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YAYIN KURULU’NDAN 1

Sevgili Kan Bankac›lar,
‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤inin Bilimsel Kültürel Aktüel

Ücretsiz Yay›n Organ›

Say›: 57

A‹DS KONGRES‹NDEN 4
Güvenli Kana Yaklafl›mda
Türkiye’nin Durumu
Dr. Meral Sönmezo¤lu

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s›
ile ‹lgili Görüfller 2

Bu günlerde Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›nda ülke-
mizde çok önemli geliflmeler yaflanmaktad›r.

Bunlardan birincisi,  2857 Say›l› Kan ve Kan Ürünleri kanun
ve yönetmeli¤i de¤ifltirilmesine yönelik yeni bir taslak oluflturuldu.
Bununla ilgili geliflmeleri sizlere ulaflt›raca¤›z.

‹kincisi, yeni Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü tasla¤›. Bu  taslakta
Kan Bankac›l›¤› Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
ana bilim dal›n›n yan dal› olarak yer almaktad›r. Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤inin bununla ilgili politikas› 1996 y›l›nda
oluflmufltur. Haz›rlam›fl oldu¤umuz çal›flma YÖK ve Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›na sunulmufltur. Önümüzdeki günlerde bu iki konu üze-
rinde epeyce tart›flmalar olaca¤›n› tahmin etmek güç olmasa gerek.
kmtd.org.tr sitesinden  Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü tasla¤›na ula-
flabilirsiniz. Görüfllerinizi dernek e-postas›na lütfen bildiriniz.

Hepimizin bildi¤i gibi ülkemizin bir ulusal kan politikas› yoktur.
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i (KMTD) 15-19 Nisan
2003 tarihinde Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte bu konuyu iflleyecek.
Avrupa ve ABD’de durum nedir? Ülkemizde durum nedir? Avrupa
birli¤i rehberinde neler var? Ülkemize uygun ulusal kan politikas›
nedir? Bunun saptamas›n› yapmak üzere ulusal kan politikas›na
öncelik vermek gerekti¤ini düflündük. 2004 kurs konusunu olarak
“Ulusal Kan Politikas› ve Rehberler” olarak seçtik.

Eflgüdümlü olarak Hemflire, Teknisyen ve Kan Bankalar›n›n
di¤er çal›flanlar› için hekim d›fl› sa¤l›k personeli kursu yap›lacakt›r.
Tüm arkadafllar›m›z› kursa kat›lmaya davet ediyorum.

Vak›f kurma ifllemlerimiz devam etmektedir. Hepinizin takdir
etti¤i gibi çok uzun kanuni ifllemler gerektiren bir süreç. Ta-
mamland›¤›nda bununla ilgili ayr›nt›lar Damla’da yer alacak.

Bu y›l Pera Palas’ta düzenlenen AIDS kongresinde, KMTD
hem panel düzenledi hem de stand yeri açt›. Bu kongrede KMTD
ad›na görev alan Dr. Nil Banu K›l›ç ve Dr. Meral Sönmezo¤lu’nun
panel konuflmalar›n› sizler için yay›nl›yoruz.

Sevgili Dr. Nilgün Acar’›n anma toplant›s› Ankara Hastanesi
Toplant› Salonunda gerçeklefltirildi. KMTD yönetim kurulunun
tamam›n›n kat›ld›¤› bu anma toplant›s›nda Nilgün Acar’›n daha
önce kendisinin oluflturdu¤u slaytlar ve fliirler kullan›ld›. Prof. Dr.
Mahmut Bay›k taraf›ndan “Transfüzyon Sanat›” ad› alt›nda bir
sunum gerçeklefltirildi. Çok güzeldi. Herkes taraf›ndan be¤eniyle
izlendi.

Sevgili Kan Bankac›lar hepinizi kursa kat›lmaya, tart›flmaya
ve e¤lenmeye davet ediyorum.

Sevgiyle Kal›n
Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan›

HIV ve A‹DS Yönüyle Güvenli
Kana Yaklafl›m

Dr. N. Banu K›l›ç 7



1. Kan Bankac›l›¤›’n›n ayr› uzmanl›k olmas›:
A. Taslaktaki flekli: Yeni taslakta “Kan Bankac›l›¤›”

ayr› bir yan dal olarak ve “Enfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji” Ana dal›n›n alt›nda 2 y›ll›k bir e¤itim
olarak düflünülmüfltür.

B. Öneri: Kan bankac›l›¤› konusu transfüzyon t›bb›
kavram› da al›narak ve “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” Ana Dal› olarak kurulmal›d›r.

C. Gerekçe: Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›
gerek içerdi¤i konular, gerekse sosyal, t›bbi, hukuksal
yönleriyle tamamen mültidisipliner bir konudur. Bu bilim
dal› halen mevcut hiçbir bilim dal› taraf›ndan tamamen
veya büyük k›sm›yla kucaklanamayacak kadar farkl› alan-
larda e¤itimi gerektirmektedir. Kan Bankac›l›¤› ve Trans-
füzyon T›bb› uzmanl›¤› e¤itimi Hematoloji, ‹mmünoloji,
Mikrobiyoloji, Genetik, Halk Sa¤l›¤›, ‹statistik, Sosyoloji,
Hukuk gibi bilim dallar›n›n konular›n› kapsamaktad›r. Bu
konuda tamamen ilgili bilim dallar›n›n da yard›m› al›na-
rak ayr› bir e¤itim program› ile sadece bu konuda uzman
kifliler yetifltirmeye yönelik “ANA DAL” kurulmas› için
çal›fl›lmal›d›r. Nitekim Kan Bankac›l›¤› ve transfüzyon
t›bb› pek çok ülkede (Kuzey Amerika, Avrupa, Balkanlar,
Türki Cumhuriyetler, Asya ve Afrika’daki ülkeler) ayr› bir
uzmanl›k dal›d›r. Bu konuyla ilgili bilgiler internette:
education ya da curriculum & transfusion, transfusion
medicine, transfusiology gibi kelimeler kullan›larak
tarand›¤›nda “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›”n›n
oldukça genifl bir flekilde ve y›llard›r ayr› olarak ifllendi¤i
görülecektir. KMTD kuruldu¤u y›ldan bu yana (1996)
konunun multidisipliner oldu¤u ancak ayr› bir uzmanl›k
dal› olarak tababet uzmanl›k tüzü¤ünde yer almas› ge-
rekti¤ini savunmaktad›r. Mevcut 2857 say›l› kan ve kan
ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikle kan merkezi
sorumlulu¤u için ayr› bir uzmanl›k dal› gösterilemedi¤inden
halen Türkiye’de enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikro-
biyoloji, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, hematoloji,
iç hastal›klar›, pediatri, genel cerrahi, fizyoloji ve di¤er

uzmanl›k dallar›ndan kifliler taraf›ndan ya da pratisyen
hekimlerce bu görev sürdürülmektedir. Oysa ki kan güve-
nilirli¤i ve dolay›s›yla kan bankac›l›¤›, Council of Europe,
WHO, World Bank gibi birçok uluslararas› kurum, kurulufl
ve organizasyonlar taraf›ndan üzerinde son derece titizlikle
durulan konular›n bafl›nda gelmektedir. Tababet Uzmanl›k
Tüzü¤ündeki de¤ifliklik ve güncellemelerin 1928-1973 ve
2002 y›llar›nda yap›lm›fl oldu¤una (30-50 y›l arayla) dikkat
çekildi¤inde ise kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb› fleklinde
ayr› bir uzmanl›k dal›n›n mutlaka bu tüzükte yer almas›
gereklili¤i ortaya ç›kacakt›r. Tasar›da görüldü¤ü flekliyle
kabul edilirse “Kan Bankac›l›¤›” 5 senelik “Enfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji” e¤itiminin pefline 2
y›l daha yan dal e¤itimi verilerek 7 senede tamamlanacak
bir uzmanl›k olacakt›r. Bu durumda 7 senelik e¤itim alm›fl
ve ana dal uzmanl›¤› enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji olan bir kifliyi tek ifli “Kan Bankac›l›¤›”
olarak 24 saat çal›flt›rmak mümkün olmayacakt›r. Sonuçta
bu yan dal projesi ile kan bankac›l›¤›, ana dal
fonksiyonlar›n›n peflinde koflan bir hekimin yan ifli olarak
kalmaktan öteye gidemeyecektir. Ayr›ca yan dal olarak
düflünülen ana bilim dal›n›n sadece “Enfeksiyon Hastal›klar›
ve Klinik Mikrobiyoloji” olmas› daha da düflündürücüdür.
Bir enfeksiyon hastal›klar› uzman› kan bankac›l›¤›na ne
kadar  yak›nsa iç hastal›klar›, pediatri, mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji uzman› da o kadar yak›nd›r. Hema-
tolojinin yak›nl›¤›n› ise hiç tart›flm›yorum. Tasar›da net
olarak tan›mland›¤› gibi: “Üçüncü bölüm, Madde  14
aç›klama k›sm›:YUS’a girebilmek için yan dal›n ba¤l›
bulundu¤u ana dalda uzman olmak flartt›r” Bu tasar›ya
göre dahiliye, çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›, mikrobiyoloji
ve klinik mikrobiyoloji gibi ana uzmanl›k dallar› kap-
sam›nda veya eriflkin - pediatrik hematolog yan dal uzmanl›k
alanlar›nda Kan Bankac›l›¤› yan dal uzmanl›¤› olmayacakt›r.
Bu durum oldukça önemli e¤itim sorunlar›na yol açabilir.
‹mmünohematolji, aferez, kordon kan›, otolog transfüzyon
gibi güncel konular› dikkate ald›¤›m›z zaman kan ban-
kac›l›¤› konusunda önemli aç›klar›n kalmas› mutlakt›r.
Buradan da görülüyor ki bu bilim dal›n› sadece bir Ana
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T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Tasar›s› ile ‹lgili Görüfller

Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne,
Yeni Haz›rlanan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Derne¤i (KMTD) yönetim kurulunun görüflleri afla¤›dad›r.

Bu görüfller özellikle “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›” alan›nda yo¤unlaflm›flt›r.

G‹DEN EVRAK



Dal›n yan dal› olarak belirlemek hem ciddi kargaflaya
neden olacak, hem bu takdirde bu e¤itimi alanlar›n konu
ile ilgili alanlarda çal›flmama potansiyelini yaratacak, bu
haliyle de “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›” alan›nda
mevcut kargafla ve sahipsizli¤e çözüm olmayacakt›r.

D. SONUÇ: “KAN BANKACILI⁄I VE TRANS-

FÜZYON TIBBI” YAN DAL DE⁄‹L B‹R ANA DAL

TARAFINDAN VER‹LEN AYRI B‹R UZMANLIK

DALI OLMALI VE E⁄‹T‹M‹ PRAT‹SYENL‹K SON-

RASI BAfiLAMALIDIR.

E. Önerilen Model:

2. Halen Çal›flmakta Olan Kan Bankac›lar›n Durumu:
A. Taslaktaki flekli: Geçici madde 7’ye göre: yeni ihdas

edilen yan dallarda, yurt içinde veya yurt d›fl›nda en az 15
y›l süre ile araflt›rma, inceleme, uygulama ve bilimsel yay›n
yapmak suretiyle bilgi, beceri ve deneyim kazan›p, emsalleri
aras›nda temayüz etmifl olanlardan, bu yan dalda uzmanl›k
belgesi almak isteyanlerin belgeleri, bu tüzü¤ün yay›n
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde baflvurmalar› halinde,
T›pta Uzmanl›k Kurulunun bilimsel yönden uygun görüflü
de al›narak bakanl›kça de¤erlendirilir ve durumlar› uygun
görülenlere uzmanl›k belgesi düzenlenerek uzmanl›klar›
tescil edilir denmektedir.

B. Öneri: Kan Bankac›l›¤›n›n Ana Dal veya Yan Dal

olmas›na bak›lmaks›z›n, kan merkezlerinde en az 5 y›l

deneyimi olan uzman hekimlere veya kan merkezlerinde

en az 10 y›l deneyimi olan pratisyen hekimlere branfl

fark› gözetmeksizin e¤itimle ilgili eksiklerini tamamla-

mak üzere 4-6 ay rotasyona tabi tutularak ve konu ile

ilgili alanda yapt›¤› çal›flmalar› ve kat›ld›¤› kurs ve

kongreler incelenerek “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon

T›bb›” uzmanl›¤› verilmelidir.

C. Gerekçe: Bu konuda uzmanlar yetiflene kadar
bofllu¤u kapamak ve “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” ana dal›nda e¤itim verecek kiflileri belirlemek için
bu düzenlemeyi yapmak gereklidir. Bu alanda halen
çal›flmakta olan ve büyük bir özveri ile konular›nda ileri
düzeyde bilimsel yetkinli¤e ulaflmak için çaba gösteren
hematoloji, iç hastal›klar›, pediatri, enfeksiyon hastal›klar›
ve klinik mikrobiyoloji, mikrobiyoloji ve klinik mikrobi-
yoloji branfllar›ndan veya pratisyen hekim kiflilerden genifl
çeflitlilikte bir grup vard›r. Bu kiflilerin bilimsel seviyeleri

son derece de yüksektir. Bahsedilen
kiflilerin ço¤u konuyla ilgili pek çok
kursa ve kongreye kat›lm›fl, bu kurs
veya kongrelerin düzenlenmesinde
katk›larda bulunmufl, bu kurs ve kong-
relere konuflmac› olarak kat›lm›fl hatta
uluslar aras› kongrelerde sözlü sunum-
lar› ve konferanslar› ile davetli konufl-
mac› olmufllard›r. Bu kiflilerin pek çok
yay›nda da ad› vard›r. Bu hekimler-
den yararlanmak ve bunlara flimdiye
kadar yapt›klar› katk›lar›ndan dolay›
böyle bir uzmanl›k ünvan› vermek çok
önemlidir.

3. ‹leri akademik çal›flmalar
A. Taslaktaki flekil: Bu konuda taslakta bir çözüm

yoktur.

B. Öneri: “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›”

n›n ayr› bir uzmanl›k dal› olmas› ile “Sa¤l›k Bilimleri

Enstitüleri” bünyesinde bu ana dal›n baflkanl›¤›nda

master ve doktora programlar› verilmelidir.

C. Gerekçe: Bilimin geliflmesi ve ileri ülkeler seviyesine
gelebilmek için araflt›rma faaliyetleri çok önemlidir. Bu
faaliyetler ise genellikle master ve doktora programlar›
içinde yürütülmektedir. Bu bilim dal›n›n yan dal olmas›
halinde düzenli bir master ve doktora e¤itimi vermek de
mümkün de¤ildir. Sadece bu neden bile “Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb›” ana dal› kurulmas› için yeterli bir
gerekçe olarak görülmelidir.

ANA DAL SÜRES‹ ROTASYON

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon

T›bb›

(pratisyen hekimler için)

4 y›l 5 ay ‹mmünoloji

8 ay Klinik Mikrobiyoloji

9 ay Hematoloji

2 ay Acil T›p

‹ç Hastal›klar› uzmanlar› için 2 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Hematoloji uzmanlar› için 1 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Pediatri uzmanlar› için 2 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastal›klar› ve

Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar› için

2 y›l 4 ay Hematoloji

2 ay ‹mmünoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik

Mikrobiyoloji uzmanlar› için

2 y›l 4 ay Hematoloji

2 ay ‹mmünoloji
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Kan çeflitli hasta tedavilerinde rutin
kullan›lan çok de¤erli bir kaynakt›r.
Verileri güvenilir olan Amerika Birleflik
Devletleri’nde (ABD) y›lda 4.5 milyon
hastaya 27 milyon ünite kan ve di¤er kan
ürünleri transfüze edildi¤i bildirilmektedir.
Bu hastalar›n ço¤u; kazazedeler, kanser
hastalar›, transplant hastalar› ve
cerrahi uygulanan hastalard›r(1).
Kritik hasta tedavisinde acil
ifllemler öncesinde güvenilir
kana ulaflmak çok önemlidir.
Güvenli ve yeterli kan, geliflen
teknoloji, güvenli ifllemler ve
düzenleyici kurallara ba¤›ml›d›r. ‹lk ikisi
transfüzyonla iliflkili riskleri büyük oranda
azaltm›flsa da mükemmel de¤ildir ve hala
sa¤l›¤› tehdit eden risk vard›r.

Transfüzyonun tek amac› hasta hayat›n›
kurtarmakt›r. Baflka bir seçenek varsa,
örne¤in kristaloid kullan›m›, öncelikle o
denenmelidir. Klinisyenlerle sadece kesin
endikasyonlarda kan ürünleri kullanmalar› konusunda
iflbirli¤i yap›lmal›d›r. Kan›n özellikle ulusal klinik rehber-
lerin bulunmad›¤› ülkelerde uygunsuz ve gereksiz
kullan›ld›¤› bilinmektedir.

Kan hayat kurtar›c› rolü yan›nda zararl›, hatta öldürücü
olabilen de infeksiyon hastal›klar› ve di¤er reaksiyonlar
için potansiyel bir vektördür. Bu patojenlerin say›s› her
gün artmaktad›r.Bu nedenle toplum, t›p mesle¤i ve devlet
kan güvenli¤ini en üst standarda ç›karmak için iflbirli¤i
yapmal›d›r.

Güvenli kan, kan›n toplanmas›ndan, ifllenmesi, de-
polanmas› ve transfüzyonuna kadar tüm zinciri içeren
teknoloji ve ifllemler sistemini gerektirir.

1980’lerin bafl›nda HIV virüsünün tan›mlanmas›ndan
ve daha sonra transfüzyona ba¤l› AIDS olgular›n›n gös-
terilmesinden sonra kan güvenli¤inin sa¤lanmas› için
“donör sorgulamas›” uygulamas› bafllat›ld›. 1985’de tüm
kan ürünlerinin anti-HIV testi ile taranmas›ndan sonra
transfüzyonla HIV bulafl› çok azalm›flsa da tamamen yok
olmam›flt›r.

Dünya nüfusunun % 50’si geliflmekte olan ülkelerde

yaflamakta, ancak dün-
yada toplanan kanlar›n %
20’si bu ülkelerde trans-
füze edilmektedir(2).

Dünyada yaklafl›k 4
milyon ünite kan›n HIV
ve Hepatit B için test
edilmeden kullan›ld›¤›
bilinmektedir. HCV testi
daha da az uygulanmak-
tad›r.

Kan transfüzyonu her
zaman birçok risk tafl›r,
ancak HIV geçifli önle-
nebilir risklerdendir.

Bu amaçla ABD’de
al›nan önlemlerin s›ra-
lamas› Tablo 2’de gös-
terilmifltir(3).

Serolojik tarama me-
totlar›yla HIV-1’in trans-
füzyonla bulaflma riski

ABD’de 1 milyon ünitede birdir(4). NAT teknolojisinin
uygulamaya girmesinden sonra bu risk s›f›ra yaklaflm›flt›r
(HIV için 5 milyon ünitede bir, HCV için 270.000 ünitede
bir). Ancak kar/maliyet analizlerinin yap›ld›¤› çal›flmalar
bu konuda yap›lan yat›r›m ve harcama karfl›s›nda
kazan›m›n zay›f oldu¤unu ortaya koymufltur(4). Minipool
(16-24 serum havuzlu)NAT (MPNAT) uygulamas›yla
ABD’de y›lda 4 HIV, 56 HCV ve 9 HBV infeksiyonu
önlenebiliyor. MPNAT’›n maliyeti her donasyon için 15
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Güvenli Kana Yaklafl›mda Türkiye’nin Durumu

Dr. Meral Sönmezo¤lu

TEMAS BULAfi ORANI

Kan transfüzyonu Çok yüksek (>%90)
Perinatal % 10-30
Cinsel temas % 0.1(1/1.000)-% 1 (1/100)
‹laç enjeksiyonu Genellikle <%1
T›bbi tedavi <% 0.5
Ev içi Nadir, genellikle kan temas› ile
Di¤er Hemen hemen yok

HIV virüsünün kan transfüzyonu ile kolayca bulaflt›¤›
bilinmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Temas yolu ve HIV bulafl riski
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USD’dir. Kurtar›lan hayat bafl›na maliyet 4.7-11.2 milyon
USD aras›ndad›r (Y›lda 245 milyon USD). NAT
uygulamas›ndan sonra p24 antijen ve anti-HBc
taramas›ndan vazgeçildi¤i takdirde maliyet yine de her
kurtar›lan hayat bafl›na 4 milyon USD’nin üzerinde ol-
mufltur. E¤er MPNAT de¤il tek donasyon NAT (SDNAT)
uygulan›rsa maliyet 15 milyon USD olacakt›r. Bu sonuçlar-
la analiz makaleleri NAT için ayr›labilecek kaynaklar›n
kan güvenli¤ini sa¤layacak baflka alanlara kayd›r›lmas›n›
önermektedir (4,5). ABD’de Anti-HIV testinin uyguland›¤›
1985 y›l›ndan 1996 y›l›na kadar (14 milyon/y›lx11) trans-
füzyona ba¤l› kay›tl› sadece 29 AIDS vakas› olmufltur
(Anti-HIV negatif kan transfüze edilmifl). HIV testi
uygulamas›na ra¤men kan transfüzyonuna ba¤l› AIDS
olgular› zamanla artm›flt›r (1985 öncesi infekte olan).
1985-1993 y›llar› aras›nda 14 Avrupa ülkesinden yaklafl›k
6.000 olgu, 1985-1992 aras› ABD’den 8.000 olgu bildi-
rilmifltir. HIV serokonversiyon süresi ort. 22 gün iken Ag
testi 16 güne düflürmüfl (Tablo 3), NAT 11 güne indirmifltir
(%50). NAT HCV pencere dönemini %70 k›salt›r (8225).

Ag+Ab testleri riski 1:676.000’e düflürmüfl. NAT

uygulamas›yla risk; 1:1.9 milyon transfüzyona düflmüfltür.
Sa¤l›k Bakanl›¤› “Bulafl›c› Hastal›klar Dairesi”

kay›tlar›na göre ülkemizde anti-HIV testinin uygulanmaya
bafllad›¤› 1985 y›l›ndan sonra transfüzyonla infekte 41
HIV (+) olgu (25 erkek/ 16 kad›n) bildirilmifltir (6). Yine
Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre 2003 y›l›na kadar kay›tl›
HIV(+) olgu say›s› 1601’dir. Dünya Sa¤l›k Örgütü bu
say›lar›n çok güvenilir olmad›¤›n›, 7 kat› olmas› gerekti¤ini
bildirmifltir. Bu görüflle 11.000 civar›nda olan toplam HIV
(+) olgunun yaflad›¤› bir ülkede transfüzyonla bulafl›n
tüm olgular›n % 0.3’ü olmas› (41/11.000) olumlu görün-
mektedir (1601 say›s› ile % 2.5). Dünya çap›nda HIV
infeksiyonlar›n›n % 5-10’unun transfüzyonla bulaflt›¤›
bilinmektedir(4). Tarama testlerinin yap›lmaya baflland›¤›
1985 y›l›ndan beri y›lda yaklafl›k 1 milyon ünite trans-
füzyon oldu¤u hesap edilirse transfüzyonla bulafl riski
(41/18.000.000) % 0.0002 gibi görünmektedir (Tablo 4).

•‹nfeksiyon bulafl riski, ülke ya da bölgedeki hastal›k
prevalans›na göre farkl›l›k gösterir.

•P = 1-(1-f)n
 P= ‹nfeksiyon bulafl riski
 f = Bölge prevalans›
 n= transfüzyon yap›lan ürün say›s›
Rutinde kullan›lacak donör tarama testleri
•Ülkenin sa¤l›k politikas›
•Uluslararas› normlar
•Fiyat-etkinlik de¤erlendirmeleri
•‹nfeksiyon etkeninin prevalans› ile iliflkilidir.
Ülkemizde kan güvenli¤i için geliflmeler Tablo 5’de

özetlenmifltir.
Ülkemizde bugün 344 kan merkezi bulunmaktad›r.

Bunlar›n %10’u Türkiye K›z›lay Derne¤ine aittir ve tüm
kanlar›n %29’unu toplamaktad›r. Di¤er kurumlar baflta
Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastaneleri olmak üzere, SSK, üniver-
siteler ve di¤er kurumlard›r. Ülkemizde HIV ve hepatit
virüsleri ön s›rada olmak üzere kan güvenli¤i için flartlar
kan merkezlerinin say›s›n›n azalt›larak, bölgesel kan
merkezlerine geçilmesi ve ulusal kan politikas›n›n olufl-
turularak kan merkezlerinin standardizasyonunun ve

5

Pencere HIV* HCV HBV
‹nfeksiyon-Antikor (gün) 22 70 56
NAT ile k›salma (gün) 10-15 41-60 6-15
Katlanma (gün) 1 <1 4
Viral yük 102-107 105-107 102-104

Tablo 3. Virüslerin NAT ile yakalanan pencere dönemi

Tablo 2. ABD’de kan güvenli¤inde geliflmeler

Y›l Geliflme
1982 Transfüzyona ba¤l› ilk AIDS olgusu bildirildi
1983 AIDS’e yönelik donör sorgulamas› uygulamaya kondu
1984 AIDS’in etyolojik ajan› tan›mland›
1985 ‹lk HIV tarama testi
1986 Gizlilik prensibi ile kendi kendini eleme uygulamas›
1989 HTLV-1 tarama testi
1990 HCV için ilk spesifik test tan›t›ld›
1991 Anti-HBc testi
1992 HIV-1 ve HIV-2 antikor testleri, HIV için

geniflletilmifl sorgulama
1992 2. kuflak HCV
1994 3. kuflak HCV
1995 vCJD için sorgulama
1996 Ba¤›fl kanlar›nda HIV p24 antijen testi
1998 Anti-HTLV-II testi
1999 HCV ve HIV için NAT testi uygulamalar›
2000 Tüm kanlarda lökosit azalt›lmas› (filtrasyon)
2002 HCV ve HIV-1 için FDA onay›
2002 vCJD için son rehber

Kurulufl Test say›s› Pozitif %
Sa¤l›k Bakanl›¤› 386.048 1.021 0.26
K›z›lay 350.314 734 0.2
SSK 139.152 2 0.001
Üniversiteler 220.652 16 0.007
Di¤er Kamu Kur. 6.088 ? ?
Özel Kurulufllar 9.918 ? ?
TOPLAM 1.112.172 1.773 0.1

Tablo 4. Anti-HIV 1/2  (1998 Sa¤l›k Bakanl›¤› verileri)



denetlenmesinin sa¤lanmas›d›r. Ulusal kan politikas›n›n
uygulama baflar›s› büyük oranda her kan merkezinde
e¤itimli, deneyimli çal›flanlar›n bulunmas› ile elde edile-
bilir. Bu nedenle sürekli e¤itim, güvenli kana eriflimde
en önemli rolü oynamaktad›r.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤inin
(KMTD)1996 y›l›nda kurulmas›ndan sonra öncelik kan
merkezlerinde çal›flan doktor, hemflire ve teknasyenlerin
transfüzyon t›bb› e¤itimini yenileme ve güncellemeye
verilmifltir. KMTD’nin kuruluflundan bu yana yapt›¤› 6
kurs ve 1 ulusal kongre ile 1 uluslar aras› kongre bu
alandaki eksikli¤i büyük oranda gidermifltir. Kongrelerde
sunulan yerel ve çok merkezli çal›flma sonuçlar›ndan
güvenli kan için üç flart›n (düflük riskli kan donörlerinden
kan toplama, tüm kanlar›n HIV ve di¤er transfüzyonla
bulaflan infeksiyonlar için taranmas›, gereksiz kan
transfüzyonlar›ndan kaç›n›lmas›) ilkinin yerine getiri-
lemedi¤i, ülke genelinde %85 kadar donörün gerekti¤i
gibi gönüllü donör de¤il, karfl›l›k donörü oldu¤u ortaya
ç›kt›. Yine düzenli donörler de¤il, ilk kez kan veren (bir
defaya mahsus) donörler ço¤unlu¤u oluflturuyordu. Ülke-
mizde ve di¤er geliflmekte olan ülkelerde paral› olmasa
da gizli ödemeli yani karfl›l›k donörlerinin (replasman)
yeteri kadar güvenli olmad›¤› birçok çal›flma ile is-
patlanm›flt›r.

Hastalar›n hayat›n› kurtaran sadece doktor ve hem-
flireler de¤ildir. Gönüllü donörler ve yard›mc› sa¤l›k
çal›flanlar›n›n katk›s› büyüktür. Karfl›l›ks›z, gönüllü donör
temini de ucuz de¤ildir. Yeterli ve güvenli kan kayna¤›n›
sa¤lamak için sürekli ve çeflitli seviyelerde e¤itim
kampanyalar› yapmak gerekir.

Kan transfüzyonu ile HIV bulafl› yönünden rezidüel
risk geliflmifl ülkelerde milyonda birin alt›ndad›r.

Geliflmekte olan ülkelerde as›l sorun sadece transfüzyonla
infeksiyon bulafl› de¤il, yeterli kan bulunabilmesidir.

Güvenli ve yeterli kan kayna¤›n› sa¤lamak çok zor
bir ifl olup ulusal derneklerin tek bafllar›na baflarabilecekleri
bir ifl de¤ildir. Bu konuda devletin ve di¤er ilgili
organizasyonlar›n deste¤i gereklidir. Güvenli kan

sa¤lamak politika ile bilimi buluflturur.
Ülkemizde birçok merkezde tarama testleri standardize

ve laboratuvar uzman› kontrolunda de¤ildir. Do¤rulama
testleri çok az merkezde yap›ld›¤› için donörün tekrar
kazan›m› uygulanamamaktad›r. Bu veriler ›fl›¤›nda ülke-
mizde, 1983 y›l›nda ç›kar›lm›fl olan çok de¤erli, o y›l›n
gereksinimlerini iyi karfl›lam›fl olan “kan ve kan ürünleri
yasas›”n›n günümüz de¤iflen koflullar›na ve gereksinim-
lerine göre güncellenmesi, mevcut kan merkezlerinin
yeniden organizasyonu, ulusal kan politikas›n›n oluflturulup
ulusal yeterlilikte güvenli kana eriflim sa¤lanmal›d›r.
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Tablo 5. Türkiye’de kan güvenli¤inde geliflmeler

Y›l Geliflme
1983 2857 say›l› kan ve kan ürünleri kanunu
1983 25.11.1983/ 18232 say›l› genelge ile kan ve kan

ürünleri genelgesi
1985 Anti-HIV testi uygulamas›
1996 1655 say›l› genelge: Anti- HCV’nin zorunlu testler

kapsam›na al›nmas›
1996 14650 say›l› genelge: Acil transfüzyonlarda h›zl›

tarama test kitleri
1997 Donör sorgulama formu, de¤erlendirilmesi
1997 18836 say›l› genelge: S›tma taramalar›n›n rutinden

kald›r›lmas›
1997 18837 say›l› genelge: H›zl› tarama kitlerinin

sadece acil için kullan›lmas›
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HIV enfeksiyonunun ve AIDS’in ilk gösterildi¤i
popülasyon ABD’ndeki homoseksüel erkeklerdir. K›sa
bir süre içerisinde iv ilaç kullananlar ve ard›ndan he-
teroseksüel ve biseksüel kiflilerde de gösterilmifltir. ‹kinci
önemli popülasyon ise hemofilili hastalar ve transfüzyon
alm›fl kiflilerdir. Son olarak enfekte annelerden do¤an
bebeklerin de enfekte olabildi¤i ve AIDS geliflti¤i göste-
rilmifltir. Bu bilgilerin ›fl›¤›nda HIV enfeksiyonlar› için
ülkeden ülkeye de¤iflen risk faktörlerinden söz etmek
mümkündür. Enfekte bireylerin ço¤unun erkek oldu¤u
ülkelerde bafll›ca risk faktörü homoseksüellik iken, her
iki cinste de eflit oranda görüldü¤ü üstelik iv ilaç kullan›m›
ve homoseksüelli¤in pek yayg›n olmad›¤› ülkelerde (ço¤u
Afrika ülkesi gibi) risk faktörü olarak farkl› bir yaklafl›m
düflünülmüfl ve vaginal bulafldan bahsedilmifltir. Di¤er
taraftan transfüzyon, tarama testleri ya da dikkatli donör
seçimi gibi önlemlere ra¤men hala tüm ülkeler için önemli
bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), Birleflmifl Milletler’in
sa¤l›k konusunda uzman bir kuruluflu olup 7 Nisan 1948’de
kurulmufltur ve halen 192 üye ülkesi vard›r. Amac›; tüm
dünya insanlar›n› olabilecek en yüksek sa¤l›k düzeyine
kavuflturmakt›r. DSÖ’nün tan›mlad›¤› flekliyle sa¤l›k,
sadece hastal›ks›z olma hali de¤il fiziksel, mental ve
sosyal olarak tam iyilik halidir. Her y›l 7 Nisan’da farkl›
konular ele al›n›r ve Dünya Sa¤l›k Günü olarak etkinlikler
düzenlenir. Tüm dünya sa¤l›¤› için gerek HIV gerekse
transfüzyonla bulafl ciddi bir risk oluflturdu¤undan 2000
y›l› Dünya Sa¤l›k Günü’nün konusu “Safe Blood Starts
With Me” slogan›yla güvenli kana ayr›lm›flt›r. Örgüt,
amac› çerçevesinde kan›n güvenilirli¤ine global olarak
yaklaflmaktad›r. Bu do¤rultuda DSÖ içerisinde sadece
kan ürünleri ve kan›n güvenilirli¤i ile ilgili alt birimler
bulunmaktad›r. Bu birimlerin verilerine göre günümüzde
dünyadaki sa¤l›k sistemlerinin sadece %20-30 kadar›
güvenilir ve yeterli miktarda kan temin edebilmektedir.
Güvenilir kan, al›c›ya transfüze edildi¤inde herhangi bir
zararl› etkisi olmayan kand›r. Al›nan her türlü önleme
ra¤men transfüzyonda %100 güvenilirli¤i sa¤lamak
mümkün de¤ildir.

Kan transfüzyonu baz› enfeksiyon ajanlar›n›n bulafl›
için ideal bir yoldur. Bu risk, çeflitli flekillerde azalt›labilir:

1) Dikkatli donör seçimi ve e¤er mümkünse enfeksiyöz
ajan tafl›y›c›s› olabilecek kiflilerden asla kan al›nmamas›,

2) Donör kanlar›n›n enfeksiyöz ajan varl›¤›n›n göste-
rilebilmesi için taranmas›,

3) Kan›n y›kama, filtrasyon gibi baz› ifllemlerden
geçirilerek enfeksiyoz ajan›n bulunabilece¤i k›sm›n›n
at›lmas›

4) Kan ürünündeki olas› ajan›n fiziksel inaktivasyo-
nunun sa¤lanmas› (örn: faktör preparatlar›n›n üretim
aflamas›nda ›s› ile inaktivasyonu)

DSÖ, baflta HIV olmak üzere transfüzyonla bulaflan
hastal›klarla ilgili çal›flmalar›nda güvenli kana ulafl›rken
hedef olarak tüm ülkelerde ulusal kan politikas›n›n
oluflturulmas› ve yerlefltirilmesini seçmifltir. Ulusal Kan
Politikas› için 4 ana stratejik nokta üzerinde durulmaktad›r:

a) ‹yi organize edilmifl, ulusal olarak koordine edilen
kan merkezlerinin oluflturulmas›,

b) Kan›n düflük risk grubunda olan gönüllü ve
karfl›l›ks›z donörlerden temini

c) Tüm al›nan kanlar›n transfüzyonla bulaflan hastal›klar
yönünden taranmas›

d) Gereksiz transfüzyonlar›n önlenmesi ve alternatif
tedavilerin özendirilmesi.

Tüm bu hedeflerde planlama ortakt›r: a) Rehber (guide-
line) haz›rlanmal›d›r b) E¤itim verilmelidir c) Rehberlerin
uygulamas› takip edilmelidir d) Finansal kaynak sa¤-
lanmal›d›r.

DSÖ, 7 Nisan 2000’de güvenilir kan konusunu tüm
dünyada ifllemifl ard›ndan ulusal kan politikalar›n›n olufl-
turulabilmesi için bölgesel çal›flmalara bafllanm›flt›r.
Bölgesel çal›flmalar özellikle AIDS-HIV’nin endemik
oldu¤u bölgelerde yap›lm›flt›r. Bunlar: May›s 2000 Afrika
ve Kas›m 2001 Güney Do¤u Asya toplant›lar›d›r. Top-
lant›lara bölgedeki üye ülkelerden temsilciler kat›lm›fl,
ülkelerin durumlar›yla ilgili sunumlar yap›lm›fl, olmas›
gerekenler ya da al›nmas› gereken önlemler belirlendikten
sonra önerilerle 3-4 gün süreli toplant›lar tamamlanm›flt›r.

Global ve bölgesel çal›flmalar›n yan› s›ra DSÖ ülkelere
ulusal destek vermek üzere de görev üstlenmifltir. Bunun
en güzel örne¤i Hindistan’da proje baz›nda uygulamaya
konulan modeldir. Hindistan’da, 1986 y›l›nda ilk birkaç
AIDS olgusunun bildirilmesinden hemen sonra devlet, o
dönemde Afrika’da epidemik olan hastal›¤›n önemini
anlayarak zaman kaybetmeden yüksek riskli popülasyonda
tarama çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. National AIDS Com-
mitte,1986’da Health & Family Welfare Bakanl›¤› (Ulusal
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AIDS Komitesi, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›)
taraf›ndan kurulmufl ve 1987’de National AIDS Control
(Ulusal AIDS Kontrol) Program› bafllat›lm›flt›r. Komiteye,
di¤er bakanl›klar, devlet d›fl› organizasyonlar ve özel
kurulufllardan kat›l›m sa¤lanm›fl, oluflturulan projeye
DSÖ’den, Dünya Bankas›’ndan maddi destek al›nm›flt›r.
Hindistan’›n tüm bölgelerinde AIDS kontrol birimleri
oluflturulmufl, proje do¤rultusunda Sosyal, E¤itim,
Endüstri, Ulafl›m, Maliye bakanl›klar›ndan destek
al›nm›flt›r. Hindistan’da yürütülen DSÖ destekli bu proje,
NACO program› (National AIDS Control Programme)
olarak tan›mlanmaktad›r.  Projenin detay›na
(www.naco.nic.in/nacp/wlcome.html) adresinden
ulafl›lmas› mümkündür. Proje Faz-I (1992-99) ve II (1999-
2004) olarak ayr›lm›flt›r. Projenin temel amac›, HIV
yay›lmas›n›n ve gelecekteki morbidite, mortalite ve
bulafl›n›n önlenmesidir. Proje amaçlar›n›n gerçekleflti-
rilebilmesi için 5 temel nokta üzerinde durulmufltur.
Bunlardan biri kan güvenli¤i ile kan›n yeterince ve do¤ru
kullan›m›n›n art›r›lmas›d›r. ‹lk hedef olarak proje
tamamland›¤›nda; al›nan tüm kanlar›n tarama testlerinin
yap›lm›fl olmas› ve profesyonel (paral›) kan ba¤›fl›n›n
kanunen yasaklanmas› belirlenmifltir. Konu öncelikle
AIDS kontrolu oldu¤undan ve bulafl/yay›lma yollar› ile
savaflta kan merkezlerinde HIV taramas›n›n mutlak
yap›lmas› gerekti¤inden HIV tek olarak gündeme gelmifltir.
Ancak ard›ndan tek bafl›na HIV tarama zorunlulu¤u ile
ilgili yap›lacak tüm çal›flmalar için belli bir organizasyon
ve ayr› bütçe gereklili¤inin do¤ru olamayaca¤› karar›na
var›lm›flt›r. Sonuçta hedef HIV/AIDS olsa da transfüzyonla
bulaflan ya da bulaflabilecek tüm enfeksiyonlar düflünüle-
rek kan merkezlerinde ulusal yap›lanma ile kan›n gü-
venilirli¤inin sa¤lanmas› projenin temel amaçlar›ndan
birini oluflturmufltur.

DSÖ’nün konuyla ilgili bu çal›flmalar›n›n temel özeti:
ulusal olarak koordine kan merkezleri, dikkatli donör
seçimi, gerekli ve tüm tarama testlerinin her al›nan kanda
yap›lmas› ve kan›n do¤ru kullan›lmas›d›r. ‹lk ve temel
yaklafl›m düflük riskli donör popülasyonun seçimidir.
Güvenilir kan, gönüllü, karfl›l›ks›z ve düzenli donörlerle
sa¤lanabilir. Geliflmifl ülkelerde kan›n tama yak›n› bu tür
donörlerden sa¤lan›yor olmas›na ra¤men geliflmekte olan
ülkelerde gönüllü kan donörü oran› %15 civar›ndad›r. En
duyarl› yöntemlerle donör tarama testlerinin çal›fl›lmas›
dahi dikkatli donör seçiminden daha az etkin ve daha
pahal› bulunmufltur. Bu amaçla:

1) düflük riskli donör grubu belirlenir,
2) uygun olmayan donörlerden uzaklafl›l›r
3) gönüllü, karfl›l›k beklemeyen donör say›s›n› art›rmak

için organizasyonlar yap›l›r
4) etkin bir donör organizasyon program›yla riskli

donörlerin kendilerini donör olmaktan elemeleri sa¤lan›r
5) etkin bir donör taramas› yap›l›r:
a) risk faktörleriyle ilgili donasyon öncesi dan›flmanl›k
b) donasyon öncesi k›sa bir anamnez, fizik muayene,

olas› semptomlar›n sorgulanmas›,
c) genel görünümün incelenmesi aç›s›ndan kaba bir

kontrolü
6) gönüllü ve karfl›l›ks›z donörlerin düzenli donör

haline gelebilmeleri için organizasyonlar yap›lmal›d›r.
Aile ya da yak›nlar›n kullan›ld›¤› takas donörler ile

paral› donörlerin kullan›lmakta oldu¤u ülkelerde trans-
füzyonla hastal›k bulaflt›rma olas›l›¤› çok daha yüksektir.
Özellikle paral› donörlerde transfüzyonla bulaflan
hastal›klar›n görülme s›kl›¤›n›n 10 kat daha fazla oldu¤u
saptanm›flt›r. AIDS Savafl›m Derne¤i ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i’nin en etkin ve ortak yaklafl›m›
e¤itimdir. Özellikle risk alt›ndaki grubun kan ba¤›fl›nda
bulunmamalar› konusunda e¤itimi, donörlerin, kan merkezi
çal›flanlar›n›n ve kan›n klinik kullan›c›lar›n›n e¤itimi ile
son derece önemli ad›mlar at›labilecektir.

Dernekler aras› iletiflimde önem verilmesi gereken
ikinci konu ise kan merkezlerinde kullan›lan tarama
testleridir. Kan merkezlerinde taranmas› gereken testler
yasalarla belirlenir ve bu belirlemeler öncesinde ülkenin
ya da bölgenin durumu hakk›nda genel bir bilgi sahibi
olunmal›d›r. DSÖ, HIV ile ilgili olarak baz› sorular›n
yan›tlanmas›n› önermektedir:

1) HIV enfeksiyonunun prevalans› ve AIDS olgular›n›n
say›s› nedir?

2) HIV enfeksiyonunun en s›k rastlanan klinik flekli
ve AIDS’e progresyonu nas›ld›r?

3) Inisiyal enfeksiyondan AIDS’e geçifl aras›ndaki
ortalama süre nedir?

4) AIDS’li hastlarda en s›k görülen f›rsatç› enfeksiyon
türü hangisidir? Bu enfeksiyon ülkenin her yerinde mi
yoksa lokalize midir?

5) 25 y›l öncesi ve bugün ülke veya bölgedeki Kaposi
sarkomu insidans› nedir? Bu sonuçlar toplumdaki AIDS
prevalans› ile beraber de¤erlendirilmelidir..

Bu sorular›n yan›tlanmas›, sadece HIV tarama yönte-
minin seçiminde de¤il donör seçiminde de kan merkez-
lerinin karfl›laflabilece¤i genel manzaray› ortaya ç›karmas›
aç›s›ndan önemlidir.

Tüm di¤er testlerde oldu¤u gibi HIV için de seçile-
cek yöntem laboratuvara ba¤l›d›r. DSÖ bu konuda sa-
dece baz› önerilerde bulunulup rehberlik etmektedir. Yön-
tem olarak ELISA/EIA, partikül aglütinasyonu ya da
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özelleflmifl h›zl› yöntemler önerilmektedir. Az say›da test
çal›flan küçük bir kan merkezinin, deneyimli personel,
uzun zaman, ciddi ekipman gerektiren sistemleri kullan-
mas› uygun de¤ildir. Önerilen yöntemler yaklafl›k olarak
flöyledir:

a) Haftada 1-35 donasyonun yap›ld›¤› merkezlerde
özelleflmifl h›zl› yöntem,

b) 35-60 donasyonun yap›ld›¤› merkezlerde partikül
aglitünasyonu,

c) 60 üzeri donasyonun yap›ld›¤› merkezlerde ELISA
/ EIA.

Di¤er taraftan merkezin içerisinde bulundu¤u flartlar
de¤iflti¤inde düflük kapasiteli bir merkezde de EIA
kullan›m› gerekebilir. Örne¤in partikül aglütinasyonu
yönteminde sadece anti-HIV-1 taramas› yap›labildi¤in-
den HIV-2’nin endemik oldu¤u bir bölgede bu yöntemin
seçimi küçük bir kan merkezi için dahi do¤ru olmayacakt›r.
Bu tür bir karar için acele davranmamal›, merkezin flartlar›
tam olarak de¤erlendirildikten sonra do¤ru karar verilme-
lidir.

HIV antikor testlerinin seçimi ve kullan›m›yla ilgili
DSÖ’nün üç farkl› strateji önerisi vard›r. DSÖ’nün strate-
jileri: Seçilecek teste karar verirken üç kriter göz önünde
bulundurulmal›d›r: a) testin amac› b) kullan›lacak testin
duyarl›l›k ve özgüllü¤ü c) testin uygulanaca¤› toplumda
HIV enfeksiyonu prevalans›. Kan merkezleri için: 1.
kriterin yan›t›: transfüzyon/donasyonun güvenilirli¤idir.
2. kriterin yan›t› ise yüksek duyarl›l›k ve yüksek özgüllü¤ün
seçimidir. Kan merkezlerinde as›l önemli olan yüksek
duyarl›l›kt›r. Çünkü temel hedef olabildi¤ince düflük
yalanc› negatif sonuçlard›r. Tan› konulan bir laboratuvarda
yüksek özgüllük (az say›da yalanc› pozitif) as›l önemli
olan nokta olmas›na ra¤men  kan merkezlerinde ikinci
s›rada yer al›r. 3. kriter ise yüksek ve düflük prevalansa
göre karfl›lafl›labilecek sorunlar› belirlemek içindir.
Prevalans›n yüksek oldu¤u toplumlarda pozitif sonuca
sahip olan kiflinin pozitif olma olas›l›¤› yüksektir. Yani
PPV yüksektir. Böylece yalanc› pozitif olas›l›¤› düfler.
Negatif sonuç ise gerçek negatifi göstermekte hatal›
olabilecektir (NPV). Yani prevalans›n art›fl› yalanc› negatifi
art›rmakta tersine prevalans›n düflmesi yalanc› pozitifi
art›rmaktad›r.

H›zl› tan› kitleri içerisinde son derece duyarl› ve özgül
olanlar›n varl›¤› bilinmekte ve hatta DSÖ taraf›ndan bu
tür kitlerin kan merkezlerinde tarama çal›flmalar›nda
kullan›m› uygun bulunarak önerilmektedir. Ancak bu tür
kitlerin çeflidi oldukça fazlad›r ve maalesef  yalanc› pozi-
tifin yan›nda yalanc› negatif sonuçlarla karfl›lafl›lmaktad›r.
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i, genellikle yeter-

siz stokla çal›flan düflük kapasiteli kan merkezlerinde
kullan›lan bu tür duyarl›l›k ve özgüllü¤ü düflük olabilen
h›zl› tan› kitlerinin ithali konusunda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
AIDS Savafl›m Derne¤i’nden destek beklemektedir: HIV
ile ilgili kitlerin ithalinde daha seçici davran›lmal›d›r.
Di¤er taraftan kitlerin maliyet analizi çok iyi yap›lmal›,
kan merkezleri bilgilendirilmelidir.

Ülkemizdeki kan merkezlerinde transfüzyonla bulaflan
hastal›klar aç›s›ndan en büyük risk, merkezlerin yeterli
stok kanlar›n›n olamay›fl›d›r. “S›cak kan” olarak tan›mla-
nan ve maalesef ülkemizde son derece yayg›n olan “he-
men talep edilip h›zla haz›rlanan” kanlar›n kullan›m›
geliflmifl ülkelerde kabul edilen bir uygulama de¤ildir.
Normalde bir ünite kan al›nd›ktan sonra en az 24 saat kan
merkezinde beklemelidir. Bunun sa¤lanabilmesi için ise
kan merkezlerinin stoklar›n›n yeterli, kullan›c›lar›n taze
kan talebinden uzaklaflm›fl olmalar› gereklidir. Devlet test
çal›fl›lmadan kan kullan›m›n› yasaklamal› ve her merke-
zin acil durumlarda kullanabilece¤i h›zl› test kitleri bu-
lundurmas› flart olmal›d›r. Ülkemizde bu konudaki ge-
nelgeler 1996-97 y›llar›nda yürürlü¤e girmifltir. Ancak
bu genelge, pekçok kan merkezinde sadece h›zl› tan›
kitlerinin kullan›lmas› fleklinde hatal› bir yorum ve uygu-
lamaya dönmüfltür. Devletin bu konuda düzenli kontrollar
yapmas› ve konunun önemi gere¤i uygun yasalarla
yapt›r›m uygulamas› zorunludur.

Kan merkezlerinde uygun yöntem seçildikten sonra
yöntemin çal›flma koflullar› belirlenmelidir. Öncelikle
örnek seçimine özen gösterilmelidir. Pekçok serolojik test
normalde p›ht›laflm›fl örnek yani serumla valide edilmek-
tedir. Oysa kan merkezlerinde daha çok tercih edilen
örnek, kan torbalar›ndan al›nd›¤› için plazmad›r. Bu durum
tekrar çal›flmalar›nda ikinci örne¤i serum olarak çal›flan
merkezlerin sonuçlar›nda karfl›m›za yalanc› pozitif olarak
ç›kmaktad›r. Kullan›lan kit içerisindeki önerilere özellikle
dikkat etmek hatta kontrol çal›flmalar›nda plazma kabul
edilse dahi serum kullanmak sonuçlar› önemli flekilde
etkilemektedir. Serumun tam ayr›flmas› için gerekli flartlar
sa¤lanmal›; kan örne¤i uygun sürede inkübe, uygun
devirde santrifüj edilmelidir. Yalanc› pozitif sonuçlar›n
en s›k nedenlerinden di¤eri ise örneklerin do¤ru
de¤erlendirilmeden çal›flmaya al›nmas›d›r. Hemolizli ya
da lipemik örnekler kesinlikle çal›flma d›fl› b›rak›lmal›d›r.
Sonuç olarak çal›flma sonuçlar›n›n do¤ru ç›kabilmesi için
önerilen: taze, tam olarak p›ht›laflm›fl, çok iyi ayr›lm›fl
serum örneklerinin tercih edilmesidir.

Pekçok kan merkezi tarama testi sonuçlar›n› rapor
ederken pozitif ve/veya negatif tan›mlamalar›n› kullan›r.
Ancak bu tan›m›n yap›labilmesi için ilk test sonucunun
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bir veya daha fazla testle tekrar çal›fl›lm›fl ve/veya
do¤rulanm›fl olmas› gereklidir. Do¤rulan›ncaya kadar
sonuçlar, reaktif veya non-reaktif olarak rapor edilmelidir.
Asl›nda non-reaktif sonuçlar›n kan merkezlerinde
do¤rulanma gere¤i yoktur. Dolay›s›yla do¤rulanmas›
gereken reaktif sonuçlard›r. Ancak negatif sonuç
do¤rulanmam›fl reaktif örneklerin sonucu olarak rapor
edilir. Yani bu durumda verilecek rapor: tekrarlayan reaktif
ve do¤rulanm›fl negatif fleklinde olmal›d›r. Bu terminoloji
tüm merkezlerde ortak olarak kullan›ld›¤›nda anlafl›lmada
bir karmafla yaflanmayacakt›r. Elbetteki bu terminoloji ile
ilgili kesin kurallar yoktur. Ancak kavramlar aras›ndaki
ufak farklar›n bilinmesi uygundur. DSÖ’nün terminoloji-
sinde pozitif ya da negatif oldu¤u net olarak belirlenemeyen
örnekler için equivocal (indeterminate) tan›m› kulla-
n›lmaktad›r.

Kan Merkezlerinde yap›lan tarama testinin sonucu iki
fleyi göstermektedir: al›nan kan›n ve donörün sonucunu.
Tekrarlayan reaktivite elde edildi¤inde bu o ürünün Anti-
HIV pozitif oldu¤unu gösterir ve kan ürünü imha edilir.
Ancak donörle ilgili karar verebilmek için do¤rulama
testinin yap›lmas› gereklidir. Ülkemizde kan merkezlerinin
düfltükleri en büyük yan›lg›lardan biri Anti-HIV sonuçlar›n›
bildirirken ilk reaktivite ya da tekrarlayan reaktiviteye
göre hareket etmeleridir. Oysa istenen do¤rulanm›fl test
sonuçlar›d›r. Bu durum bildirilen olgu say›s›n›n yükselme-
sine neden olmaktad›r. HIV prevalans›n›n düflük oldu¤u
ülkelerde bu duruma s›k rastlan›r. Zira prevalans›n düflük
olmas› tarama testlerindeki yalanc› pozitif olas›l›¤›n›
art›rmakta bulunan pozitif sonuçlar do¤rulanamamaktad›r.
Bu da pozitif test sonucunun prediktif de¤erini relatif
olarak düflürmektedir. Yalanc› pozitifli¤in di¤er nedenleri:
kötü y›kama, reagent kaplar›n›n kirli olmas›, örnek ve
reagentlerin yanl›fl volümle da¤›t›lmas›, okuma hatas›,
örnek kalitesinin düflük olmas›d›r. Herhangi bir merkezin
do¤rulama yapma imkan› bulunmuyorsa (ki DSÖ do¤-
rulaman›n farkl› bir referans merkez taraf›ndan yap›lmas›n›
önermektedir) en az›ndan beklenenden fazla say›da pozitif
test sonucu ile karfl›laflt›¤›nda tarama yöntemi ile ayn›
duyarl›l›kta ikinci bir yöntemle (baflka bir EIA gibi) testi
tekrarlamal›d›r. Kan merkezleri için do¤rulama amac›yla
kullan›lan yöntemlerin tarama amac›yla kullan›lan yön-
tem kadar duyarl› ancak daha özgül yani gold standart
olarak kabul edilen bir yöntem olmas› gereklidir. HIV
için önerilen yöntem WB (Western Blotting)’d›r.

Son y›llarda HIV’nin pencere döneminin (preserokon-
versiyon dönemini) olabildi¤ince k›salt›labilmesi amac›yla
HIV antijen testlerinin kullan›m› önerilmifltir. Ancak HIV
antijen testlerinin di¤er bir kan merkezi antijen tarama

testi olan HBsAg’den önemli farklar› vard›r. HBV enfek-
siyonu s›ras›nda bol miktarda antijen perifere sal›n›r ve
bu süre uzun bir dönem devam edebilir. Oysa HIV’de
antijenin gösterilebildi¤i dönem oldukça k›sa hatta baz›
olgularda birkaç gün, 1-2 hafta ille s›n›rl›d›r. En önemli
antikorlar olan anti-p24 ve anti-gp41 14-28 gün içerisinde
duyarl›l›¤› yüksek olan testlerle gösterilebilmektedir.
Ayr›ca antijen testleri birkaç ticari firma taraf›ndan
üretilmektedir ve yeterince duyarl› de¤ildir. Bu nedenle
kan merkezlerinde tarama amac›yla antijen testlerinin
kullan›m› fazla uygun bir yaklafl›m olarak görülmemek-
tedir. Di¤er taraftan donör popülasyonunda HIV preva-
lans›n›n art›fl göstermesi bu tür testlerin de¤erini zamanla
art›racakt›r.

Ülkemizdeki kan merkezlerinde gerek internal (IQC)
gerekse eksternal kalite kontrol (EQC) çal›flmalar› ya-
p›lmamaktad›r. Oysa kullan›lan yöntemin performans›n›n
izlenebilmesi için duyarl›l›k ve özgüllü¤ün belirle-
nebilece¤i en iyi yollardan biri EQC ve IQC’dir. AIDS
Savafl›m Derne¤i’nin bilindi¤i kadar›yla bu tarz çal›flmalar›
vard›r. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ile ortak
çal›fl›larak negatif, zay›f ve kuvvetli pozitif örneklerin
kan merkezlerine ulafl›m›na çal›fl›lmal›d›r.

Özetle transfüzyonla bulaflabilirli¤i %90’›n üzerinde
olan HIV’den korunmada h›zla AIDS Savafl›m Derne¤i
ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ortak
çal›flmalara bafllamal›d›r. Viral dozun transfüzyonla çok
yüksek olmas›, tek bir ünite HIV pozitif kan›n ortalama
olarak eriflkin bir insan› befl, çocu¤u iki y›l içerisinde
öldürece¤i DSÖ taraf›ndan rapor edilmifltir. Neyse ki
donör popülasyonunda prevalans›n düflük olmas›, donör
seçimi ve tarama testleri bu olas›l›¤› azaltmaktad›r. El-
betteki bu flartlar sa¤land›¤›nda risk çok azalacakt›r. An-
cak dünyada y›lda ortalama 75 milyon ünite kan›n
al›nmakta bunun yaklafl›k 13 milyon ünitesinin hiç tarama
testi yap›lmaks›z›n transfüze edildi¤ini bilmek, üstelik
tarama testi yap›lmayan ülkelerin Afrika ülkeleri gibi HIV
prevalans›n›n yüksek oldu¤u ülkeler olmas› gerek trans-
füzyon gerekse HIV ve AIDS ile u¤raflanlar› ürkütmektedir.

Ana hatlar›yla belirlendi¤inde AIDS Savafl›m Derne¤i
ile Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i:

a) E⁄‹T‹M
b) TARAMA TESTLER‹ VE EP‹DEM‹YOLOJ‹
c) KAL‹TE KONTROL
çal›flmalar›nda elele vererek AIDS’e iyilik yapmaktan

vazgeçmeli, AIDS’i görmelidir.

* Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ad›na
ÇÜTF Balcal› Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu
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Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VII)

15 - 19 Nisan 2004

BELCONT‹ RESORT OTEL - BELEK / ANTALYA

Düzenleyen: KAN MERKEZLER‹ VE TRANSFÜZYON DERNE⁄‹

Kay›t, Konaklama ve Transfer Formu
Lütfen bu formu eksiksiz doldurduktan sonra, ödeme dekontunu ekleyerek kurs düzenleme bürosuna gönderiniz. Kay›t formu yaln›z bir kat›l›mc› ve refakatç›lar için geçerlidir.

KAN MERKEZLER‹ VE TRANSFÜZYON DERNE⁄‹
Ba¤dat Caddesi Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blok No: 16 D: 24 Feneryolu - Kad›köy / ‹stanbul Tel: (0216) 414 44 17 Faks: (0216) 414 44 19 E-mail: kmtd@kmtd.org.tr

Refakatç›lar
Ad›, Soyad›
Ad›, Soyad›

Yafl›
Yafl›

Kat›l›mc› bilgileri
Soyad›
Ünvan›
Adresi
Posta Kodu
Cep Tel

Ad›
Kurumu

‹l
Faks

Tel
E-mail

Ulafl›m fiekli

Gelifl Tarihi: ....... / ..... / 2004
Gelifl Saati: ..........................

Hava Yolu
Otobüs

Ayr›nt›l› bilgi için:

Dr. Ramazan Uluhan
Tel/Faks: (0216) 492 9551 - 0542 312 7969

veya
www.kmtd.org.tr sitesinden

ANTALYA N‹SAN 2004 t›klay›n›z.

Ba¤›fl Makbuzu ve Fatura Bilgileri
Kongre bitiminde, ödemenize iliflkin faturan›n veya ba¤›fl makbuzunun
düzenlenebilmesi için afla¤›daki bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.
fiirket Ünvan›
Fatura Adresi

Vergi Dairesi ve No

Yukar›daki belirtilen otel ücretlerine dört günlük tam pansiyon konaklama (oda, kahvalt›, ö¤le ve akflam yemekleri), oteldeki ücretsiz aktiviteler,
gezi programlar› dahildir.

Otel Rezervasyonu
Gelifl Tarihi: .......... / .......... / 2004 Ayr›l›fl Tarihi: .......... / .......... / 2004

Otel Ad›
375 EURO
400 EURO

0 - 12 yafl
%50 indirim
%50 indirim

Tek Kiflilik Oda
275 EURO
300 EURO

Çift Kiflilik Oda (kifli bafl›)
250 EURO
275 EURO

Çift Kiflilik Oda (üçüncü kifli)
1 Nisan 2004’e kadar
1 Nisan 2004’den sonra

Belconti Resort
Otel*****

Kay›t ücreti için; toplam ........................... TL Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi (fiube kodu 0546-2) 1016585 no’lu TL
hesab›na ................ tarihinde .......................... bankas›n›n .......................... flubesinden ................ dekont no’su ile yat›r›lm›flt›r.

Otel rezervasyonu için; toplam.............. EURO  Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi (fiube kodu 0546-2) 3007403 no’lu
EURO hesab›na ................ tarihinde ......................... bankas›n›n ......................... flubesinden ............. dekont no’su ile yat›r›lm›flt›r.

Ödeme Bilgileri

Stand ve di¤erleri için; toplam.............. EURO Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi (fiube kodu 0546-2) 3007404 no’lu
EURO hesab›na ............... tarihinde ......................... bankas›n›n ......................... flubesinden .............. dekont no’su ile yat›r›lm›flt›r.

Tarih: .......... / .......... / 2004 ‹mza: .......................................

Kay›t
Kay›t Tipi
Kat›l›mc›
Refakatç›

01 Nisan 2004’e kadar
150.000.000.- TL
100.000.000.- TL

01 Nisan 2004’den sonra
180.000.000.- TL
120.000.000.- TL

Lütfen kat›lmak istedi¤iniz kursu iflaretleyiniz. (Yaln›z bir kursa kat›labilirsiniz)
Ulusal Kan Politikas› ve Rehber Kursu (Kan Merkezi Yöneticisi, Doktor, vb.)
Kan Merkezi Hekim D›fl› Sa¤l›k Personeli Kursu (Hemflire, Teknisyen, vb.)

DERNEKTEN
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Ulusal Kan Merkezleri ve

Transfüzyon
T›bb› Kursu (VII)

15 – 19 Nisan 2004

BELCONT‹  RESORT OTEL
BELEK  / ANTALYA

Ulusal Kan Politikas› ve Rehberler
Kursu Konu Bafll›klar›

Ulusal Kan Politikas› ve Rehber Nedir?

Güvenli Kana Dünya Sa¤l›k Örgütünün Yaklafl›m›

Türkiye’de Kan Merkezlerinin Gelifltirilmesi,
Reorganizasyonu ve Teknoloji Transferi

Avrupa Birli¤i Direktifleri ve Türkiye’de
Kan Bankac›l›¤›’n›n Uyumu

Ulusal Kan Politikas›n›n Oluflturulmas›nda Devletin
Rolü ve Türkiye’nin Hedeflerinin Belirlenmesi

Transfüzyon T›bb› E¤itimi, Transfüzyon T›bb›nda
Araflt›rma ve Gelifltirme Çal›flmalar›

Donör Kazan›m› ‹çin Propaganda ve Motivasyon

Kan ve Kan Ürünlerinde Do¤ru Klinik Kullan›m

Kan Bankac›l›¤›nda Rehberler, GMP ve GLP Kurallar›

Kan›n Toplanmas› (AB Rehberi)

Kan Komponentleri - I (AB Rehberi)

Kan Komponentleri - II (AB Rehberi)

Teknik Prosedürler (AB Rehberi)

Transfüzyon Prati¤i (AB Rehberi)

Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon

T›bb› Kursu (VII)

15 – 19 Nisan 2004

BELCONT‹  RESORT OTEL
BELEK  / ANTALYA

Kan Merkezleri Hekim D›fl› Sa¤l›k
Personeli Kursu Konu Bafll›klar›

Kan Grup Antijenleri

Kan Gruplar›n›n Saptanmas›

Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri

Antiglobulin Testler

Kan›n Haz›rlanmas›, Saklanmas› ve Nakli

Transfüzyon Prati¤i ve Transfüzyon
Uygulamalar›n›n Takibi

Birlikte Tart›flal›m (‹mmünohematolojik Testler)

Kan Merkezi Personelinin Görev ve Sorumluluklar›

Kan Merkezlerinde Kay›t

Kan Merkezlerinde Fiziki Yap› ve Teknik Donan›m

Kan Merkezlerinde Kalite Güvencesi

Donör Kazan›m Programlar›

Donör Seçimi, Flebotomi, Donör Reaksiyonlar›

Birlikte Tart›flal›m (Donör Seçimi - Donör Reaksiyonlar›)

Transfüzyonla Bulaflan Enfeksiyonlar

Mikrobiyolojik Tarama Testlteri

Aferez, Donör Seçimi, Prensipleri, Komplikasyonlar›

Kan Bankalar›nda Biyoemniyet

Transfüzyon Komplikasyonlar›

Birlikte Tart›flal›m (Aferez)



Arkadafllar! Kan ve kan kompo-
nentleri halen dünyan›n her yerinde
tedavi amaçl› kullan›lmaktad›r. Çal›fl-
malar›n devam etmesine karfl›l›k suni
kan henüz insan kaynakl› kan›n yerini
alamam›flt›r. Kan nakli bilgilerimiz
artt›kça kan transfüzyonunun bir doku nakli gibi ele al›n-
mas›n›n ciddiyetini daha iyi anl›yoruz. Kan merkezlerinin
çal›flma alan› donör ile hasta aras›ndad›r. Yani donör yoksa
günümüzde kan bankac›l›¤› da yap›lamaz. Peki her donör
kan bankac›l›¤› aç›s›ndan uygun mudur? Cevab› herkes
taraf›ndan bilinen ama uygulamada göz ard› edilen bir
konudur bu.

Donör ne kadar gönüllülük kriterlerine uygunsa, labo-
ratuvar uygunluk testlerini düzgün çal›fl›r ve sekreterya
hatalar› da minimum düzeyde tutulabilirse hastaya o kadar
güvenli transfüzyon gerçeklefltirilmifl olur.

DSÖ (Dünya Sa¤l›k Örgütü - WHO) donör tiplerini
kabaca üç grup alt›nda topluyor. 1- Aile, akraba donörleri
2- Para ya da maddi karfl›l›k bekleyen donörler 3- Kan,
plazma veya kan komponentlerinden herhangi birini para
ya da para yerine geçebilecek maddi ç›kar beklemeksizin
gönüllü olarak ba¤›fl yapan donörler. ‹flte son tarif bizim için
çok önemli. Donörün kan merkezine gelmeden önce kan
ba¤›fl› konusunda e¤itilmifl olmas›n› dünya sa¤l›k örgütü
gönüllük flart›n›n içine koymufl. O zaman öncelikle gönüllü
donör kavram›n› kendi ülkemiz için yeniden tarif edelim.
Gönüllü donör: Donör organizasyonlar›ndan haberi olan

herhangi bir maddi  karfl›l›k beklemeksizin hiç tan›mad›¤›

insanlara y›lda en az bir kez düzenli kan ve/ya komponent

ba¤›fllayan kifliye denir.

Ülkemizde donör organizasyonu K›z›lay ile 1957 y›l›nda
bafllam›flt›r. Günümüze kadar kan ba¤›fl› organizasyonu da
sadece bu kurum taraf›ndan yap›lm›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›
1983 y›l›nda kan ve kan ürünleri kanunuyla çok güzel bir
de¤iflimi gerçeklefltirmifl olmas›na karfl›l›k tüm kan merkezleri
bu yasaya uygun hareket etmemifllerdir. Bizim konumuzu
ilgilendiren k›sm› göz önüne al›nd›¤›nda kanunda e¤itim
hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kan merkezleri A
tipidir ve donör organizasyonu yapma yetkileri vard›r den-
mesine ra¤men ben oniki y›ll›k kan bankac›l›¤› hayat›mda
herhangi bir A tipi kan merkezinin donör organizasyonu
yapt›¤›na tan›k olmad›m. Ayr›ca kanun güncel geliflmifl kan
bankac›l›¤›na adapte edilmemifl ve ne  hazindir ki halen elle
tutulur bir “Ulusal Kan Politikam›z”da yoktur.

Yurt d›fl›na bakt›¤›m›zda; Derne¤imize eflde¤er çal›flan
transfüzyon dernekleri oldu¤u gibi K›z›lay’›n yapt›¤› orga-
nizasyonlara eflde¤er K›z›l Haç kurulufllar› vard›r. Ama bunun
d›fl›nda hastane kan merkezlerinin adeta birbiriyle yar›flan
donör organizasyonlar› da vard›r. Bu organizasyonlar›n
d›fl›nda özellikle Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere ba¤›ms›z
çal›flan donör dernekleri de mevcuttur. Hatta bu donör der-
neklerinin ayr›ca üyesi olduklar› uluslar aras› örgütler de
vard›r. Örne¤in  FIODS (The International Federation of
Donor Organizations – Uluslar aras› donör organizasyonu
federasyonu) bunlardan biridir. Bu organizasyon her ülkeden
sadece bir üye kabul eder ve en önemli flartlar›: Ülkede
kurulmufl olan donör derne¤inin tamamen sivil toplum örgütü
olmas›, devletle ba¤› olmamas›, etnik, politik, dini ayr›mc›l›k
yapmamas›d›r. Görülece¤i gibi bugünkü flartlarda ülkemiz-
den üye olabilecek niteliklere sahip bir donör derne¤i yoktur.

Kan merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i 02.01.1996
tarihinde kuruldu. Kuruluflundan bu güne kadar da klinisyen
ve kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimiyle ilgili onlarca orga-
nizasyon düzenlemifl, kitaplar haz›rlam›flt›r. Bu gün gelinen
noktada KMTD’yi yeni bir misyonun bekledi¤i flahsi
görüflünü tafl›maktay›m bu da ülkemizde ilk defa tamamen
sivil hareket eden bir donör derne¤i kurulmas›d›r. Konuyla
ilgili bilgi ve altyap› sorunu olmayan derne¤imizin tek eksi¤i
bu konuda çal›flacak dinamik arkadafllard›r. Derne¤imize
tüm kan merkezi sorumlular›n›n üye olmas›, aram›zdaki
güçlü ba¤ kurulacak yeni bir derne¤in kabulü ve do¤ru
hedeflere kolay varmas›na yard›mc› olacak önemli bir fak-
tördür. Ayr›ca derne¤imiz do¤al afetlerde kan organizasyonlar›
ile ilgili olarak da derin tecrübelere sahiptir. KMTD yeni
kuraca¤› donör derne¤i sayesinde  halkla ilk kez buluflacak
ve kan bankac›l›¤›n› Türk halk›na anlatacak, donör olmay›
özendirecektir. Bu misyonu kolayl›kla üstlenebilece¤i
görüflündeyim.

Yani art›k un, fleker, su mevcuttur ve ahç› da tecrübelidir.
Bu helvan›n malzemeler bozulmadan bir an önce haz›rlan›p
halk›m›za sunulmas› gerekmektedir.

Sayg›lar›mla
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Türkiye’de Sivil Bir Donör Derne¤i Gerekli mi?

GÖRÜfi

Dr. Erhun Merdano¤ullar›



“Talasemi ve Di¤er Kronik Anemilerde
Transfüzyon Tedavisi”

14DERNEKTEN

European School of Transfusion Medicine – ESTM ile birlikte düzenlenmektedir
(Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤inin – KMTD katk›lar›yla gerçeklefltirilmektedir)

KOORD‹NATÖRLER: M.BAYIK, D.CANATAN, C POLITIS , U.ROSSI

ANTALYA /TÜRK‹YE,  20-25 Nisan 2004

‹ngilizce – Türkçe – ‹ngilizce an›nda tercüme olacakt›r

Sal› 20/04/2004

16:00-16:30
17:00-18:00
18:30

Çarflamba 21/04/2004

08.30-09.00
09:00-09:30
09:30-10:00

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:25
11:25-11:50
11:50-12:10
12:10-12:35

12:35-12:50
12:50-13:00
13:00-14:30

Çarflamba 21/04/2004

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:30
18:30-19:00
20:00

Perflembe  22/04/2004

08.30-09.00
09:00-09:30
09:30-10:00

Ö¤leden sonra: Otele var›fl
Aç›l›fl töreni
Aç›l›fl konferans›: Talasemide transfüzyon politikalar›: S›n›r tan›mayan

devaml› e¤itim flartt›r (C. Politis)
Kokteyl

Sabah: Donor organizasyonu ve seçimi.
Kan Ba¤›fl› ve Transfüzyon T›bb›nda Kalite’nin sa¤lanmas›

Kursun aç›l›fl›. Konuflmac›lar›n tan›t›lmas›
Donörden hastaya kadar kalitenin sa¤lanmas›  (V. Hafner)
Kan transfüzyonu konusunda ulusal kan program› haz›rlanmas›: Gönüllü karfl›l›ks›z kan ba¤›fl›,
kan karfl›l›¤› yap›lan ba¤›fllar ve özel donör gruplar›            (P. Carolan)
Talasemi hastalar› için donör sa¤laman›n önemi   (N. Solaz)
Kahve aras›
Talasemi hastalar›n›n donör sa¤lamadaki rolü   (O. Platis)
Okul e¤itimden bafllayan gönüllü donör e¤itimi  (J. Pittadaki)
DSÖ’nün hemoglobin renk skalas›    (V. Hafner)
Kan komponentlerinin haz›rlanmas›nda standard operating procedures ve kalite güvencesi  (E.A.
Karakoc)
Klinik branfllar›n güvenli kan’a katk›s›   (U. Rossi)
Tart›flma
Ö¤le yeme¤i

Ö¤leden sonra: Anemilerin patofizyolojisi.
Talasemi ve Orak hücreli anemilerin klini¤i
Kronik anemilerin patofizyolojisi ve klini¤i  (S. Kemahli)
Eritrosit süsp. transfüzyonu indikasyonu için klinik parametreler  (S. Gigantes)
Orak hücreli anemi: T›bbi tedavisi  (M. Bay›k)
Talasemi sendromlar›n›n klini¤i  (A. Piga)
Kahve aras›
Talasemide splenektomi: Risk ve faydalar›  (C. Borgna Pignatti)
Talasemide endokrin patolojiler  (G. Tolis)
Tart›flma
Akflam yeme¤i

Sabah:  Talasemide genetik, tan›, prenatal tan› ve korunma.
             Akdeniz ülkelerinde talasemi ve hemoglobinopatilerin epidemiyolojisi
Beta talaseminin geneti¤i ve klinik bulgular›  (N. Basak)
Talaseminin laboratuar tan›s›: genetik yönleri  (E. Baysal)
Hemoglobinopatilerin prenatal tan›s›  (F. Gumruk)

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu VII’yi takip edecek olan ESTM
kursunun program› yabanc› konuflmac›lar›n kat›l›m›yla son fleklini ald›.
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Perflembe  22/04/2004
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
20:00

Cuma   23/04/2004

08.30-09.00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

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

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

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00
20:00

Cumartesi 24/04/2004
09:-17:30

Pazar  25/04/2004
08:00-13:00

Talaseminin pre-implantasyon genetik tan›s›   (S. Kahraman)
Kahve aras›
Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde talasemi ve hemoglobinopatilerin epidemiyolojisi   (A. Elephtheriou)
Türkiye’de ulusal hemoglobinopati önleme program›  (D. Canatan)
Yunanistan’da talasemi önleme program›  (A. Loutradi-Anagnostou)
Di¤er ülkelerde talasemi önleme programlar›
Tart›flma
Ö¤le yeme¤i
Ö¤leden sonra:       Talasemi hastalar›nda kan transfüzyon rejimleri ve
                               komplikasyonlar›
Talasemi hastalar›nda kan transfüzyon rejimleri  (C. Borgna Paltis)
Talasemi hastalar›nda immünohematojik komplikasyonlar   (Ö. Arslan)
Transfüzyona ba¤›ml› anemilerde demir yüklenmesinin patofizyolojisi   (J. Porter)
Demir flelazyon tedavisinde yeni yönelimler  (A. Piga)
Kahve aras›
Talasemi tedavisinde kombine demir flelazyonu: Türkiye deneyimi     (Y.Aydinok)
Demir kardiyomyopatisinin patofizyolojisi  (J. Walker)
Talasemide transfüzyon prati¤i konusunda ülke raporlar›
Tart›flma
Akflam yeme¤i

Sabah:   Di¤er anemilerde transfüzyon tedavi protokolleri . Hemaferez.
              Hemoglobinopatilerde kök hücre ve kordon kan› hücresi transplantasyonu
Orak hücre sendromlar›nda transfüzyon stratejileri, demir flelazyonu ve eritroferez (J. Porter)
Otoimmün hemolitik anemilerin tedavisinde yeni stratejiler    (F. Locatelli)
Di¤er kronik anemilerde transfüzyon protokolleri     (G. Alano¤lu)
Talasemide hematopoietik kök hücre transplantasyonunda yeni görüfller
(F. Locatelli)
Kahve aras›
Talasemide transfüzyon prati¤i konusunda ülke raporlar›
Tart›flma
Ö¤le yeme¤i
Ö¤leden sonra:   Talasemide transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar.
                           Güvenli kan.  Hemovijilans
Türkiye’de talasemik hastalarda transfüzyonla bulaflan viral enfeksiyonlar
 (M. Sönmezo¤lu)
Yunanistan’da talasemik hastalarda transfüzyonla bulaflan viral enfeksiyonlar
 (L. Kavallierou)
Kan›n bakteri ile kontaminasyonu  (Y. Heper)
Talasemi hastalar›nda transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar:  Rezidüel risk
(A. Elephtheriou)
Kahve aras›
Güneydo¤u Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde talasemi hastalar›nda transfüzyon prati¤inin  analizi
   (S. Bakalova)
Etkili hemovijilans uygulamalar› için klinik ve organizasyon aç›s›ndan temel noktalar        (U.
Rossi)
Avrupa Kan Direktifleri 2002/98 EU: Üye ülke otoritelerinin uymakla zorunlu oldu¤u kurallar
 (C. Politis)
Tart›flma
Gala Yeme¤i + Çocuk Bayram› (ITS)

Sosyal program ve Gezi

Otelden ayr›l›fl



1-4 Aral›k 2003 ta-
rihlerinde yap›lan A‹DS
Kongresine konuflmac›-
lar›m›z ve stand›m›zla ka-
t›lma davetinde bulunan
Dernek Baflkan› Say›n
Prof. Dr. Selim Badur’a
ve bu güzel organizas-
yonda eme¤i geçen herke-
se çok teflekkür ederiz.

Derne¤imiz çeflitli
kongrelere gerek panel-
lerle gerekse tek konuflmac› göndererek
kat›lmakta, kan bankac›l›¤› konusun-
da görüfllerini di¤er derneklerle pay-
laflmaktad›r. Bu kat›l›mlar de¤iflik
dallarda görev yapan hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›yla kan merkezleri aras›ndaki
iletiflimi artt›rmaktad›r. Bilindi¤i gibi
halen t›p fakültelerinde kan bankac›l›¤›
e¤itimi verilmemektedir. Bu nedenle
mezun olan hekim arkadafllar ancak
çal›flma hayat›na at›ld›ktan sonra kan
merkezleriyle tan›fl›yorlar. Bugün dün-
yan›n bir çok ülkesinde uzmanl›k dal›
haline gelen kan bankac›l›¤›n›n geç

tan›nmas› ve bilgi ek-
sikli¤i kan bankas› çal›-
flanlar›yla klinisyenler
aras›nda ayn› dili konu-
flamaman›n s›k›nt›s›n›
yaratmaktad›r. KMTD
bu aç›¤› kapatmak ad›-
na her y›l ülkemizin de-
¤iflik illerinin üniversite
ya da e¤itim veren dev-
let hastanelerinde sem-
pozyumlar düzenle-
meyi sürdürmektedir.

Derne¤imiz ilk kez
bu kongrede stand aça-
rak dernek faaliyet-
lerini de tan›tma f›rsat›-
n› bulmufltur. Büyük
ilgi gördü¤ümüzü be-
lirtmek isterim. Stan-
d›m›z›n haz›rlanmas›
ve dernek faaliyet-
lerimizin kat›l›mc›lara
anlat›lmas› konusun-
da baflta sekreterimiz
Bayram Mengi olmak
üzere Haydarpafla Nu-
mune Hastanesi Kan
Merkezi çal›flanla-

r›ndan Bio. Sibel Aydo¤du, Tek. Serap Akkemik
ve Sek. Aysel Keten’e çok teflekkür ederim.

Yönetim kurulu üyelerimiz de bu kat›l›mdan
çok memnun kalarak etkinliklerimizin daha genifl
ve etkin kitlelere anlat›lmas› ad›na bundan sonra,
özellikle kan ve kan komponentlerini s›k kullanan
kliniklerin düzenleyecekleri kongre ve kurslara
dernek stand›m›zla kat›lma karar› alm›flt›r.
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AIDS Kongresi ve KMTD

Dr. Erhun Merdano¤ullar›

DERNEKTEN


