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Sa¤l›k Bakanl›¤›, Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ile
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin düzenleyece¤i
Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kurslar›n›n
alt›nc›s›n›n haz›rl›klar› tamamland›. Bu y›lki kursumuz
Antalya’n›n en güzel yerlerinden birisi olan Kirifl-Kemer’de
gerçekleflecek. 17-22 Ekim 2002 tarihinde  bu yörenin en güzel
tesislerinden Limra Resort Otel’de buluflmak ve  birlikte hem
bilimsel hem de sosyal boyutu sizlerle yeniden paylaflmak
istiyoruz. ‹ç sayfalarda ayr›nt›l› program› görebilece¤iniz kurs
iki ayr› konuda eflgüdümlü olarak yap›lacakt›r. Birincisi Kan
Bankac›l›¤›nda eksikli¤ini gördü¤ünüz hemen her zaman ve
her yerde karfl›m›za ç›kan tüm konular› içeren standartlar
ikincisi ise hemflire, teknisyen vb. arkadafllar›m›z için gerekli
olan Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n teknisyenlere yönelik ç›karm›fl ol-
du¤u yönergeye uygun teorik konular› içermektedir.

Ülkemizde bulunan konu ile ilgili kifli, kurum ve kuru-
lufllar›n›n tamam›n›n kat›laca¤› bir kurs takvimi hedeflenmifl
ve buna uygun program oluflturulmufltur. Ben flimdiden bu
konuda eme¤i geçen tüm arkadafllar›ma ve bilgi birikimini
bizlere aktaracak herkese minnettarl›¤›m› belirtmek isterim.
Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonrada kursumuza destek
vererek bizimle birlikte olacak firmalara da teflekkürü bir borç
bilirim.

Kuruldu¤undan bugüne kadar Kan Merkezleri ve Trans-
füzyon Derne¤i, üyelerinden ald›¤› güçle enerjik bir çal›flma
stratejisi izlemifl ve ortaya ç›kard›¤› ürünlerle bunu destek-
lemifltir. Bundan sonra da hem ulusal hem de uluslararas›
arenada  çal›flmalar›n› devam ettirecektir.

Kurs ile ilgili her türlü bilgi ve geliflmeleri Damla bülten-
lerinden ayr›ca Web sayfam›zda (www.kmtd.org.tr) bulunan
Antalya 2002 butonunu t›klayarak takip edebilirsiniz. Son anda
yaflanmas›n› istemedi¤imiz aksilikleri önlemek için bafl-
vurular›n›z› ve otel rezervasyonlar›n›z› biran önce yap›n›z.

Ayr›ca bu say›m›zda Dr. Banu K›l›ç uluslararas› kongre
takvimini, Dr. Mahmut Bay›k Lecce ESTM toplant›s›n›, Biyo-
log Burcu Gülay Nas ve Dr. Önder Arslan Kan Merkezinde
çal›flan personelin yetifltirilmesini, Dr. Yasemin Heper Newyork
Kan Merkezi / ‹mmünizasyon ve Afl›lar konulu çevirisini, Dr.
Erhun Merdano¤ullar› Transfüzyon karar› ve Türkiye’de stan-
dart kan istem reçetesi (formu) kullan›lmas›n›n önemi ve re-
çete (form) örneklerini sizler için yazd›lar ve haz›rlad›lar.

17-22 Ekim 2002 ANTALYA kurslar›n› bir kez daha
hat›rlatmak istiyorum. Buluflmak üzere. Sa¤l›cakla kal›n.

Dr. Ramazan ULUHAN
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan



2DERNEKTEN

Temmuz 2002
Barcelona,
Spain

XIV International Conference on
AIDS

Tel: 34-932-182404
Fax: 34-932-170188
e-mail: aids2002@bcn.servicom.es

24-28.8.2002
Vancouver,
Canada

27th Congress of ISBT Information: ISBT Secretariat, Venue West Conference
Services Ltd, 645-375 Water Street, Vancouer, BC,
Canada, V6B 5C6,    e-mail: www.ISBT2000.com

24-28.8.2002
Seoul,
Korea

ISH 2002 - 29th World Congress of
the International Society of
Hematology

ISH 2002 Secretariat c/o Korea Conventon Services
Ltd. SL Kangman P.O. Box 305 Seoul 135-603, Korea,
www.ish2002.org

Eylül 2002 National Hemophilia Foundation
(NHF)

Ms. Blaine Katz, Tel: 212-328-3700
e-mail: meetings@hemophilia.org
www.hemophilia.org

6-10 Eylül 2002
Paris,
France

9th Congress of the World Apheresis
Association

COLLOQUIUM 12 rue de la Croix Faubin F-75557
Paris Cedex 11, Tel: 33-1-44-64-15-15
Fax: 33-1-44-64-15-16/17
e-mail: c.peron@colloquium.fr    www.colloquium.fr

30 Eylül - 5 Ekim 2002
Antalya

XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Sekreterli¤i,
Tel: 312 - 304 34 91
e-mail: mikrobiyoloji@gata.edu.tr

26-30 Ekim 2002
Orlando, Florida
USA

55th Annual Meeting of American
Association of Blood Banks (AABB)

AABB Meeting Services 8101 Glenbrook Road
Bethesda, MD 20814-2749 USA
Tel: 301-907-6977   Fax: 301-907-6895
www.aabb.org.proffessionals/proffesionaldevelopme
nt/annual_meeting/futuream.htm

6-20 Ekim 2002
Philadelphia, PA
USA

44th Annual Meeting of the
American Society of Hematology

American Society of Hematology,
Tel: 202-857-1118  Fax: 202-857-1164
e-mail: ash@dc.sba.com

17-22 Ekim 2002
Antalya

Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon T›bb› Kursu

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Tel: 216 - 414 44 17

1-5 Kas›m 2002
Antalya

Ulusal Hematoloji Kongresi Türk Hematoloji Derne¤i

27 Kas›m-1 Aral›k 2002
Sofia,
Bulgaria

ESTM:
Basic Clinical and Organisational
requirements for an effective
Haemovigilance

Tel: +39/02/58356515 Fax: +39/02/58316353
e-mail: estm.secreterial@flashnet.it

19-21 Eylül 2002
Lviv
Ukraine

ESTM:
Blood-Sparing Medicine and Surgery
The Absolute Need of Safe
Autologous and Homologous Blood
Domation

Tel: +39/02/58356515 Fax: +39/02/58316353
e-mail: estm.secreterial@flashnet.it

Kongre Takvimi
Derleyen: Dr. Banu K›l›ç
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BSE Ülkelerine Seyahat ile ‹lgili Yeni Red Kriterleri

(Newyork Kan Bankas›’ndan) Derleyen: Dr. Yasemin Heper

Bu tercümenin yap›lmas›nda vurgulamak istedi¤imiz bir nokta da donör bilgileri
formunun de¤iflime ve gelifltirilmeye aç›k olmas› gereklili¤idir. Bugün Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
kullan›lmas› zorunlu oldu¤unu belirtti¤i form Derne¤imiz taraf›ndan 1997 y›l›nda
tasarlanm›fl ve aynen kabul görmüfltür. Bu form bir çok kan merkezi taraf›ndan
de¤ifltirilmeden, baz› merkezler de ise de¤ifliklikler yap›larak kullan›lmaktad›r. Do¤ru
olan ise Bakanl›¤›m›z›n her y›l bu formu gözden geçirerek ya aynen ya da de¤iflmifl,
gelifltirilmifl flekliyle kullan›lmas› yönünde kan merkezlerine resmi yaz› göndermesidir.

FDA, deli dana hastal›¤› olarak da bilinen bovine spon-
gioform encephalopathy (BSE) vakalar›n›n oldu¤u ülkelere
seyahat etmifl olan donörlerle ilgili yeni kriterler yay›nlam›flt›r.
Bu kriterlerin temeli, varyant Creutzfeld-Jakod Hastal›¤›’n›n
(vCJD) kan transfüzyonu ile teorik bulafl riskine dayan-
maktad›r. ‹nsanlarda kan transfüzyonu ile geçen hiç bir vCJH
vakas› dokümante edilmedi¤inden, bu risk teorik bir risk
olarak kabul edilmektedir.

31 May›s 2002’den geçerli olmak üzere afla¤›daki

kriterlere uyan donörler belirsiz bir süre için red edi-

lecektir:

- Donörün 1980-1996 y›llar› aras›nda Britanya-Birleflik
Krall›k ülkelerinde (‹ngiltere, Kuzey Irlanda, ‹skoçya, Galler,
Man Adas›, Cebelitar›k Kanal Adalar›, Falkland Adalar›) üç
aydan fazla bulunmufl olmas›

- Donöre 1980’den günümüze kadar Britanya-Birleflik
Krall›k ülkelerinde (‹ngiltere, Kuzey Irlanda, ‹skoçya, Galler,
Man Adas›, Cebelitar›k Kanal Adalar›, Falkland Adalar›)
kan transfüzyonu yap›lm›fl olmas›

- 1980-1996 y›llar› aras›nda ABD ordusunda askeri veya
sivil personel olarak çal›flm›fl olmas› ve askeri bir görevle
afla¤›daki ülkelerde 6 aydan fazla bulunmufl olmas›:

- 1980-1990 y›llar› aras›nda Belçika, Hollanda veya
Almanya

- 1980-1996 y›llar› aras›nda ‹spanya, Portekiz, Türkiye,
‹talya  veya Yunanistan

- Donörün 1980’den bu yana Fransa’da befl (5) y›ldan
fazla bulunmufl olmas›

31 Ekim 2002’den sonra Fransa’ya seyahat sorusu,

tüm Avrupa ülkeleri için genellefltirilecek ve donör flu

durumlarda belirsiz bir süre için red edilecektir:

- 1980’den günümüze kadar Avrupa’da befl (5) y›l veya
daha uzun süre bulunmufl olmak (Donöre sorgulama s›ras›nda
Avrupa ülkelerinin listesi verilecektir)

Daha ayr›nt›l› bilgi ya da kiflisel durumunuzun

tart›fl›lmas› için 1-800-688-0900’ü arayabilirsiniz. Klinis-

yenlerimizden biri size yard›mc› olmaktan mutluluk

duyacakt›r.

Yeni vCJH red kriterleri ile ilgili sorular ve yan›tlar:

Bu uygulamaya neden gidildi?

Bu uygulama Amerika Birleflik Devletleri’nde kan
toplanmas›n› düzenleyen ulusal bir kurum olan G›da ve ‹laç
Dairesi (FDA) kurallar›na göre yap›lmaktad›r. Temeli, varyant
Creutzfeld-Jakod Hastal›¤›’n›n (vCJD) kan transfüzyonu ile
teorik bulafl riskine dayanmaktad›r. Bu hastal›k deli dana
hastal›¤› olarak da bilinen bovine spongioform encephalo-
patinin insanlardaki karfl›l›¤›d›r. Bu risk teorik bir risk olarak
kabul edilmektedir, çünkü insanlarda kan transfüzyonu ile
bulaflm›fl olan bir vCJD dokümante edilmemifltir.

vCJD nedir?

Öldürücü bir beyin hastal›¤›d›r.
Bir kifliye vCJD nas›l bulaflabilir?

1996’dan 2002 k›fl›na kadar, özellikle Britanya-Birleflik
Krall›k’ta olmak üzere 115 vaka saptanm›flt›r. Bu kiflilerin
hastal›¤› enfekte s›¤›rlar›n etlerini yiyerek kapt›klar›
düflünülmektedir.

Amerika Birleflik Devletlerinde böyle vakalar var m›?

HAYIR. Amerika Birleflik Devletleri’nde ne vCJD, ne
de BSE saptanmam›flt›r.

Deli dana hastal›¤› olan bir ülkeye seyahat etmifl isem,

vCJD kapma olas›l›¤›m nedir?

Son derece düflüktür. Yukar›da belirtildi¤i gibi vaka say›s›
da son derece azd›r. Ancak hastal›k belirtilerinin ortaya
ç›kmas› y›llar sürdü¤ünden, gelecekteki durumun ne olaca¤›n›
söyleyebilmek mümkün de¤ildir.

Neden vCJD için bir test yap›lm›yor?

Kiflinin vCJD kapm›fl oldu¤unu gösteren bir test henüz
mevcut de¤ildir.

E¤er vejeteryan isem ve hiç et yemiyorsam kan

ba¤›fl›nda bulunabilir miyim?

Hay›r, FDA istisna olmaks›z›n izin vermemektedir.
Daha ayr›nt›l› bilgi ya da kiflisel durumunuzun

tart›fl›lmas› için 1-800-688-0900’ü arayabilirsiniz. Klinis-

yenlerimizden biri size yard›mc› olmaktan mutluluk

duyacakt›r.
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Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VI)

17-22 Ekim 2002
L‹MRA RESORT HOTEL  K‹R‹fi-KEMER /ANTALYA

Ayr›nt›l› bilgi için
www.kmtd.org.tr sitesinden

ANTALYA EK‹M 2002 logosunu t›klay›n›z
(Baflvurular›n›z› bu siteden yapabilirsiniz)

Banka hesap numaralar›
Kay›t ücreti için :
Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi
 (fiube Kodu 0546)  1016427-7 no’lu TL hesab›
Otel rezervasyonu için :
1 - Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi
 (fiube Kodu 0546) 3006758-7 no’lu USD hesab›
2- Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi
 (fiube Kodu 0546) 3006757-9 no’lu EURO hesab›
Stand ücreti ve di¤erleri için :
1- Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi
 (fiube Kodu 0546) 3006759-5 no’lu USD hesab›
2- Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi
 (fiube Kodu 0546) 3006757-9 no’lu EURO hesab›

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VI) takvimimiz afla¤›dad›r.

17-22 Ekim 2002 tarihinde Antalya Limra Resort Oteli’nde
düzenlenecek olan kurslarla ilgili gelişmeleri

WWW.kmtd.org.tr
Web adresimizden takip edebilirsiniz.

e-mail adresimize her
türlü yaz› ve görüfllerinizi

bekliyoruz
kmtd@kmtd.org.tr

kmtder@superonline.com
17-22 Ekim 2002 tarihinde düzenlenecek kurs için

‹letiflim ve Yaz›flma Adresleri

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i:
Ba¤dat Caddesi Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blok

No:16 D:24  81030 Feneryolu/Kad›köy/‹stanbul
Tel : (0216) 414 44 17 (pbx) Faks : (0216) 414 44 19

E-mail: kmtd@kmtd.org.tr

Kongre Genel Sekreteri : Dr.Ramazan ULUHAN
Tel-Faks: (0216) 492 95 51 Cep Tel: (0542) 312 79 69

E-mail : ruluhan@superonline.com

Turizm fiirketi : Baflar› Turizm A.fi. (TURSET.)
Ça¤layan Mahallesi  Yüksel Serdengeçti Caddesi

No:7/4 Antalya.
Tel : (0242) 324 33 45 Faks : (0242) 324 33 47

E-mail :  turset@turset.com

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

01 Ekim 2002

01 Ekim 2002

17 Ekim 2002

17-22 Ekim 2002

17-22 Ekim 2002

20 Ekim 2002

22 Ekim 2002

HABER



ESTM Lecce Toplant›s›

ESTM (European School of Transfusion
Medicine) toplant›s› 5-6 Haziran 2002 tarihinde
Lecce-‹talya’da yap›ld›. Bu toplant› SIMTI

(‹talyan Transfüzyon T›bb› ve ‹mmünohematoloji Derne¤i)
taraf›ndan düzenlenen Ulusal kongrenin pefline, onunla
ba¤lant›l› olarak yap›ld›. ‹talya’n›n bu ulusal kongresine,
ayn› anda Floransa’da EHA (European Hematology
Association) toplant›s› olmas›na ra¤men, yaklafl›k 1000 kifli

kat›ld›. ESTM
toplant›s›n›n konusu
“Güney-Do¤u Avrupa bölgesinde transfüzyon t›bb›n›n bugünkü ve gelecekteki
problemleri” idi. Toplant›n›n ilk gününde Slovenya, Romanya, H›rvatistan,
Bulgaristan, S›rbistan, Türkiye, Bosna-Hersek, Yunanistan, Arnavutluk, Karada¤
temsilcileri ülkelerindeki transfüzyon t›bb›n› anlatt›lar. Kosova, Makedonya,
Moldova, Gürcistan raporlar›n› yollasalar bile çeflitli nedenlerle temsilci
yollayamam›fllard›. ‹kinci gün toplant›lar›nda çal›flma gruplar›n›n çeflitli konularda
haz›rlanm›fl raporlar› sunuldu. Bu toplant›n›n haz›rl›k döneminde  ilgili ülkelere
yollanan de¤erlendirme formlar›na verilen cevaplar›n sa¤lad›¤› bilgiler ›fl›¤›nda
ülkelerin donör organizasyonlar›, donör seçimi, donörlere uygulanan testler,
ülkelerin kan bankas› organizasyonlar›, klinik transfüzyon prati¤i, transfüzyonun
takibi ve reaksiyonlar› (hemovigilence) somut verilerle de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca

göçmen donörlerin kan ba¤›fl› konusunda yaflad›klar› problemler,
kan komponentlerinin ISBT 128 sistemine göre etiketlenmesi,
Güney-Do¤u Avrupa bölgesinde kültürel de¤iflimler ve transfüzyon
t›bb› e¤itimi konular›nda konferanslar verildi. Derne¤imiz baflkan›
Prof. Dr. Mahmut Bay›k bu toplant›da Güney-Do¤u Avrupa
bölgesinde normal ve acil durumlarda kan de¤iflimi konusunda bir
konferans verdi.

ESTM’nin gelecek toplant›lar›n›n konu ve tarihlerini kongre
takvimi sayfam›zda bulabilirsiniz. ‹steyen okuyucular›m›z Lecce
toplant›s› ile ilgili metinleri ve ESTM’nin gelecek toplant›lar›n›n
detayl› program›n› dernek merkezinden ö¤renebilirler.
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Haydarpaşa Numune
Hastanesi Kan
Bankası, periyodik

olarak düzenlediği
haftalık personel
eğitim programlarına
son olarak KMTD

merkezi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan
Bankasına yaptığı tanışma gezilerinin ardından
Eylül 2002 tarihine kadar ara vermiştir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hekim d›fl› personele e¤itim
verecek kan bankalar›n›n seçimi için kulland›¤›
kriterlere örnek olmas› aç›s›ndan Siyami Ersek
Gö¤üs Kalp Damar Cerrahisi Kan Bankas›na
gönderdi¤i resmi yaz› afla¤›dad›r.

“

“



QAÇILIfi KONSER‹
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Tarih Konu Konuflmac›

KMTD 2002 TEMEL KURS PROGRAMI

17 Ekim 2002
PERfiEMBE

Saat

18 Ekim 2002
CUMA

19 Ekim 2002
CUMARTES‹

AÇILIfi KONFERANSI

Kan bankac›l›¤› uygulamalar›n›n ulusal ve
uluslararas› mevzuattaki yeri

Oturum Baflkan›:
Dr. Attila Yalç›n

Dr. Mahmut Bay›k

Aç›l›fl

Ara

Akflam Yeme¤i R

Aç›l›fl Kokteyli

AÇILIfi PANEL‹

Toplam Kalite Yönetimi

Oturum Baflkan›:
Dr. Mahmut Bay›k

Endüstri Çal›flma Grubu

Q
PANEL
Kan merkezlerinde dokümantasyon
Dokümantasyon sisteminin oluflturulmas›
Doküman haz›rlama teknikleri
Dokümantasyon sisteminde kalite kontrol

Oturum Baflkan›:
Dr. Önder Arslan

Dr. Ramazan Uluhan
Dr. Rukiye Berkem
Dr. Nafiz Koçak

Kahve Aras› c
PANEL
Kan merkezlerinde kay›t ve bilgisayar yaz›l›mlar›
Kan merkezlerinde kay›t ve yaz›l›mlar›n temel
nitelikleri
Yaz›l›mla ilgili SOP ve kullan›c› k›lavuzu haz›rlama
teknikleri
Kan merkezi yaz›l›mlar›n›n validasyonu

Oturum Baflkan›:
Dr. Nilgün Acar

Dr. Davut Albayrak

Dr. Gürol Emekdafl

Dr. Fuat Çetinkaya

Yemek Aras› R
PANEL
Kan merkezlerinde fiziki yap› ve teknik donan›m
Kan merkezlerinde fiziki yap›
Kan merkezlerinde kullan›lan temel cihazlar›n
özellikleri
Cihazlar›n kalite kontrolü

Oturum Baflkan›:
Dr. Duran Canatan

Dr. Nigar Ertu¤rul
Dr. Yeflim Ayd›nok

Dr. ‹hsan Karado¤an
Kahve Aras› c

PANEL
Kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb› e¤itimi
T›p fakültelerinde e¤itim
Klinisyenlerin hizmetiçi e¤itimi
Kan merkezi personelinin hizmetiçi e¤itimi
E¤itimin akreditasyonu

Oturum Baflkan›:
Dr. Mahmut Bay›k

Dr. fiükrü Cin
Dr. Attila Yalç›n
Dr. Türkiz Gürsel
fieyda Keskin

PANEL
Donasyon
Donör kazan›m programlar›
Donör seçimi
Donör kazan›m› ve donör seçiminde kalite kontrol

Oturum Baflkan›:
Dr. Gürol Emekdafl

Dr. Erkan Ergen
Dr. Gülsüm Özet
Dr. Nuri Solaz

Kahve Aras› c

13:30-14:00
14:00-14:45
14:45-15:15
15:15-16:00

16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
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GEZ‹ S

19 Ekim 2002
CUMARTES‹

20 Ekim 2002
PAZAR

21 Ekim 2002
PAZARTES‹

Tarih Konu Konuflmac›Saat

KONFERANS

Flebotomi ve kalite kontrolü

Oturum Baflkan›:
Dr. Ercüment Oval›

Dr. Önder Arslan

Yemek Aras› R

Kahve Aras› c

Akflam Yeme¤i R

Kahve Aras› c

Yemek Aras› R

KONFERANS

Kan merkezlerinde iyi üretim uygulamalar›

Oturum Baflkan›:
Dr. Gülyüz Öztürk

Dr. Osman Özcebe

PANEL
Kan grubu serolojisi
‹mmünohematolojik testlerde genel laboratuvar
yaklafl›m›
ABO ve Rh sistemi
Di¤er kan grup sistemleri

Oturum Baflkan›:
Dr. Davut Albayrak

Dr. Sevinç Y›lmaz

Dr. Güçhan Alano¤lu
Dr. Türker Çetin

PANEL
Kan grubu serolojisinde kalite kontrolü
Kan grup serolojisinde kullan›lan testlerin kalite
kontrolü
Kan grup serolojisinde kullan›lan kit ve reajenlerin
kalite kontrolü

Oturum Baflkan›:
Dr. Osman Özcebe

Dr. Reha Masatl›

Dr. Meral Sönmezo¤lu

Akflam Yeme¤i R

The Drops of Life Dr. Nilgün Acar
Dr. Gürol Emekdafl

PANEL
Antiglobulin testler ve kalite kontrolü
Transfüzyon öncesi uygunluk testleri
Antiglobulin testler
Absorbsiyon, Elüsyon ve Nötralizasyon testleri
Antiglobulin testlerde kalite kontrol

Oturum Baflkan›:
Dr. Levent Ündar

Dr. Filiz Büyükkeçeci
Dr. Duran Canatan
Dr. Zafer Gülbafl
Dr. Gülyüz Öztürk

KONFERANS

Kan merkezlerinde envanter yönetimi ve
fiyatland›rma

Oturum Baflkan›:
Dr. fiadi Yenen

Dr. Okan Töre

KONFERANS

Kan merkezlerinin idari, medikal ve kalite yönünden
denetimi

Oturum Baflkan›:
Dr. fiükrü Cin

Dr. Nilgün Acar

PANEL
Kan komponentleri
Eritrosit süspansiyonlar›
Trombosit ve lökosit süspansiyonlar›
Plazma komponentleri
Komponentlerin kalite kontrolü

Oturum Baflkan›:
Dr. Okan Töre

Dr. Levent Ündar
Dr. Ercüment Oval›
Dr. fiadi Yenen
Dr. Sabri Kemahl›

11:00-11:45

11:45-12:30

12:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-18:00
19:00-20:00

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-11:45

11:45-12:30

12:30-14:00
14:00-16:00
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KAPANIfi

Kahve Aras› c

Yemek Aras› R

22 Ekim 2002
SALI

Tarih Konu Konuflmac›Saat

PANEL
Aferez
Aferez uygulamalar›nda temel prensipler
Donör seçimi ve donör reaksiyonlar›
Aferez cihazlar›
Aferez uygulamalar›n›n kalite kontrolü

Oturum Baflkan›:
Dr. Osman ‹lhan

Dr. Osman ‹lhan
Dr. Fikret Arpac›
Dr. Sema Anak
Dr. Banu K›l›ç

PANEL

Kan ürünlerinin üretim ve ithalinde uygulanan
standartlar

Oturum Baflkan›:
Dr. Mahmut Bay›k

Dr. Tahsin Ecer
Dr. Attila Yalç›n
Dr. Önder Arslan
Dr. Osman Özcebe
S.B. ‹laç Eczac›l›k Genel
Müdürlü¤ü Temsilcileri

B‹RL‹KTE TARTIfiALIM
Kursun de¤erlendirilmesi ve KMTD aktiviteleri

Oturum Baflkanlar›:
Dr. Mahmut Bay›k
Dr. Ramazan Uluhan

Kahve Aras› c
PANEL
Mikrobiyolojik tarama testleri
Mikrobiyolojik tarama testlerinde kullan›lan tekniklerin
temel özellikleri
Yöntem seçimi, verifikasyon ve validasyon
Algoritmalar
Mikrobiyolojik tarama testlerinde kalite kontrol

Oturum Baflkan›:
Dr. Ramazan Uluhan

Dr. Yasemin Heper

Dr. Esra Karakoç
Dr. Hüsnü Altunay
Dr. Gülden Y›lmaz

16:00-16:30
16:30-18:00

09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:00

15:00-15:30

21 Ekim 2002
PAZARTES‹
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Akflam Yeme¤i R

Kahve Aras› c

Aç›l›fl Kokteyli

QAÇILIfi KONSER‹

Tarih Konu Konuflmac›

KMTD 2002 TEKN‹SYEN KURS PROGRAMI

17 Ekim 2002
PERfiEMBE

Saat

18 Ekim 2002
CUMA

19 Ekim 2002
CUMARTES‹

AÇILIfi KONFERANSI

Kan bankac›l›¤› uygulamalar›n›n ulusal ve
uluslararas› mevzuattaki yeri

Oturum Baflkan›:
Dr. Attila Yalç›n

Dr. Mahmut Bay›k

Aç›l›fl

Ara

AÇILIfi PANEL‹

Toplam Kalite Yönetimi

Oturum Baflkan›:
Dr. Mahmut Bay›k

Endüstri Çal›flma Grubu

Q
Kan merkezi personelinin görev ve sorumluluklar›

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Meral Sönmezo¤lu

Hem. Meltem Eren
Marmara Üniversitesi
Kan Merkezi

Kahve Aras› c
Kan merkezlerinde kay›t

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Esra Karakoç

Hem. Mediha Özdemir
S.B. Ankara E. ve
A. Hastanesi Kan Merkezi

Kan merkezlerinde kalite güvencesi

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Hüsnü Altunay

Dr. Mustafa Alt›ndifl
Afyon Kocatepe Üniv.
Kan Merkezi

Yemek Aras› R
Kan merkezlerinde fiziki yap› ve teknik donan›m

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Banu K›l›ç

Bio. Fadim Yalç›nkaya
Süleyman Demirel Üniv.
Kan Merkezi

Donör seçimi, flebotomi ve donör reaksiyonlar›
Birlikte tart›flal›m

Türk Hematoloji
Derne¤i

Kahve Aras› c
Donör kazan›m programlar›
Birlikte tart›flal›m

Türkiye K›z›lay Derne¤i

Yemek Aras› R
Kan grup antijenleri ve kan gruplar›n›n tayini

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Yasemin Heper

Dr. Gülden Gediko¤lu
Konya Devlet Hastanesi

Kahve Aras› c

13:30-14:00
14:00-14:45
14:45-15:15
15:15-16:00

16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00



KAPANIfi

Yemek aras› R

Kahve Aras› c

Kahve Aras› c

Akflam Yeme¤i R

GEZ‹ S
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19 Ekim 2002
CUMARTES‹

20 Ekim 2002
PAZAR

21 Ekim 2002
PAZARTES‹

Kahve Aras› c

Akflam Yeme¤i R

Tarih Konu Konuflmac›Saat

Transfüzyon öncesi uygunluk testleri

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Fuat Çetinkaya

Dr. Nur Arditi Benzonana
Kartal E. A. Hastanesi
Kan Merkezi

The Drops of Life Dr. Nilgün Acar
Dr. Gürol Emekdafl

Antiglobulin testler

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Abdurrahman Kara

Dr. Banu Yücesan
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara
Hastanesi Kan Merkezi

Kan komponentlerinin haz›rlanmas›, saklanmas› ve
nakli
Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Reha Masatl›

Dr. Feza Ota¤

Yemek aras› R

16:00-17:30

20:00-22:00
09:00-18:00
19:00-20:00

20:00-22:00
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00
16:00-17:00

17:00-18:00

09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00
14:00-15:00

15:00-15:30

Transfüzyon Reaksiyonlar›
Birlikte tart›flal›m

Pediatrik Hematoloji
Derne¤i

Transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar
Birlikte tart›flal›m

KL‹M‹K Derne¤i

Mikrobiyolojik tarama testleri
Birlikte tart›flal›m

Türk Mikrobiyoloji
Cemiyeti

22 Ekim 2002
SALI

Aferez, donör seçimi ve komplikasyonlar›
Birlikte tart›flal›m

Hemaferezis Derne¤i

Biyoemniyet

Birlikte tart›flal›m

Oturum Baflkan›:
Dr. Attila Mayda

Dr. Leyla Bafllam›fll›
Adana SSK Hastanesi

B‹RL‹KTE TARTIfiALIM
Kursun de¤erlendirilmesi ve KMTD aktiviteleri

Oturum Baflkanlar›:
Dr. Mahmut Bay›k
Dr. Ramazan Uluhan
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Kan Merkezlerinde Çal›flacak Personel Yetifltirilmesi

Bio. Burcu Gülay Nas*, Doç. Dr. Önder Arslan*

Ülkemizde Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre 280 adet
kan merkezi bulunmaktad›r. Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›’n›n bilim dal› oldu¤u Avrupa ülkeleri ve ABD’ye
karfl›n ülkemizde böyle bir branfllaflma söz konusu
olmad›¤›ndan kan merkezinin hangi bölüme ba¤l› olmas›
gerekti¤i hususunda hala karmafla sözkonusudur. Ülkemizde
kan merkezleri ço¤unlukla Mikrobiyoloji ve Hematoloji
olmak üzere çeflitli  bilim dallar›nda görev yapan uzman
hekimlerin veya pratisyen hekimlerin sorumlulu¤unda
birimler olarak faaliyet göstermektedirler. Durum böyle
olunca kan merkezi sorumlusu olan hekim di¤er akademik
ve rutin görevlerinden arta kalan zamanlar›nda kan merke-
zine vakit ay›rabilmektedir. Bir k›s›m kan merkezlerinde
ise sorumlu hekim dahi bulunmamaktad›r.

Kan Bankac›l›¤›na iliflkin personele hizmet öncesi
e¤itimleri esnas›nda  t›p fakülteleri de dahil olmak üzere
genifl kapsaml› herhangi bir e¤itim verilmemektedir. Ayn›
durum kan merkezinde görev yapan teknik personel e¤itimi
içinde geçerlidir. Yurt d›fl›nda ki geliflmeler de göz önüne
al›n›nca, oluflan e¤itim bofllu¤unun kapat›lmas›na iliflkin
birtak›m çal›flmalar yap›lma lüzumu görülmüfltür. Kan
Bankac›l›¤› ve Transfüzyon Derne¤i’nin y›llardan beri
düzenli olarak yapm›fl oldu¤u kurslar bu alandaki bofllu¤u
doldurmaya yönelik olarak at›lm›fl ilk ad›mlard›r. Bu
bafllang›ca ilave olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› nezdinde yaklafl›k
2 y›l önce bafllayan ve flu anda halen devam etmekte olan
“Kan Bankac›l›¤› ve Faaliyetleri Kursu” konuyla ilgilenen
pratisyen hekimlere 6 ay süreli bir e¤itim imkan›
sa¤lam›flt›r.Ankara Üniversitesi ‹bni Sina Hastanesi Kan
Merkezi, H.Ü Hastanesi Kan Merkezi ve G.Ü Hastanesi
Kan Merkez’lerinde 2 ayl›k rotasyon ile e¤itim alan pratisyen
hekimlere, kurs bitiminde yeterlilik belgesi verilmekte ve
gerekti¤inde bakanl›kça bir kan merkezine atanabilmekte-
dirler. Yukar›da belirtilen temel e¤itimleri alan kan merkezi
sorumlu hekimi kuraca¤› ekibi daha bilinçli, personel
say›s›n› yeterli, kullanaca¤› yöntemleri ise daha sistematik
yaklafl›mlarla-ki burada kan merkezinin kapasitesi göz
önüne al›n›r-belirleyebilme yeterlili¤ine sahip olabilecektir.
‹fl da¤›l›m› ve yönetim organizasyonunu planlamada daha
kolay karar verebilir hale gelebilecektir.  Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb› konusunda yetersizli¤i bilinen ülkemiz
için bu e¤itim programlar› olumlu yönde  at›lm›fl  ad›mlard›r.

Bunlar›n yan›s›ra kan merkezinde görev yapan veya
yapacak olan teknik personelin sahip olmas› gereken e¤itim

durumu ve özellikleri ile ilgili olarak da belirlenmifl herhangi
bir mevzuat yoktur. Hizmet öncesi e¤itim esnas›nda teknik
kadro için, kan merkezi iflleyifli ve çal›flmalar› ile ilgili
olarak herhangi bir e¤itim planlamas› mevcut de¤ildir. fiu
an ülkemiz kan merkezlerinde hemflire, laboratuvar tek-
nisyeni, laborant, biyolog ve kimyagerler çal›flmaktad›r
ancak henüz bu ünvanlara ait ifl tan›mlar› kesin olarak
yap›lmam›flt›r. Bu nedenle görev da¤›l›mlar›nda da sorunlar
yaflanmaktad›r. Hizmet öncesi okul e¤itimi s›ras›nda kan
merkezine yönelik herhangi bir e¤itim program›
bulunmad›¤›ndan kan merkezinde göreve bafllayan teknik
personel izleyerek ö¤renme suretiyle adeta bir usta-ç›rak
iliflkisine dayanarak çal›flma yöntemlerini ö¤renmek zorunda
kalmaktad›r. Bu da  her yeni personel için; zaman, ifl gücü
kayb› ve hata yapma oran›n›n artmas› anlam›na gelmektedir.
Geliflmifl ülkelerde temel laboratuvar e¤itimi alan ve kan
merkezinde istihdam edilecek personel için ayr›ca 2 y›l
daha özel e¤itim oldu¤u hat›rlat›lacak olursa, bu konuda
yetersizli¤imiz çok daha aç›k  bir flekilde karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu konudaki eksikliklerin de bir nebze olsun
giderilmesine yönelik yine Sa¤l›k Bakanl›¤›nca kan merkezi
ve istasyonlar›nda çal›flan teknik kadrolar için hizmet içi
e¤itim programlar› ile sertifikaland›rma yoluna gidilmektedir.
Yap›lan tüm çal›flmalardan daha önemli olan fley, hizmet
öncesi okul e¤itimi s›ras›nda, gerekli e¤itimin gönüllü
olarak bu branfl› tercih etmifl kiflilere verilmesi hususudur.
Laborant ve teknik personel yetifltiren bu okullarda 3-6
ayl›k kan bankac›l›¤› e¤itim programlar› ile bu konu bir
nebze çözümlenebilir düflüncesindeyiz. Bu sayede ifl gücü
ve zaman kayb›na neden olunmadan, kifliler isteyerek
seçtikleri bu birimde hizmet içi e¤itimlere duyarl›,
araflt›rmaya hevesli, yeniliklere aç›k ve istekli  olarak görev
yapabilirler.

E¤itim alan›nda at›lmas› gereken en büyük ad›mlardan
biri de ‘Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›’n›n ana
bilim dal› haline getirilmesidir. T›pk› di¤er ana bilim
dallar›nda oldu¤u gibi  Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb› alan›nda çok büyük bir geliflme olaca¤› yads›namaz
bir gerçektir.

Dünya standartlar›na göre düzenlenen e¤itim
programlar›n›n oluflturuldu¤u haberlerini kutlamak dile¤iyle
esenlikler dileriz.

* Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
‹bni Sina hastanesi Kan Merkezi



Lökosit filtresi kullan›lmas›, kan komponentlerini lö-
kositten ar›nd›rmak için yap›lan bir ifllemdir. Kan kom-
ponentlerinin içindeki lökositlerin bafll›ca üç yan
etkisi vard›r. Birincisi lökositler febril nonhemolitik
transfüzyon reaksiyonundan sorumludurlar. Bu
olay›n mekanizmas› k›saca, daha önce lökosit
antijenlerine karfl› duyarl› hale gelen (allo-
antikorlar oluflturan) hastan›n kendisine
verilen kan›n içindeki lökositleri bu antikorlar
ile y›kmas›, bu s›rada ç›kan pirojen maddelerin
atefl yapmas›d›r. ‹kinci yan etki lökositlerin üzer-
lerinde tafl›d›klar› allo-antijenlerle hastay› immünize
etmesidir. Lökositler üzerlerinde HLA doku grubu an-
tijenleri ve lökositlere özel çeflitli antijenler tafl›rlar. Kan
komponentlerinin transfüzyonu s›ras›nda içeriklerinde
bulunan lökositler hastay› tafl›d›klar› allo-antijenlerle im-
münüze eder ve allo-antikorlar oluflmas›na yol açarlar. Bu
allo-antikorlar, doku nakillerinde problemler yaratabilirler,
ayr›ca yukar›daki sat›rlarda da belirtildi¤i gibi febril non-
hemolitik transfüzyon reaksiyonlar›ndan da sorumludurlar.
Üçüncü yan etki ise mononükleer hücreler içinde bulunan
(uyuyan) viruslar›n (bafll›ca CMV) bu viruslarla daha önce
karfl›laflmam›fl hastalara verildi¤inde mononükleer hücreler-
den d›flar›ya ç›k›p ço¤alarak hastada bir de viral enfeksiyona
neden olabilmesidir. Bu durum özellikle hasta immün-
yetmezlikte ise (kemik ili¤i nakli yap›lm›fl hasta, yeni do-
¤anlar, intra-uterin transfüzyonlar gibi) hatta fatal enfeksi-
yonlara neden olabilir. Bütün bu yan etkilerden korunmak
için kan komponentleri transfüzyonu s›ras›nda lökositten
ar›nd›rma ifllemi yap›lmal›d›r.

fiimdi gelelim kan komponentlerinin ›fl›nlanmas›na:
Kan›n içinde bulunan donöre ait lenfositler ve di¤er im-

münolojik fonksiyonu olan hücreler (im-
münokompetan hücreler) tafl›d›k-

lar› farkl› HLA
antijenleri nede-
niyle hastay› (ö-
zellikle de hasta
immünolojik ola-
rak yetmezlikte
ise) yabanc› ta-
n›y›p prolifere o-
larak dokular›n›
infiltre eder ve o-
nun ölümüne yol
açar. Bu durum,
özellikle hasta

a¤›r immünolojik yetmezlikte ise (kemik ili¤i nakli
yap›lanlar, prematüre bebekler, intra-uterin kan nakli v.b)

olur. Bu komplikasyona   -transfüzyona ba¤l› graft
versus host hastal›¤› (GvHH)- denir. Bu komp-

likasyondan korunman›n temel yolu kan kom-
ponentlerini 2500 cGy gibi yüksek bir doz-
da ›fl›nlayarak kan komponentinin içindeki
(hastay› yabanc› tan›yarak GvHH yapma

potansiyelindeki) immünokompetan hüc-
relerin proliferasyon yetene¤ini yok etmektir.

Böylece kan komponentinin içindeki immü-
nokompetan hücreler, hastay› yabanc› tan›sa bile

prolifere olamayacak ve GvHH önlenecektir.
Kan›n ›fl›nlanmas› hücreleri öldürmez. Fonksiyonlar›n›

da bozmaz. Sadece prolifere olmalar›n› (ço¤almalar›n›)
önler. Bu durumda kan ›fl›nlamas› lökositlerin hastay› im-

münize etmesini (bu lökositlerin tafl›d›klar› antijenlere karfl›
antikor oluflmas›n›) önlemez. Daha önce immünize olmufl
hastada –›fl›nlanm›fl da olsa fonksiyonel olarak aktif durum-
daki- lökositlerin oluflturaca¤› febril non-hemolitik trans-
füzyon reaksiyonunu da önlemez. Ayr›ca –›fl›nlanm›fl bile
olsalar- mononükleer hücrelerin içindeki uyur vaziyette
duran viruslar›n aktivasyonunu da önlemez.

Sonuç olarak kan komponentlerinin ›fl›nlanmas› löko-
sitlerin oluflturdu¤u transfüzyon komplikasyonlar›n› önlemez.
Dolay›s› ile de lökositleri azaltman›n etkili bir yolu olan
lökosit filtresi kullanma endikasyonunu ortadan kald›rmaz.

Derneğimize e-mail ile gönderilmiş olan aşağıdaki soruyu bizde sizler adına
cevaplandırması için Prof. Dr. Mahmut Bayık’a yönelttik.
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Kan komponentlerinin
›fl›nlanmas› lökositlerin

oluflturdu¤u transfüzyon
komplikasyonlar›n› önlemez.

Dolay›s› ile de lökositleri
azaltman›n etkili bir yolu olan

lökosit filtresi kullanma
endikasyonunu ortadan

kald›rmaz.

Soru: Kan torbas›n›n ›fl›nlanmas›, lökosit filtresi kullan›m› endikasyonunu ortadan kald›r›r m›?



Hayvan kaynakl› serumlar ................................ Son enjeksiyondan 2 hafta sonra
fiarbon afl›s› ....................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
K›zam›kç›k + Kabakulak afl›s› .......................... 4 hafta
Botulinum toksini ............................................. 1 ay
BCG .................................................................. 2 hafta
Suçiçe¤i afl›s›..................................................... Son afl›dan 4 hafta sonra
Suçiçe¤i immun globulini ................................. 6 ay
Kolera afl›s› ....................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Desensitizasyon (allerji) ................................... 1 gün
Difteri afl›s›........................................................ Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
DT (Difteri + Tetanoz afl›s›) .............................. Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
DBT (Difteri + Bo¤maca + Tetanoz afl›s› ......... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Deneysel afl›lar .................................................. 12 ay
Gamma globulin ............................................... Proflaksi amac›yla verilmiflse hemen, temas sonras› verilmiflse 12 ay
Hepatit A afl›s› ................................................... Proflaksi amac›yla verilmiflse hemen, temas sonras› verilmiflse 12 ay
Hepatit B afl›lar› ................................................ Proflaksi amac›yla verilmiflse  1 gün, temas sonras› verilmiflse 12 ay
HBIG (Hepatit B ‹mmun Globulin).................. 12 ay
Immun globulin................................................. Proflaksi amac›yla verilmiflse hemen, temas sonras› verilmiflse 12 ay
‹nfluenza afl›s› ................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
IVIG (‹ntravenöz ‹mmun Globulin) ................. Durum de¤erlendirilmelidir
Japon ensefaliti afl›s› ......................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
K›zam›k + K›zam›kç›k afl›s›.............................. 4 hafta
K›zam›k afl›lar› .................................................. 2 hafta
Lyme afl›s› ......................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Polisakkarit Meningokok afl›s›.......................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Meningovax-AC ............................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
K›zam›kç›k afl›lar› ............................................. Son afl›dan 4 hafta sonra
MMR (K›zam›k + Kabakulak + K›zam›kç›k)... 4 hafta
K›zam›k + K›zam›kç›k afl›s›.............................. 4 hafta
Kabakulak afl›s› ................................................ 2 hafta
Hemofilus influenza B afl›s› ............................. Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Paratifo afl›s›...................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Bo¤maca afl›s› ................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Bo¤maca ‹mmun Globulini .............................. 6 ay
Pharmalgen (Desensitizasyon).......................... 1 gün
Veba afl›s› .......................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Pnömokok afl›s› ................................................. Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Polio (oral, Sabin) afl›s› ..................................... Son dozdan 2 hafta sonra
Polio (enjeksiyon, Salk) afl›s› ........................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Kuduz ‹mmun Globulini ................................... 12 ay
Kuduz afl›s›........................................................ Rutin proflaksi için yap›lm›flsa hemen, hayvan ›s›r›¤› varsa 12 ay
RhoGAM (Rh ‹mmun Globulin) ...................... Gebelik, düflük veya küretajdan 6 ay sonra, Rh uygunsuz kan transfüzyonu varsa 12ay
Kayal›k Da¤lar Lekeli Hummas› afl›s› .............. Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Çiçek afl›s› ......................................................... Ciltte lezyon oluflmam›fl (afl› tutmam›fl) ise veya kabuk düflmüflse hemen, ciltte immun

reaksiyon oluflmuflsa 2 hafta sonra
Tetanoz Toxoid.................................................. Semptomsuz ise hemen, insan ›s›r›¤› varsa 12 ay
Tetanoz + Difteri Toksoidi ................................ Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Tetanoz antitoksini (At kaynakl›)...................... 3 ay
Tetanoz ‹mmun Globulini ................................. 6 ay
Tifo afl›s›............................................................ Enjeksiyon ise hemen, oral afl› ise 2 hafta
Tifüs afl›s› .......................................................... Kendini iyi ve sa¤l›kl› hissediyorsa, hemen
Sar› humma afl›s› ............................................... Son enjeksiyondan 2 hafta sonra
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Eylül - Ekim 2001 say›m›z›n 20. sayfas›nda “faydal› bilgiler bafll›¤›” alt›nda sunmufl oldu¤umuz afl› hikayesi olan
donörlerin kabulünde ülkemizde kullan›lmakta olan cevap anahtar›n› yay›nlam›flt›k. Bu say›da ise New York Kan
Bankas›’n›n web sayfas›ndan ald›¤›m›z immünizasyon ve afl›lar bafll›kl› yay›n›n› Dr. Yasemin Heper sizler için derledi.

NEWYORK KAN MERKEZ‹ / ‹MMUN‹ZASYON VE AfiILAR

‹MMUN‹ZASYON VEYA AfiI NE KADAR SÜRE SONRA DONÖR OLAB‹LECE⁄‹



Klinisyenin transfüzyon karar› son derece önemlidir.
Do¤ru karar hayat kurtaracak, yanl›fl karar ise hayat› tehdit
edecektir. Karar›n mutlaka iyi de¤erlendirilmifl klinik ve
laboratuvar sonuçlar›na dayand›r›lmas› flartt›r. Bunun yan›
s›ra uluslararas› uygulamalar›n rehberli¤inden de
yararlan›lmal›d›r. Klinisyen kan veya kan komponenti
kullan›rken iki kez düflünmelidir:

A- Transfüzyon ne kadar gerekli?
B- Bu gereklili¤i nas›l do¤rulayabilirim?

A- Transfüzyonun gereklili¤inin de¤erlendirilmesi

1- Kan kayb›

• Eksternal kanama
• ‹nternal kanama (travma yok): Örn.: mide ülseri,

varis, ektopik gebelik, antepartum hemoraji, uterus
rüptürü vb.

• ‹nternal kanama (travmatik): gö¤üs, dalak, pelvis,
femur vb.

• Eritrosit y›k›m› (hemoliz): örn.: malarya, sepsis, DIC

2- Kardiyorespiratuvar durum ve doku oksijenlenmesi

• Nab›z h›z›
• Kan bas›nc›
• Solunum h›z›
• Kapiller nab›z (T›rnaktan kontrol)
• Periferik nab›z
• Ekstremitelerin ›s›s›
• Dispne
• Kalp yetmezli¤i
• Angina
• Bilinç seviyesi
• ‹drar ç›k›fl›

3- Aneminin De¤erlendirilmesi

Klinik
• Dil
• Avuç içi
• Gözler
• T›rnaklar

Laboratuvar
• Hemoglobin veya hematokrit

4- Kan kayb› ve/veya anemiye hastan›n tolerans›

• Yafl
• Di¤er klinik durumu: Örn.: Böbrek yetmezli¤i,

kardiyorespiratuar hastal›k, kronik akci¤er hastal›¤›,
akut enfeksiyon, diabet, beta-bloker tedavisi

5- Önceden tahmin edilen kan ihtiyac›

• Ameliyat veya anestezi gerekecek mi?
• Kanama devam ediyor mu?, durmufl mu?, durma

e¤iliminde mi?
• Hemoliz devam ediyor mu?

B- Transfüzyonun gereklili¤inin do¤rulanmas›

Kan istem reçetesi yazmadan önce klinisyenin kendine
sormas› gerekli olan sorular:

1- Hastan›n klinik geliflmesini iyilefltirmek için amac›m
ne olmal›?

2- Hastan›n kan kayb›n› transfüzyona ihtiyaç
duymayacak flekilde nas›l azaltabilirim?

3- Transfüzyon karar› vermeden önce intravenöz s›v›
replasman› veya oksijen vermek gibi baflka tedaviler
uygulayabilir miyim?

4- Bu hasta için transfüzyonu düflündüren klinik ve
laboratuvar bulgular› nelerdir?

5- Hastaya transfüzyonla geçebilecek, HIV, Hepatit,
Sifiliz vb. Enfeksiyon ajanlar›n›n hastay› enfekte etme
riski nedir?

6- Hastan›n transfüzyondan alaca¤› yarar bu ajanlar›n
verebilece¤i zarar riskinden daha m› a¤›r basmaktad›r?

7- Zaman›nda kan bulunamaz ise yap›labilecek di¤er
müdahaleler neler olabilir?

8- Transfüzyon esnas›nda akut transfüzyon reaksiyonu
geliflirse, e¤itimli bir personel bafl›nda olacak ve
müdahale edebilecek mi?

9- Transfüzyon nedenini ve görüflümü hasta tabelas›na
ve kan istem formuna yazay›m m›?

Sonuçta hala flüpheniz varsa kendinize flu soruyu sorun

10- Bu kan benim için ya da çocu¤uma haz›rlanm›fl olsayd›
ayn› flartlar geçerli oldu¤unda transfüzyon karar› verir
miydim?

14‹NTERNETTEN

Transfüzyon Karar›

Derleyen: Dr. Erhun Merdano¤ullar›
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Türkiye’de Standart Kan ‹stem Reçetesi (formu)
Kullan›lmas› Önemsenmelidir

Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nün

önermifl
oldu¤u Kan
‹stem Formu

Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n
önermifl oldu¤u
Kan ‹stem Formu

Ülkemizde baz› antibiyotikleri hasta (e¤er kamu görevlisi
ise) reçetesine yaz›lm›fl olsa dahi antibiyogram sonucu
olmadan ilac›n› alamaz. Ayr›ca baz› ilaçlar yeflil, baz›lar› ise
k›rm›z› reçetededir. Son uygulamalardan biri de kan ürünlerini
kullan›rken istenen mor reçetelerdir. Tüm bunlar gerekli ve
do¤ru uygulamalard›r.

Bir doku nakli say›labilecek kan transfüzyonun da stan-
dart istem formlar›yla yap›lmas› uygun olacakt›r.

Kan istemi için her hangi bir doktor; uzmanl›k dal› ne
olursa olsun, bir ka¤›t parças›na 10 ünite falan gruptan tam
kan istiyorum yaz›p kaflesini bast›¤›nda kan merkezi kanunen
bu kanlar› vermekle yükümlü hale gelmektedir. Bir yanda
kanunlar ve karfl›n›zda kan› vermezseniz hastas›n›n ölece¤ini
söyleyen hasta yak›n›, di¤er yanda do¤rular ve vicdan›n›z...

Standardize edilmemifl istem reçeteleri bir gece tek bafl›na
nöbet tutan teknisyeninizin de sorunu haline gelebilir ve
karar verme yetkisini kullanmak zorunda kalabilir. Bu konu-
da en büyük s›k›nt›y› çeken kurumlardan birinin de K›z›lay
oldu¤unu biliyorum. Belki bir sonraki say›m›zda kendileri
s›k›nt›lar›n› dile getirecek bir yaz› haz›rlarlar.

WHO (Dünya Sa¤l›k Örgütü) flöyle diyor:
1- Hastan›n  do¤ru ve tam kimlik bilgileri,
2- Komponentin ad› ve kaç ünite istendi¤i,
3- Endikasyonun ne oldu¤u ve transfüzyonun yap›laca¤›

yer, kan istem formunda minimum bulunmas› zorunlu olan
bilgilerdir. Bununüzerine istem formunda yer verece¤iniz
her ek bilgi hastan›za, en do¤ru uygulaman›n yap›lmas›n›
sa¤layacakt›r.

20.01.1997 y›l›nda kan merkezlerine Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
göndermifl oldu¤u (B104‹SM4340001 Ted.Kur. 5390/ 587)
ve WHO’nun haz›rlam›fl oldu¤u istem formu örneklerini
afla¤›da, çarp›c› olmas› amac›yla bizim kan merkezimize
de¤iflik tarihlerde, de¤iflik hastanelerden gelmifl istem
örneklerini de yan sayfada bulacaks›n›z.

 Kan istem formlar›n›n kullan›c›s› kan› isteyen
klinisyenlerdir. Bu nedenle Sa¤l›k Bakanl›¤› standart kan
istem formunu ya klinisyenlere direkt olarak (kullan›lmas›
zorunludur fleklinde) göndermeli ya da istemi yapacak olan
kliniklere da¤›t›lmak üzere kan merkezlerine göndermelidir.
Standart hale dönüflmesini bekledi¤imiz yeni istem formunun
kullan›lmad›¤› durumlarda da kan merkezlerinin kanuni
yükümlülü¤ü kald›r›lmal›d›r görüflündeyiz.

Hepinize standart istem formlu günler dilerim.

Dr. Erhun Merdano¤ullar›
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