formlara www.aabb.org
adresinden ulaﬂabilir. Formlarla ilgili önerilerinizi

regulatory@aabb.org’a gönderebilirsiniz.
FDA’n›n önerdi¤i kan donörlerinin reddine neden olan
ilaç listesi:
SON B‹R AY ‹Ç‹NDE KULLANILDI ‹SE;

• PROSCAR (FINASTERIDE) Prostat hiperplazisinde
kullan›l›r.
• PROPECIA (FINASTERIDE) Kellik için kullan›l›r.
• ACCUTANE (ISOTRETINOIN) ‹leri aknede kullan›l›r.
KAN VEREMEZ.
SON ÜÇ YIL ‹Ç‹NDE KULLANILDI ‹SE;
• SORIATANE (ACITRETIN) ‹leri sedef hastal›¤›nda
kullan›l›r.
KAN VEREMEZ.
HERHANG‹ B‹R ZAMANDA KULLANILDI ‹SE DONÖR OLAMAZ;

• TEGISONE (ETRETINATE) ‹leri sedef hastal›¤›nda
kullan›l›r.
• ‹NSAN PITUITER GLANDINDAN HAZIRLANAN
BÜYÜME HORMONU: Geliﬂme gerili¤inde kullan›l›r.
• SI⁄IR KAYNAKLI ‹NSÜL‹N: Diabetes mellitus
hastal›¤›nda kullan›l›r.

Düzeltme
Damla Bülteni Say› 42’de 15. sayfada yer alan KMTD IV. Ola¤an Genel Kurul seçim sonuçlar›na ait
liste hatal› olarak bas›lm›ﬂt›r. Do¤ru liste aﬂa¤›daki gibidir. Düzeltir, özür dileriz.
Yönetim Kurulu (Asil)
Dr. Mahmut Bay›k (Baﬂkan)
Dr. Ramazan Uluhan (II. Baﬂkan)
Dr. Fuat Çetinkaya (Sekreter)
Dr. Reha Masatl› (Muhasip)
Dr. Hüsnü Altunay
Dr. Nilgün Acar
Dr. N. Banu K›l›ç
Dr. Erhun Merdano¤ullar›
Dr. Gülyüz Öztürk
Dr. Yasemin Heper
Dr. U¤ur Anter

Yönetim Kurulu (Yedek)
Dr. Ercüment Oval›
Dr. ﬁaban Özbayburtlu
Dr. Sema Anak
Dr. Nurcan Adatepe
Dr. Feza Ota¤

Denetim Kurulu (Asil)
Dr. N. Nuri Solaz
Dr. Faruk Ayd›n
Bio. Muhsin Atik

Denetim Kurulu (Yedek)
Dr. Nur Arditi Benzonana
Dr. Meral Sönmezo¤lu
Dr. Ünsal Sohtorik
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Donör Sorgulama Formlar› Etkin mi?
N. Koçak*, O.ﬁ. Yenen**

Kan ve kan ürünlerinin %100 güvenli olmas›n› Tablo - I: ‹ncelenen sorular
sa¤lamak mümkün de¤ildir. Teknoloji ve bilimin
2 Bugüne kadar size kan vermemeniz gerekti¤i
sundu¤u olanaklar infeksiyon etkenlerini taﬂ›yan,
söylendi mi?
ancak semptomsuz olanlar› saptamakta yetersiz
kalabilmektedir. Bunun için ileri teknoloji
12 10 yaﬂ sonras› karaci¤er iltihab›, karaci¤er hastal›¤›
ya da sar›l›k geçirdiniz mi?
gerektiren testlere gereksinim vard›r. Geliﬂmiﬂ
laboratuvar olanaklar› ve yetiﬂmiﬂ insan gerektiren
13 Son 1 y›l içinde sar›l›kl› veya hepatitli bir ﬂah›sla
bu durum maliyeti artt›rmaktad›r. Bundan dolay›,
yak›n iliﬂki içinde oldunuz mu? Size hepatit
donasyondan önce transfüzyonla bulaﬂabilecek
immünolglobulini (serumu) verildi mi?
etkenleri taﬂ›yanlar›n sorgulama ile saptanmas›
15 Son 1 y›l içinde önemli hastal›k (doktor kontrolünde),
amaçlanm›ﬂ ve donör sorgulama formlar› oluﬂameliyat geçirdiniz mi veya size cerrahi bir
turulmuﬂtur.
müdahalede bulunuldu mu?
Bu çal›ﬂmada 1997’de düzenlenen formlarda
viral hepatitli donörleri saptama ve riskli donörlerin
d›ﬂlanmas›n› sa¤lamak amac›yla oluﬂturulan 2,
12, 13, 15, 17, 18, 27 ve 31 nolu sorular›n (Tablo
- I) etkinli¤inin irdelenmesi amaçland›. ‹statistiksel
analizler ki kare test yöntemiyle yap›ld›.

17

Son 3 y›l içinde yurt d›ﬂ›nda bulundunuz mu?

18

Son 1 y›l içinde kulak veya cildinizin baﬂka bir yerini
deldirdiniz mi? Dövme, akupunktur yapt›rd›n›z m›?
Vücudunuza kaza ile enjektör batmas› oldu mu?

27

Son 1 y›l içinde para karﬂ›l›¤› seks yapt›n›z m›?

Bu sorulardan kan vermesine engel bir
31 Kan testi yapt›rmak için mi ba¤›ﬂta bulunuyorsunuz?
hastal›¤›n olup olmad›¤›n› ortaya koymay›
amaçlayan 2 nolu soruya %15 (176/1257) oran›nda
evet yan›t› al›nm›ﬂt›r (Tablo - I). Bu donörlerle Tablo - II: Sorulara verilen yan›t ve
viral seroprevalans oranlar›
yap›lan bire bir görüﬂmelerde soruyu yanl›ﬂ
anlad›klar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. 2 nolu sorunun “kan
Anti-HCV
HBsAg
s
Soru nosu
vermenizin sak›ncal› oldu¤u söylendi mi?” ﬂek0
0
47
linde de¤iﬂtirilerek haz›rlanan formla sorgulanan 12, 13, 15, 18
farkl› 170 donörden %1.76 (3/170)’s›n›n evet
0
0
38
17
yan›t› verdi¤i ve bunlar›n da kan vermelerine
1 (%0.8)
2 (%1.7)
121
27
engel teﬂkil eden sorunlar›n›n oldu¤u saptand›.
Viral hepatit riskini saptamay› amaçlayan 12, 13,
0
3 (%2.5)
122
31
15, 18 nolu sorulara k›rkyedi, 17 nolu soruya
5 (%0.4)
34 (%2.7)
1257
Toplam
otuzsekiz, 27 nolu soruya yüzyirmibir ve 31 nolu
soruya yüz yirmiiki kiﬂi evet yan›t› vermiﬂtir
sak›ncal› oldu¤u söylendi mi?” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi
(Tablo - II).
ve donör formlar›nda yer alacak sorular›n daha çok geniﬂ
Sorgulama sonuçlar›na göre bu donörler populasyonlarda yap›lacak çal›ﬂmalarla ülkemiz
d›ﬂlanmam›ﬂt›r. Serolojik sonuçlar› yukar›da bahsedilen koﬂullar›n› da gözönüne alacak ﬂekilde yeniden
sorulara hay›r yan›t›n› verenlere ait serolojik bulgular oluﬂturulmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düﬂündürmekteile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve benzer bulunmuﬂtur. (S›ras› ile dir.
%2.5 ve %2.7) (p>0.05) (Tablo I). Sorgulma formlar›na
* GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi
verdikleri yan›ta göre riskli donörler olarak kabul edilse
Enfeksiyon Hastal›klar› Servisi
idi donör say›s› %45 oran›nda azalm›ﬂ olacakt›.
**‹Ü ‹stanbul T›p Fakültesi
Bulgular›m›z 2 nolu sorunun “kan vermenizin
Mikrobiyoloji AD - ‹stanbul
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Talasemili Hastalarda Transfüzyon Reaksiyonlar›
D. Canatan, N. O¤uz, R. Coﬂan, N. Balta,
C. Karado¤an, A. Özsancak, N. Karagöz,
A. Bozkurt, N., Erzurumlu B., Taﬂkesen,
A. Öz, M. Tosuno¤lu*

ÖZET
Talasemi sendromlar› hemoglobinin globin zincirlerinden bir veya daha fazlas›n›n yap›m h›z›nda
azalma veya tam yoklu¤u ile karakterize otozomal resessif geçen dünyada en s›k görülen tek gen
bozukluklar›d›r. Talasemide anemiyi önlemek ve yeterli Hb düzeyi ile endojen inefektif eritropoezisi
bask›lamak için düzenli transfüzyonlarla Hb: 11.5 gr/dl, Hkt: %34 üzerinde tutulur. Transfüzyon
reaksiyonlar›n› önlemek için, hasta kan grubu ve sub grublar› (ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd) mutlaka
bak›lmal›, çok say›da transfüzyon alm›ﬂ hastalarda antikor taramas› ve tan›mlamas› yap›lmal›, taze
eritrosit süspansiyonu tercih edilmeli, transfüzyon h›z› 2 saatte gidecek ﬂekilde, lökosit filtresi ile
yap›lmal›d›r.
Talasemi Merkezimizde izlenen 332 talasemili ve anormal Hb hastalar›na ait transfüzyon reaksiyonlar›n›
sunmak istiyoruz. Hastalar tüm bilgilerini içeren özel bir bilgisayar program› ve randevu sistemi ile
izlenmektedir. ‹lk tan›da tüm hastalar›n ABO, Rh, Kell grublar›na bak›lmaktad›r. Antikor tarama ve
tan›mlama testleri y›lda bir defa kontrol edilmektedir. Hastalara düzenli kan bulmak için gönüllü kan
anne ve baba program› sürdürülmektedir. Kanlar optipack sistemle SAG-M’li torbalarda haz›rlanarak
log 4 filtre ile verilmektedir.
Merkezde 5 y›l içinde toplam 16499 transfüzyon yap›lm›ﬂt›r. Bu transfüzyonlar s›ras›nda 145 febril
reaksiyon (%0,87), 56 allerjik reaksiyon (%0,33) 44 hemolitik reaksiyon (%0,26), 7 otoimmün hemolitik
reaksiyon (%0,04) saptand›.

G‹R‹ﬁ
Talasemi sendromlar›: 1. Beta talasemiler, 2. Alfa
talasemiler, 3. Delta-beta talasemiler, 4. Herediter persistent
fötal hemoglobin ﬂeklinde ayr›l›r. Beta talasemiler d›ﬂ›n-daki
hastal›klarda transfüzyon gereksinimi çok nadirdir.
Beta talasemiler 4 grubta incelenebilir.
1. Sessiz taﬂ›y›c›: Tüm hematolojik parametreleri normal, transfüzyon gereksinimi olmayan talasemiler.
2. Talasemi taﬂ›y›c›s›: Zaman zaman anemi tablosu
görülebilir. Dominant tipte belirgin bazofilik stipling yan›nda zaman zaman transfüzyon gereksinimi olabilir.
3. Talasemi intermedia: Moleküler ve klinik olarak çok
geniﬂ bir yelpaze içindedir. Talasemi majora yak›n olanlarda
transfüzyon gereksinimi fazla iken, talasemi taﬂ›y›c›s›na
yak›n yelpazede olanlarda transfüzyon gereksinimi yoktur.
4. Talasemi Major: Talasemi majorda (TM), defektif

zinciri oksijen taﬂ›ma kapasitesini 3 mekanizma ile etkiler.
a. ‹nefektif eritropoezis sonucu yeni ve sa¤l›kl› eritrosit
yap›m› azal›r, b. Hemolitik anemi eritrosit yaﬂam›n› k›salt›r.
c. Hipokromik mikrositik eritrositlerin oksijen taﬂ›ma
kapasitesi azal›r. Bunun sonucu eritropoetin yap›m› artar,
kemik ili¤i daha fazla uyar›l›r, inefektif eritropoezis daha da
artarak tipik talasemik yüz görünümü ortaya ç›kar. Hemoliz
ve ekstramedüller hematopoez hepatosplenomegaliye neden
olur.
Talasemide transfüzyona ne zaman baﬂlanmal›?
Tan› kondu¤u zaman Hb: 7 gr/dl alt›nda ise hemen
transfüzyon baﬂlanmal›d›r. Hb: 7 gr/dl üzerinde fakat
büyümede duraklama, kemik de¤iﬂiklikleri ve dalakta h›zl›
büyüme olursa yine transfüzyona baﬂlan›r. Hb 7.5-11.5 gr/dl
aras›nda iken beklenebilir. Hb: 8 gr/dl civar›nda korunuyor,
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hastan›n durumu iyi ise talasemi intermediaya yak›n mutasyon
olabilir, izlemek uygundur.
Önerilen transfüzyon ﬂemas›:
Talasemide düzenli transfüzyonlarla Hb: 11.5, Hkt: %34
üzerinde tutarak, inefektif eritropoez bask›lan›r. Post
transfüzyon Hb: 16 gr/dl aﬂmamal›d›r. E¤er bu de¤er üzerine
ç›k›l›rsa kan viskozitesi artar, doku oksijeniszasyonu azal›r,
tromboz riski artar ve kan tüketimi artar.
Transfüzyon miktar›:
Transfüze edilecek olan eritrosit süspansiyonun hematokriti %75 civar›nda ise, Hb düzeyini 1 gr/dl artt›rmak için
3 ml/kg eritrosit süspansiyonu gerekir.
Genelde 10-15 ml/kg Eritrosit süspansiyonu önerilmektedir. Kardiomyopatili ya da Hb: 5 gr/dl alt›nda olan
hastalarda eritrosit süspansiyonu 5 ml/kg verilmeli ayr›ca
transfüzyon s›ras›nda 1-2 mg/kg Furosemid uygulanmal›d›r.
Talasemide Transfüzyon Komplikasyonlar›:
1. Akut Hemolitik Reaksiyon: Uygun olmayan kan
transfüzyonu sonras› oluﬂmaktad›r. Hastada transfüzyonla
beraber, hemolitik kriz semptomlar› görülmeye baﬂlar.
Ajitasyon, huzursuzluk, titreme, s›rt ve gö¤üs a¤r›s›, ateﬂ,
bulant›, kusma baﬂl›ca yak›nmalard›r. Bu tablo febril -non
hemolitik transfüzyon reaksiyonlar› ile kar›ﬂabilir. Transfüzyon durdurulur, damar yolu serum izotonik ile aç›k tutulur.
Hastadan antikoagülanl› ve antikoagülans›z 2 ayr› kan örne¤i
al›n›r, kan torbas›ndan örnek al›narak laboratuar ve kan
merkezine gönderilir. Ayn› zamanda antikoagülanl› kan
santrifüj edilerek hemoglobinemi yönünden, idrar örne¤i
hemoglobinuri yönünden incelenmelidir. Hastadan al›nan
örneklerden kan grubu, subgrubu, karﬂ›laﬂt›rma testleri,
coombs testi, haptoglobulin düzeyi yap›lmal›d›r. Hasta ﬂok,
renal yetmezlik ve DIC yönünden izlenmelidir.
Hemolitik reaksiyonlar› önlemek için hasta kan grubu,
subgrubu, karﬂ›laﬂt›rma testleri eritrosit antikor taramas› ve
etiketleme çok dikkatli yap›lmal›d›r.
2. Geç tipte Hemolitik Reaksiyon: Baz› hastalarda
alloantikorlar, transfüzyonu takiben ilk günlerde veya daha
geç olarak zaman zaman hemolitik reaksiyonlara yol açabilir.
Akut hemolitik kriz tablosuna benzer bir tabloya yol açabilir
veya baz› hastalarda kan tüketime neden olabilir. Bu tür
reaksiyonlar daha önceden transfüzyon alm›ﬂ thalassemia
intermedial› hastalarda görülebilir.
3. Lökositlere ba¤l› Transfüzyon Reaksiyonlar›:
Transfüzyon seyri esnas›nda 1°C’lik bir ateﬂ yükselmesi,
transfüze edilen kandaki lökosit, trombosit ve spesifik
antikorlara ba¤l› olabilir. Transfüzyon durdurulur antipretik
verilir veya transfüzyon öncesi steroid verilir. Hemolitik
transfüzyon reaksiyonlar›n›n baﬂlang›ç faz›, lökositlere ba¤l›

febril reaksiyon olarak hatal› yorumlanabilir. Lökositlerin
uzaklaﬂt›r›lmas› önemlidir.
Hemolitik olmayan febril reaksiyonlar› önlemek için
eritrositleri y›kamak, optipack sistem ile haz›rlanm›ﬂ SAGM’li
KK kullanmak, lökosit filtresi ile vermek veya donmuﬂ
deglisorilize kan kullanmak gerekir. Tüm bunlar mümkün
de¤ilse kan 24-48 saat buzdolab›nda bekletilir, plazma ve
buffy coat ayr›l›r, kar›ﬂt›rmadan verilir.
4. Plazma Transfüzyonuna Ba¤l› Komplikasyonlar:
Ürtiker: Di¤er belirtiler olmadan sadece kaﬂ›nt› ve ürtiker
görülür. Antihistaminiklere yan›t verir. Transfüzyonda s›k
s›k kaﬂ›nt›s› olanlara baﬂlang›çta antihistaminik verilmesi
veya y›kanm›ﬂ kan verilmesi daha uygundur.
Anaflaktik ﬁok: Karakteristik belirtileri öksürük, gö¤üs
a¤r›s›, hipotansiyon, bulant›, kusma, ishal, abdominal
kramplar, ﬂok ve ﬂuur kayb›d›r. Tedavisi transfüzyonu
durdurmak ve adrenalin vermektir. Bu tip reaksiyon Anti
IgA antikorlar› geliﬂmiﬂ IgA eksik olan kiﬂilerde gözlenir.
IgA’s›z donörlerden kan verilmesi ile önlenebilir.
Plazma sodyum sitrat içerdi¤i için hipokalsemi ve
hiperkalemiye neden olabilir.
5. Mikroagregatlara ba¤l› Komplikasyonlar:
Non kardiak pulmoner ödem: Uzun süre bekletilen
kanda trombosit ve lökosit mikroagregatlar› pulmoner
dolaﬂ›ma geçerek non kardiak pulmoner ödeme yol açabilir.
Hastada gö¤üs a¤r›s›, ateﬂ, titreme, siyanoz ve hipotansiyon
geliﬂir. Transfüzyon durdurulur, mikroagregatlar› önleyecek
uygun filtreler ile transfüzyon yap›l›r.
6. Kontamine kana ba¤l› transfüzyon reaksiyonlar›:
Bu nadir fakat çok ciddi bir komplikasyondur. Kandaki
endotoksinler, yüksek ateﬂ, ﬂok, hemoglobinüri, DIC ve renal
yetmezli¤e sebep olur. Acilen ﬂok tedavisi yap›lmal›d›r.
Kandan kültürler al›nmal›, gram boyama yap›lmal›d›r.
Bakteriyel kontaminasyon ﬂüphesi varsa antibiotik tedavisi
baﬂlanmal›d›r.
7. Dolaﬂ›m Yüklenmesi: Önerilen dozda transfüzyon
yap›ld›¤› zaman sorun olmaz. Plazma verilmesinden
kaç›nmak, yüklenme oldu¤u zaman ise diüretikle yükü
kald›rmak önemlidir.
8. Transfüzyonla geçen enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar›
önlemek için, donörlerde zorunlu olarak HBV, HCV ve HIV
gerekirse Sy, Malarya ve CMV bak›lmal›d›r. Hastalar›n HAV
ve HBV aﬂ›lar› yap›lmal›d›r.
9. Graft Versus Host Hastal›¤›: Talasemik hastalarda
çok nadirdir, immünyetmezlikle beraber olan thalassemial›
hastalarda görülebilir.
10. Post-transfüzyon Purpura: Bazan transfüzyonu
takiben 7 gün içinde purpurik döküntüler görülebilir. Anti
platelet antikorlar›n geliﬂmesine ba¤l›d›r. Platelet antikorlar›
trombositopeniye yol açar. Talasemili hastalarda çok nadirdir.
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11. Demir Yüklenmesi: Talasemili hastalarda en önemli
transfüzyon komplikasyonu demir yüklenmesidir. Her bir
ünite transfüzyon ile 200 mg demir verilmekte, y›lda 30
ünite alan hastaya 6 gr demir yüklenir. Demir yükü; total
transfüzyon say›s›, ferritin düzeyi, karaci¤er biopsisi (kuru
karaci¤erde Demir miktar› ölçülerek) ve magnetik rezonans
ile saptan›r. Total transfüzyon say›s› 10-15 veya ferritin
düzeyi 1000 ng/ml üzerinde oldu¤unda ﬂelasyon tedavisi
baﬂlan›r.
Transfüzyon reaksiyonlar›n› azaltmak için yap›lmas›
gerekli prensipler:
1. Transfüzyon öncesi hasta kan grubu ve subgrubu
mutlaka bak›lmal›d›r.
2. pre ve post transfüzyon Hb, Hematokrit mutlaka
bak›lmal›, ortalamas› 12.5 gr/dl olacak ﬂekilde transfüzyon
düzenlenmelidir.
3. Hastan›n durumuna göre 2-6 hafta ara ile verilmelidir.
4. Taze eritrosit süspansiyonu tercih edilmelidir. Beklemiﬂ
kanlarda 2-3 DPG düzeyi ve oksijen taﬂ›ma kapasitesi azal›r.
5. Transfüzyon h›z› 2 saatte gidecek ﬂekilde verilmelidir.
Bakteriyel kontaminasyon aç›s›ndan transfüzyon süresi 4
saati geçmemelidir, bu ›l›man iklimlerde daha önemlidir.
Kardiomyopatili ya da Hb: 5 gr/dl alt›nda olan hastalarda
eritrosit süspansiyonu, transfüzyon h›z› 2 saati geçmemelidir.
6. Transfüzyon lökosit filtresi ile yap›lmal›d›r.
Hastalar›m›zdaki Transfüzyon reaksiyonlar›:
Talasemi Merkezimizde izlenen 332 talasemili ve anormal
Hb hastas›na ait transfüzyon reaksiyonlar›n› sunmak istiyoruz.
Hastalar tüm bilgilerini içeren özel bir bilgisayar program›
ve randevu sistemi ile izlenmektedir. ‹lk tan›da tüm hastalar›n
ABO, Rh, Kell grublar›na bak›lmaktad›r. Antikor tarama ve
tan›mlama testleri y›lda bir defa kontrol edilmektedir.
Hastalara düzenli kan bulmak için gönüllü kan anne ve baba
program› sürdürülmektedir. Kanlar optipack sistemle SAGM’li torbalarda haz›rlanarak log 4 filtre ile verilmektedir.
Merkezde 5 y›l içinde toplam 16499 transfüzyon
yap›lm›ﬂt›r. Bu transfüzyonlar s›ras›nda 145 febril reaksiyon
(%0,87), 56 allerjik reaksiyon (%0,33) 44 hemolitik reaksiyon
(%0,26), 7 otoimmün hemolitik reaksiyon (%0,04) saptand›
(Tablo 1).
Tablo 1: Transfüzyon reaksiyonlar› (n: 16499)
n
NON-HEMOL‹T‹K, FEBR‹L
145
ALLERJ‹K REAKS‹YON
56
AKUT HEMOL‹T‹K REAKS‹YON
44
OTO‹MMÜN HEMOL‹T‹K REAKS‹YON
7

%
0.87
0.33
0.56
0.04
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