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1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifli kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤itim günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kullan›m›, Transfüzyon Prati¤i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olarak etkilidir; Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyonu” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma’da ise paral›
kan ba¤›flç›lar›: Gerekli mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünolojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritrosit yüzey antijenlerinin
immünolojisi, transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyon
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb› Kongresine (ISBT) ait bilgileri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z›lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi. Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz. Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilgili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”

DUYURU 6

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›

DUYURU 7

PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifli kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤itim günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kullan›m›, Transfüzyon Prati¤i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olarak etkilidir; Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyonu” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma’da ise paral›
kan ba¤›flç›lar›: Gerekli mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünolojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritrosit yüzey antijenlerinin
immünolojisi, transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyon
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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3
Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilgili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›

DUYURU 7

PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

Da¤›l›m Say›

Pre Congress Symposium-Kongre öncesi
simpozyum 2

Parallel session-Paralel simpozyum 21

Education day-E¤itim günü simpozyum 7

Plenary lecture-Konferans 4

Satellite symposium-Uydu simpozyum 7

Pro Con Discussion-Tart›flma 2

Debate-Tart›flma 1

Toplam 44

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

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

2

10

15

3
Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilgili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr

YAYIN KURULU’NDAN 1

Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilgili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

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

2

10

15

3
Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilgili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)

DUYURU 8

PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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3
Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilg ili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
bölgesel Avrupa kongresi ise 23-28. Haziran.2007’de Madrid,
‹spanya’da düzenlenecektir.

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü: Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Yay›n Kurulu: Dr. Ramazan Uluhan, Dr. N. Banu K›l›ç, Dr. Reha Masatl›, Dr. Duran Canatan,
Dr. Meral Sönmezo¤lu, Dr. Esra Karakoç, Dr. Hüsnü Altunay, Dr. Gülyüz Öztürk, Dr. Yasemin Heper,
Dr. Ercüment Oval›
Katk›da Bulunanlar: Dr. Nuri Solaz
Reklam Koordinatörü: Dr. Ramazan Uluhan
Haberleflme Adresi: Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad›köy
‹stanbul • Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) • Faks: (0216) 414 44 19
Web: www.kmtd.org.tr • e-mail: kmtd@kmtd.org.tr
Görsel Düzenleme: Mavi Kare Reklamc›l›k (0212) 266 55 31
Bask›: fian Ofset (0212) 289 24 24

‹mzal› yaz›lar›n bilimsel ve düflünsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

www.kmtd.org.tr
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

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

2

10

15

3
Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilg ili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



1935 y›l›nda kurulmufl olan,
yüzden fazla ülkeden bine yak›n
transfüzyon t›bb› çal›flan›n›n üyesi
oldu¤u “Ulus lararas›  Kan
Transfüzyon Birli¤i-International
Society of Blood Transfusion
(ISBT)”; 2005 y›l› Avrupa Bölge
Kongresi 2-6.Temmuz.2005
t ar ih l e r i  a r as ›n da  At ina ,
Yunanistan’da yap›ld›. Kongreye
Türkiye’den Sa¤l›k Bakanl›¤›,
üniversite hastaneleri ve K›z›lay’a
mensup pek çok kifl i kat›ld›.
Kongre oturumlar› Atina’n›n Vassilissis Sofias Caddesi’nde
Amerikan Elçili¤i’nin yan›ndaki “International Conference
Centre, Megaron, The Athens Concert Hall”un Trianti,
Mitropoulos, Skalkota ve MC3 salonlar›nda yap›ld›. Stand
alanlar›nda yaklafl›k 45 firma yer ald›. Kongrenin ilginç bir
yönü 3.Temmuz.2005 Pazar günü saat 18:30’daki kongre
aç›l›fl›ndan önce, gün içinde yap›lan oturumlar›n 40 Euro
karfl›l ›¤›nda dinlenebilmesi idi. E¤it im günü olarak
adland›r›lan bu ücretli oturumlarda anlat›lan konular flöyleydi:
Transfüzyon T›bb›nda Kan›t›n Kalitesi, Hemopoetik Kök
Hücre, Güvenli Kan Kulla n›m› , Transfüzyon Prati¤ i,
Hemostaz, ‹mmünohematoloji, Kan komponentleri ne zaman
klinik olara k etkilidir;  Gerçekte neleri biliyoruz? Yine
kongrenin aç›l›fl›ndan ve e¤itim gününden bir gün önce
2.Temmuz.2005’de kongre öncesi simpozyumlar›nda “Orta
Do¤u’da Kan Transfüzyonu” ve “Orta ve Do¤u Avrupa’da
kan transfüzyon hizmetlerinin organizasyon u” konular›
tart›fl›ld› ve ülke raporlar› dinlendi.

Kongredeki oturumlar›n say›s› ve da¤›l ›m› Tabloda
belirtildi¤i flekilde idi:

Kongre süresince toplam 22 esas ve alt bafll›kta toplanm›fl
olan 417 poster as›ld›. Kongre konferanslar›nda EU (Avrupa
Birli¤i) Direktifinin Rolü, T›pta iletiflim, Gen Tedavisi ve
‹mmünoterapi konular› anlat›ld›. Pro-Con Tart›flma’larda

kan transfüzyonunun  post-op
kompl ikasyonl ar ›  a r t › r ›p
art›rmad›¤› ve predeposit otolog
donasyon de¤er mi? konular›,
Debate-Tart›flma ’da ise paral›
kan ba¤›flç›la r›:  Gerekli  mi?
konular› tart›fl›ld›.  Poster
bafll›klar› flöyle idi:

K a n  t r a n s f ü z y o n
hizmetlerinin organizasyonu

Ba¤›flç›lar ve kan ba¤›fl ›
Hemaferez-Ba¤›flç›-Terapötik
Kalite yönetimi

Transfüzyon t›bb›nda e¤itim
Kan transfüzyonunun klinik prati¤i-kriterler-rehberler
Transfüzyon reaksiyonlar›
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-önleme
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-testler
Transfüzyon yolu ile bulaflan enfeksiyonlar-inaktivasyon
‹mmünohematoloji-eritrosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-granülosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-trombosit immünolojisi
‹mmünohematoloji-moleküler testler
‹mmünoterapi-IVIG
‹mmünoterapi-lenfosit transfüzyonlar›
Transfüzyon alternatifleri-otolog transfüzyon
Transfüzyon alternatifleri-hemopoetik büyüme faktörleri
Kan›n ifllenmesi
Transplantasyon-periferal kan kök hücreleri
Transplantasyon-kord kan› kök hücreleri
Yenido¤an ve obstetrik transfüzyon
Hemoglobin oksijen tafl›y›c›lar
Doku bankac›l›¤›
Ak›m sitometrisi
Transfüzyon t›bb›nda etik-denetimler
Transfüzyon t›bb›nda etik-hata raporlama
Plazma fraksinasyon
ISBT 2004-2005 direktörler kurulunun raporunda çeflitli

çal›flma gruplar›n›n son bir y›ldaki faaliyetleri özetlenmiflti.
Bunlar: Otomasyon ve verilerin ifllenmesi, kan temininin
yönetilmesi, granülosit immünolojisi, hemovijilans, trombosit
immünol ojisi, nadir kan gruplar›, kan transfüzyonunun
sosyoekonomik yönleri, eritr osit yüzey antije nlerinin
immünolo jisi , transfüz yon yolu ile bulafla n enfeksiyo n
hastal›klar›, kord kan› ve pediatrik transfüzyon konular›d›r.
ISBT Kongreleri dönüflümlü olarak yap›lmaktad›r. 2006
ISBT Uluslararas› kongre y›l›d›r. Kongre 2-7 Eylül.2006’da
Cape Town, Güney Afrika’da yap›lacakt›r. 2007 ISBT
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Sevgili Kan Bankac›lar,‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
Bilimsel, Kültürel, Aktüel, Ücretsiz

Yay›n Organ›
Say›: 67

Bu y›l yapaca¤›m›z kurs için Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda hayati önemi olan bir konu seçtik. Kursumuzun konu
bafll›¤› “Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve Ulusal Kan
Yeterlili¤i” olacak.

Bu kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecektir. Türk K›z›lay›
da organizasyon içinde pek çok aktivasyon ile yer alacakt›r.
Ülkemizde kan bankac›l›¤›na ait pek çok konuda ileri ad›mlar
at›lm›fl olmas›na ra¤men (Kan merkezi çal›flanlar›n›n e¤itimi,
kan kullanan klinisyenlerin e¤itimi, tam kan kullan›m›n›n
%95’lerden %25’lere düflürülmesi vs) tek kayna¤› insan olan
kan›n temini konusunda oldukça gerilerdeyiz. Özellikle gönüllü,
güvenli ve düzenli kan ba¤›fl› konusundaki mevcut istatistikler
al ›nacak çok fazla yolumuz oldu¤unu göste riyor .

Bu kursta sorunlar› çözmek için tüm kan bankas› çal›flanlar›
olarak bir araya gelelim ve konular› birlikte tart›flal›m. Yönetici,
doktor, hemflire ve teknisyen arkadafllar bilgilerimizi paylaflarak
ülkemizde neler yapmal›y›z, birlikte karar alal›m. Kursumuz
uluslararas› kat›l›ml› olacak. Konu ile ilgili yabanc› uzmanlar
katk›da bulunarak bilgilerini bizimle paylaflacak. Bu kursumuz
da hiç kuflkusuz geçmifl kurslar gibi herkesin bir araya geldi¤i,
bilgilerin paylafl›ld›¤› ve tart›fl›ld›¤› ayr›ca sanatsal etkinliklerle
iç içe oldu¤u güzel bir organizasyon olarak geceçek.

Damla bültenimizin bu say›s›nda 02 – 06 Temmuz 2005’de
Atina-Yunanistan’da  gerçeklefltirilen XV. Avrupa Bölgesel
Transfüzyon T›bb›  Kongresine (ISBT) ait bilgile ri, yine bu
kongrede ülkemiz kan bankac›lar›n›n sundu¤u poster ve bildiri
örneklerini “Türk Kan Bankac›lar›ndan Dünya Kan Bankac›lar›na”
bafll›k alt›nda bulabilirsiniz.

19 A¤ustos’ta bas›nda yer alan “Kan Grubu Ax Negatif”
bafll›kl› haberi ve bu haberle ilgili yorumlar› okuyabilirsiniz.
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nin
tam metnini yay›nl›yoruz. Medyada yer alan kan bankac›l›¤› ile
ilgili haberlerden bir k›sm›n› sizler için seçtik. 14 Haziran’da
Sa¤l› k Bakanl› ¤›, Türk Kan Vakf›, Türk K›z› lay› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte kat›ld›¤›, 12 ilde
kan ba¤›fl› yapanlara flükranlar›m›z›n sunuldu¤u bas›n toplant›s›
ve bir tören düzenlendi.  Bununla ilgili haberi iç sayfalarda
bulabilirsiniz . Ayr›ca bültenimizde uluslararas› kongrelerin
takvimi de yer al›yor.

Kan bankalar›nda çal›flan tüm arkadafllar›m›z› VIII. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› kursuna bekliyoruz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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Türk Kan Bankac›lar›ndan
Dünya Kan Bankac›lar›na

Bas›m Tarihi: ....2006
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ISBT XV. Avrupa Bölge Kongresi Atina, Yunanistan
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Kan Grubu AX negatif

Milyarda bir görünen, yani henüz bilinmeyen kan grubunun
sahibi Hamdi Tekin. Eskiflehirli genç dertli. Verdi¤i kan öldürücü
olabiliyor. Ehliyet, sa¤l›k raporu alam›yor.

Eskiflehirli Hamdi Tekin, milyarda bir görülen ve ‘bilinmeyen
grup’ olarak nitelenen “Ax” kan grubu nedeniyle ne ehliyet, ne de
sa¤l›k raporu alabiliyor. Sadece 0 grubu kan alabilen Tekin’in
baflkalar›na verdi¤i kan ise öldürücü olabiliyor.

Kan vermek için geçti¤imiz haziranda K›z›lay Kan Merkezi’ne
giderek ilk defa test yapt›ran Tekin, kan grubunun belirlenemedi¤ini
26 yafl›nda ö¤rendi. Daha önce kan testi ya da tahlili yapt›rmad›¤›
için durumunun fark›nda olmayan Tekin, milyarda bir rastlanan
bu olay nedeniyle ehliyet ve sa¤l›k raporu alam›yor.

‹flini kaybedecek
Eskiflehir’de bir dershanede 2 ay önce güvenlik görevlisi

olarak ifle bafllayan ve deneme süresi dolmas› nedeniyle kadroya
al›nmas› gereken Tekin, sa¤l›k raporu alamad›¤› için iflini kaybetmek
üzere. Ne yapaca¤›n› bilemedi¤ini belirten Tekin flunlar› söyledi:

“K›z›lay’a iki ay önce kan vermeye gittim. Durumumu orada
yap›lan testle ö¤rendim. Önce ‘0’ ard›ndan  ‘A’ dediler. Ama 3.
Testte yine ‘0’ ç›kt›. Son olarak K›z›lay’da tekrar test yapt›rd›m.
Bu kez de ‘bilinmeyen kan grubu’ olarak rapor geldi.”

K›z›lay Kan Merkezi, SSK ve Anadolu Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden farkl› sonuçlar ald›¤›n› söyleyen Tekin, arkadafllar›n›n
durumu ö¤renmesi üzerine kendisine ‘uzayl›’ dediklerini de belirtti.

Alt grup olabilir
Eskiflehir K›z›lay Merkezi doktorlar›ndan Özlem Arslan, baz›

insanlar›n her zaman bilinen kan gruplar›na de¤il de bunlar›n alt
gruplar›n› da tafl›yabilece¤ini belirtti. Arslan, “Baz› insanlar bilinen
kan gruplar›n›n alt gruplar›na sahip olabiliyor. Bu durumlarda kan
grubunun tespiti için alt gruplara bakmak gerekiyor. Alt gruplar›n

tespiti zor oldu¤u için de bu kiflilerin geliflmifl laboratuvarlarda
kan alt grubunu belirleyen testler yapt›rmas› gerekiyor” dedi. Kan
tan›m›n›n genifl oldu¤unu kaydeden Dr. Özlem Arslan flunlar›
söyledi:

“Kan›m›zda oksijen tafl›makla görevli k›rm›z› kan hücrelerinde
bulunan proteinler esas al›nd›¤›nda kan, klasik olarak A, B, AB
ve 0 grubuna ayr›l›r. Ülkemizde ve dünyada bilinen kan grup
sistemleri de genel olarak bu gruplard›r. Bir de ‘Rh’ faktörü var.
Kifli ‘D’ proteinine sahipse Rh pozitif (+), de¤ilse Rh negatif (-)
olarak ifade ediler. Her iki sistem birlikte kullan›ld›¤›ndan, ortaya
sekiz farkl› kan grubu ç›kar. Ancak kan gruplar›, sadece bununla
s›n›rl› de¤ildir. Baz› kiflilerde A-B-0 grup sistemine ait alt A1, A2
gibi ve Rh sistemine ait D, d, C, c, E, e gibi alt gruplar bulunuyor.
Çok ender de olsa bazen bu alt kan gruplar›na sahip insanlar
ortaya ç›kabiliyor.”

0 Rh(-) kan al›r, kimseye veremez
KIZILAY Merkezi’nde çal›flan Dahiliye Uzman› ‹lhami Tuncel,

durumun kan uyuflmazl›¤›ndan meydana geldi¤ini belirterek flunlar›
söyledi.

“Baz› insanlarda bu kan gruplar› antijen yap›s›na ba¤l› olarak
de¤iflkenlik gösterebilir. Bu durumun genlerle ilgili olmas› da
muhtemeldir. Ya da anne ve bebe¤in kan grubu uyuflmazl›¤›ndan
da kaynaklanabilir. Tam teflekküllü bir hastane laboratuvar›nda
kan›n alt birimlerinin ciddi bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir.”

Kan grubu belli olmayan Tekin’in yaln›zca “0 Rh negatif’ kan
alabilece¤ini söyleyen Tuncel, “Kan nakillerinde önemli olan
uygunluk testlerinde tam sonuç al›nmas›. Yanl›fl transfüzyon (kan
nakli) öldürücü olabilir. Bu nedenle Tekin, yaln›zca 0 Rh negatif
grubu kan alabilir ama hiç kimseye kan veremez” dedi.

19 A¤ustos tarihli Tercüman Gazetesi’nde ç›kan afla¤›daki haber do¤rultusunda TGRT televizyonundan derne¤imize
bilgi almak üzere geldiler. Ancak vatandafl›n bu durumu sanki bir dram fleklini alm›fl ve sahip oldu¤u kan grubu bir hastal›k
tan›s› konmuflcas›na dile getirilmiflti. Üstelik grubun Ax olmas› bilinmeyen ya da tan›mlanamam›fl oldu¤u yorumuna neden
olmufltu. Oysaki ileri bir çal›flma sayesinde vatandafl›n kan grubunun A subgrup x (Ax) oldu¤u saptanm›flt›. KMTD ‹kinci
Baflkan› Dr. Ramazan Uluhan konuyla ilg ili olarak TGRT muhabirine yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi:

 “Kan›m›zdaki k›rm›z› küre denilen hücrelerin yüzeyinde çok say›da antijen dedi¤imiz yap›lar var. Bu yap›lar›n
tan›mlanmas›yla kan gruplar› ortaya ç›kar. Antijen sistemleri içerisinde (Kell, Duffy, Kid vs) en önemlisi ABO sistemidir
ve temel olarak kan gruplamas›nda kullan›lan sistem de budur. Antijenik yap›lar her zaman ayn› güçte olmazlar. Bazen
zay›f bazen kuvvetli olabilirler. Bu tür farkl›l›klar ise alt grup ya da subgrup dedi¤imiz ayn› antijenik yap›lardaki
farkl›lafl›mlar› ortaya ç›kar›r. Ancak bu tür durumlar›n saptanmas› kolay de¤ildir. Gözden kaçmas› da mümkündür. Örne¤in
A kan grubunda Ax, An, Ak, A3 gibi bir çok alt grup vard›r. Bu vatandafl›n da kan grubu tan›mlan›rken A antijeninin ço¤u
kiflide rastland›¤›ndan farkl› oldu¤u belirlenmifl hatta Ax olarak tan›mlanm›flt›r. Nadir de olsa toplumda bu tür alt gruplara
sahip olan kifliler aç›s›ndan önemli olan; grubun do¤ru saptanmas›, kay›tlara do¤ru yaz›lmas› ve kiflinin belgelerini
saklamas›d›r. Ancak böyle bir kiflinin ehliyet ya da sa¤l›k raporu almas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü nadir görülüyor
olmas› tehlikeli olaca¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Kan merkezleri bir hastaya kan› vermeden önce çapraz karfl›laflt›rma
ve grup kontrolü yaparak iki bireyin kanlar›n›n uygunlu¤una bakarlar. Uygun olmayan her kan nakli öldürücü olabilir.
Dolay›s›yla kan verirse öldürücü olabiliyor denilmesi son derece yanl›flt›r. Haberde hekimler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar
oldukça detayl› ve aç›klay›c› olmas›na ra¤men yorumunda hata olmufltur.”
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20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

16:00 - 17:30 Sosyolojik Aç›dan Kan Ba¤›fl›na Genel Bak›fl
Oturum Baflkan›:  Gürol Emekdafl

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Neden Kan Verirler - Neden Kan Vermezler? Neden Vermekten Vazgeçerler? (Arma¤an Aksoy)

11:00 - 12:30 Kan Ba¤›flç›s› Seçimi
Oturum Baflkan›:  Duran Canatan

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VIII)
12 – 16 Aral›k 2005

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK / ANTALYA

Türkiye’de Kan Ba¤›flç›s› Organizasyonu ve
Ulusal Kan Yeterlili¤i Kursu

PROGRAM
12 Aral›k 2005

Pazartesi

A ç › l › fl  t ö r e n i

Konu

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

Avrupa Birli¤inde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun Yönetmelikler (Jukka Kostinen)

17:15 - 18:00

17:00 - 17:15

A Ç I L I fi  K O N F E R A N S I

“Ulusal Kan Yeterlili¤i ve Güvenli Kan Ba¤›flç›s›”
Oturum Baflkan›:  fiükrü Cin Konuflmac›:  Mahmut Bay›k

20:00 - 24:00

“Ça¤lar Boyu Transfüzyon”
Oturum Baflkan›:  fiemsettin Ustaçelebi Konuflmac›lar:  fiadi Yenen, Selim Badur

13 Aral›k 2005
Sal›

Sabah Oturumu

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler
Oturum Baflkanlar›:  Okan Töre, Türkiz Gürsel

Ülkemizde Kan Ba¤›flç›s› Seçimi ile ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler (Bekir Keskink›l›ç)

Yeni Yönetmelikle De¤ifltirilmesi Gerekli Ba¤›flç› Kriterleri (Reha Masatl›)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

Ba¤›flç› Red Kriterleri (Hülya Bilgen)

Flebotomi (Meltem Eren)

Kan Ba¤›fl› S›ras›nda Görülebilen Reaksiyonlar ve Müdahaleler (Birsen Mutlu)

Kan Merkezinde Doktor - Ba¤›flc› ‹liflkisi (Nur Arditi Benzonana)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

13 Aral›k 2005
Sal›

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Kan Ba¤›flç›s› Tan›m›
Oturum Baflkanlar›:  Cemile Çakmak, Salih Kenan fiahin

Kan Ba¤›flç› Tipleri (Nuri Solaz)

Ülkemizde ve Dünyada Ba¤›flç› Demografisi (Kadri Demirel)

Ülkemizde ve Dünyada Asker Kan Ba¤›flç›s› (Ufuk Dizer)

Özel Durumlarda Donör Seçimi (Eda Tulunay)

Kemik ‹li¤i, Doku ve Organ Ba¤›flç›s› Temel Özellikleri (Sabri Kemahl›)

Otolog Donasyon? Ne Kadar Yayg›nlaflmal›? (Fatih Demirkan)

K o k t e y l  P r o l o n g e

K a h v e  A r a s ›
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PROGRAM
14 Aral›k 2005

Çarflamba
Sabah Oturumu

Avrupa Birli¤i Direktiflerine Göre DSF ‹çeri¤i (Esra Alp Karakoç)

09:00 - 10:30 Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullan›m› ve Ba¤›flç› Seçiminde Etkinli¤i
Oturum Baflkanlar›: Yasemin Heper, Nafiz Koçak

Ülkemizde Kullan›lmakta Olan DSF ‹çeri¤i, Etkinli¤i ve Gözden Geçirilme Gere¤i (Rukiye Berkem)

KMTD Anketi ile Ülkemizde Sorgulama Formu Kullan›m Profili (Meral Sönmezo¤lu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - I
Oturum Baflkan›:  Sema Anak

Kan Yasa Tasar›s› ve Ulusal Kan Politikas›nda Ba¤›flç› Kazan›m›n›n Yeri (‹hsan Karado¤an)

Ba¤›flç› Kazan›m Program› Politikas› (Mustafa Alt›ndifl)

Sürekli Kan Ba¤›flç›s› Destek Program› (Serdar Hepgül)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

14 Aral›k 2005
Çarflamba

Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - II
Oturum Baflkanlar›:  Mahmut Töbü, Gülsüm Özet

Gezici Ekiplerin Ba¤›flç› Kazan›m›na Etkisi (fiaban Özbayburtlu)

Ba¤›flç› E¤itimi ve Güvenli Kan Aç›s›ndan Önemi (Mine Ifl›k)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kullan›lacak Promosyonlar›n Rolü (Gökhan Özboz)

16:00 - 17:30 Ba¤›flç› Kazan›m ve E¤itim Programlar› - III
Oturum Baflkan›:  Davut Albayrak

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Kan Merkezi Personelinin Rolü (Sibel Aydo¤an)

Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s› Günü ‹çin Ülkemizde Yap›lan Etkinlikler ve
Gelecek Y›lki Etkinlikler ‹çin Öneriler (Erhun Merdano¤ullar›)

20:00 A k fl a m  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl› ve ‹nternet (Kan Bulma Organizasyonlar› Yararl› m›? Zararl› m›? (Fuat Çetinkaya)

15 Aral›k 2005
Perflembe

Sabah Oturumu

Ülkemizde ve Dünyada Üniversite Gençli¤inin Kan Ba¤›fl›na Yaklafl›m› (BUSOS Fatih Demircio¤lu)

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m›nda Deneyimler
Oturum Baflkan›:  Ramazan Uluhan

Ülkemizde Ba¤›flç› E¤itimi Deneyimi “Bir Damla Kan›n Peflinde 24 Y›l” (Zeki T›rpan)

Örnek Bir Kan Ba¤›flç›s› (Ahmet Andiçen) (Memnune Andiçen)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:30 Aferez Ba¤›flç›lar›
Oturum Baflkan›:  Zümrüt Uysal

Tromboferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Gülyüz Öztürk)

Multikomponet Aferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Yeflim Ayd›nok)

Plazmaferez Ba¤›flç›s› Özellikleri (Ercüment Oval›)

Hasta Yak›nlar›ndan Görüfl ve Öneriler (Gaye Ertan)

12:30 - 14:00 Ö ¤ l e  Ye m e ¤ i

Sosyolojik Aç›dan Aferez Ba¤›flç›s› (Nilüfer Karaca)
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PROGRAM
15 Aral›k 2005

Perflembe
Ö¤leden Sonra Oturumu

14:00 - 15:30 “Ulusal ve Uluslararas› Kurulufllarla ‹letiflim”
Oturum Baflkan›:  Paul Strengers

Geliflmekte Olan Ülkelerde Kan Ba¤›flç›s› Kazan›m Programlar› (Magdelena Letowska)

Farkl› Kültürlerde Kan Ba¤›fl› (Ammar Bonni)

Paral› - Paras›z Kan Ba¤›flç›s›. Nas›l Bir Çözüm? (Neelam Dhingra)

16:00 - 17:30 Kan Ba¤›flç›lar› ve Gönüllü Kurulufllar
Oturum Baflkan›:  Filiz Büyükkeçeci

15:30 - 16:00 K a h v e  A r a s ›

Güvenli Ba¤›flç› Derne¤i Kurulmal› m›? (Nil Banu K›l›ç)

Ba¤›flç› Kazan›m›nda Gönüllülerle Çal›flman›n Önemi (Motosiklet Federasyonu Emrah Soyuer)

Gönüllü Kurulufllar›n Görüfl e Önerileri (AB Rh (-), Kanbul vs, Kan Bankas› Gen.tr)

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) Gönüllü Ba¤›flç› Hedefi (Valentina Hafner)

20:00 G a l a  Ye m e ¤ i

Kan Ba¤›fl›nda Medyan›n Rolü (Babacan Tafldemir)

16 Aral›k 2005
Cuma

09:00 - 10:30 Kan Ba¤›flç›s›na Yaklafl›m›n Önemi
Oturum Baflkan›:  Birsen Ülkü

Kan Ba¤›flç›s› Yasal Haklar› (Meltem Solaz)

Reddedilen Ba¤›flç› ile ‹liflkiler (Abdurrahman Kara)

Kan Ba¤›fl› Öncesi Bilgilendirme (Mediha Özdemir)

Toplumun Kan Ba¤›fl›na Bak›fl› (Anket Sonucu) (Kadriye Sovuksu)

10:30 - 11:00 K a h v e  A r a s ›

11:00 - 12:00 K a p a n › fl

YASAL DÜZENLEMELER
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i

HABER
14 Haziran’›n ard›ndan...

HABER
ISBT XV. Avrupa
Bölge Kongresi

Atina, Yunanistan



Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...

DUYURU 9
YASAL DÜZENLEMELER 10

Sa¤l›k Bakanl›¤› / Yönetmelik
Resmi Gazete 11 A¤ustos 2005 - 25903

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyinde al›nmas› gereken kararlar› gerekli mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirtilen
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›ndan, üniversite hastanelerinde bünyesinde rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeksiyon kontrol komitesi afla¤›daki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
Maritim Pine Beach Resort Otel’de

düzenlenecek olan Kurslarla ilgili geliflmeleri

web adresimizden takip edebilirsiniz

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK/ANTALYA

‹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 4419
E-mail: kmtd@kmtd.org.tr

Kongre Genel Sekreteri:
Dr.Ramazan ULUHAN

Tel-Faks: (0216) 492 9551
Cep Tel: (0542) 312 7969

E-mail: kmtder@superonline.com

Organizasyon:
‹nterium Congress, Meeting, Incentive

S›raselviler cd. Hrisovergi apt. 48/8 Taksim,
Istanbul, Turkey

Phone: +90 212 292 8808 Fax: +90 212 292 8808
info@interium.com.tr

Ayr›nt›l› bilgi için:
Dr. Ramazan Uluhan
Tel/Faks: (0216) 492 9551
GSM: 0542 312 7969
veya
www.kmtd.org.tr
sitesinden
ANTALYA ARALIK 2005
t›klay›n›z.

Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler ayn› kifli

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤› problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa, tam gün çal›flmak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde bulunan bir yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl› yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyon kontrol komitesi, baflkan›n davetiyle veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçesini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özelliklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurumunda çal›flan personele, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda, ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadilat kararlar› ile ilgili olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilgili bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullan›m
politikalar›n› belirlemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirme sonuçlar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤acak sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendirmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl› tedavi kurumunun bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanmay› bilen ve Bakanl›k
taraf›ndan onaylanm›fl enfeksiyon kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fllar›n› veya belirli
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge ile düzenlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkilidir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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Sa¤l›k Bakanl›¤› / Yönetmelik
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyinde al›nmas› gereken kararlar› gerekli mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirtilen
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›ndan, üniversite hastanelerinde bünyesinde rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeksiyon kontrol komitesi afla¤›daki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
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düzenlenecek olan Kurslarla ilgili geliflmeleri

web adresimizden takip edebilirsiniz
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Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler ayn› kifli

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤› problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa, tam gün çal›flmak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde bulunan bir yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl› yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyon kontrol komitesi, baflkan›n davetiyle veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçesini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özelliklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurumunda çal›flan personele, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda, ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadilat kararlar› ile ilgili olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilgili bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullan›m
politikalar›n› belirlemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirme sonuçlar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤acak sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendirmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl› tedavi kurumunun bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanmay› bilen ve Bakanl›k
taraf›ndan onaylanm›fl enfeksiyon kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fllar›n› veya belirli
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge ile düzenlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkilidir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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Sa¤l›k Bakanl›¤› / Yönetmelik
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
Maritim Pine Beach Resort Otel’de

düzenlenecek olan Kurslarla ilgili geliflmeleri

web adresimizden takip edebilirsiniz
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a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler ayn› kifli

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤› problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa, tam gün çal›flmak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde bulunan bir yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl› yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyon kontrol komitesi, baflkan›n davetiyle veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçesini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özelliklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurumunda çal›flan personele, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda, ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadilat kararlar› ile ilgili olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilgili bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullan›m
politikalar›n› belirlemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirme sonuçlar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤acak sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendirmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl› tedavi kurumunun bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanmay› bilen ve Bakanl›k
taraf›ndan onaylanm›fl enfeksiyon kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fllar›n› veya belirli
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge ile düzenlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkilidir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,

HABER 15

14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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Sa¤l›k Bakanl›¤› / Yönetmelik
Resmi Gazete 11 A¤ustos 2005 - 25903

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
Maritim Pine Beach Resort Otel’de

düzenlenecek olan Kurslarla ilgili geliflmeleri

web adresimizden takip edebilirsiniz

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK/ANTALYA

‹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 4419
E-mail: kmtd@kmtd.org.tr

Kongre Genel Sekreteri:
Dr.Ramazan ULUHAN

Tel-Faks: (0216) 492 9551
Cep Tel: (0542) 312 7969

E-mail: kmtder@superonline.com

Organizasyon:
‹nterium Congress, Meeting, Incentive

S›raselviler cd. Hrisovergi apt. 48/8 Taksim,
Istanbul, Turkey

Phone: +90 212 292 8808 Fax: +90 212 292 8808
info@interium.com.tr

Ayr›nt›l› bilgi için:
Dr. Ramazan Uluhan
Tel/Faks: (0216) 492 9551
GSM: 0542 312 7969
veya
www.kmtd.org.tr
sitesinden
ANTALYA ARALIK 2005
t›klay›n›z.

Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire  veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentler inde belirtile n görevler ayn› kifl i

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤ › problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa , tam gün çal›flmak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde buluna n bir  yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl › yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant ›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol  komitesini n üyeleri, enfeksiyo n
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyo n kontrol komites i, baflkan›n davetiyle  veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiy on kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçe sini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyo n kontrol komit esinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özell iklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirle yerek uygu lamak, Yönetime ve ilg ili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurum unda  çal›fla n persone le, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünd en, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda, ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadilat kararlar› ile ilgili olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilgili bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullan›m
politikalar›n› belirlemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirme sonuçlar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤acak sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendirmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl› tedavi kurumunun bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanmay› bilen ve Bakanl›k
taraf›ndan onaylanm›fl enfeksiyon kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fllar›n› veya belirli
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge ile düzenlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkilidir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
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Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire  veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentler inde belirtile n görevler ayn› kifl i

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤ › problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa , tam gün çal›flm ak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde buluna n bir  yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl › yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant ›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol  komitesini n üyeleri, enfeksiyo n
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyo n kontrol komites i, baflkan›n davetiyle  veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiy on kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçe sini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyo n kontrol komit esinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özell iklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirle yerek uygu lamak, Yönetime ve ilg ili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurum unda  çal›fla n persone le, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünd en, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l ›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda,  ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadila t kararlar› ile  ilgili  olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit  oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli  incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilg ili  bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak,  antibiyot ik kullan›m
politi kalar›n› belir lemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirm e sonuç lar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤aca k sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendi rmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontro l
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl › tedavi kurumunun  bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanmay› bilen ve Bakanl›k
taraf›ndan onaylanm›fl enfeksiyon kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fllar›n› veya belirli
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge ile düzenlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkilidir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›. Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya, vb) prionlar›n kan ve bileflenleri yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla saklanamad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanabilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdilerde bu yöntemin neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
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Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire  veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentler inde belirtile n görevler ayn› kifl i

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤ › problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa , tam gün çal›flm ak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde buluna n bir  yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl › yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant ›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol  komitesini n üyeleri, enfeksiyo n
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyo n kontrol komites i, baflkan›n davetiyle  veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiy on kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçe sini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyo n kontrol komit esinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özell iklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirle yerek uygu lamak, Yönetime ve ilg ili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurum unda  çal›fla n persone le, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünd en, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l ›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda,  ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadila t kararlar› ile  ilgili  olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit  oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli  incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilg ili  bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak,  antibiyot ik kullan›m
politi kalar›n› belir lemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirm e sonuç lar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤aca k sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendi rmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontro l
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl › tedavi kurumunun  bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar› n› yorumlaya rak, periyodik olarak enfeksiyo n
kontrol ekibine bilg i vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanma y› bilen ve Bakanl›k
taraf›nda n onaylanm›fl  enfeksiyon  kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksi yon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifika land›r›l an enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fl lar›n› veya belir li
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin  kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermekt ir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna  kadar Bakanl›¤a  bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içeris inde  ç›kar›la cak olan genelge ile  düzenlen ir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkil idir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifika syonla r› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesin de belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r›yor. Bu nedenle üye kulüplerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda bulunmaya bafll›yor. Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›.  Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya,  vb) prionlar ›n kan ve bileflenler i yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece ¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla sakla namad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanab ilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdi lerde bu yönte min neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i

12 - 16 Aralık 2005 tarihinde, Belek Antalya,
Maritim Pine Beach Resort Otel’de

düzenlenecek olan Kurslarla ilgili geliflmeleri

web adresimizden takip edebilirsiniz

MARITIM PINE BEACH RESORT OTEL, BELEK/ANTALYA

‹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 4419
E-mail: kmtd@kmtd.org.tr

Kongre Genel Sekreteri:
Dr.Ramazan ULUHAN

Tel-Faks: (0216) 492 9551
Cep Tel: (0542) 312 7969

E-mail: kmtder@superonline.com

Organizasyon:
‹nterium Congress, Meeting, Incentive

S›raselviler cd. Hrisovergi apt. 48/8 Taksim,
Istanbul, Turkey

Phone: +90 212 292 8808 Fax: +90 212 292 8808
info@interium.com.tr

Ayr›nt›l› bilgi için:
Dr. Ramazan Uluhan
Tel/Faks: (0216) 492 9551
GSM: 0542 312 7969
veya
www.kmtd.org.tr
sitesinden
ANTALYA ARALIK 2005
t›klay›n›z.

Banka Hesap Numaralar›

Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
Hesap No : 1016787 (YTL)

Konaklama ücretleri için:

Banka : Yap› ve Kredi Bankas›
fiube : Zeynep Kamil fiubesi (0546-2)
Hesap Ad› : ‹nterium Tur. Müm. Tic. Ltd. fiti.
Hesap No : 300799 (EURO)

a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire  veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentler inde belirtile n görevler ayn› kifl i

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤ › problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa , tam gün çal›flm ak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde buluna n bir  yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl › yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant ›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol  komitesini n üyeleri, enfeksiyo n
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyo n kontrol komites i, baflkan›n davetiyle  veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiy on kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçe sini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyo n kontrol komit esinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özell iklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirle yerek uygu lamak, Yönetime ve ilg ili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurum unda  çal›fla n persone le, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünd en, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l ›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda,  ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadila t kararlar› ile  ilgili  olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit  oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli  incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilg ili  bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak,  antibiyot ik kullan›m
politi kalar›n› belir lemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirm e sonuç lar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤aca k sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendi rmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontro l
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl › tedavi kurumunun  bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar› n› yorumlaya rak, periyodik olarak enfeksiyo n
kontrol ekibine bilg i vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanma y› bilen ve Bakanl›k
taraf›nda n onaylanm›fl  enfeksiyon  kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksi yon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifika land›r›l an enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fl lar›n› veya belir li
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin  kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermekt ir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna  kadar Bakanl›¤a  bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içeris inde  ç›kar›la cak olan genelge ile  düzenlen ir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkil idir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifika syonla r› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesin de belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlenen toplant›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink›l›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüzyon uzmanlar› taraf›ndan temsil edilmektedir.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
yeni kampanyas› tüm motosiklet
kullan›c›lar›n› gönüllü kan ba¤›flç›s› yapt›

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Türk Kan
Vakf›, kan ba¤›flç›l›¤›na teflvik edici bir organizasyona imza
att›. Tüm dünyada ‘Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü’ olarak
kutlanan 14 Haziran’da Türkiye Motosiklet Federasyonu
Üyeleri konunun hassasiyetini vurgulamak için ‘Ben Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla bir kampanya
bafllatt›. Kampanya kapsam›nda, motosikletinin üzerinde bu
slogan› tafl›yan tüm motosiklet kullan›c›lar› gerekti¤inde kan
ba¤›fl›nda bulunacak.

 Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk Kan
Vakf› ve Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin 14
Haziran Sal› günü Anadolu Sa¤l›k Merkezi Efes Salon’unda
düzenledi¤i bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Türkiye Motosiklet
Federasyonu üyeleri, motosikletleriyle kat›ld›¤›
organizasyonda gönüllü kan ba¤›fl› yapt›.

 ‘Ben Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›y›m, Beni Koru’ slogan›yla
bafllat›lan kampanyada TMF Yönetim Kurulu Üyesi Emrah
Soyuer, kan vermenin ve organ ba¤›fl›nda bulunman›n ayn›
ciddiyette oldu¤una dikkat çekti.

 “TMF, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bünyesinde
sivil toplum örgütü niteli¤i tafl›yan sivil motosiklet kulüplerini
de içinde bar›nd›r ›yor. Bu nedenle üye kulüp lerimiz
Türkiye’nin ihtiyac› olan gönüllü kan ba¤›fl›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla bir kampanya bafllatt›. Motosiklet kulüpleri gruplar
halinde kan ba¤›fl›nda  bulunm aya bafll›yor.  Bunun ilk
uygulamas›n› 30 Haziran Bergama’da 3 bin kiflinin kat›laca¤›
Emok Festivali’nde yapaca¤›z. Festival s›ras›nda K›z›lay’›n
seyyar arac› sayesinde tüm motosiklet kullan›c›lar› kan
verecek. TMF, ikinci uygulamay› a¤ustos ay›nda
Parkorman’da yap›lacak 2’inci National Ralli’de K›z›lay
Çapa Kan Merkezi seyyar arac› sayesinde yapacak.”

14 Haziran’›n ard›ndan...
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Sa¤l›k Bakanl›¤› / Yönetmelik
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yöne tmeli¤in amac›; yatakl› tedavi

kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen
enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek ve kontrol alt›na almak,
konu ile ilgili sorunlar› tespit etmek, çözümüne yönelik
faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyind e al›nmas› gereken kararlar› gerekli  mercilere
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teflkili ile bu
komitenin çal›flma flekline, görev, yetki ve sorumluluklar›na
iliflkin usûl ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kurulufllar›

ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n› ve bu
yatakl› tedavi kurumlar›nda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359

say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi
ve 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181
say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,
Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak

üzere, gözlem, muayene, teflhis ve tedavi hizmetleri veren
ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,

Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden
sorumlu dekanl›¤› veya baflhekimli¤i, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimli¤i,

Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden
sorumlu dekan veya baflhekimi, di¤er yatakl›  tedavi
kurumlar›nda ise baflhekimi,

Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k
hizmetleri ile iliflkili olarak geliflen tüm enfeksiyonlar›,

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirti len
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i
veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klin ik mikrobiyoloji  uzmanl›k alan›ndan, üniversite
hastanelerinde anabilim dal›  baflkan› ya da yerine
görevlendirece¤i uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik flefi
veya koordinatör flef ya da görevlendirece¤i uzman›, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda  ise, baflhekim taraf›nda n
görevlendirilecek uzman›,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›
Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k
alan›nda n, üniversite  hastanelerinde  bünyesinde  rutin
mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve
klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baflkan›  ya da yerine
görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar bulunan
üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji
sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan sorumlu flef veya koordinatör flef ya da
yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, baflhekim taraf›ndan görevlendirilecek
mikrobiyoloji labora tuva r›nda n sorumlu olan uzman›,

Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi kurumlar›nda,
enfeksi yon kontrol komitesinin kararl ar› do¤rultusunda
hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n oluflturulmas›nda
ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji uzman›n›,

Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi: Yatakl› tedavi
kurumlar› nda,  enfeksi yon kontrol komitesini n kararl ar›
do¤rultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlar›n›n
uygulanmas›nda görev alan hemflireyi,

Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi,
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol
hemflirelerinden oluflan ekibi,

Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun
olarak kurulan eczaneyi,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teflkili, Çal›flma

fiekli,
Görev, Yetki, Sorumluluklar› ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teflkili
Madde 5 - Enfeks iyon kontrol komite si afla¤›da ki

üyelerden oluflur:

Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeli¤i
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31 A¤ustos Çarflamba günü
Hürriyet gazetesinde yanda
okudu¤umuz haber üzerine
KMTD yetkilileri olarak konuyla
ilgili bilgi almak istedik.
Telefonla Sn. Ali Kemal Koç’a
ulaflt›k ancak ayr›nt›l› bir
görüflme yapmak mümkün
olmad›.  Bunun üzerine kendi
üyelerimiz aras›nda k›sa bir
araflt›rma yap›p bilenlerden flu
bilgileri ald›k: “Sangofer” kan›
in-line (damardan al›n›rken)
lökositten ar›nd›ran daha sonra
da yer çekimi kullanarak, eritrosit süspansiyonu ve
plazma olarak  2 ana komponente ay›ran bir araç.
2000’li y›llar›n bafl›nda vCJD (Deli Dana Hastal›¤›)
bulafl› ihtimalini yaflayan ülkelerde (‹ngiltere, Fransa,
‹spanya,  vb) prionlar ›n kan ve bileflenler i yolu ile
geçiflini önlemek amac› ile tüm kanlarda lökosit
ar›nd›rma uygulamas› (universal leucodepletion)
gündeme gelmifl ve bu do¤rultudaki çal›flmalarla benzer
sistemler üretilmifl. Hatta cihazla ilgili olarak Vox
Sanguinis dergisinde haz›rlanan ürünlerin fizyolojik
ve biyokimyasal aç›dan klasik yöntemlerle
karfl›laflt›rmas›n› yapan bir makale de yay›nlanm›fl…”

Bu bilgilere bir diyece ¤imiz yok elbette. Fakat
Hürriyet gibi okunurluk oran› yüksek bir gazetede halka
baz› yanl›fl bilgilerin veriliyor olmas› bizleri üzdü.
Y›llarca tam kan kullan›lmas›n diye neredeyse tüm
Türkiye’yi gezip e¤itim çal›flmalar› yapan; biz KMTD
yetkilileri, bile:

- tam kan›n “3 günden fazla sakla namad›¤›n›”
- hastal›k bulaflt›rd›¤›n›
- santrifüj alman›n 500 bin EUR’luk bir yat›r›m

oldu¤unu ve
- ülkemizdeki 4 milyon ba¤›fl›n yaln›zca 1

milyonunun de¤erlendirildi¤ini bilmiyorduk.

Bize öyle geliyor ki sizler de böyle bilmiyorsunuz
hatta flöyle biliyorsunuz:

- tam kan›n içersindeki trombosit ve faktörlerden
en fazla ilk 3 gün yararlanabiliriz. Tam kan CPDA-1
ile 35 gün saklanab ilir ama bu “taze kan” de¤ildir

- kan yoluyla bulaflan hastal›klar tam kan› ayr›flt›r›nca
da bulafl›r. Üstelik plazma ile daha çok bulafl›r. Bu
yüzden de plazma fraksinasyon ürünleri üretilirken
moleküler yöntemlerle nükleik asitleri araflt›r›lmaktad›r.
Hatta flimdi lerde bu yönte min neredeyse her kan
ba¤›flç›s›nda kullan›m› karar› al›nmak üzeredir
(individual NAT)

- Eritrosit ve plazmay› ay›ran so¤utmal› santrifüjleri
ortalama 50 000  YTL’na sat›n almak mümkündür. Bu
da yaklafl›k 30 000 EUR kadar eder.

- De¤il Türkiye’de dünyan›n hiç bir yerinde talebin
4 kat› ba¤›fl yap›lmamaktad›r. Türkiye’nin toplam kan
ürünü tüketimi y›ll›k 2 milyon ünite kadard›r ve bu da
ba¤›fllardan ziyade hasta yak›nlar›nca karfl›lanmaktad›r.

Hürriyet gazetesi kadar tiraj›m›z yüksek olmasa da
ulaflt›¤›m›z kan bankac›lar›n bu konular› merak eden
herkese iletece¤ine inan›yoruz.

Bilimsel do¤rular› paylaflabilmek ümidiyle sa¤l›kla
kal›n.
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Kay›t ücretleri ve di¤er Ba¤›fllar için:
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a) Yöneticinin görevlendirece¤i bir baflhekim yard›mc›s›
veya dekan yard›mc›s›,

b) Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i
veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk
enfeksiyon hastal›klar› yan dal uzman›, çocuk enfeksiyon
hastal›klar› yan dal uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal›
veya bilim dal› baflkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir
uzman, e¤itim hastanelerinde klinik flefi veya koordinatör
flef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl›
tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek
bir uzman,

c) Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar›
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

d) Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi
uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baflkan› ya
da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde
klinik flefi veya koordinatör flef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici
taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,

e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
temsilcisi,

f) Baflhemflire  veya hemflirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemfliresi,
›) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentler inde belirtile n görevler ayn› kifl i

taraf›ndan yürütülebilir.Yatakl› tedavi kurumunun flartlar›na
ve karfl›laflt›¤ › problemlere göre, enfeksiyon kontrol
komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan,
di¤er klinik flefleri veya anabilim dal› baflkanlar›, ünite
sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol
komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin
görüflü de al›nmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonlar›
konusunda e¤itim alm›fl olan personel aras›ndan seçilir.

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon kontrol
komitesi oluflturulmas› zorunludur. ‹ki yüzden az yata¤› olan
yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› yoksa , tam gün çal›flm ak üzere
enfeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi kayd›yla,
di¤er mevcut üyelerden oluflan bir enfeksiyon kontrol komitesi
teflkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar›
içinde buluna n bir  yatakl› tedavi kurumunda görevli
enfeksiyon kontrol hekiminden dan›flmanl›k hizmeti al›n›r.
11 inci maddede belirtilen flartlar› tafl›yan bir uzman doktor
en fazla iki farkl › yatakl› tedavi kurumunda enfeksiyon
kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan, bilgisayar,
teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel

gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar›
ölçüsünde, Yönetim taraf›ndan karfl›lan›r.

Çal›flma flekli
Madde 6 - Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon

kontrolünde en üst karar organ› olarak çal›fl›r ve düzenli
olarak y›lda en az üç defa toplan›r.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l süre ile
görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baflkanl›¤›n›,
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya
anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve
klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin
kat›lamad›¤› toplant ›larda baflkanl›k görevini komitede
görevli baflhekim yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s› yürütür.

Enfeksiyon kontrol  komitesini n üyeleri, enfeksiyo n
kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve kendilerine önceden
sunulan gündemi görüflmek üzere toplan›r. Toplant› daveti;
toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan
en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda
enfeksiyo n kontrol komites i, baflkan›n davetiyle  veya
üyelerden birinin baflkanl›¤a yapaca¤› baflvuru ve baflkan›n
uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an
ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak olan üyeler,
baflkana yaz›l› mazeret bildirmekle yükümlüdür.

Enfeksiy on kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile karar
al›r. Oylarda eflitlik olmas› halinde, baflkan›n taraf oldu¤u
görüfl kararlaflt›r›lm›fl say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine
yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Karara karfl›
olanlar, karfl› görüfl gerekçe sini yaz›l› olarak belirtmek
suretiyle karara imza atarlar.

Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›flma raporu,
enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de
görüflüldükten sonra Yönetim’e sunulur.

Enfeksiyo n kontrol komit esinin görev, yetki ve
sorumluluklar›

Madde 7 - Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar› flunlard›r:

a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun
özell iklerine ve flartlar›na uygun bir enfeksiyon kontrol
program› belirle yerek uygu lamak, Yönetime ve ilg ili
bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

b) Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar› dikkate alarak
yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon
kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe
güncellemek,

c) Yatakl› tedavi kurum unda  çal›fla n persone le, bu
standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim
verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,

d) Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve flartlar›na
uygun bir sürveyans program› gelifltirmek ve çal›flmalar›n›n
süreklili¤ini sa¤lamak,

e) Hastane enfeksiyonu yönünd en, öncelik tafl›yan

bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek,
hastane enfeksiyon kontrol program› için hedefler koymak,
her y›l ›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulafl›ld›¤›n›
de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›flma raporunda bu
de¤erlendirmelere yer vermek,

f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon
araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili di¤er demirbafl
ve sarf malzeme al›mlar›nda,  ilgili komisyonlara görüfl
bildirmek; görev alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi
kurumunun inflaat ve tadila t kararlar› ile  ilgili  olarak
gerekti¤inde Yönetime görüfl bildirmek,

g) Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için
tehdit  oluflturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi
durumunda, gerekli  incelemeleri yapmak, izolasyon
tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n
saptanmas› durumunda, ilg ili  bölüme hasta al›m›n›n
k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar
almak,

h) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini dikkate alarak,  antibiyot ik kullan›m
politi kalar›n› belir lemek, uygulanmas›n› izlemek ve
yönlendirmek,

›) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerinin
ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar›
belirlemek, standartlara uygun kullan›m›n› denetlemek,

i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›,
etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu
haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime
bildirmek,

j) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k
faaliyet de¤erlendirm e sonuç lar›n› Yönetime sunmak,

k) Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen sorunlar
ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime
iletmek

Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile ilgili olarak,
gerekli gördü¤ü durumlarda çal›flma gruplar› oluflturabilir.

Faaliyet alanlar›
Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet

alanlar› flunlard›r:
a) Sürveyans ve kay›t,
b) Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c)  Dezenfeksiyon,  ant isepsi ,  ste r il izasyon,
d) Sa¤l›k çal›flanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e) Hastane temizli¤i, çamafl›rhane, mutfak, at›k yönetimi

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonlar› yönünden
kontrolü.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9 - Enfeksiyon kontrol komitesince al›nan kararlar

uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim
ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r.
Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤aca k sonuçlardan
ilgililer sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon Kontrol
Hekimi, Enfeksiyon Kontrol

Hemfliresinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10 - Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve

sorumluluklar› flunlard›r:
a) Sürveyans verilerini de¤erlendi rmek ve sorunlar›

saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol
komitesine sunmak,

b) Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini
takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli
durumlarda ba¤›fl›klama ve profilaksi programlar›n›
düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontro l
komitesine teklifte bulunmak,

c) Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan antibiyotik
tüketim verilerini kullanarak, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki
antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon
kontrol komitesine bilgi vermek,

d) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ifllemlerini
denetlemek,

e) ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane
temizli¤i, mutfak, çamafl›rhane ve at›k yönetimi ilkelerini
belirlemek ve denetimini yapmak,

f) Y›ll›k çal›flma ön raporunu haz›rlamak ve enfeksiyon
kontrol komitesine sunmak,

g) Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek
ve sekreteryas›n› yürütmek.

Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11 - Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon

hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen
hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal
veya uluslararas› sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir.
Yatakl › tedavi kurumunun  bulundu¤u belediye s›n›rlar›
içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji
uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i
görevini dahili branfllardan bir uzman doktor tercihen iç
hastal›klar› uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.

Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi kurumlar›nda,
birden fazla enfeksiyon kontrol hekimi görevlendirilebilir.
Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›,
enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.

Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12 - Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri

flunlard›r:
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemflireleri

ile bir araya gelerek çal›flmalar› de¤erlendirmek, gerekli
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemfliresine t›bbî
direktif ve tavsiye vermek,

b) Enfeksiyon kontrol hemflireleri taraf›ndan yürütülen

çal›flmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane

enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
programlar› çerçevesinde e¤itim vermek,

d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip,
sonuçlar› n› yorumlaya rak, periyodik olarak enfeksiyo n
kontrol ekibine bilg i vermek ve enfeksiyon kontrol
komitesinin toplant›lar›nda bu verileri sunmak,

e) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

f) Hastane enfeksiyonu salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalar›
bafllatmak ve yürütmek,

g) Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu
birimlerin kontrol tedbirlerinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve  de¤erlendirilmesine kat›l ›mlar ›n› sa¤lamak.

Enfeksiyon kontrol hemfliresi
Madde 13 - Baflhemflirelik taraf›ndan, tercihen yüksek

okul mezunu, bilgisayar kullanma y› bilen ve Bakanl›k
taraf›nda n onaylanm›fl  enfeksiyon  kontrol hemflireli¤i
sertifikas›na sahip hemflireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon
kontrol komitesine ba¤l› olarak çal›fl›r. Her iki yüz elli yatak
için bir enfeksi yon kontrol hemfliresi görevlendirilmesi
zorunludur.

Bakanl›kça sertifika land›r›l an enfeksiyon kontrol
hemflireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir
teklif getirilmedi¤i sürece, en az befl y›l süre ile bu görevi
yürütür. Yönetim taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir
hemflire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar.
Enfeksiyon kontrol hemflirelerine, nöbet hizmetleri de dahil
olmak üzere, enfeksiyon kontrolü d›fl›nda ilave bir görev
verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri
Madde 14 - Enfeksiyon kontrol hemfliresinin görevleri

flunlard›r:
a) Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek

amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek, günlük klinik
ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erlendirmek, sorumlu hekim
ve hemflirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu
geliflen ya da geliflme ihtimali bulunan yeni vakalar› saptamak,
bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kay›tlar›n›
tutmak,

c) Klinik enfeksiyon h›z› art›fl lar›n› veya belir li
mikroorganizmalarla oluflan enfeksiyonlardaki art›fl›
belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salg›n› flüphesi oldu¤unda, bunun
kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›flmalara
kat›lmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile

bir  araya gelerek, çal›flmalar› de¤erlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi

ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin  kontrol
tedb ir l e r i nin  ol ufl tu ru lma s› ,  uygu lanmas ›  ve
de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda görev almak,

h) Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol
uygulamalar›n› izlemek,

›) Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim vermekt ir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15 - Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve

sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet raporunu, her y›l
en geç fiubat ay›n›n sonuna  kadar Bakanl›¤a  bildirir.

E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16 - Enfeksiyon kontrol hemflireli¤i hizmetlerini

yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na
iliflkin hususlar, bu Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren
en geç alt›  ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.

Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17 - Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak

enfeksiyon kontrol hizmetlerine yönelik olmak üzere; bu
Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren en geç alt›
ay içeris inde  ç›kar›la cak olan genelge ile  düzenlen ir.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde

do¤acak tereddütleri gidermeye Bakanl›k yetkil idir.
Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde
genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakk›nda ifllem yap›l›r.

Geçici Madde 1 - Enfeksiyon kontrol hemflirelerinin
e¤itim ve sertifika syonla r› tamamlan›ncaya kadar, bu
Yönetmeli¤in 14 üncü maddesin de belirtilen görevleri,
Baflhemflireli¤in veya hemflirelik hizmetleri müdürlü¤ünün
teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemflireler yürütür.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e

girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan›

yürütür.

Sevgili Damla’c›lar,
Sevgili Kan Merkezi
Çal›flanlar›,
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14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü,
Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde
kutland›…

Sa¤l ›k Bakanl›¤›,
Türkiye K›z›lay Derne¤i,
Türk Kan Vakf› ve Kan
M e r k e z l e r i  v e
Transfüzyon Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen 14
Haziran Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› günü

Anadolu Sa¤l›k Merkezi’inde
kutland›. Gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n, karfl›l›ks›z

kan ba¤›fllar›n› kutlamak ve onlara teflekkür plaketlerini
takdim etmek üzere düzenlene n topla nt›ya SB Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür  Yard›mc›s› Uzm. Dr. Bekir
Keskink ›l ›ç, Türk Kan Vakf› ve Kan Merkezleri ve
Transfüzyon Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›n
yan› s›ra Türk K›z›lay›, Türk Kan Vakf› ve KMTD yöneticileri
kat›ld›.

 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar› Günü olarak kabul edilen
14 Haziran ABO kan grubu sistemini bulan, Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’›n do¤um günüdür. Gönüllü ve karfl›l›ks›z
kan verme alan›nda etkinlik gösteren Uluslararas› K›z›lay
ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararas› Kan Dönor
Organizasyonlar› Federasyonu (FIODS), Uluslar aras› Kan
Transfüzyon Derne¤i taraf›ndan “Dünya  Gönüllü Kan
Ba¤›flç›lar› Günü” olarak seçilmifltir. Bu üç büyük kurulufl
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan birlefltirilmifl olup 192 üye
devlet, 181 Ulusal K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri, 50 Ulusal
Kan Dönor Organizasyonlar› ve dünyan›n her yerinden gelen
transfüz yon uzmanlar› taraf›ndan  temsil edilmektedir.
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