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HOŞGELDİNİZ
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
 
Derneğimizin 48 yıla ulaşan gurur duyulacak bir 
geçmişi ve bu sürede oluşmuş geleneklerimiz ve çok 
iyi kurumsallaşmış bir dernek yapımız var. Şimdi 
ortada iyi bir şey varsa bir anda oluşmadığını hepimiz 
biliyoruz. Bu yapıyı kuran ve yıllar içinde geliştirerek 
bizlere gururlandığımız bir emanet olarak teslim eden 
saygıdeğer hocalarımızı ve emeklerini unutmamak 
gerekir. Ben bu yazıda sizlerle son iki yıla sığan 
aktivitelerimizi özetlemeye çalışacağım. Halen 702 
üyemiz var. Sayısal anlamda yavaş da olsa giderek 
büyüyoruz. Türk Hematoloji Okulumuzdaki öğrenci 
sayımız da her geçen yıl artmakta. İktisadi işletmemiz 
yani dört çalışanı olan küçük bir şirketimiz var. Her türlü 

yazışma ve sözleşmelerde fikir aldığımız ve hematologların hakkını aramak üzere davalarımıza 
bakan bir avukatımız, mali işlerimizi bizim için takip eden bir mali müşavirimiz ve her ay 
mali durumumuzu detaylı inceleyen bir yeminli bağımsız denetim kurumu ile çalışıyoruz. 
Derneğimizin ekonomik durumu iç rahatlatıcı düzeydedir. 

Daha önce yapılmış olan kamu yararına dernek olma başvurumuzun inceleme sürecinde 
derneğimiz maliye bakanlığı tarafından mali ve idari olarak incelendi ve bu incelemeyi başarı 
ile geçtik. İçinde olmaktan her zaman gurur duyduğumuz bu camianın yeni üyeleri olan genç 
meslektaşlarımızda da bu gururu ve aidiyet bilincini geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Gençler 
ile el ele ortak projelerimiz devam ediyor.

Türk Hematoloji Okulu (THO) derneğimizin en değerli projeleri arasında yer alır. Şu ana kadar 
yandal sürelerini bitirmiş 45 mezun öğrencimiz oldu. Derneğimizin 2008-2009 eğitim yılında 
uygulamaya başladığı THO’nun üç yıllık ikinci dönemi halen yeni toplantılarla sürüyor.
Hematoloji Asistan/Uzmanlarına Yurtdışı Destek Programı (HAUD) projesini sürdürdük. 
Bursiyerlerimiz halen yurtdışında dernek desteğimizle eğitimdeler. EHA masterclass projesine 
yeni üyeler ekledik. 

2003 yılında EHA tarafından başlatılan Avrupa Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitim çalışmaları 
kapsamında verilen online eğitim programına derneğimizden Prof. Dr. Hamdi Akan ve Doç. Dr. 
M. Cem Ar mentor olarak görev almaktadır. Bugüne kadar 12 öğrenci başarı ile eğitimlerini 
tamamlamış ve sertifikalarını almıştır. Araştırma projeleri kapsamında 2014 yılında hakemlerce 
uygun görülen 3 projeyi destekledik. Derneğimiz UYDÖ yönergesi kapsamında 2014 yılında 
2 dönem olarak 13 üyeye ulusal yayın desteği yaptı. 2015 yılında Ocak ayı itibari ile 22 üyeye 
destek verdik. Kongrelerimiz sırasında değerli bilimsel çalışmaları ve özellikle gençleri teşvik 
edici ödüllerimizi sürdürüyoruz.
 Bildiğiniz gibi dernek olarak yaptığımız en önemli faaliyetlerimiz arasında bu sene İstanbul’da 
dernek merkezi olarak kullanılmak üzere gayrimenkul alımı yer aldı. Bu arada Ankara’daki 
ofisimiz faaliyetine aynı şekilde devam etmektedir.

Derneğimizin uluslararası ilişkilerini önemli görüyoruz. Kırkıncı UHK sırasında Türk Hematoloji 
Derneği ve European Haematology Association (EHA) arasında protokol imzalanarak eğitim 
konusu başta olmak üzere uzunca süredir ortak yapılan tüm çalışmalar resmiyet kazandı ve 
gelecek ortak projelerin temeli atıldı. American Society of Hematology (ASH) ile de bir süredir 
devam eden görüşmelerin ardından 13 Haziran 2015 tarihinde Viyana’da ASH Başkanı David 
Williams, gelecek başkanı Charles Abrams, ikinci başkanı Kenneth Anderson ile resmi bir 
toplantı gerçekleştirdik. Burada THD ve ASH arasında ortak çalışmaların temeli atıldı. Yakın 
gelecekte bu görüşmenin ürünlerini hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu sürprizleri hazırlamakta 
olduğumuzu belirtmekle yetiniyorum. Bu yılki kongremizde ISH, EHA, ASH, ISLH ve ISTH’in 
temsilcilerinin bizlerle birlikte olacağını hatırlatır ve tanıtım standlarını ziyaret etmenizi öneririm. 
Bu yılki (41.) kongremizde bizlerle birlikte olan International Society of Hematology (ISH) 
ile de bir protokol imzalama kararı aldık. Bu konuda bizlere sağladıkları olanaklar için Sayın 
Hocalarım, Prof. Dr. Emin Kansu (ISH Chair of Council) ve Prof. Dr.Sabri Kemahlı (Secretary 
- General ISH – EAD)’ya çok teşekkür ediyorum.   

Turkish Journal of Hematology SCI-E’nin ardından artık PubMed Medline’da da taranıyor. 
Başta editörümüz Aytemiz Gürgey olmak üzere, tüm editörler kurulunu hepimiz adına 
kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Turkish Journal of Hematology 
(TJH) web sayfası www.tjh.com.tr yenilendi. Web sayfasına ayrıca “Atlas of Hematology” 
başlığında yeni bir alt sayfa oluşturuldu. 

Türk Patent Enstitüsü’nden Türk Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Okulu ve THD 
isimlerinin marka tescil belgeleri alındı ve derneğimizin yaptığı tüm kongrelerin isimleri 
noter tarafından tasdiklenerek derneğimize ait aktiviteler olduğu resmi kayıtlara geçti.

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en yüksek katılımlı uluslararası hematoloji kongresi 
olan International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma’nın beşincisi 21-23 Mayıs 
2015 tarihlerinde 27 farklı ülkeden 400’e yakın katılımcıyla İstanbul’da başarıyla düzenlendi.
Son yıllarda gerek selim gerekse habis hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde baş 
döndürücü bir hızla meydana gelen bilimsel ilerlemeler, immünolojik mekanizmalarla etkili 
yeni moleküllerin sunumu immünolojinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Artık 
immünoloji olmaksızın hematoloji düşünülemez olmuştur. Bu nedenle THD  söz konusu 
bilimsel gelişmelerin yakından takip edilebilmesi, bu konuda araştırmaların yürütülebilmesi 
ve ulusal politikalar geliştirilebilmesi amacıyla bir İmmunohematoloji Bilimsel Alt Komitesi 
kurma kararı aldı. Yönetim Kurulu tarafından bu alt komiteye ilk seçim dönemine kadar 
Doç. Dr. M. Cem Ar başkan olarak atandı. İmmünoloji ve hematoloji ilişkisi konusundaki 
düşüncelerimiz eyleme dönüşerek yeni bir THD markası oluşturdu. 20 Mayıs 2015 tarihinde 
“First Immunohematology Summit” başlıklı yeni bir toplantı gerçekleştirdik.

Derneğimiz her defasında farklı bir ilde olmak üzere hasta ve hasta yakınları için “Temel 
ve Güncel Hematoloji Eğitimi” düzenlemektedir. Bu sene Gaziantep’te hasta yakınları ile 
buluştuk.

İlaç endüstrisinde çalışanlar için 2009 yılından itibaren her yıl yapılan “İlaç Endüstrisinde 
Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı”nın altıncısı 10 Ocak 2015 tarihinde Novotel 
İstanbul’da düzenlendi.

Lider tıp organizasyonları, geçtiğimiz yıl Dünya Tromboz Günü ilk etkinliği için global 
olarak güçlerini birleştirdi. “International Society on Thrombosis and Haemostasis-ISTH” ile 
bu sene de “Dünya Tromboz Günü” aktivitelerinde yer aldık.
22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML’li) hastalar için çok özel bir tarihtir. Türk 
Hematoloji Derneği olarak “Dünya KML Günü–22 Eylül” kapsamında farklı illerde yerel ve 
ulusal basında farkındalık kampanyası yaptık.

 Ilk sayısı 2011 yılında basılan Hematolog Türkçe Derleme Dergisi’nin bu yıl Kan Bankacılığı, 
Transfüzyon Tıbbı ve Aferez ve Nadir Hematolojik Hastalıklar sayılarını hazırladık. Bu 
eserlerin hazırlanmasında emeğini esirgemeyen hocalarımıza hepimiz adına teşekkür 
ediyorum. Üyelerimizi yılda 4 kez yayımlanan, yaptığı çalışma ve aktivitelerini duyurduğu 
THD Bülteni ve derneğimizin web sayfasından sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz.
Bilimsel alt komitelerimiz ile iki önemli proje gerçekleştirdik; Ulusal Kök Hücre 
Araştırmaları çalıştayımız ve THD Kan Bankacılığı –Transfüzyon Tıbbı-Hemaferez Bilimsel 
Alt Komitesi’nin sağlık otoritesi ile birlikte gerçekleştirilen bir ilk olan Akut Transfüzyon 
Reaksiyonu Analiz ve Transfüzyon Hemşiresi Model projesi.

Geçen yıl başlattığımız “THD Online Eğitimler” ile artık daha çok kişiye üstelik evlerinden 
ulaşıyoruz. Bugüne kadar 13 online eğitim gerçekleştirdik ve bu projemiz devam edecek.

THD her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi eğitim kurumlarına yardımda 
bulunmaktadır. 25 Nisan 2014 tarihinde T.C. Ankara Valiliği Sincan Yetiştirme Yurdu’nu, 21 
Nisan 2015 tarihinde Afşin ilçesi Çobanbeyli Köyü’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret 
ederek öğrencilere çeşitli eğitim malzemesi ve hediyeler verdik. Sosyal aktivitelerimizin 
takdir de gördüğünü söyleyebiliriz. Bizler için bu sene derneğimize Kızılay tarafından verilen 
madalya bu aktivitelerin en güzel ödülü oldu.

THD Yönetim Kurulu olarak aldığımız emanetin bizlere yüklediği sorumluluğun 
farkındaydık. Evet, çok çalıştık. Bu nedenle yönetim kurulunda birlikte yer almaktan gurur 
duyduğum arkadaşlarıma, sevgili yakın çalışma arkadaşlarımız dernek görevlilerimize, bütün 
çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen  üyelerimize çok teşekkür ederim.
 
Saygılarımla,
 
Prof. Dr. Teoman Soysal
Türk Hematoloji Derneği Başkanı



22 Ekİm 2015 tarİHİNDE GErçEkLEŞtİrİLEcEk 
OLaN krONİk mİyELOsİtEr LösEmİ vE krONİk 
mİyELOprOLİfEratİf NEOpLaZİLEr BİLİmsEL aLt 
kOmİtE tOpLaNtısı 23 Ekİm 2015 tarİHİNDE 
GErçEkLEŞEcEktİr.

41. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 
DEĞERLİ KATILIMCILARI,

Derneğimizin kuruluşunun kırksekizinci yılında, 
ulusal kongremizin kırkbirincisini düzenlemenin 
gururunu yaşıyoruz. Kem gözlerden uzak durmak 
ve/veya kem gözleri savuşturmak için simgeler 
kullanmasının mitolojik önemi olup, farklılıklar 
gösterse de pek çok toplumda güncelliğini 
korumaktadır. Örneğin İskandinav toplulukları 
mitolojisinde süpürge sapı, kötülükleri veya kem 
gözleri süpürmek-uzaklaştırmak için kullanılır. 
Mezopotamya kültüründe ise nazar boncuğu bu 
işlevi görür. Bizim gelenek ve göreneklerimizde 
nazar boncuğu nazar simgesi olarak önemli bir yer 

tutar. Kırkbirinci yıl dönümü ise yine kültürümüzde çok kıymetli olup, kem gözlerden 
uzak dursun diye daima nazar boncuğu ile simgelendirilir. Bu gerekçelerle 41. Ulusal 
Kongremizin simgesi olarak nazar boncuğunu seçtik ve kongre görsellerimizde 
tümünde kullandık. Bu yılki kongremizde bilimsel ve sosyal içerik açısından 
mükemmeli yakaladığımıza inandığımızdan kötü gözler ve nazar değmesin istedik. 

41. kongremizi sayılarla değerlendirdiğimizde, kırkbir yılın rekorlarını kırdık. 
Kongremize on beş gün kala kayıt sayısı 750’nin üzerinde ve daha yeni kayıtlar 
gelmektedir. Bildiri sayısı ilk kez beş yüzü aşarak 516 oldu. Stant sayısı ve kongremizi 
destekleyen sponsor sayısı en üst noktaya ulaştı. 

Gönderilen bildirilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda, 8 TÜRKBA 
ve 72 sözlü sunum ile birlikte toplam 80 bildiri sözlü olarak salonlarda sunulacaktır. 
Tartışmalı poster diye adlandırdığımız poster olarak konuşulacak bildiri oturumları 
bir günde 5 plazma ekranı başında ve ekran başına 10 bildiri tartışılacaktır. Ardışık 
iki gün yapılacak ekran başı oturumlarında toplam 100 bildiri tartışılacaktır. Toplam 
tartışılacak bildiri sayısı 180 olup, tüm bildirilerin %34,88’i sunulmuş olmaktadır. 
Bu sayı üretilmiş bilimsel verilerin akranlar ve meslektaşlarla tartışıldığı tek bilimsel 
festivalin Ulusal Hematoloji Kongresi olduğunu göstermektedir. Sözlü ve e poster 
olarak seçilen bildirilerin hangi yöntemle seçildiği, son yayınlanan bültenimizde 
yazdığımı katılımcılara hatırlatmak isterim. Genç araştırmacı ödüllerimiz son iki 
kongredir kongre tarihinden öne açıklanmaktadır. Bu karar ile genç katılımcıların 
kongre katılımlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Kongremizin genç araştırıcıların 

kendilerini ifade edebilmeleri için iyi bir ortam olduğunu düşünmekteyiz ve 
bu ortamı oluşturduğumuza inanıyoruz. Gelen araştırma özeti sayıları arttıkça, 
genç katılımcılara verilen ödül sayısı da derneğimiz yönetim kurulu tarafından 
arttırılacaktır. 
Kongre düzenleme kurulunun aldığı kararla, yakın zamanda kaybettiğimiz hematoloji 
yan dal uzmanlık öğrencisi Dr. Fuat Aydınlı’nın ismi bu yılki genç araştırıcı ödülleri 
verilerek, Dr. Fuat Aydınlı Genç Araştırıcı Ödülleri olarak değiştirtildi. Dr. Fuat 
Aydınlı’yı buradan bir kez daha rahmetle anıyorum. Nurlar içinde yatsın. 

Kırkbirinci ulusal kongremizde yine ilkleri yaşayacağız. American Society of 
Hematology (ASH), International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), 
International Society of Laboratory Hematology (ISLH) ve International Society of 
Hematology (ISH) ilk kez kongremize stant ile katılacaklardır. Kendi derneklerini 
üyelerimiz ve katılımcılarımıza tanıtacak ve üye sayılarını attırmaya çalışacaklardır. 
ISH ile THD ortak oturum sırasında bir eğitim sözleşmesi (Memorandum of 
Understanding) imzalayacaklardır. European Hematology Association’la ilişkilerimiz 
daha önceden başlamış ve daha derin olup, geçen yıl eğitim sözleşmesi imzalamıştık. 

Yine sayılara dönersek, 17 bilimsel oturum, 8 uydu sempozyumu ve 7 uzmanına 
danış oturumu yapılacaktır. Yine geleneksel hale gelen yeterlilik sınavımızın 
dördüncüsünü kongremiz sırasında gerçekleştireceğiz. Ayrıca akşam yemeklerinden 
sonra Bilimsel Alt Komite toplantıları yapılacaktır. Toplantı yer ve saatleri bilimsel 
programda yer almaktadır. 

Ödül törenimiz 24 Ekim 2015 Cumartesi akşamı yapılacak ve bir Ulusal Hematoloji 
Kongresi klasiği olan ödül seremonisi ve Türk Hematoloji Okulu mezunları için 
mezuniyet töreni düzenlenecektir. Oldukça renkli başlayacak ve keyifli sürecek bir 
tören bizleri bekliyor.
Son iki yıllık yönetim kurulu aktivitemiz 25 Ekim 2015’de saat 9.30’da yapacağımız 
genel kurulda açılanacaktır. Gerek bilimsel faaliyetler ve gerekse derneğimizin mali 
durumu açık ve net bir şekilde genel kurul katılımcılarımıza bildirilecektir. 

Kongre organizasyonunda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Kongremizin keyifli ve bilimsel açıdan doyurucu geçmesi dileği ile sevgi 
ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri 
41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Kongre Sekreteri

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ,

Türk Hematoloji Derneği tarafından her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirilen, “Ulusal Hematoloji Kongreleri’nin 
kırkbirincisine hoş geldiniz.

Kurumsal kültürümüzün en sağlam temelleri olan kongre 
deneyimimiz ve güçlü sinerjimizle bir yıldır üzerinde 
çalıştığımız bu büyük projeyi hazırlarken en büyük 
hedefimiz, siz konuklarımıza verimli ve keyifli bir 
organizasyon yaşatmaktır.

Serenas Group olarak yaklaşık 100 kişilik profesyonel ekibimiz ile uçak biletleri, teknik 
ekipman, grafik tasarım, multimedya, bilgi işlem, video prodüksiyon, iç-dış mekan 
tasarımlarımız ve organizasyon olarak sizlere rahat ve verimli bir kongre yaşatabilmek için 
tüm kongre boyunca sizlerle olacağız.

Kongrede; hematoloji alanında hizmet veren medikal firmalara, hekimlerimizle buluşma ve 
fikir alışverişinde bulunma imkanı sunacağız. Kongre Gazetesi ve Kongre TV hizmetlerimiz 
aracılığı ile sizlere kongre ile ilgili tüm haberleri aktaracağız. Ayrıca Kongre Mobil uygulaması 
ile bilimsel ve sosyal tüm kongre içeriği parmaklarınızın ucunda olacaktır. Konuşmacı 
sunumlarından kongre fotoğraflarına; bildiri özetlerinden, Kongre TV yayınlarına kadar 
uzanan geniş medya içeriği, Kongre Mobil Uygulaması ile her an yanınızda olabilecektir. 
Bununla birlikte fotoğraflarınızı #41UHK etiketini ekleyerek Instagram’da yayınlayıp, 
Kongre Foto alanında yer alan kiosktan baskını alabilirsiniz. Twitter ile de #41UHK etiketi 
ile sosyal medyada da yerinizi alabilirsiniz. Aynı zamanda oturumlarda sorularınızı Twitter 
üzerinden de yöneltebilirsiniz. 

Bu Bilimsel Şölenin gerçekleşmesinde titiz çalışmalarıyla desteğini bizlerden hiç esirgemeyen 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Teoman Soysal başta olmak üzere, Kongre Sekreterleri Prof. Dr. 
Muzaffer Demir, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş ve Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, değerli 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, THD Ofis Çalışanlarına, Serenas Group Ailesi çatısı altında yer 
alan ekibimize, endüstrinin çok değerli temsilcilerine ve Titanic Deluxe Otel Çalışanlarına 
en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ekibimiz adına sizleri ağırlamaktan onur duyar, Antalya’da 4 gün boyunca bilimsel ve sosyal 
açıdan verimli bir kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımla,

H. Gökçe Onay
Özel Projeler Koordinatörü

www.youtube.com/kongretv

KONGRE TV YAYINLARI KONGRE MERKEZİNDE YER ALAN 
EKRANLARDA, OTEL ODANIZDA, MOBİL UYGULAMA İLE CEP 
TELEFONLARINIZDA...

TITANIC DELUXE HOTEL :  3. KANAL
SİRENE BELEK HOTEL: 1. KANAL



traNsfÜZyON GÜvENLİĞİNİN sİGOrtası; HEmOvİJİLaNs çOcUk HEmatOLOJİ BİLİm DaLı
”LOst ıN traNsıtıON”

Güvenli transfüzyon sadece, kan transfüzyonundaki pro-
sedürlerle sağlanmaz. Transfüzyon öncesi ve sonrası ya-
pılması gereken işlemler güvenli transfüzyonu tamamlar. 
Kanın temininden kullanımına kadar geçen süre, yani 
kan transfüzyon zinciri çok işlemli ve aşamalı bir süreci 
kapsar. Bu süreçteki herhangi bir problem transfüzyon 
güvenliğine zarar verir. Hemovijilans, bu kan transfüzyon 
zincirinde bir takım şeyler yanlış gittiğinde gözlemleyen, 
kayıt eden, rapor eden ve analiz eden, ve aynı problemin 
tekrarından kaçınmak için gerekli bilgi ve önlemleri kul-
lanan bir sistemdir. Bu nedenle, hemovijilans transfüzyon 
güvenliğinin sigortasıdır.

Hemovijilans sistemleri, kan temini ve hastane düzeyinde 
lokal, ulusal ve uluslararası boyutta olabilir. Ülkemizde 
kan önemli oranda bölgesel kan merkezleri (BKM) (özel-

likle Kızılay) tarafından temin edilmektedir. BKM ve hastanelerin de kendine özgü bir hemoviji-
lans sistemi olmalıdır. Ulusal boyutta hemovijilans sağlık bakanlığının sorumluluğundadır. 

Sağlık Bakanlığı 2012- 2014 yılları arasında  “Ulusal Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi 
Teknik Destek Projesi” kapsamında ulusal rehberler hazırlamış ve bunları taslak halinde Sağlık 
Bakanlığı web sitesinde yayınlamıştır. Bu rehberlerden bazıları Ulusal Hemovijilans Rehberi ve 
Kanın Uygun Klinik Kullanımı Rehberleri olup bugünlerde yayınlanması beklenmektedir.  Bu 
rehberlerde ilk kez bölge hemovijilans sorumlusu, hastane hemovijilans koordinatörü ve hemo-
vijilans kontrol hemşiresi görev tanımlamaları ve kanın izlenebilirliliğinin iş akış şemaları da 
ayrıntılı gösterilmiştir.

Hastane içi hemovijilans uygulamalarında hastane transfüzyon komiteleri de aktif rol oynamalı-
dır. Bu aktif rol, transfüzyon merkezi ile kanın kullanıldığı klinik arasında aktif bir koordinasyon 
gerektirir. Bu koordinasyonda da yeni görev tanımlamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Transfüz-
yon takımları diğer adıyla hemovijilans kontrol birimleri kurulmalıdır. Bu transfüzyon takımları 
transfüzyon komitesine bağlanmalıdır. Takımda doktor, transfüzyon hemşiresi ve hatta sekreter 
bulunmalıdır. Transfüzyon hemşiresi koordinasyonda merkezler arasında bağlantıyı sağlamalı, 
kliniklerdeki transfüzyon uygulamalarının temel takipçisi olmalı, ancak transfüzyon yapmamalı-
dır. Transfüzyon konusunda hizmet içi eğitimlere katkıda bulunmalıdır. Bu ekip ulusal hemovi-
jilans sistemi ile koordineli olarak, belli bir iş akış şeması dahilinde bölge kan merkezi ve sağlık 
bakanlığı ile bağlantıda olmalıdır. 

Türk Hematoloji Derneği Transfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel Alt Komi-
tesi “Akut Transfüzyon Reaksiyonları Analiz ve Transfüzyon Hemşiresi Model Projesi”ni baş-
latmıştır. Çok merkezli, prospektif, gözlemsel ve akut transfüzyon reaksiyonlarına yaklaşımda 
standardizasyonu sağlayan bu çalışma ile ulusal gerçekçi verilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu 
çalışma ile aynı zamanda transfüzyon hemşireliği modeli oluşturarak, yeni bir görüş açığa vurul-
muştur.

Prof. Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

ERKEN EVRE 
HODGKIN LENFOMADA 
GÜNCEL TEDAVİLER

Klasik Hodgkin lenfoma, ço-
ğunlukla lenf bezlerinin ger-
minal merkez B hücrelerinden 
köken alan, lenfoid dokunun 
kötü huylu bir hastalığıdır. 
Kendine özgü karakteristik 
morfoloji ve immünfenotipik 
özellikleri olan Hodgkin ve 
Reed-Sternberg hücrelerinin 
görülmesi ile tanı konulur. 
Klasik Hodgkin lenfoma olgu-
ların %95’ini oluşturur ve dört 
histolojik tipe ayrılır (nodüler 
sklerozan, karma hücreli, len-
fositten zengin ve lenfositten 
fakir). Nodüler lenfosit predo-

minant Hodgkin lenfoma (NLPHL) tipik olarak B hücre be-
lirteçlerini ifade eder, lenfositik ve histiyositik tipleri vardır. 
Hodgkin lenfoma tamamen kür elde edilebilen ilk malign 
hastalıktır. Başlangıçta radyoterapi (RT) ile çok başarılı so-
nuçlar alınmıştır. Ancak tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan 
sekonder maligniteler, kardiyovasküler ve solunum sistemi 
bozuklukları nedeniyle daha az yan etki ile daha iyi sonuçlar 
elde edebilmek için geniş alan radyoterapisi (GART) ve tutu-
lu alan radyoterapisinden (TART), kombine tedavi modalite-

si ve kısa kemoterapi modellerine doğru bir geçiş olmuştur. 
Erken evre Hodgkin lenfomada ABVD (doxorubicin, bleo-
mycin, vinblastine ve dacarbazine) kemoterapisini takiben 
TART standart tedavi haline gelmiştir ve genel sağ kalım ora-
nı %95’in üzerindedir. Erken evre Hodgkin lenfomada tedavi 
yaklaşımında prognostik faktörler önemli rol oynamaktadır. 
Sistemik semptomlar (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı), erit-
rosit sedimantasyon hızı (ESH) yüksekliği, tutulan lenf nodu 
sayısının fazlalığı, ileri yaş ve büyük mediastinal kitle varlığı 
prognozu kötü yönde etkilemektedir. Bu nedenle erken evre 
Hodgin lenfoma için değişik risk gruplamaları geliştirilmiştir
.
NCCN 2015 kılavuzu erken evre olumlu risk faktörü bulunan 
hastalara tek başına ABVD verilmesini veya 2-4 kür ABVD 
veya 8 haftalık Stanford V tedavisi sonrası PET/CT ile tekrar 
bir evreleme yapılmasını, PET/BT de Deauville 1-4 arasında 
olanlara tutulu yer radyoterapisi (TYRT) verilmesini, Dea-
uville 5 olanlarda yeniden biyopsi yapılarak biyopsi pozitif 
çıkanların dirençli kabul edilmesini, negatif çıkanlara ise 
TYRT verilmesini önermektedir. ESMO 2014 kılavuzu, 2-3 
kür ABVD’yi takiben 20 Gy TART veya TYRT verilmesini 
önermektedir. THD 2012 Ulusal Tanı ve Tedavi kılavuzu ise 
2-4 kür ABVD veya 8 haftalık Stanford V kemoterapisini ta-
kiben 30 Gy TART verilmesini önermektedir. Radyoterapinin 
uygun olmadığı hastalara 6 kür ABVD kemoterapisi öneril-
mektedir.

NCCN 2015 kılavuzu erken evre olumsuz risk faktörü bulu-
nan hastalara 4 kür ABVD veya 12 haftalık Stanford V veya 2 
kür ABVD, 2 kür BEACOPPyoğun kemoterapisi önerilmek-
tedir. Daha sonra PET/BT ile değerlendirme yapılması ve 
çıkan sonuca göre ABVD sayısını artırma veya TYRT veril-

mesini önermektedir. Deauville 5 olanlarda yeniden biyopsi 
yapılarak biyopsi pozitif çıkanların dirençli kabul edilmesini, 
negatif çıkanlara ise TYRT verilmesini önermektedir. ESMO 
2014 kılavuzu, 4 kür ABVD veya 60 yaşından küçük hastala-
ra 2 kür BEACOPPyoğun ve 2 kür ABVD’yi takiben 30 Gy 
TART veya TYRT verilmesini önermektedir. THD 2012 Ulu-
sal Tanı ve Tedavi kılavuzu ise 4-6 kür ABVD kemoterapisini 
takiben 30 Gy TART verilmesini önermektedir. 

Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomada NCCN 
2015 kılavuzu evre IA ve IIA’da TYRT, evre IA, IIA bulky 
kitlesi olan veya evre IB ve IIB’de kemoterapi (ABVD, 
CHOP±Rituksimab, CVP±Rituksimab, Rituksimab)+TYRT 
verilmesi önerilmektedir. ESMO 2014 kılavuzu evre IA’da 30 
Gy TART, diğer evrelerde klasik Hodgkin lenfoma tedavisi 
önermektedir. THD 2012 Ulusal Tanı ve Tedavi kılavuzu ise 
evre I hastalıkta 30 Gy TART, evre II ve daha yaygın hastalık-
ta klasik Hodgkin lenfoma tedavisi önermektedir.

Prof. Dr. Mehmet Şencan 
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi

Transition (geçiş), kronik fiziksel ve tıbbi sorunları olan 
ergen ve genç erişkinlerin çocuk servislerinden erişkin 
servislerine aktarımı olarak özetlenebilirse de aslında 
bakım yetkisinin kişinin kendisine devredilme sürecidir. 
Hemoglobinopatiler, kalıtsal kanama bozuklukları, ak-
kiz ve kalıtsal kemik iliği yetmezlikleri gibi hematolojik 
hastalıklar için gereken bu süreci olumsuz etkileyen fak-
törlerin önüne geçmek için düzgün planlama son derece 
önemli...

Ergenlik dönemi kişinin sosyal, biyolojik ve duygusal değişimler yaşadığı, kişiliğini sağ-
lamlaştırdığı, aile dışında ilişkiler kurup meslek seçimine yöneldiği dönem. Kronik hastalar-
da özellikle bu dönemde bağımsızlık duygusunun azlığı ve ilişki kurmakta zorluk gözlemle-
nebiliyor. İlaç ve sigara kullanımı ile cinsel yaşamda risk içeren davranışlara girme eğilimi 
de olan ergenin, bağımlı bir çocuk hastadan bağımsız bir erişkin hastaya geçiş sürecinde 
çocuk ve erişkin servisine ve hastanın çevresine büyük sorumluluk düşüyor. Geçişin başlan-
gıcında aktif rol alan çocuk servisi doktorlarının hastayı göndermeyi öğrenmeleri gerekiyor. 
Yıllardır güvendiği ekipten ayrılan genç erişkinle yeni bir güven ilişkisi kurmak zorunda 
kalan erişkin birimindeki personelin de eğitimli ve ilgili olması son derece önemli. Ergenin 
yaşadığı “altından halı çekilmesi hali”ni atlatmasına yardımcı olmak için bilgi, beceri ve 
zaman gerekiyor. 

Planlanmış bir sağlık bakımı geçişi, özel gereksinimleri olan ve olmayan herkesin hakkı 
olan yaşam boyu iyi ve işlevsel olmayı sağlamalı ve 11-12 yaştan itibaren hasta odaklı bir 
yaklaşım benimsenmeli, çocuk ve erişkin birimleri arasındaki iletişimde belli bir standart 
yakalanmalı, hasta ve ailesine tüm süreci detaylı açıklayan eğitim programları sağlanmalı, 
her hasta için kişiselleştirilmiş yazılı planlar üzerinden hareket edilmeli. Hastanın “geçişte 
kaybolmaması” için bütün bunların yavaş yavaş, yıllar içinde ve hasta devrinden en az 2 yıl 
önce uygulanması gerekli... 
 
Prof. Dr. Ülker Koçak
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

The program of the “41th Turkish Hematology Congress” has been reviewed and approved for CME 
accreditation by the European Hematology Association CME Unit. The EBAH has approved this 
educational activity for a maximum number of CME credits. Each physician should only collect credits 
for time that she/he actually spent in the educational activity.
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Antihemofilik Faktör
(Rekombinant)

Kogenate® FS IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Sükrozla Formüle Edilmiş Antihemofil  FORMÜLÜ: Kogenate® FS Antihemofilik Faktör (Rekombinant), steril, stabil, arıtılmış,nonpirojenik, liyofilize edilmiş ve rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş bir üründür. İnsan 
plazmasından elde edilen FVIII ile aynı biyolojik aktiviteyi gösterir. Öncül ürünü KOGENATE® ile karşılaştırırsak; Antihemofilik Faktör (Rekombinant) Kogenate® FS, tekrar gözden geçirilip düzeltilmiş bir arıtma ve Albumin (insan) eklemesini elimine eden bir formülasyon işlemi içerir. Final üründe 
koruyucu olarak Albumin (insan) yerine Kogenate® FS’in her bir şişesinde 28 mg. sukroz  bulunur. Her bir Kogenate® FS şişesi etikette bulunan miktarda ünite (international unit – IU) cinsinden (250,500 ve 1000 IU) rekombinant FVIII içerir. 1 IU, Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) belirtildiği üzere kanı 
koagüle eden FVIII için bir standarttır ve yaklaşık olarak 1 mL taze insan plazmasındaki FVIII aktivitesine eşittir. Kogenate® FS intravenöz yolla uygulanmalıdır.  ENDİKASYONLARI: Kogenate® FS, plazma koagüle edici faktör olan FVIII’de görülen bir eksiklik sonucu oluşan klasik hemofili (Hemofili A)’nin 
tedavisinde endikedir. Kogenate® FS kanama olaylarını düzeltmek ya da önlemek için, acil durumlarda, cerrahi müdahale olması gereken durumlarda hemofili hastalarında, geçici olarak eksik olan pıhtılaşma faktörünün yerine geçer. Kogenate® FS Antihemofilik Faktör (Rekombinant) von-Willebrand’s 
faktörünü içermez; bu yüzden von-Willebrand’s hastalığında endike değildir. KONTRENDİKASYONLARI: İçeriğindeki bileşiklere karşı intolerans ve allerjik reaksiyonlar gelişebilir. Hamster proteinine karşı bilinen aşırı duyarlılık Kogenate® FS kullanımı sırasında kontrendikasyon oluşturabilir UYARILAR / 
ÖNLEMLER: Hemofili A hastalarının tedavisi sırasında FVIII’e karşı nötralize edici antikorlar gelişebilir. İnhibitör oluşumu özellikle ağır hemofilili çocuk hastaların tedavilerinin ilk yıllarında ya da FVIII ile önceden kısa müddet tedavi edilmiş herhangi yaştaki hastalarda görülür. Bununla beraber, inhibitör 
oluşumu hemofili A hastasının tedavisinin herhangi bir zamanında görülebilir. Kogenate® FS de dahil olmak üzere herhangi bir AHF preparatı ile tedavi edilen hastalar FVIII’e karşı antikor oluşumuna karşı dikkatlice gözlenmelidir. Hastanın tedavisine uygun klinik gözlemler, laboratuar testleri ile 
gözlenir. Antihemofilik faktör konsantresi ile tedavi olan hastalar içinde, aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili olarak hipotansiyon, ürtiker ve göğüs sıkışması literatürde rapor edilmiştir. Bir önceki jenerasyon ürünü olan KOGENATE®, Antihemofilik Faktör (Rekombinant)  kullanıldığında özellikle çok genç 
hastalarda veya diğer Faktör VIII konsantrelerine daha önce reaksiyon göstermiş hastalarda çok nadir allerjik ve anaflaktik reaksiyonların görüldüğü rapor edilmiştir. Pediatrik Kullanım: Kogenate® FS, yeni doğanlar, bebekler, çocuklar ve ergenlik çağındaki çocuklar dahil, her yaştaki pediatrik hastada 
rahatlıkla kullanılabilir. Geriatrik Kullanım: Kogenate® FS ile yapılan klinik çalışmalar 65 ve üstü yaşta, genç hastalardan farklı bir cevap verip vermediklerini saptayabilme açısından, yeterli sayıda hastayı içermemiştir. Bununla beraber KOGENATE® ve diğer AHF ürünleri ile yapılan klinik deneylerde yaşlı 
ve genç hastalar arasında fark tespit edilememiştir. Kogenate® FS alan her hasta gibi yaşlı hastaların da doz seçimi bireyselleştirilmelidir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik Kategorisi: C  Araç ve makine kullanımına herhangi bir etkisi yoktur. YAN ETKİLER: Lokal enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, 
şiddetli kaşınma, baş dönmesi, denge bozukluğu, depersonalizasyon (kişilik bozukluğu),kızarıklık, bulantı, ağızda alışılmamıştadrinit ve kan basıncında hafif yükselme görülebilir. Gastroenteriti ve seröz otitis mediası olan bir hastada damaryolu (venipuncture) açılmasını takiben önkol kanaması, 
konstipasyon, adenopati, kızarıklık, anemi, solukluk görülmüştür. “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ” İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Kogenate®  FS’in her bir şişesi, tek-aşamalı yöntem metoduna göre 
düzenlenmiş etiket üzerinde belirtilen Internasyonel Unite biriminde rFVIII etkisine sahiptir. Enjeksiyona hazırlanan ürün hazırlandıktan sonra 3 saat içinde uygulanmalıdır. Kutu içinde bulunan uygulama setinin kullanılması önerilir. Hemostaz için gerekli olan Kogenate® FS  dozu hastanın ihtiyaçlarına, 
eksiklik şiddetine, kanama şiddetine, inhibitör varlığına ve ulaşılması istenen FVIII seviyesine göre bireyselleştirilmelidir. Tatmin edici klinik sonuçlara ulaşmak için daha çok FVIII verilmesi gerekebilir. Eğer hesaplanan doz beklenen FVIII seviyelerine ulaşmakta başarısız olursa veya hesaplanan doz 
uygulandıktan sonra kanama kontrol edilemez ise hastada dolaşımda inhibisyon varlığından şüphe edilmelidir. İnhibitör varlığı kanıtlanmalıdır ve seviyesi uygun laboratuar testleri ile kantitatif olarak tayin edilmelidir. İnhibitör varlığı durumunda FVIII için doz ihtiyacı değişik hastalarda aşırı 
değişkenlikte olabilir; optimal tedavi klinik cevaba bağlı olarak tespit edilebilir. Düşük titreli (10BU) inhibitörü olan bazı hastalar FVIII preparatlarıyla inhibitör titresinde artışa sebep olmadan başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. Yeterli yanıtın sağlandığına dair karar vermek için FVIII seviyeleri ve tedaviye 
klinik cevap saptanmalıdır. Dozajın Hesaplanması: Terapötik plazma seviyesine ulaşmak için gerekli doz intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. In vivo olarak FVIII’in % yükselmesi kg başına düşen Kogenate® FS dozu (IU/kg) ile kg başına düşen IU’nin %2’sinin çarpımı ile hesaplanır. Bu hesaplama 
metodu plazma türevi ve rAHF ürünlerinin klinik bulgularına dayanır. Tüm dozun 5-10 dakikada ya da daha kısa sürede uygulanması iyi tolere edilir. Hemostaz elde etmek için gerekli doz, aşağıdaki genel bilgilendirme tablosuna bağlı olarak, kanama tipi ve şiddetine göre bulunur. Profilaksi: AHF 
ürünleri Nissen ve arkadaşları tarafından rapor edildiği üzere kanama profilaksisi için, düzenli bir program ile uygulanabilir. Kullanma Talimatı: Ürünün kullanıma hazırlanması, ürünün uygulaması ve uygulama seti ve iğnelerin tutulması dikkatle yapılmalıdır. Kanla kontamine bir iğneyle yapılan perkutan 
enjeksiyon, HIV (AIDS) ve hepatiti de içeren enfeksiyöz virüslerin bulaşmasına sebep olabilir. Yaralanma olursa hemen medikal önlemler alınmalıdır. İğneler tek kullanımdan sonra sivri maddeler kutusuna yerleştirilmelidir. Tüm teçhizat, uygulamak üzere hazırlanmış olan Kogenate® FS Antihemofilik 
Faktör (Rekombinant) ürünü de dahil olmak üzere çevre prosedürüne uyacak şekilde atılır ( kullanımdan sonra ). Ürünle birlikte doz aşımı beklenmez. SAKLAMA KOŞULLARI: Kogenate® FS buzdolabında saklanmalıdır (2-8ºC; 36-46ºF). Liyofilize toz, oda sıcaklığında ( 25ºC ya da 77ºF’a kadar ) ev gibi 
yerlerde 2 ay saklanabilir. Dondurmaktan kaçınılmalıdır. Şişe üzerinde belirtilen kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Işıktan koruyunuz ve liyofilize tozu kullanım öncesine kadar karton kutusunda saklayınız. TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Kogenate®  FS 250 IU, 500 IU ve 1000 IU 
Antihemofilik Faktör (Rekombinant), üç farklı formda tek kullanımlık şişeler şeklinde sunulmuştur. Yeterli hacimde Enjeksiyonluk Steril Su, USP, 1 steril çift taraflı transfer iğnesi, 1 steril süzme iğnesi ve 1 steril uygulama seti ile birlikte ticari ambalaj kutusunda bulunmaktadır.  RUHSAT SAHİBİNİN İSİM 
VE ADRESİ: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye - İstanbul RUHSAT NUMARASI: 07/08/2009 - 128/82 Reçeteli satılır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız: Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. Hekime danışmadan 
kullanılmamalıdır. KÜB onay tarihi :10.08.2009, Güncelleme Tarihi: 11.07.2014 KDV dahil parekende satış fiyatı ve fiyat onay tarihi: 01.06.2015 Kogenate FS 1000 IU: 1.382,64 TL-Kogenate FS 500 IU: 712,25 TL Kogenate FS 250 IU: 389,03 TL

250 IU
2,5 mL’dir
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1000 IU
2,5 mL’dir


