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KALP TRANSPLANTASYONU

• 1967 Christiaan Barnard (Güney Afrika) Stanford ziyareti sonrası kalp 

transplantasyonu (hasta 18 gün yaşadı)

• 1967 Norman Shumway ilk kalp transplantasyonu 

• 1977 Keith Reemtsma cyclosporine ile immünosüpresyonla uzun 

dönem yaşayan kalp nakli (hasta 14 ay yaşadı)

• 1984 İlk pediatrik kalp transplantasyonu (4 yaşında hastaya 1989’da 

2. kez kalp transplantasyonu, 2006 kadar yaşadı)



TÜRKİYE’DE KALP TRANSPLANTASYONU

• 22 Kasım 1968 Türkiye’de ilk kalp transplantasyonu Ankara Yüksek 

İhtisas Hastanesinde Dr. Kemal Beyazıt ve ekibi

• 26 Kasım 1968 İkinci kalp transplantasyonu Haydarpaşa Gögüs

Cerrahi Merkezi (Dr. Siyami Ersek Hastanesi) Dr. Siyami Ersek ve ekibi

• 7 Eylül 1989 İlk uzun dönem yaşayan kalp transplantasyonu

Koşuyolu Kalp Hastanesinde Dr. Cevat Yakut ve ekibi

• 22 Kasım 1997 İlk uzun mesafe donör transportu (İzmir’den 

İstanbul’a) ile kalp transplantasyonu Koşuyolu Kalp Hastanesinde Dr. Cevat 

Yakut ve ekibi





Ülkemizdeki İlk Uzun Takipli Kalp 

Transplantasyonu

58 yaşındaki hasta A.K. 7Eylül 1989



Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması, Aşılanması ve Nakli 

Hakkında Kanun 



Türkiye’de Yasal Düzenlemeler

 2238 sayılı Transplantasyon Kanunu

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun

Tarihi: 29.05.1979 

Sayısı: 2238 

R.G. Tarihi: 03.06.1979 

R.G. Sayısı: 16655

Beyin ölümü “Tıbbi Ölüm” olarak kabul edilmesi



BEYİN ÖLÜMÜ KURULU

KANUN 11. MADDE

Tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki 

kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle;

Kardioloji uzmanı 

Nöroloji uzmanı 

Beyin cerrahisi uzmanı 

Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı 

4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.



Akraba içi (alıcının kan ve kayın hısımlığı)

1. Derece (anne, baba, çocuk)

2. Derece (kardeş, torun, büyükanne, büyükbaba)

3. Derece (yeğen, torun çocuğu, amca, teyze, dayı, hala)

4. Derece (3. derecedekilerin çocukları)

Akraba dışı

 Etik Komisyon (uzak akraba, akraba dışı)

 Çapraz Nakil (Kan Grubu Uyumsuzluğu)

CANLI DONÖRLER



Organ Bağışı

• Onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden 

organ ve doku alınabilmesi için

• Vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve 

tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya 

en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı 

tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.



Organ Bağışı

• Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz

olmayan kişilerden organ ve doku alınması

yasaktır.



Organ Nakli

• Otogrefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve

nakli ile kan transfüzyonu organ nakline ilişkin

kanun hükümlerine tabi değildir.



Organ Nakli

• Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve 

doku alınması ve satılması yasaktır.

• Bilimsel, istatistiksel ve haber niteliğindeki bilgi 

dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku 

alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam 

yasaktır.



Organ ve Doku Alacak Hekimlerin 

Görevleri

Organ ve doku alacak hekimler:

• Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve 

doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler ile, 

bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları 

hakkında bilgi vermek;

• Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı 

yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak;



Organ ve Doku Alacak Hekimlerin 

Görevleri

• Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden karar 

verebilecek durumda olmayan kişilerin vermek 

istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek;

• Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı 

eşinin, vericinin organ ve doku verme kararından 

haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve 

öğrendiğini bir tutanakla tespit etmek;



Organ ve Doku Alacak Hekimlerin 

Görevleri

• Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl 

amaca uymayan bir düşünce ile verilmek istenen 

organ ve dokuların alınmasını reddetmek;

• Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel 

ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak 

üzere, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak 

zorundadır.



Vericinin Yaşam Hakkının Korunması

• Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya

tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması,

yasaktır.

• Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce

verici ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu

olabilecek tehlikeleri azaltmak amacıyla gerekli tıbbi

inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir

olurluluk raporu ile saptanması zorunludur.



Organ Nakli Uygulanacak Merkezler

• Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması 

ve naklinin, bu işler için gerekli uzman personele, 

araç ve gerece sahip sağlık kurumlarınca 

yapılması zorunludur.



Tıbbi Ölüm Hali

• Tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki 

kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri 

kardiolog, biri nörolog, biri beyin cerrahı ve biri 

de anesteziyoloji - reanimasyon uzmanından 

oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile 

saptanır.



Tıbbi Ölüm Hali

• Ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini 

ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve 

imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip organ ve 

dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek 

zorundadırlar. 

• Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda 10 yıl 

süre ile saklanır.



Organ Bağışı

• Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve 

dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için 

bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya 

bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise 

sırasıyla ölüm anında yanında bulunan 

– Eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya 

kardeşlerinden birisinin; 

– Bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 

muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir.



Kornea Alınması

• Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi 

ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 

alınabilir.

• Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra 

organ veya doku alınmasına karşı olduğunu 

belirtmişse organ ve doku alınamaz.



Akrabalar Arası Canlıdan Organ Nakli

• Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri 

fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye 

kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın 

hısımlarından yapılabilir. 



Akraba Dışı Canlıdan Organ Nakli

• Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin 

yapılacağı ilde oluşturulacak Etik Komisyonun 

verici ile alıcı arasında, ilgili mevzuata aykırı 

herhangi bir hususun bulunmadığını ve etik açıdan 

organ bağışının uygunluğunu onaylaması ile 

gerçekleştirilecek akraba dışı kişilerden yapılır. 



Akraba Olmayan Canlıdan Organ Nakli 

Usulü

• Nakil için alıcı ve verici, il sağlık müdürlüğü 

aracılığıyla Etik Komisyona başvurur. Başvuru 

belgeleri arasında şunlar da yer alır:

1. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,

2. Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı 

muvafakat belgesi,

3. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme 

formu



Akraba Olmayan Canlıdan Organ Nakli 

Usulü

4. Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren 

sağlık raporu,

5. Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden 

kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise 

ilgili belgeleri,

6. Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren 

beyanı,

7. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı,



Etik Komisyon Üyeleri

Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında 

aşağıdaki üyelerden oluşur;

1. Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da 

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü,

2. Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir 

tabip,

3. Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir 

psikiyatri uzmanı,

4. Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,

5. Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.



Etik Komisyon Çalışması

• Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il 

sağlık müdürlüğüne yapılır. 

• Komisyon 15 günde bir üye tamsayısının en az 2/3 

çoğunluğuyla toplanır, gerekli gördüğü takdirde verici 

ve/veya alıcıyı ve akrabalarını dinler. 

• Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu 

araştırır, alıcı ve verici arasında etik ve yasal olmayan bir 

durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik 

açıdan uygunluğuna karar verir. 

• Kararlar üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil 

nakil gereken hasta için başvuru olması halinde Komisyon 

ivedilikle toplanır ve karar alır. 



Etik Komisyon

• Komisyon kararları kesindir ve Komisyonca 

uygun görülmeyen nakiller yapılamaz.

• Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için 

başka bir komisyon karar alamaz.



Cesetlerin Bilimsel Araştırma Amaçlı 

Kullanımı

Vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde 

faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi 

kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve 

kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan 

cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar 

muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere 

ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. 



Biyotıp Sözleşmesinde Organ Ticareti

• Biyotıp Sözleşmesi: İnsan vücudu ve onun parçaları,

bu nitelikleri dolayısıyla, ticari kazanç sağlanmasına

konu olamaz (m. 21)

• Bir müdahale sırasında insan vücudunun herhangi

bir parçası alındığında, çıkarılan parça, yalnızca

uygun bilgi verme ve muvafakat alma usullerine

uyulduğu takdirde, çıkarılma amacından başka bir

amaç için saklanabilir ve kullanılabilir ( m. 22)



Organ Ticareti

• Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden 

organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

• Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden

doku alan kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis

cezasına hükmolunur.



Organ Ticareti

• Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan

kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

• Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına

aracılık eden kişi hakkında, organ ve doku alan kişiler

için belirtilen cezalara hükmolunur.

– Organ: beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

– Doku: iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 



Organ Ticareti

• Organ veya Doku Ticaretinin (ölüden organ veya 

doku alma fiilleri hariç) bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi halinde organ veya dokuyu 

alan, satın alan, satan ve aracılık sekiz yıldan 

onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli 

para cezasına hükmolunur.



Organ Ticareti

• Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ 

veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan 

kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.



Organ Ticareti

• Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine 

yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan 

kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

• Organ ve doku nakli suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında 

bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

• Organ alınması suçunun işlenmesi sonucunda mağdurun 

ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler 

uygulanır.



 Potansiyel Donör

 Donör Adayı

 Donör

TANIM



 Beyin ölümü gerçekleşmemiş ama 

gerçekleşmesi  muhtemel olan hastadır.

 Glasgow koma skalası 5’in altındadır.

 Yakın takip gerektirir.

POTANSİYEL  DONÖR 



 Beyin ölümü gerçekleşmiştir.

 Beyin ölümü onaylanmıştır. (4 uzmanın 

beyin ölümü raporunu imzalaması)

 Henüz aileden organ bağışı izni 

alınmamıştır.

DONÖR  ADAYI



 Beyin ölümü gerçekleşmiştir.

 Beyin ölümü onaylanmıştır.

 Aileden organ bağışı izni alınmıştır.

DONÖR



• İdari Yol

• YBÜ kabul edilen tüm vakaları bilgi işlem üzerinden 

takip ederek

• Pasif Yol

• YBÜ ünitesinden potansiyel donör için haber 

bekleyerek

• Aktif Yol

• YBÜ rutin ziyaret ederek

DONÖR TESPİT SİSTEMLERİ



Şiddetli beyin hasarı olan ve GCS 5 ↓ olan 

vakaların tanımlanması

Beyin ölümünün zamanında tespiti ve takibi

Potansiyel donörlerin değerlendirilmesi

DONÖR TARAMA SİSTEMİ



BEYİN ÖLÜMÜ

 Tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri

dönüşümsüz kaybı

 Artmış kafa içi basıncı veya kardiyak arrest sonucu

beyine kan ve O2 sunumunun 8 dk. dan fazla durması

sonucu gelişir



Beyin Ölümünde Tanı

A - Tanı için gerekli ön koşullar

- Yol açan nedenin saptanması

- Komanın geri dönüşümsüz olduğunun gösterilmesi

B - Klinik değerlendirme

- Koma ve yanıtsızlık

- Beyin sapı reflekslerinin olmaması

- Apne testi

C - Destekleyici laboratuar testleri



Klinik Değerlendirme

• Koma ve yanıtsızlık

Spontan veya ağrılı uyaranlara karşı serebral

motor yanıt alınamaması

• Deserebre

• Dekortike Beyin ölümü tanısı konamaz

• Konvülsiyon

• Diskinezi



Beyin Ölümünde Görülebilecek Durumlar

• Ekstremitelerin patolojik fleksiyon-ekstansiyon dışındaki spontan

hareketleri

- omuz elevasyonu ve adduksiyonu

- Sırtın yay gibi kıvrılması

- Belirgin tidal volüm olmadan interkostal genişleme

• Terleme-kızarma-taşikardi

• Farmakolojik destek olmaksızın kan basıncının yükselmesi

• Diyabetes insipitus olmaması



Beyin Ölümünde Görülebilecek Durumlar

• Alt ekstremitelerde DTR (derin tendon refleksi), triple fleksör

yanıt alınması

• Babinski yanıtının olması

• Lazarus Belirtisi; ventilatörden ayrıldığında baş ve sırtta 

fleksiyon, birkaç saniye süre ile yataktan yükselme ve tekrar 

yatakta supin pozisyonu alma



Beyin Sapı Reflekslerinin Olmaması

• Pupiller

- 2 ve 3. kafa çifti değerlendirilir

- Parlak ışığa yanıt vermez, orta hatta, sabit ve dilatedir (4-9 mm)

- Yanlış değerlendirme

İlaç zehirlenmesi

Maksillofasiyal travma

Geçirilmiş göz operasyonlarına bağlı

Dopamin, skopolamin, sempatomimetikler

Doğumsal pupil değişiklikleri



Beyin Sapı Reflekslerinin Olmaması

• Okülosefalik Refleks (Doll’s Eyes)

- Servikal hasar, artrit, insitabilitesi olanlarda yapılmaz

- Başın, orta hattan 90o horizontal ve vertikal hareketi

Normalde gözler başın hareketi ile ters hareket eder

Beyin ölümünde gözler orbitada hareketsiz



Beyin Sapı Reflekslerinin Olmaması

• Okülovestibüler Refleks

3., 6. ve 8. sinir değerlendirilir

Kulak zarı sağlam ve dış kulak yolu tıkalı olmamalı

- Her bir kulak 50 ml buzlu suyla yıkanır

Normalde; gözler yıkanan tarafa doğru deviye olur

Beyin ölümünde göz hareketi gözlenmez

Buzlu su sonrası 1 dk beklenmeli

Diğer kulak için 5 dk beklenmeli 





Fasiyal Motor ve Duyusal Yanıtlar

• Kornea refleksi

• Jaw refleksi

• Grimacing (yüzde buruşma)



Öğürme ve Öksürme Refleksi

• Posterior farinks uyarımına öğürme yanıtı

• Trakeal aspirasyona öksürme yanıtı 

Beyin ölümünde olmaz



Apne Testi

• Beyin sapı refleks kontrolü (en önemlisi)

• Apne testi (gerekli koşullar)

-Vücut ısısı normale yakın olmalı

- Sistolik kan basıncı 90 mmHg üstü

- Hipovolemi olmamalı

- PaCO2 ve PaO2 değerleri normal olmalı

PaCO2  35-45 mmHg

PaO2 > 200 mmHg (10-30 dk %100 O2 )



Apne Testi Algoritması
Gerekli ön koşulları sağla

Mekanik ventilatörden ayır

Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk)

8 dakika süresince solunumu gözle

Solunum var Testi tekrarlaAPNE

Hipotansiyon (SAB: 90 mmHg)  veya desatürasyon (%90 ) veya kardiyak aritmi

Hayır Hayır Evet Evet

PCO2> 60 PCO2> 60PCO2< 60 PCO2 60

Klinik beyin ölümü Ventilatörden 10 dk

ayırarak testi tekrarla

Klinik beyin ölümü Destekleyici testler

uygula



Apne Testinde Karşılaşılan Problemler

• Gerekli ön koşulların sağlanmasında zorluk

• Apne testi sırasında hipoksi, hipotansiyon, aritmi gelişimi

• Daha önceden akciğer problemi olması

– Hipoksi

– Kronik hiperkapni



Destekleyici Testler

Beyin biyoelektriksel aktivitesini gösterenler

EEG

Beyin sapı uyarılmış potansiyelleri

Beyin kan akımını gösterenler 

Transkraniyal Doppler - USG

Anjiyogafi

Sintigrafi



Beyin Ölümü Tanısında Destekleyici Testler

Ülke Destekleyici Test 

Gerekliliği

Test

Avusturya (1997)

Danimarka (1995)

Fransa (1996)

Almanya (1997)

İtalya (1993)

ABD (1995)

İngiltere (1993)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Zorunlu

İsteğe bağlı

Zorunlu

İsteğe bağlı

Yok

EEG, TCD, Anjio

Anjio

EEG, Anjio

EEG, TCD, Anjio, 

Sintigrafi, UP

EEG (x 2)

EEG, Anjio, TCD



KOMADAKİ DURUM BEYİN ÖLÜMÜ



BEYİN ÖLÜMÜ - KOORDİNASYON

Potansiyel Beyin Ölümü

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Organ Nakli Koordinatörü

Beyin Ölümü Kurulu



BEYİN ÖLÜMÜ BİLDİRİMİ

Organ Nakli Koordinatörü

Beyin Ölümü Bildirim Formu

BKM’ne ve UKM’ye bildirim (zorunlu) 



Beyin ölüm bildirim formu
Ek : 2

• Tarih: ... / ... / 200..

• DONÖR MERKEZİ : .............................................

• PROTOKOL NO :

• Adı Soyadı : .....................................................................

• Doğum Yeri/Tarihi : .................................................................

• Baba Adı : .....................................................................

• Anne Adı : .....................................................................

• İzleme Başlangıç tarih/saat : .....................................................................

• 1- KOMA NEDENİ :

• -Şuurun tam kaybı :……………………………………….

• 2-SPONTAN SOLUNUM :

• 3-GÖRSEL, İŞİTSEL ve AĞRILI UYARANLARA YANIT

• -Spontan hareket :

• .........................................................................................

• 4-BEYİN SAPI REFLEKSLERİ : .........................................................................

• -Pupillalar : .......................................................................................

• -Kornea reflexi : .......................................................................................

• -Okülo-vestibüler refleks : .......................................................................................

• -Okülo-sefalik refleks : .......................................................................................

• -Faringeal ve trakeal refleksler ..................................................................................

• 5-APNE TESTİ : ..................................................................................................................

• 6-EEG : ..............................................................................................................

• 7-DİĞER : .................................................................................................................

• Yukarıda belirtilen kriterlere göre .................. Doğumlu, ...............................................’nın

• .................... Tarihinde, saat ..........’de tıbbi ölümünün gerçekleştiğini bildirir tutanaktır.

• NÖROLOJİ UZMANI : İMZA :

• DR. ...........................................

• NÖROŞİRÜRJİ UZMANI : İMZA :

• DR. ...........................................

• ANESTEZİ UZMANI : İMZA :

• DR. ............................................

• KARDİYOLOJİ UZMANI : İMZA :

• DR...........................................

• Koordinatör (İsim-İmza)                                                           Başhekim (İsim-İmza) 



Aile Görüşmesi

Aile görüşmesi, beyin ölümünün tespitinin tamamlanmasından

hemen sonra başlatılmalıdır.

Aile ile görüşmede temel yaklaşım “ikna” değil “bilgilendirme”

esasına dayandırılmalıdır.

Aileye acılarını yaşamak için gerekli zaman tanınmalıdır.



Aile Görüşmesi

Beyin ölümü açıklanmalıdır.

Beyin ölümünün açıklanmasından sonra aile olumsuz tepki

gösterebilir, kişisel olarak algılanmamalıdır.

Ailenin durumuna göre düşünmelerine fırsat vermek için ara

verilebilir, aile sakinse organ bağışı konusu açılmalıdır.



Beyin ölümü kavramını anlamama,

Dini yönden uygun olmadığının düşünülmesi,

Organların kimlere takılacağı konusunda tereddütler,

Donör görünüşünün ve vücut bütünlüğünün bozulacağı

endişesi,

Cenazeyi almakta gecikme kaygısı,

Organ Bağışını Reddetme



• Organ nakli sırasında ölen kişiye saygı ile yaklaşılacağı, vücudunun şekli

bozulmayacağı sadece ameliyat izi olacağı, 

• Ameliyat öncesi yoğun bakımda yakınlarının son bir defa görebilecekleri,

• Cenazelerini söylenilen zamanda alabilecekleri konusunda güvence verilmeli,

• Her şeye rağmen aile reddederse  bunu olgunlukla karşılamak gerekir.

Organ Bağışını Reddetme



1 - Yeterli sayıda ve etkin ventilatör desteği sağlayabilmesi 

2 - Beyin ölümü raporu verebilecek organizasyonu olması

3 - Koordinatör bulunması

POTANSİYEL DONÖR HASTANELERİ



1 – Potansiyel Donör Hastanelerinin

Tanımı ve Tespiti 

2 – Transport Organizasyonu

( Ambulans Hizmetleri )

3 – Donör Hastanesinin Yapılandırılması

POTANSİYEL DONÖRÜN TESPİTİ İÇİN 

GEREKLİ BASAMAKLAR



HASTANE BASAMAĞI

Bilgilendirilmiş acil servis ve yoğun bakım personeli

Hasta en kısa zamanda hastanenin yoğun bakım ünitesine 

transfer edilmeli



TRANSPORTASYON  BASAMAĞI

Ambulans

Glaskow Koma skalası  

< 5   olan hasta

Hedef hastane 

uzak

Hedef hastane 

yakın

POTANSİYEL DONÖR

HASTANESİ

Ara hastane

(bekleme)



Ulaşımın Planlanması



Soğuk İskemi Direnç Süreleri (saat)

Kalp 4   - 6

Akciğer 8   - 12

Karaciğer 12  - 21

Pankreas 17  - 31

İnce barsak 6   - 10

Böbrek 24  - 31



EK 6- ORGAN BİLGİ FORMU

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON MERKEZİ
Tel & Fax : 0.312. ........
E-mail     :
Http         :                                                

Böbrek Donörü Bildirim Formu    SAĞ / SOL
Tarih ve saat :                                                 Donör Merkezi Protokolü :
Adı ,Soyadı :                                                         Bölge Koord Merkez Prot :
Doğum tarihi :                                                     Ulusal Koord Merkez Prot :
Cinsiyeti        : Alıcı Merkez Protokolu
:
Ölüm sebebi :
Ölüm tarihi ve saati:
Yatış tarihi    :                                                 
Kan Grubu  :
Doku Grubu:
Vücud sıcaklığı:                   Hipotansif dönem :                   Diüretik:
Kan basıncı :                       Kardiak arrest :                    Antibiotik:
Nabız :                                                             Vazopressör:
Ağırlık ve Boy:                                                       
Kan tranfüzyonu:                 HBV:                                         CMV :

HCV :               HIV :
Hb: Kan şekeri:

İdrar sedimi:
Htc: Kan üresi:

Albumin (idrar) :
Lokosit: Kan kreatinini:
Son günlük idrar:
Sodyum: SGOT:

Son saatlik idrar:
Potasyum: SGPT:

Diğerleri:
AF     :

Arter: Sıcak iskemi süresi:
Perfüzyon sıvısı:
Ven: Soğuk iskemi süresi:

Perfüzyon durumu:
Üreter: 
Diğer böbreğin kullanılacağı yer:
Diğer organların kullanılacağı yer:
Donör operasyonu tarihi: ...  /  ...  /  .......  ve  saati: ....  ....                                                 
DONÖR  MERKEZİ :                                     
Koordinatör (isim – imza) :







Teşekkür Ederiz


