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Hayata Katkıda Bulunmak

Çeyrek asırlık bir gönüllü kuruluş olmanın anlamını, 

kuruluşunu henüz tamamlamakta olan yeni yapı-

lanmalar ve kurulduktan yüzyıllar sonra hala dim-

dik ayakta duran kurumların yetkilileri  - çalışanları - gö-

nüllüleri ancak takdir edebilir. Türkiye Hemofili Derneği ile 

beraber kıdemli olan, kıymetlenen kurucular, yöneticiler, 

üyeler şimdi onurla şehrimizde başlayan serüvenin, nasıl 

ülkeye, çevre ve kardeş ülkelere, global düzeye yansıdığını, 

etkilerinin olduğunu yakından müşahede etmekte ve yaşa-

maktadırlar. Tabii ki daha önümüzde alınacak çok yol var. 

Bu yol aslında bizim kazancımız. Bu yolun varlığı sayesinde 

azimliyiz, gayretliyiz, durmaksızın çalışmamız gerektiğinin 

farkındayız. Düşünelim! Koşup, gelip bir duvara dayanmı-

şız ve onu aşma şansımız yok. Halimiz nice olurdu?

Ziyaretler, araştırma projeleri, bilimsel toplantılar, gönül 

yapıcı - bilgilendirici aile buluşmaları, müthiş ve bütüncül 

bir sağlık hizmeti, ihtiyacı olanlara dokunuşlar – tedaviler… 

Bültenimizin bu sayısında bunların hepsi müşahhas (elle 

dokunur, gözle görünür) bir şekilde sayfalara dökülmüş. 

Urfa’dan İznik gölüne, Edirne’den Prag’a (Çek Cumhuriyeti), 

Bolu’dan Vilnius’a (Litvanya) uzanan öğrenme ve öğretme, 

ihtiyaç duyulan hususlara güç yettiğince derman olabilme 

arzusu, gayreti, çabası… Dergimizin her satırı sizi; emek, alın 

teri, zaman harcanarak yaşanmışların paylaşıldığı yazılarla 

karşı karşıya bırakmaktadır. 

Önümüzdeki dönem daha dolu, daha kapsamlı, daha aktif 

olacak. Hemen 15.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresinde 

beraber oluyoruz. Bir yıl boyunca, gelişmelerin içinde olmak, 

gelişmeleri yapanları izlemek, davet etmek, dost olmak, hem 

de ortak bir organizasyonla bunları birleştirmek. Kongremizin 

işlevi, oluşturulan kıvanç verici, heyecan dolu, bilim ortamını 

ihtiyacı olanlarla buluşturmaktır.  

Türkiye Hemofili Kampına da çok kalmadı. Birkaç ay sonra 
eğitim – dinlenme – kaynaşma hedefimiz sizlerin varlığıyla 
İznik’te tekrar hayata geçecektir. Bu yıl çok çok farklı olacaktır. 
Şimdiden kayıtlarınızı yapmanızı öneririm.

“Yeni Tanı Hemofili Aile Eğitim Kampı – III” için hazırlıklar 
sürüyor. Geçen yıl yapılan kamp ise, iç sayfalarda size 

aktarılmaktadır. Kolaylaştıran, sineyi – idrakı genişleten, 
eksikleri tamamlayan bir anlayışla yeni doğmuş evlatlarına 
hemofili teşhisi konmuş aileler, ailece hafta sonu (2 gün) 
misafir edilmekte ve gerek hastalığın, gerekse tedavinin 
ağır yükü; gönüllülük ortamında, güncel bilimsel sunumlarla 
hafifletilmeye çalışılmaktadır. “Bilgi güçtür” ilkesi ile hastalığı 
olanlar, bundan kaçmaya değil, bunu iyi öğrenerek üstesinden 
gelmek için çaba göstermeye davet etmektedir. 
Dernek merkezimiz yeni müdürü ile daha aktif. İl temsil-

cilerimize yeni eklenenler daha üretken, genç hemofilimiz 

daha geniş ve ritmik. Bilim insanlarımız, konültanlarımız 

hastalarımız için daha özverili. Hep birlikte kanatmadan, 

kanayan yüreklere kalıcı faktör olma çabası için desteklerinize 

ve önerilerinize açığız, bekliyoruz.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey
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Contributing To Life

The meaning of being an instutition 
which have lived more than a 
quarter of a century can only 

be comprehended by its own staff and 
volunteers. The founders of the Hemophilia 
Society of Turkey, the managers and the 
members now see and live the adventure 
of how a small kernel flourished and spread 
to the country and to the neighbour and 
sister countries and global community and 
influenced them. We have still a long way 
to go. This way is our profit. It is only in this 
way that we are stubborn, working hard and 
realize that we have to work even harder. 
Let’s think for a moment: We have been 
running very fast but come across a huge 
Wall, which we were unable to over come. 
What would we do?

Visitations, research projects, scientific 
meeting, voluntary meetings with the 
families, comprehensive health care touching 
the needs of the improvished and numerous 
treatments… All these are depicted in the 
following pages of this Bulletin. The efforts 
to learn, to teach and to treat from Urfa to lake Iznik, from 
Edirne to Prag, from Bolu to Vilnius… Every single line of 
the Bulletin recognizes the effort, time and fervour of our 
activities. 

The forecoming period will be more comprehensive and 
more active. The 15th International Turkiye Hemophilia 
Congress is just days away. Standing in the midst of 
improvements, watching people who realize them, inviting 
them and acquinting them… The mission of our congress is 
to meet the prideful and thrilling scientific media with those 
who need them most. 

Turkish Hemophilia Camp is on the way. After a couple 
of months we will be together at Iznik with a program 
consisting of education, vacation and melding within the 
community. This year will be very different. Please do not be 
late to register. 

We are also preparing for the “Newly Diagnosed Hemophilia 

Family Camp-III”. You will find the story of the last year’s 

camp in the Bulletin. The families of children who had been 

diagnosed as hemophilia attend to this 2-day-long camp 

and their burden is alleviated in a voluntary atmosphere 

both scientifically and psychologically. With the motto of 

“Knowing is the strength”, they are invited not to avoid the 

disease but to learn it better, in order to overcome it better. 

Our Society’s Center is more active now with its new 

manager. Our new province representatives are more 

productive, our young members are more rhyhtmic. Our 

physicians and consultants are more devoted. We are ready 

to be a permanent factor to the hearts that bleed, without 

bleeding others and are looking forward to your support and 

suggestions. 

Best regards.  



“Oğlumla birlikte 
hemofiliyle yaşamayı
zorluklara göğüs germeyi 
öğrendik. Benim 
kahramanım artık
4 yaşına giriyor ve 
her şeyin farkında, 
hemofiliyle barışık 
olmayı öğrendi. ”

BİZİM
ÖYKÜMÜZ

1
4 Ocak 2013 Pazartesi günü sezeryan doğum ile sağlıklı ve sağ salim dün-
yaya geldi oğlum.  Adını Çınar Hikmet koyduk. Ne yapacağımızı nereye 
koyacağımızı bilemedik. Çok heyecanlı ve mutluyduk. . Santim santim bü-
yüyordu. Artık her şey ona göre şekilleniyor, hayatımız ona göre planlanı-
yordu. Ve artık rotamız O…  Eşim anneliğe çabuk alıştı ama bende henüz 

babalık dürtüsü yoktu… taa ki bana “BA BA” diyene kadar… İşte o anda yüklendi 
bu bedene bütün duygular, bütün hisler…  Günler, haftalar ve artık aylar geçti…  1 
aylık, 2aylık, 3…, 4…, 5… ve 6 aylık…
Ve bizim HEMOFİLİ hikâyemiz bu noktada başladı. 

Bir gün evde üstünü değiştirirken Sol kolunun altında yaklaşık 10 cm çapında 
bir morarma olduğunu gördük. Bu olay farklı zamanlarda birkaç defa tekrarladı. 
Fakat bu normalin dışında bir morluktu. Birkaç doktora gösterdik, ama bir sonuç 
alamadık. Aslında eşime göre tanıdıktı bu morluk, fakat doktorlardan duyma-
dan biz adını koymak istemedik. O zaman HEMOFİLİ’ ye yabancıydım. Bilmiyor-
dum. Boşuna demezler çeken bilir diye… 

Orhan SARAÇ
TRHD Üyesi
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Doğru yerdeyiz ve hiç birşey kaybetmiş sayılmayız aslında.
Hayat, hayal ettiğimiz gibi devam etmeye aday...
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Ve üçüncü doktor muayenesinden sonra “bu morarmalar 
normal değil, araştırma hastanesine sevk edelim…” dediğinde 
kayınvalidem kendisine biraz bu genetik hastalıktan bahsetti 
ve telefon görüşmelerinin ardından Prof. Dr. O.Bülent ZÜLFİ-
KAR Hocamızdan randevu aldık. Derken randevu tarihi geldi 
ve hastaneye gittik. Bülent Bey ilk muayenesini yaptı ve “Bazı 
testler yapmamız gerekiyor. Test sonucuna göre kesin bir şey 
söyleyebilirim ama HEMOFİLİ’ye benziyor” dedi. O sırada ebe-
veyn olarak bana doldurmam için bir hasta formu verildi. O 
formun başında kalın ve siyah harflerle onkoloji, hemotoloji 
gibi yazılar yazan ve bana yabancı gelen kelimeler okudum. 
Gözlerim fırladı, dilim tutuldu, konuşamadım…  Zor bela for-
mu doldurup teslim ettim. Kendi kendimi yedim içten içe. Ne 
doktora, ne hemşireye, ne eşime ne de kayınvalideme “oğlum 
kanser mi?” diye soramadım. O gün durdu benim için. Zaman 
durdu. Hayatımın en uzun geçen ve asla unutamayacağım gü-
nüydü.  Testler yapıldı. Sonuç geldi… Ben Bülent Bey’ in gözle-
rine ve ağzından çıkacak kelimeye odaklandım, o ise elindeki 
test sonuç kâğıtlarına… Kafasını kaldırdı ve o sırada göz göze 
geldik. Ve o anda oğlumuzun HEMOFİLİ olduğunu öğrendik… 
Ve artık oğlumuz 5 yaşında. Bu geçen zaman içerisinde yapı-
lan seminerler, kongreler, kamplar ve dernek çalışmaları deste-
ğiyle HEMOFİLİ’nin aslında bir engel ve bir hastalık olmadığını, 
yaşam tarzı olduğunu öğrendik ve benimsedik… Bu süre zar-
fında verdikleri emeklerden ve yaptıkları çalışmalardan dolayı 
ayırt etmeksizin doktorlarımıza, hemşirelerimize,  dernek çalı-

şanlarımıza ve birbirine destek olan hemofili ailelerine sonsuz 
TEŞEKKÜRLER…
Allah hepinizden razı olsun…
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Kreşten çocuğumuzu anlatan bir mektup
yazmamız istendi ve o mektup…
14 ocak 2013 pazartesi dünyaya gelen bir EVLAT’ tır o…
Daha 3 aylık iken babaannesinin, bir o kadar da anneannesinin bakmak zorunda kaldığı bir TORUN’ dur o…
Bize bu dünyada verilen en güzel ve en değerli bir ARMAĞAN’ dır o…
Anne ve baba olmanın bize vermiş olduğu en güzel DUYGU’ dur o…
Parkta, sokakta, kumda oynarken ve bisiklete binerken çocukluğumuzu bize yaşatan bir AN’dır o…
Aile olmayı, sevmeyi, sevilmeyi, birlikte olmayı bize öğreten bir EĞİTMEN’ dir o…
Hareketli müziklerde, Ankara havalarında ve halaylarda bize eşlik eden bir KÖÇEK’ tir o…
Tavuk döneri ve et yemeklerini çok seven, kırmızı elmayı sevmeyip sarı elma yiyen bir GURME’ dir o…
İlk zamanlarda banyo yapmayı sevmeyen, şimdi ise suyla dans eden bir BALIK’ tır o…
Çoğu zaman yaptıklarıyla ve söyledikleriyle bizi şaşırtan bir AKIL’ dır o…
Ben araba kullanırken “baba bende süreceğim” diyen bir ŞOFÖR’ dür o…
İstediği olmadığında yaptırana kadar ağlayarak tepki veren bir GÖZYAŞI’ dır o…
TRT Çocuk’ taki bütün çizgi filmleri seven ve bütün karakterleri tanıyan bir İZLEYİCİ’ dir o…
Boş zamanlarda yerinde duramayan aktif ve hareketli bir ÇOCUK’ tur o…
Yüksek ses olduğu zaman kulaklarını kapatan, ses ve gürültüden korkan bir ÜRKEK’ tir o…
İstediği bir şeyin hemen olmasını isteyen ve beklemeyi sevmeyen bir SABIRSIZ’ dır o…
Okulunu ve kreşini çok seven bir AŞIK’ tır o…
Geç yatan, erken yatsa da geç uyuyan ve bu sebeple sabah uyanmakta zorlanan bir AY’ dır o…
Uyandığında bize günaydın diyerek gözümüze bakan ve günümüze doğan bir GÜNEŞ’ tir o…
Dediğinin yapılmasını isteyen ve bu konuda ısrarcı olan bir İNAT’ tır o…
Onu anlatmaya bu sayfaların yetmeyeceği bir ROMAN’ dır o…
Ümitsizliğe düştüğümüzde gözlerinden cesaret aldığımız bir KUVVET’ tir o…
İlaçlarını yaptırmak için hastaneye gittiğimizde korkmadan, ağlamadan elini uzatan bir CESARET’ tir o…
Henüz 6 aylıkken hastalığını öğrendiğimiz bir HEMOFİLİK’ tir o…
Ömrünün uzun ve hayırlı olmasını ümit ettiğimiz bir ÇINAR’ dır o…
Varımız yoğumuz, Rabbimizin bize hediye ettiği bir HİKMET’ tir o…
ÇINAR HİKMET ‘tir o…
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K
an. Sağlıklı ve kaliteli bir hayatımızın adeta sigortası. Besin ve oksijen ol-
mazsa nasıl yaşayamaz isek, bunların vücudumuzda hayati işlemleri olan 
nakil görevini üstenmektedir, kan. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak, kaliteli 
bir hayatın temel yapı taşı olan kanın vücuttaki koordinasyonu atar, toplar 
kılcal olarak isimlendirilen damarlar aracılığıyla sağlanmaktadır.  Bu da-

marlarda meydana gelen herhangi bir hasarda, kanamalar meydana gelir. Hemofili 
olarak isimlendirilen ve tedavisi bazen bir ömür boyu süren bu hastalık türünün te-
davisinde sporunda önemli bir rol oynamakta…  

Hemofili çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyelerin başında, onlara düzen-
le ve güvenli ortamlarda spor yaptırma gelmekte. Hemofili bireylere yönelik yapı-
labilecek riski en az spor branşı şüphesiz yüzme branşıdır. Özellikle kardiovaskuler 
sisteme olan pozitif etkilerinin yanında, yerçekiminin en aza indirildiği ortamda bu 
aktivitelerin yapılması eklemlere binen yükü azalttığından gönül rahatlığıyla yüzme-
yi yapabilirsiniz. Yüzmeye ilk başladığınızda sırtüstü stille başlamanız yüzmeyi daha 
kolay öğrenmenizi ve eklemlere binen yükü ilk basta en aza indirmenize yardımcı 
olacak…

Çocuklarımıza spor yaptırırken, tehlikelerden uzak tutmaya çalıştığımız evladımızı, 
fiziksel ve duygusal açıdan zarar verdiğimizin bazen farkında olmayabiliyoruz. Unu-
tulmaması gereken, hafifte olsa koşmadan, atlamadan, zıplamadan suya girmeden 
kaslarının, eklemlerinin, bağlarının, tendonlarının kısacası fiziksel olarak tüm vücu-
dunun gelişmesi ve güçlenmesi mümkün değildir. 

Spordaki amacımızın kişinin fiziksel gücünü arttırmaya ve korumaya yönelik olmalı-
dır, kesinlikle performansa yönelik ve üst limitleri zorlayacak aktiviteler hedeflenme-
melidir. Bunun yanında her spor branşını, örneğin boks, karate, tekvando gibi müca-
dele gerektiren ve içerisinde darbelerin olduğu spor branşlarından uzak tutmamız 
gerekmektedir…

Koruyarak ve kurallara uymasını sağlanarak gerçekleştirilen sportif aktiviteler birey-

Duran ARSLAN
İBB Bedensel Engelliler

Yüzme Takımı Baş Antrenörü

Yüzmenin Hemofili 
Hastalarına Etkisi
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“Hemofilili 
çocuklarımıza 
verebileceğimiz en 
güzel hediye, onlara 
düzenli ve güvenli 
ortamlarda spor 
yaptırmaktır.”
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lerin bedensel ve ruhsal katkı sağlamasının yanı sıra onların, 
arkadaşlarından,  toplumdan soyutlamamış oluruz. Bu da 
demek oluyor ki, fiziksel, bilişsel ve duygusal acıdan spor,  
hemofili bireylerin vazgeçilmez uğraşları içinde olmak zo-
rundadır…
Ayrıca, sporcu sağlığı ön planda tutarak gerçekleştirilen 
yüzme aktivitelerinde lütfen koşarak atlamayın, mecbur de-
ğilseniz depardan taşından balıklama atlamayın havuz gü-
vertesi ve diğer dış mekanlarda mutlaka terlik veya benzeri 
malzeme kullanın…

 Yüzmenin hemofili bireylere etkileri şöyle sıralayabiliriz;

FİZİKSEL ETKİLERİ

• Yüzmenin spor olarak yapılması çocuğun biyomotorik 
özelliklerinin gelişmesi yanı sıra sağlıklı bir postur gelişi-
mi, düzgün bir duruş yeteneği de sağlar. 

• Su içerinde eklemlere binen basıncın azalması ve hareket 
ederken belirli bir direncin uygulanması ekleme zarar 
vermeden kuvvet kazanılmasını sağlamaktadır. Bu yüz-
den eklemlerde sinir sıkışması, sırt ağrıları, boyun düz-
leşmesi, kırılma ve çıkma sonunda hareket yeteneğini 
kaybeden eklemlerin rehabilitasyonunda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

• Organizmayı daha dayanıklı hale getirerek çalışma kapa-
sitesini artırmaktadır.

• Yapılan çalışmalar yüzme sporu ile uğraşan bireylerin bağı-
şıklık sistemlerinin daha kuvvetli olduğunu saptanmıştır.   

• Solunum dolaşım gibi fonksiyonların yükseltilerek yaşam 
gücü ve dinamiğini koruyabilmektedir.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ

• İnsanların kendilerini daha enerjik hissetmelerini sağla-
yarak onların daima canlı, verimli, hareketli ve sağlıklı 
kalmalarına katkı sağlayacaktır.

• Merkezi sinir sisteminin fonksiyonel dengesini sağlaya-
rak aşırı duyarlılığa, duygusal baskılara ve çeşitli stres 
etmenlerine karşı direnme gücünü yükseltecektir.

• Kendini kontrol etme, bir konuda konsantre olabilme, 
iradesini kullanabilme, başarıya güdülenme gibi birçok 
olumlu gelişim gösterirler.

• Yüzmeyle sporcular özgüven duygularını, irade gücünü 
ve aktif yaşama hevesini koruyacak ve bu açıdan gerekli 
organik dinamizme ve fonksiyonel kapasitelerini gelişti-
rerek egzersizler ile ruhsal ve bedensel gücü geliştirebi-
lecek ve koruyabilecektir.

• Çocuklar açısından spor, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal 
açıdan da önemlidir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, 
iletişim kurar, kendine olan özgüveni artar, toplum içeri-
sinde sahip olduğu yerini sağlamlaştırır.

• Kazanma arzusu, hedefe yönelme, grup olarak hareket 
edebilme, Sistemli ve kurallı yaşama, Kötü alışkanlıklar 
edinmekten kaçınma gibi bireyin kişisel gelişiminde önemli 
yer tutan özelliklerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

HEDEFLER

• Hemofililerle ilgili oluşturulan yüzme öğretim metotları 
ve standartların Türkiye geneline yaymak.

• Yüzmenin Hemofili bireylere etkilerini ortaya çıkarmak, 
yüklenme şiddeti ve hedeflerle ilgili daha somut değer-
ler ortaya koymak.

• Antropometrik ölçümlerini yaparak takiplerini yapmak.

• Yüzmeyi Türkiye genelindeki tüm hemofili bireylerin ya-
pabilmesi için çalışmaları yapmak.

• Hemofili çocuklar arası rehabilitasyon amacli İl, Bölge ve 
Türkiye şampiyonası düzenleyerek sporcuları bir Amaç 
ve Hedef doğrultusunda çalıştırmak.

• Ulusal ve Uluslar arası prestijli yüzme yarışları (İstanbul 
Boğazı, Çanakkale Boğazı vb ) katarak sporcuların öz-
güvenini arttırmak.

• Hemofili bireylerin bağımsız yaşamlarına katkıda bulun-
mak ve toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını, bi-
linçlenmesi için sağlamak

• Basın ve medyayla yapılacak ortak çalışmalarla, Hemofi-
linin tanıtılmasını ve onlarında spor yapabileceklerinin 
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18 Temmuz 2017, Şanlıurfa

ŞANLIURFA
HEMOFİLİ EĞİTİM 

SEMİNERİ

T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD) ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
işbirliği ile 18 Temmuz 2017 tarihinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Konferans Salonunda düzenlenen Şanlıurfa İli Hemofili Eğitim Semineri 
saat 15.00-17.30 arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 

Müh. Ali ÇIKAN
TRHD Denetleme Kurulu Üyesi
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Uzm. Dr. Başak ŞENOL
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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 Seminere gerek seminerin gerçek-
leştiği hastaneden gerekse çevre has-
tanelerden birçok Hematoloji Uzmanı, 
İç Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanının yanı sıra şehirde 
bulunan hemofilikler de ilgi gösterdi. Bi-
limsel Güncelleme- Hemofilide Nihai Bil-
giler eğitim seminerinin açılışı Şanlıurfa 
E.A.H. Başhekimi Sayın Faruk Günak ta-
rafından yapıldı ve ardından konuşmacılar 
ile devam etti. 

İlk konuşmada “Hemofilide Tanı ve Teda-
vi” hakkında önemli noktaları, güncel du-
rumlar ve yeniliklerden bahseden Uz. Dr. 
Başak ŞENOL, tüm katılımcılar tarafından 
ilgi ile takip edildi. Ardından TRHD başka-
nı Prof. Dr. Bülent Zülfikar Hemofilinin İn-
giltere Kraliyet Ailesinde görülmesinden 
Osmanlı Devleti’nin bu duruma ilgisine, 
kan ürünü olan plazmadan faktör kullanı-
mına, laboratuvar ortamında üretilen fak-
törlerden uzun etkili ilaçların kullanımına 
dair konuşması ile geçmişten günümüze 
hemofiliye değinmiş ve hemofiliklerin so-
runları ile bunların çözümü için yapılması 
gerekenleri anlattı. Ayrıca Sayın Zülfikar, 
Hemofilide son gelişmeler, mevcut ve 
yeni tedaviler ile gen nakli hakkında da 
bilgiler verdi.

Son olarak Sayın Şenol ve Zülfikar Faktör 
kullanımında sağlık uygulama tebliğini 
anlattı ve interaktif bir oturum gerçekleş-
tirdi. Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) 
faktör kullanımı, profilaksi uygulaması ve 
dozajları ile alakalı konuşuldu. Dinleyici 
olarak bulunan uzman doktorların da so-
rularını yanıtlayan Sayın Zülfikar ve Şe-
nol, tebliğde düzenlenmesi talep edilen 
maddeleri ilgili mercilere iletmek üzere 
not aldılar. Bölgede mevcut olan sorun-
lar tartışıldı ve bunlar için karşılıklı çözüm 
önerileri sunuldu. 

Seminerimiz Şanlıurfa E.A.H. başhekimi 
Sayın Günak tarafından, katılımından do-
layı Sayın Zülfikar’a teşekkür plaketi su-
nularak tamamlandı.
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Ü
lkemizde Hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum ku-
ruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu’nun ilk defa birlik-
te düzenlediği ve büyük bir başarıya imza attığı 14. Türkiye Hemofili Kongresi’nin 
adından, 2018 yılında gerçekleşecek olan 15. Kongre hazırlıkları için kollar sıvandı. 
Bu yıl uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi planlanan 15. Uluslararası Türkiye 

Hemofili Kongresi’nin hazırlıkları çerçevesinde her iki ev sahibi STK’nın yöneticileri ilaç en-
düstrisinin temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılardan Antalya’da gerçekleşen kongrenin 
geribildirimleri alınırken 2018 ve sonraki yıllarda gerçekleşecek kongrelerin yol haritasının 
oluşturulmasına destek olabilecek görüşler ve yeni fikirler paylaşıldı.

15.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu 
ev sahipliğinde, akademisyenlerin, dernek mensuplarının, hemofiliklerin ve onların yakınları-
nın, kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin katılımı ile 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasın-
da Renaissance Polat İstanbul Otel’de gerçekleştirilecektir. Kongremiz içerisinde geleneksel 
hale gelen 17 Nisan Dünya Hemofili Günü Forum ve kutlaması da yapılacaktır. 

Kongremizde; hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda ulusal 
ve uluslararası alanda yapılan son bilimsel çalışmalar tartışılırken, bu çalışmaları yapan bilim 
insanları ile çalışmalardan yararlanacaklar bir araya gelmektedir. Her sene olduğu gibi, bu 
yıl da gerçekleştireceğimiz kongrenin katılımcılarda kalıcı izler bırakacağına inanmaktayız. 

Bu sene “Hep Birlikte Hemofili – Derin Dalış” Konseptimizle; hemofili ile hastalık boyutu-
nun çok ötesinde ilgilenen hekimleri, sağlık otoritesi temsilcilerini, hemofiliyi bedeninde ve 
çevresinde yaşayan hemofilikleri, hemofilik ailelerini, yürekten destek veren sivil toplum ku-
ruluşu temsilcilerini ve  hemofili endüstrisi  temsilcilerini 15. Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresine davet ediyoruz. 

ULUSLARARASI
TÜRKİYE HEMOFİLİ KONGRESİ
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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Dr. Fikret BEZGAL
TRHD Genel Sekreteri

15. 

“15. Uluslararası 
Türkiye Hemofili 
Kongresi’nin 
hazırlıkları 
çerçevesinde her iki 
ev sahibi STK’nın 
yöneticileri ilaç 
endüstrisinin 
temsilcileri ile bir 
araya geldi.”
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T
ürkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR ve TRHD Yönetim 

Kurulu Üyesi Ali ÇIKAN’ın katılımı ile Haber Türk TV’de Ceyda ERENOĞLU’nun 

sunumuyla yayınlanan 26 Ağustos 2017 tarihli HT Sağlık programında Nadir 

Hastalıklar gündeme alındı. Başta Hemofili olmak üzere tüm nadir hastalıkla-

rın Türkiye ve Dünyadaki etkileri bilimsel açıdan ele alındı ve tüm izleyicilere 

aktarıldı.  Nadir Hastalıkların nedenleri, görülme sıklığı, ortaya çıktığı takdirde alınabilecek 

önlemler, hastaların nadir hastalıklardan herhangi biri sonucu yaşanılan sosyal çevre sıkın-

tıları ve kullanılan ilaçlara erişim ve hangi yollarla alınabileceği Dernek Başkanımız Sayın 

ZÜLFİKAR tarafından dile getirildi. Dernek Üyesi Ali ÇIKAN’a daha çok Hemofilinin sosyal 

alanlarda (okul, arkadaş çevresi, iş ortamı vs.) getirdiği zorluklar hakkında sorular yöneltildi. 

Hastalıklara tıbbi yaklaşım ve hasta yakınlarının tutum ve davranışları üzerinde konuşulan 

programda farkındalığın ve bilinç düzeyinin önemi ön plandaydı. Yayının tamamı (HT Sağ-

lık - 26 Ağustos 2017 (Nadir Hastalıklar) Derneğimizin resmi sosyal medya hesapları ve HT 

TV’ye ait aşağıda sunulan inretnet adresleri aracılığı ile izlenebilir.

Link 1: http://www.haberturk.com/tv/programlar/video/ht-saglik-26-agustos-2017-na-

dir-hastaliklar/306354    

Müh. Ali ÇIKAN
TRHD Denetleme Kurulu Üyesi

“HT Sağlık 
programında Nadir 
Hastalıklar gündeme 
alındı. Başta Hemofili 
olmak üzere tüm nadir 
hastalıkların Türkiye 
ve Dünyadaki etkileri 
bilimsel açıdan 
ele alındı ve tüm 
izleyicilere aktarıldı.”

TV Katılımı:

HT Sağlık Programı
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T
ürkiye Hemofili Derneği’nin her yıl hemofilikleri ve yakınlarını bir araya getirerek or-
ganize ettiği geleneksel 23.Türkiye Hemofili Kampı 17-21 Temmuz 2017 tarihleri ara-
sında İznik DSİ Drazali Sosyal Tesislerinde muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi. 
Kampımızda 7’si İran’dan olmak üzere 127 hasta ve hasta yakını ile toplam 146 kam-
pçımız bulunmakta idi. 

 Bu yıl kamp “Sandığın Peşinde’’ teması taşıyordu. Bu tema; hayat süresince birçok şeyin 
peşinde koştuğumuzun farkındalığını yaratmak amacı ile seçilmiştir. Sandık -hayatın anlamı, 
mutluluk, bilgi ve sağlık anlamlarını içermektedir. Sandığın Peşinde olmak yaşamımız boyunca 
öncelik olarak neleri seçtiğimiz ve bu uğurda neler kaybettiğimiz/kaybedebileceğimiz aslında 
en önemli ve peşinde olmamız gereken unsurun sağlımız olması gerekliliği vurgulanmıştır.

 Kampa İstanbul’dan katılacak konuklarımız için kiralanan araçlarla 17 Temmuz 2017 Pa-
zartesi günü sabah 9.30’da Gülhane’den hareket edilerek İznik yolculuğuna başlandı. Kamp 
komitesi tarafından kararlaştırılan ulaşım sorumluları misafirlerimizi karşılamak üzere 08.30 itibari ile 

Moleküler Bio. Demet METE
TRHD Sekreteri

Funda ÇİGA
TRHD Koordinatörü

TÜRKİYE
HEMOFİLİ KAMPI
“SANDIĞIN PEŞİNDE”

17-21 Temmuz 2017, DRAZALİ
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dernek merkezimize geldiler. Otobüslere binen hasta ve hasta 
yakınlarımıza ikramları yapıldı ve katılımcılara muvafakatname 
imzalatıldı. Tesislere bir gün önce gidip hazırlıklara başlayan 
görevlilerimiz kayıt masasında konuklarımızı karşılamak üzere 
yerlerini aldı. Katılımcılarımız kamp tesisine vardıklarında ka-
yıtları yapıldı, kendileri için özel hazırlanmış tişört ve şapkaları 
dağıtılarak kalacakları odalarına yönlendirildiler.  

 Kamp programımız “Hoşgeldiniz ve Kampın aileler için 
önemini’’ vurgulayan konuşması ile başladı. Ardından “Havuz 
Kuralları Ve Sabah Sporu” ile ilgili kurallara değinmek üzere 
Duran Arslan ve Berna Bal sahneye çıktı. Kampın aileler için 
en önemli kısmı olan tedavi hizmetlerini ve self-infuzyon/ psi-
kolojik danışmanlık randevuları ile ilgili duyurular ve kamp bi-
lincini hasta ve hasta yakınlarına benimsetebilmek için kamp 
kuralları okunmasının ardından son olarak Doç. Dr. Haluk Zül-
fikar’ın Kampın Amacı ve Programı’nı anlattığı konuşmasıyla 
açılış konuşmaları sona erdi.  Açılış konuşmalarının ardından 
kamp öncesi ve sonrası bizlerle irlikte olan ve bu sene “Kırmızı 
Dragonlar” olarak adlandırılan kamp organizasyonunda görev-
li kişiler katılımcılara tanıtıldı.

 Açılış programımız, Yetenek Sizsiniz finalistlerinden Kaan 
Obüs’ün Jonglör ve sihirbazlık gösterisi ile başladı. Ardından 
TRHD tiyatro grubu gösterilerini sergiledi. Seyirciyi oldukça 
eğlendiren gösterinin sonrasından Genç Hemofili Müzik Grubu 
sahne alarak seyircilere coşkulu anlar yaşattı. Goncagül ekibi-
nin organize ettiği sürpriz yarışma ile açılış programımız son 

buldu. Akşam yemeğinin ardından göl kenarında Genç Hemo-
fili Müzik Grubu solisti eşliğinde kampçılar bir araya gelerek 
hep beraber şarkılar söyleyip eğlendi.

 Kamp boyunca sabahın erken saatlerinde kampçıların ke-
yifle güne başlaması için seyyar ses sistemi ve düdüğünü alan 
görevliler tüm katılımcıları spora çağırdı. Yüzme ve Spor Antre-
nörü Duran Arslan’ın eşliğinde saat 09:00-09:30 arasında he-
mofililer için tertip edilmiş sabah sporu yapılarak güne enerjik 
bir şekilde başlanıldı. Sabah sporumuzun ardından katılımcılar 
kamp müziğimiz eşliğinde kahvaltılarını yaptılar. 

 Kampımızın 2.günü (18 Temmuz Salı), öğle yemeğinin ar-
dından kampçılarımız için planlanan “İznik Kültür Gezisi” ger-
çekleştirildi. 7 minibüs, 1 rehber ve her minibüsün sorumluları 
ile DSİ ‘den saat 14.00 ‘da hareket edildi. İlk durak olarak Aya-
sofya Müzesi ziyaret edildi. Ardından Lefke Kapısına yapılan 
ziyarette tarihi hakkında rehberimiz detaylı bilgiler verdi. Son 
olarak Abdulvahap Tepesine yapılan ziyaretle son bulan gezi-
mizde katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çekildi. 

 Kampçılarımız akşam yemeğinin ardından “O Ses Hemo-
fili- Eleme” programında buluştu. Özel ses ve ışık sistemiyle 
görkemli hale getirilen sahnede 15 kişi performanslarıyla özel 
olarak seçilen jüriyi etkilemeye çalıştılar. Eğlenceli anların ya-
şandığı O Ses Hemofili Eleme gecesinde 3 yarışmacı yetişkin 
kategorisinde, 4 yarışmacı çocuk kategorisinde finale kaldı.
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  Kampımızın 3. Gününde (19 Temmuz 2017) bilimsel prog-
ramımız Doç. Dr. Fatih Dikici’nin “Hemofilklerde Ortopedik So-
runlar ve Pratik Öneriler” konulu sunumu ile başladı. Akabinde 
Prof. Dr. Gülsüm Ak  “Hemofiliklerde Ağız ve Diş Sağlığının 
Önemini”, doğru diş bakımını ve dikkat edilmesi gereken nok-
taları anlattı. Oturumların ardından ihtiyacı olan hemofiliklerin 
ortopedik ve ağız sağlığı muayeneleri hocalarımız tarafından 
yapıldı. Hasta ve hasta yakınları için oldukça faydalı olan bilim-
sel programımız yoğun ilgi gördü. 

 Öğle yemeğinin ardından Havuz Ve Su Sporları aktivitesi 
gerçekleştirildi. Aynı günün akşamında “Yetenek Sizsiniz He-
mofili” yarışması ile kampçılarımız birbirinden eğlenceli sahne 
şovlarını izleyerek, keyifli vakit geçirdiler. Gecenin sonunda ka-
tılımcıların oyları ile belirlenen yarışmanın birincisi, büyük final 
gecesinde açıklanmak üzere programımız son buldu.

 Kamp boyunca her gün 14:00 – 15:30 saatleri arasında ço-
cukların anne babalarıyla birlikte katılabilecekleri “Açık Alan 
Etkinlikleri” ve yetişkinlere yönelik “Kapalı Alan Etkinlikleri” ile 
kampçılarımız öğrenirken, eğlendi. Çocuklarımız için yapabi-
lecek en güzel şey tabi ki onlara kendi kendilerine bir şeyler 
başarabilmelerini öğretmek olduğunu düşünerek hemofilik ço-
cuklarımız ve aileleri için hazırladığımız “açık alan aktivitelerin-
de” hem anne, babalar hem de çocukları çok eğlendi. Açık alan 

etkinlikleri ile eş zamanlı olarak gerçekleşen yetişkin hemofilik 
ve yakınlarına yönelik “kapalı alan aktivitelerinde” hemofilikler 
ve yakınları için özel olarak el becerilerini ve matematiksel dü-
şünce gücünü arttırmayı, birlikte hareket etme bilincini oluş-
turmayı ve ekip ruhunu benimsetmeyi amaçlayarak tasarlanan 
aktivitelere kampçılarımızın yoğun ilgisi oldu.

 Kampın 4. Günü (20 Temmuz 2017), bilimsel programımız 
Uzm. Dr. Başak Koç Şenol’un “Profilaksi Tedavisi ve Hemofilide 
Genel Sorunlar” başlığında gerçekleştirdiği oturumu ile başla-
dı. Sayın Şenol oturumunun sonunda katılımcılardan gelen so-
ruları yanıtladı. Ardından Prof. Dr. Ergül Berber ‘in “Sağlığımızı 
Belirleyen Genetik Etkenler” konulu oturumu başladı. Sayın 
Berber, katılımcılardan gelen ve en çok merak edilen gen teda-
visi ve hastalığın genetik etmenleri ile ilgili soruları yanıtladı.

 Hemofiliklerin bedensel gelişimleri ve eklemlerinin güçlen-
mesinde yüzmenin önemli etkisi olduğundan kamp boyunca 
her gün 15:30 ile 18:30 saatleri arasında spor eğitmenimiz Du-
ran Arslan eşliğinde Havuz Ve Su Sporları yapıldı ve yüzme bil-
meyen kampçılara eğitmenimiz tarafından özel ders verildi. 

 Dolu dolu geçen bir kamp organizasyonun son akşamında, 
dernek başkanımız Sayın Prof. Dr. Bülent Zülfikar kampımız-
daydı. Kampçılarla birebir ilgilenerek sohbet eden başkanımız, 
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yaptığı selamlama konuş-
masın ardından hemofilide 
son gelişmeler hakkında 
güncel bilgileri katılımcıları-
mız ile paylaştı. Sayın Zülfi-
kar, 12-15 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Antalya’da gerçek-
leştirilen 14. Türkiye Hemofili 
Kongresinde emeği geçen-
leri sahneye davet ederek 
teşekkür konuşmasını ger-
çekleştirdi. 

 Konuşmalardan sonra, 
daima hemofiliklerin ve ya-
kınlarının sorunlarına çare 
olmak için bilgileri, tecrübe-
leri artırmak ve paylaşmak 
için çıktığımız yolda 25.yılı-
mızı tamamladığımız 2017 
senesinde; geçmişten günü-
müze biriktirilen hatıraların yeniden hafızalarda canlanmasına 
vesile olan fotoğraflardan ve emektar anne, babaların, hoca-
larımızın ve dernekle tanıştığında çocuk olan şimdi yetişkin 
bir birey olan gençlerimizden gelen videolardan oluşan “25. 
Yıl Sunumu” izlendi. Duygusal anların yaşandığı sunumun ar-
dından kapanış programımız katılımcıları ruhuna işleyen “Din-
leti” ile başladı.

 Programımız Genç Hemofili Müzik grubunun veda konser-
leri ile devam etti. Bir kez daha mükemmel bir performansa 
imza atarak bütün katılımcılarımıza keyifli anlar yaşatan genç 
hemofilikler konserlerini yoğun ilgi ve alkışlarla sonlandırdı-
lar. Genç Hemofili Veda Konserinin ardından ikinci kez düzen-
lenen O Ses Hemofili yarışmasının finalistleri tek tek sahneye 
çıkarak performanslarını sergilediler. Finale büyük bir özveri 
ve heyecanla hazırlanan finalistlerimizin heyecanları gözlerden 
kaçmadı. Gecenin birincisi jüri oylamasıyla belirlenecek olan fi-
nal yarışmasında, özel olarak belirlenen jüri üyelerimiz her per-
formansı değerlendirdi. Gecenin birincisi açıklanmadan önce, 
aktivite yöneticilerinin gözlemlerine dayanarak kamp boyunca 

en iyi performansı sergileyen 3 yetişkin ve 3 çocuk katılımcı be-
lirlendi. Yarışmacılarımız, Sayın Doç. Dr. Haluk Zülfikar hocamız 
tarafından kendilerine ödüllerini takdim etmek üzere sahneye 
davet edildiler. Gecenin sonuna gelindiğinde heyecanla bekle-
nen O Ses Hemofili ve Yetenek Sizsiniz Hemofili yarışmalarının 
birincileri açıklanmak üzere tüm finalistlerimiz sahneye çağırıl-
dı, kendilerine bu cesaretleri ve mükemmel performansların-
dan ötürü teşekkür edilerek gecenin birincisine Doç. Dr. Haluk 
Zülfikar tarafından ödülü takdim edildi. Programın sonuna ge-
lindiğinde tüm katılımcılarımızla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kamp sonunda katılımcılarımız bizlere memnuniyetlerini ifade 
ettiler. Bizler için çok değerli olan hemofili ve yakınlarından ge-
len güzel temenni ve teşekkürler aylar süren çalışmalarımızın 
karşılığı olarak bizleri ziyadesiyle memnun etti. 

Kampta emeği geçen kocaman yürekli tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, bir sonraki kampta görüşmeyi ümit ederiz.  

KAMP ORGANİZASYON KOMİTESİ

Kamp Organizasyon Komitesinde; Haluk Zülfikar, Fikret Bez-
gal, Gökhan Aktaç, Funda Ciga, Irmak Gümüştaş, Demet Mete, 
Cazibe Pekeş, Aslı Aydoğan, Sare Bahar Zülfikar, Melike Tekinel
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T
he Hemophilia Society of Turkey has been annually organizing summer camps 
which have brought together people with hemophilia and their relatives for 23 
years. The 23nd Hemophilia Camp of Turkey was held in DSI Drazali Recreati-
onal Facility, Bursa, between July 17 and 21, 2017, with the participation of 146 
people. The participation of 127 people with hemophilia, most of them were 

newly diagnosed, and their relatives. There were also 5 doctors, 3 nurses, 1 psychologist, 
and 2 sport instructors in the camp. 

The concept of this year’s camp was “Tracing The Treasure Chest”. This theme was se-
lected to create public awareness that we are chasing several issues throughout the 
life. The chest indicates the meaning of life, happiness, knowledge and health. Tracing 

HEMOPHILIA
CAMP OF TURKEY

“TRACING THE TREASURE CHEST”
JULY 17-21, 2017, DRAZALI/IZNIK
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the chest indicates our privileges and what we lose to get 
our privileges/health, the most important issue that we can 
lose. It is stressed that it should be “health” that we should 
actually chase.

The trip to İznik was started at 9:30 am from our associati-
on center on July 17th, 2017 for the participants from İstan-
bul. Our stuff responsible for the transfer were at the center 
of the Hemophilia Society of Turkey to meet the partici-
pants at 8:30am. The participants were offered some ref-
reshments and they signed the letter of consent. We, as the 
organization team, were ready to welcome the participants 
at the registration table in İznik. After they registered, they 
were directed to their rooms and given the camp T-shirt 
and hat that were custom designed.

The camp program started with “Welcome and The Im-
portance of Camp for Families” speech. Swimming and 
Sport instructors Mrs. Bal and Mr. Arslan shared informa-
tion about the morning sport activities and hydrotherapy 
(water therapy) program. They explained the rules that 
must be applied in the pool. The information about the tre-
atment services, self-infusion and psychological counseling 
appointment was explained to the participants during the 
opening. Then, the camp rules were read to the participants 
to get them the camp awareness. The opening of the camp 
ended with the speech of Assoc. Prof. Dr. Haluk Zülfikar in 
which he described the aim and the program of the camp. 
Finally, the camp organization committee who were called 
“The Red Dragons” were introduced to the participants.

The opening program started with the show of Jonglor 
whom the audiences waited for with excitement.  All the 
participants watched the show without taking a breath. 
Kaan Obus’s show was watched by everyone in pleasure 
especially by the children. After this awesome show, the 
program went on with “TRHD Theatre Group” show. The 
shows were prepared by our association’s members and 
volunteers. Then Kaan Obus was invited to the stage to 
perform the second part of his show. In this part, he per-

formed a wonderful magic show that was watched with 
great interest by the audience. Program continued with the 
Young Hemophilia Music Group show. The audience also 
very much enjoyed the songs they sang. The participants 
came together with the Young Hemophilia Music group af-
ter the dinner by the lake and they played and sang songs 
together. 

Our staff with their whistles called the campers for working 
out during early morning.  The morning workout planned 
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for the hemophiliacs by Swimming and Sport Trainer Mr. 
Arslan. The campers started the day with refreshed mind, 
rested body and cheerful spirit with the mornig physical 
exercise between 09:00 and 09:30 am. Then, the partici-
pants had their breakfast with the vamp song played at the 
background. 

Because swimming is important for hemophiliacs as it has 
a positive impact on physical development and strengthe-
ning of joints, water therapy sessions were conducted while 
swimming lessons were given for non-swimmers every day 
from 15:30pm to 18:30pm as well.

We had the cultural event, “Iznik Culture 
Trip”, on the second day of the camp (July 
18th, 2017). The trip started at 14:00 by 7 
minibuses and a guide and responsible 
stuff for each minibus. We visited İznik Aya-
sofya (Orhan) Mosque, the door of Lefke 
and the hill of Abdulvahap and our guide 
explained the history of these sites. We had 
picture taken all together at the end of the 
trip. After the dinner time, “That Voice Is 
Hemophilia” singing competition was orga-
nized for the 4th time, which was originally 
held firstly in summer camp of Dragos in 
2013.  15 contenders tried to win the song 
contest. The stage was made glorious with 
special sound and light system. Three adult 
contenders, four child contenders were the 
finalist of that awesome night. 

The third day the scientific program (19th 
July, 2017) continued with the speeches of 
the invited speakers. Assoc. Prof. Dr. Fatih 
Dikici interactively presented “The Treat-
ment of the Orthopedic Problems of the 
People”. Afterwards, Prof. Dr. Gulsum Ak 
made her speech “Importance of Oral and 
Dental Health in Hemophilia”. She focused 
on the basics of dental care and some other 
important details. Later on, examination for-
ms were prepared for the 53 patients who 
required medical examination. Orthopedic 
and oral health examinations of patients 
were performed by Assoc. Prof. Fatih Dikici 
and Prof. Gulsum Ak. The campers continu-
ed the day with swimming activities after 
the lunch. The second day was ended with 
“You Are The Talent “Hemophilia” contest. 
The winner was selected by the audience 

but it was not announced until the closing of the camp.  

The campers had enjoyed the camp by learning during 
outdoor and indoor activities that the children could also 
joined with their parents everyday between 14:00-15:30 
throughout the camp. Indoor activities were concurrently 
performed with the outdoor activities to improve the anal-
ytical thinking abilities and manual skills of adult hemop-
hiliacs and their relatives as well as to create awareness 
about the importance of team work. 

On The fourth day of camp, the scientific program star-
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ted with MD. Başak Koç. She gave information about the 
classification of factor levels, inhibitor development, and 
factor use by presenting cases during her speech titled 
as “Hemophilia treatment and the importance of prophy-

laxis”. Then, Prof. Dr. Ergül Berber talked about the recent 
developments in hemophilia gene therapy, which was the 
most interested topic by the participants. They answered 
the questions from the participants. 

On the last night of the very comprehensive camp organi-
zation, our president Prof. Dr. Bulent Zulfikar was also with 
us. He individually talked with the campers and he made 
salutation speech of the night. He also gave information 
about the recent developments about hemophilia. He also 
introduced the organizing committee members of the 14th 
Hemophilia Congress of Turkey that was held between Ap-
ril 12-15, 2017 in Antalya and thanked to them for their cont-
ribution. 

“The 25th Year” movie that showed memories and pictures 
form the past 25 year of the Hemophilia Society of Turkey, 
whose mission was to serve for the hemophiliacs and to 
provide solutions for the troubles of the hemophiliacs, wat-
ched on the last night made the participants got emotional. 
The closing ceremony continued with a concert of Young 
Hemophilia Music Group. Their performance was highly 
enjoyed and ended with strong applauses of the audience. 
Then “Samet Demir Stand-Up Show” began. The moments 
of laughter filled the hall with his show. Afterwards, the fi-
nalists of “That Voice is Hemophilia” contest sang their son-
gs subsequently. Before announcing the winner of the song 
contest, 3 adult and 3 child participants who demonstrated 
the best performance throughout the camp were presen-
ted with awards by Assoc. Prof. Dr. Haluk Zülfikar. At the 
final of the night, the winner of “That Voice is Hemophilia” 
contest was announced and Assoc. Prof. Dr. Haluk Zulfikar 
presented the winner with the award. The program ended 
by taking picture with all participants.

Leaving the camp was very emotional. Positive feedbacks 
from campers and society board made the organization 
committee happy. All campers took photos. After all mont-
hs of preparations, ambition and gratitude of the campers 
made us happy. Many thanks to all the members of the or-
ganization committee and we are looking to meeting new 
campers in the next organization. 

The Organization Committee

Haluk Zülfikar, Fikret Bezgal, Gökhan Aktaç, Funda Ciga, Ir-
mak Gümüştaş, Demet Mete, Cazibe Pekeş, Aslı Aydoğan, 
Sare Bahar Zülfikar, Melike Tekinel
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MUTLU, SAĞLIKLI,
YARATICI ÇOCUKLAR 
GÜNÜ 23 Eylül 2017, İstanbul

2
3 Eylül Cumartesi günü İstanbul Danimarka Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçek-
leşen  “Mutlu, Sağlıklı, Yaratıcı Çocuklar Günü” programına Türkiye Hemofili Derneği 
bünyesinden ailelerimiz de katıldı. Derneğimiz üyelerinden 4 ailemiz 23 Eylül Cumartesi 
Koç Üniversitesi Sarıyer Kampüsü’nde gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Çocuklar için düzenlenen bu eğlenceli ve öğretici günde derneğimize verilen kontenjan dahi-
linde katılan ailelerimiz çocuklarının mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olma yolundaki gelişim-
lerine katkıda bulundu. Mutlu, Sağlıklı, Yaratıcı Çocuklar Günü’nde ilkokul ve ortaokul çağındaki 
yüzlerce çocuk ve ailesi sağlıklı yaşamla ilgili aktivitelerle birlikte eğlenceli, öğretici, mücadeleyi 
ve takım çalışmasını destekleyen “Çocuklarla Zumba”, “Lego ® Festivali”, “Hummel Macera Par-
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Moleküler Bio. Demet METE
TRHD Sekreteri
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kuru” gibi çeşitli oyun ve etkinliklere katılma fırsatı buldu. Bu 
programların yanı sıra çocuklar, ana sahnede gerçekleştirilen 
sihirbaz gösterileri, Hans Christian Andersen’den masal oku-
maları, DJ performansları ve diğer etkinliklerle de eğlendi.
Programa katılan ailelerimizden gelen yorumlar:
23 Eylül’de düzenlenen neşeli, mutlu ve sağlıklı çocuk günü 
programınızda Ege ve biz çok eğlendik. Hazırlanan program 
ve aktiviteler Ege’nin keyifli zaman geçirmesini sağladı. Ege’nin 
mutlu olması ve eğlenceli zaman geçirmesi annesi ve babası 
olarak bizi de mutlu etti. Hepimiz için güzel bir gündü. Hazırla-
yan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ege özellikle Dr. 
Bülent amcasına teşekkür ediyor. Onu böyle güzel bir organi-
zasyona gönderdiği için.  Atiye -Murat –Ege ELAL

Öncelikle derneğinize böyle bir etkinliğe katılmamıza öncülük 
ettiği için teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerin devamını bekli-
yoruz. Erkinliğe giderken ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadık, 
belirtilen yer ve zamanda servis imkânı vardı. Servis bekleme 
alanında başka bir dernek üyesi aile ile tanıştık ve etkinlik bo-

yunca  onlarla beraber hareket ettik. Böylece çocuklar ve aile-
ler kaynaşmış oldu. Etkinlik amacı doğrultusunda açılmış olan 
aktivite istasyonlarını sırası ile gezdik ve çocuklarımız burada 
güzel vakit geçirdi. Bu aktiviteler arasında Lego sponsorlu-
ğunda çocuklarımız dilediği kadar Legolarla oynama imkânı 
buldu ve ücretsiz Lego hediye edildi. Becerilerini artırma yö-
nünde Sihirbazlık Okulu adı altında kurulan bölgede oyunlar 
oynayıp çeşitli kostümlerle fotoğraf çektirdiler. Çocuklar langırt 
sahasında futbolcu oldu ve belli bir bölgede sabit durmaları 
sağlanarak maç yaptılar. Sahne gösterileri ile dans etme, ma-
sal dinletisi, dj performansı ve sihirbazlık gösterilerinin izleme 
fırsatı yakaladılar. Çeşitli objeler dağıtılarak çocukların ( maske 
vb. )  eğlenmeleri sağlandı.5 saat gibi uzun bir süre durmamıza 
rağmen çocuklar hiç bir şekilde sıkılmadı.   Esra Savaş Çoban

Mutlu sağlıklı yaratıcı çocuklar günü tam anlamıyla harika bir 
gündü, çocuklarım çok eğlendi. Her şey güzel düşünülmüş, sı-
kılmadan geçen bir gün. Hazırlayan, emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim. Kendi adıma çocuklarım adına eğlence ama-
cına ulaşmıştır, mutlu sağlıklı yaratıcı çocuklar :)  Çiğdem Şenel

Hafta sonu çocuklarımla beraber ’’ mutlu çocuklar ’’ etkinli-
ğine katıldık. Bu etkinliğe katılmamıza vesile olan ’’ hemofili 
derneğimize ’’ ve etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederiz. Gerçekten çok güzel, eğitici ve eğlenceli bir etkinlikti, 
çocuklar kadar biz büyükler de çok eğlendik. Masal anlatımları, 
Lego oyun bölümleri, animasyon gösterileri, yarışmalar özel-
likle çocuklar tarafından eşlik edilen zumba dans gösterisi çok 
eğlenceliydi.  En kısa sürede görüşmek üzere,  tekrar teşekkür-
ler.  Canan Kızılay Aktaş
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Yeni Tanı
HEMOFİLİ

AİLE KAMPI- 2

T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD), kamu yararına çalışan dernek statüsünde ol-
manın bilinciyle yaptığı çalışmalar kapsamında 2.Yeni Tanı Hemofili Aile Kampı 
düzenledi. İlki geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen bilgilenme amaçlı Kampın 
ikincisi, 29- 30 Eylül- 1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İstanbul- Sir-
keci’de bulunan dernek merkezinde yapılan organizasyonumuzda son 2 yıl içe-

risinde çocuklarına hemofili tanısı konulmuş olan (çocuklarıyla beraber) 7 aile ve Kardeş 
dernek / merkez işbirliği içinde olduğumuz Kırgızistan’dan gelen 5 anne ağırlandı. Kamp 
süresince hemofili tüm yönleriyle ve tüm detayıyla anlatılıp tartışılırken;  tecrübeli aile-
lerin geçmişte yaşadıkları deneyimler ve hemofili sorununda çoğunlukla gözden kaçan 
psiko-sosyal yönüne de ağırlık verilerek, konular interaktif bir ortamda tartışıldı. 

Yeni Tanı Hemofili Aile Kampı-2; davetli katılımcıların öğleden sonra misafir edildikleri 
Sirkeci- Levni oteline yerleşmeleriyle başladı. Akşam vakti dernek yetkilileri ve katılım-
cı aileler bir araya geldiğinde İdari Başkan yardımcısı Gökhan Aktaç’ın video eşliğinde 
Türkiye Hemofili Derneğini tanıtan sunumu ile eğitim kampı başlamış oldu. Sunumda; 
derneğimizin tarihçesi, vizyonu, misyonu, amaçları, hizmetleri, sosyal ve tıbbi faaliyetleri 
katılımcılarla paylaşıldı. Daha sonra davet edilmiş olan aileler kendilerini tanıttılar. Aileler 
hemofili ile nasıl tanıştıklarını, bebeklerine hemofili tanısı konulduğu andaki duygularını 
ve evlatları için beklentilerini paylaştılar. Dernek Denetim Kurulu üyesi ve kendisi de he-
mofili olan Ali Çıkan ailelere hemofiliyle yaşama konusunda tecrübelerini aktardı. Dernek 
Koordinatörü Funda Ciga, başlayan kamp programının içeriğinden ve dernek psikoloğu 
Irmak Gümüştaş, bu kamptan en verimli şekilde nasıl yararlanabileceklerine dair bilgiler 
aktardı. Yapılan ikramın ardından kampın ilk akşamki oturumu sonlandı.  

Funda ÇİGA
TRHD Koordinatörü

Irmak Gümüştaş
TRHD Uzman Klinik Psikolog
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İkinci gün TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar açılış ko-
nuşması ile davetli katılımcılarla tek tek selamlaştı. Akabin-
de aile eğitimine yönelik 75 dakika süren hareketli bir su-
num gerçekleştirdi. Hocamız hemofilinin tanımı, tarihçesi, 
nedeni, tanı konulmasını, erken ve geç dönemde yol açtığı 
sorunları, çözüm yollarını, hastalığın tedavisini ve özellikle 
son yıllarda bu alanda yaşanan bilimsel-tıbbi-sosyal-en-
düstriyel düzeydeki gelişmeleri anlaşılır bir dille katılımcıla-
ra anlattı. Katılımcılardan gelen sorulara verdiği cevaplarla 
konunun daha da detaylı açıklamasını gerçekleştirdi. Ardın-
dan günün 2.konuşmasını dernek yönetim kurulu üyemiz 
ve Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Ergül 
Berber hemofili ve kalıtım / genetik konusundaki sunumu 

ile yaptı. Dr. Berber, hemofili için genetik tanının önemini 
vurgulayarak, ülkemizdeki mevcut uygulamalar ve gele-
cekteki çalışmalardan bahsetti ve oldukça karmaşık olan 
genetik konusunu ailelerin anlayacağı düzeyde yalın bir 
anlatımla umut dolu olarak yaptı. Konuşmaların arkasın-
dan verilen kısa arada günün aile fotoğrafı çekildi. Davetli 
katılımcılar, konuşma yapan eğitimciler ve organizasyonu 
yapanlar hep birlikte aile fotoğrafında yer aldılar. 

Hemofilikler için iş yaşamı, İş yaşamında hemofiliklerin ve 
onların ailelerinin sahip olduğu sosyal haklar konusu; der-
nek yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda sosyal medya ve 
genç hemofili grubu sorumlusu olan İnt. Dr. Caner Dadak 
tarafından anlatıldı. Kendisinin de hemofili olduğunu, okul 
hayatında yaşadıklarından örnekler vererek anlattı. Hemo-
fili tanısını takiben Sağlık Müdürlüğüne yapılması gereken 
bildirimi, tedavinin esasını oluşturan ilaç alım karnelerini, 
kronik-ömür boyu süren hastalığı olanlara sağlanan hakla-
rın elde edildiği engelli raporunu, iş imkânlarını, emeklilik 
gibi birçok konuyu sunumunda dile getirdi. Evlatlarının tüm 

hayatı boyunca dikkate ala-
cakları sosyal ve bürokratik 
yaklaşımlar katılımcılar ta-
rafından can kulağıyla din-
lendi. 

Öğlen yemeği arasından 
sonra derneğin uzun süre 
yetkili kurullarında yer al-
mış olan Fatma Bali konuş-
masını yaptı. Hemofilik olan 
oğlu Ömer’in doğumundan 
17 yaşını kutladığı bugü-
ne kadar hem anne olarak 
hem de ailece yaşadıkla-
rını, geçen 17 yıl boyunca 
kazandığı bilgi ve tecrübe-
lerini davetli aileler ile pay-
laştı. Ailelere evlatlarının 
geleceği hususunda yaşan-
mış, gerçek hayat bilgileri 
verdi. Nasıl bir yaşam alanı 
olması gerektiğinden, ço-
cuğun spora olan ilgisinin 
nasıl yönlendirileceğinden, 
psikolojik olarak yaşadıkları 
evrelerden bahsetti. 

Hemofili evladı olan ve yö-
netim kurulu üyesi İsmail 
Balmumcu baba olarak 
duygularını, bilgilerini ve 
yaşam tecrübelerini dinle-
yicilerle oldukça içten yap-
tığı konuşması ile paylaştı. 

Burada özellikle babanın hemofilik oğluna desteğinin, ilgi-
sinin ve sevgisinin önemini vurguladı. Kırgızistan’dan gelen 
misafirlerimiz de söz alarak tercüman eşliğinde; kendi ya-
şadıkları tecrübelerden, ülkelerinde yaşadıkları zorluklardan 
ve bu kampta edindikleri bilgilerin ne kadar faydalı oldu-
ğundan bahsettiler. 

Bu bölüm 1.Yeni Tanı Hemofili Aile Kampına katılan ailele-
rimizin tecrübelerini aktardığı konuşmalarla tamamlandı. 

TRHD İdari Başkan Yardımcısı
Gökhan AKTAÇ

TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR 

TRHD Yönetim Kurulu Üyesi, AREL Üniv.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül BERBER 

TRHD yönetim 
kurulu üyesi, 
sosyal medya ve 
genç hemofili 
grubu sorumlu-
su İnt. Dr. Caner 
DADAK

Fatma BALİ-Hemofili Annesi 
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TRHD yönetim kurulu üyesi İsmail BALMUMCU

Önce Özlem Türkmen (şu an da 3 yaşına ulaşan hemofilik evladı olan 
anne) ve Tahsin Kalkan (şu anda 2,5 yaşında hemofilik evladı olan 
baba) konuşma yaptı. Kendilerinin davet edildikleri Ocak 2017’deki 
kamp öncesi ve sonrası hemofili hakkındaki düşüncelerinin nasıl 
değiştiğini ve kampın hemofili hastalığını kabullenmek açısından 
kendilerine ne kadar faydalı olduğunu aynı zamanda derneğimiz ile 
iletişim halinde olmanın önemini vurguladılar. 

Verilen aranın ardından dernekte sürekli olarak bulunan ve ailelerinin 
en büyük yardımcılarından biri olan Hemşire Hanife Özcan self in-
füzyonun öneminden ve faydalarından bahsetti. Ayrıca self infüzyon 
hakkında ailelerimize detaylı bir video izleterek, hayatlarını kolaylaş-
tıracak uygulama için onları cesaretlendirdi. Tedavi odasında aileler 
ile birlikte uygulamalı olarak self infüzyon eğitimi gerçekleştirdi. 

Günün son oturumu sosyal medya, iletişim, sosyal ilişkiler üzerine idi. 
Önce İnt.Dr.Caner Dadak sosyal medyanın önemini, etkin ve doğru 
kullanmanın yollarına ilişkin sunum yaptı. Ayrıca dernek web sitesi-
ni, sosyal medya hesaplarını tanıtarak hemofili konusunda, derneğin 
faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere nasıl ulaşılabileceğini anlattı. Ar-
dından İstanbul Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi, TRHD 
Bilim Kurulu Üyesi Doc. Dr. Haluk Zülfikar, Zor İnsanlar ve Başa Çıkma 
/ Doğru İletişim Kurma konulu bir sunum yaptı. Günlük hayatta karşı-
laştığımız zor insan tipleri ile yaşanan özel durumlara karşı bakış açı-
mızın önemini vurguladı. Bu tarz durumlarda uygulamamız gereken 
teknikleri interaktif olarak katılımcılarımıza aktardı. Bir anlamda aile-
lerin sosyal hayatta daha güçlü olmalarının, kendilerine güvenlerinin, 
mücadele ruhunun kendilerine kazandıracağı avantajları anlatarak on-
ları motive etti. Uzun eğitim günü dernek yetkililerinin, konuşmacıların 
davetli ailelerle birlikte yediği akşam yemeği ile tamamlandı. 

Aile kampının üçüncü günü Uzm. Dr. Başak Koç’un çocuk sağlığı 
ile ilgili sunumuyla başladı. Konuşmasında, çocuk gelişiminde tüm 
yaş gruplarına göre değinerek bütün ailelerinin yavrularına gelişim 
süreçlerinde nelere dikkat etmeleri, aşıları, tıbbi kontrolleri hakkın-
da bilgiler verdi. Ardından hemofili tedavisinde kullanılan tüm tıbbi 
ürünleri ve kullanım şekillerini detayıyla anlatarak aileleri bilgilen-
dirdi. Kısa bir aradan sonra; Uzm. Klinik Psikolog Irmak Gümüştaş 
hemofilikler ve aileleri için psikolojik desteğin öneminden bahsetti. 
Yaşanan ruhsal dönemlere, kişiye özel danışmanlığın önemine ve 
aile içerisindeki dengelerin korunmasına dair önemli bilgiler verdi. 
Hemofili gençlerimizden Psikolog Sezgincan Özpolat kendi dene-
yimleriyle profesyonel kimliğini harmanladığı bir sunum yaptı. Yeni 
doğandan çocukluk çağına kadar olan gelişim döneminde aile- ço-

cuk iletişimine değinerek; hemofilik çocuklara ailelerinin nasıl davranması gerektiğine dair bilgiler verdi.  Hemofilik üyele-
rimizden olan Serdar Karaman hemofili ile tanışmasını, tecrübelerini, geçmişte kısıtlı imkanlara sahipken yaşadığı olayları 
samimi ve esprili anlatımı ile ailelerimizle paylaştı. Ayrıca geçmişten günümüze gelişen tıbbi imkanlara değinirken hayatta 

Kırgız Anne (Mira Isabekova) ve
Tercüme eden Nadya Sağıroğlu

Hemofili Annesi Özlem TÜRKMEN 
Hemofili Babası Tahsin KALKAN 

TRHD hemşiresi Hanife ÖZCAN 
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her zaman umutlu olmak gerektiğini de vurguladı. Bu otu-
rumlarda katılımcılardan gelen sorular, öneriler, katkılar açık 
yüreklilikle dikkate alındı ve organizasyonun başarısı için de 
oldukça önemli bir gösterge oldu.  

Düzenlenmiş olan 3 günlük Yeni Tanı Hemofili Aile Kampı 
davetli katılımcılarına sunumların ardından katılım sertifika-
ları dağıtıldı. Daha sonra kaldıkları otelle işlemlerini tamam-
layan aileler ayrıldılar.

Yeni Tanı Hemofili Aile Kampına katılan davetli aileler ve 
Kırgızistan’dan gelen anneler kendilerine sunulan bu prog-
ramı, faydalı ve doğru bilgiye ulaşmış olmanın yanı sıra 
sosyalleşme, birbirlerini daha yakından tanıma açısından 
çok yararlı bularak, memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Bu 
memnuniyetler, eğitim kampının başlangıcında ve sonunda 
katılımcılara dağıtılan anketlerin analiziyle de kanıtlanmıştır. 
Değerlendirme; kampa katılan ailelere hemofili ile yaşamları 
arasında kurdukları bağı anlamaya ve kamp programını de-
ğerlendirmeye yönelik anketlerle yapılmıştır. 

Ailelerin çoğu çocuklarının vücutlarındaki morlukları fark 
etmeleri sonucunda hemofili ile tanıştıklarını, birkaç katı-
lımcı ise daha önce ailelerinde hemofili geçmişi olduğunu 
dolayısıyla tanışmalarının eski olduğunu belirtmişlerdir. Be-
beklerine hemofili tanısı ilk konulduğunda yaşadıkları üzün-
tü ve endişelerden bahsetmişlerdir. Kurumlar, doktorlar ve 
hastalığı araştırmak için faydalandıkları kaynakları yeterince 
güvenli bulamadıklarını, bu dönem içerisinde kendilerine 
destek veren kişilerin aileleri ve dostları olduğunu belirtmiş-
lerdir. Hasta yakınları süreç içerisinde karşılaştıkları en zor 
durumları; bilgi azlığı, kanamaların uzun sürmesi ve sürekli 
dikkatli olmak ile ilgili endişe-kaygı duygusu başlıklarıyla 
değerlendirmişlerdir. Yavrularının sağlıklı olarak büyümesi, 
eklem ve kas problemleri yaşamamaları, uzun etkili ilaçlar 

ve deri altı uygulamalarıyla tedaviye yeni girmesi muhtemel 
ilaçlarla ilgili umutlarını paylaşmışlardır. Özellikle Türkiye 
Hemofili Derneğinin güvenilir bir kurum ve güvenilir sağlık 
ekibiyle birlikte kendilerinin yanında olduğunu görmelerin-
den, 3 gün boyunca kendilerine sunulan faydalı bilgileri ilk 
ağızdan duymanın memnuniyetini belirtmişlerdir.

Yeni Tanı Hemofili Aile Kampı-2 ‘nin amacı bir önceki kampı-
mızda olduğu gibi; yeni doğan yavrusuna hemofili tanısı ko-
nan ailelerimizin kaygılarını giderebilmek doğru ve güncel 
bilgileri aktararak yeniden hayatın içine çekebilmek ve yal-
nız olmadıklarını göstermek idi. Ailelerimizden gelen mem-
nuniyet ifadeleri bizlere bir kez daha amacımıza ulaşmanın 
mutluluğu yaşattı.   

TEŞEKKÜRLER:

Kırgızıistan’lı hemofilik çocuğu olan anneler; Mira Isabekova, 
Tumarkul Kydyralıeva, Gulzat Barbıeva, Olga Belova, Zhyld-
yz Akchekırova 

Nadya Sağıroğlu; Rusça – Türkçe tercümeleri yapan hemofil 
eşi, TRHD üyesi

Özlem Türkmen; hemofili oğul sahibi anne

Tahsin Kalkan; hemofili oğul sahibi baba

Türkiye Hemofili Derneği Yetkili Kurullarına, Çalışanlarına ve 
Gönüllülerine  

HAZIRLAYANLAR

Bio. Funda Ciga

Uzm. Kln. Psk. Irmak Gümüştaş 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
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İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi,
TRHD Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR TRHD hemşiresi Hanife ÖZCAN 

TRHD yönetim kurulu üyesi
Uzm.Kln.Psk.Irmak GÜMÜŞTAŞ TRHD yönetim kurulu üyesi Serdar KARAMAN Psk. Sezgincan ÖZPOLAT 
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ENGELLİLER 
YÜZME ŞENLİĞİ

6 EKİM 2017,
BURHAN FELEK YÜZME SALONU,  İSTANBUL

28 - Yeni Faktör Dergisi



ET
Kİ

N
Lİ

KL
ER

İM
İZ

T
ürkiye Hemofili Derneği hasta ve yakınları ile birlikte Genç Hemofili Müzik Grubumuz, 
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen “Engelliler Yüzme Şenliği” programına katıldı. 4 genç, 4 çocuk 
hemofilik yüzme müsabakalarına katılırken; aileler, dernek çalışanımız ve Genç He-
mofili Müzik grubumuzdan oluşan 16 kişilik bir ekip ile biz de oradaydık.

Genç Hemofili Müzik Grubu’nun renklendirdiği organizasyon öncesinde, tüm çocukların diş 
muayeneleri yapılarak diş sağlığının önemi vurgulandı. Ayrıca diş problemi olan sporcular tes-
pit edilerek tedavileri için adımlar atıldı. 

Bedensel engelli, görme engelli, özel sporcular (otizm, down, mental retardasyon) ve hemofili 
hastalarından oluşan toplam 150 engelli yüzme yarışlarına katıldı. Katılan tüm sporculara ma-
dalyaları verilerek katılımlarının ödüllendirilmesiyle program son buldu. 

Özellikle engellilerin yaşamında büyük fark yaratan yüzme, ortak aktiviteler ile büyük katkı sağ-
lıyor. Artan yüzme havuzları ile farklı gruplardan insanlar gibi hemofilikler de bu gelişimden 
olumlu etkileniyor.

Moleküler Bio. Demet METE
TRHD Sekreteri
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30. AVRUPA HEMOFİLİ 
KONSORSİYUMU (EHC)

TOPLANTISI
6-8 Ekim 2017, LİTVANYA

3
0. Avrupa Hemofili Konsorsiyumu (EHC) 2017 Konferansı 6-8 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında Litvanya’nın Vilnius kentinde Litvanya Hemofili Derneği ev sahipliğinde ger-
çekleşti. Avrupa’daki hemofili ve diğer nadir kanama bozuklukları bulunan hastaların 
en büyük toplantılarından biri olan bu etkinlik, sağlık uzmanları, araştırmacılar ve ilaç 
endüstrisinin temsilcileri de dâhil olmak üzere 300’den fazla katılımcıyı bir araya ge-

tirdi. Programa derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda hemofilik babası 
olan İsmail Balmumcu katıldı. 

Program; hemofili ve diğer nadir kanama bozuklukları bulunan hastaların tedavisi ve bakımı, 
yeni ürünler, gen terapisi, ortopedik konular, inhibitör yönetimi ve daha pek çok konuyu kap-
sayan bilimsel konferanslar, tartışmalar ve sempozyumları içermekte idi. 

Toplantının ilk günü 08:30 da EHC Başkanı Brian O Mahony ve ardından ev sahibi ülke Litvan-
ya Hemofili Derneği Başkanı Egidijus Šliaužys’ın açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuş-
malarından sonra EHC Genel Kurulu toplantısına geçildi. Genel kurul Avrupa Hemofili Kon-
sorsiyumu üyesi 33 ülke temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Genel kurulda bir önceki dönem 
yönetim kurulu faaliyetleri sunuldu. Ardından yeni yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi. 
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İsmail BALMUMCU
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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2019 yılında yapılacak olan EHC toplantısının hangi ülkede ya-
pılacağı oylama ile seçildi. Finlandiya ve Makedonya’nın aday 
olarak katıldığı oylamada her iki ülke kısa bir tanıtım yaptı. Ta-
nıtımlardan sonra yapılan oylama çok çekişmeli geçti. Oylama 
sonucunda 18’e 15 oy ile Makedonya 2019 yılı EHC toplantısının 
yapılacağı ülke oldu.

2018 Yılı Avrupa Hemofili Konsorsiyumu toplantısının yapıla-
cağı ülke Azerbaycan’ın bir sunumu oldu. Dost ve kardeş ülke-
miz ve kardeş derneğimiz olan Azerbaycan Hemofili Derneği 
2018 için tüm katılımcıları ülkelerine davet etti.

Genel kurul toplantısının ardından yenen öğle yemeği sonra-
sı Multidisipliner işbirliği konusu ile ilgili olarak Prof. Michael 
Markis konuşmasını yaptı. Burada hemofilide korunma, yeni 
uygulamalar, çocukluk, profilaksi ve fizyoterapi, 
düzensiz kanamalar konularının altı çizildi. Dr. So-
nata Trakyminene, Litvanya ve Baltık ülkelerinde 
hemofili ve yaşadıkları hakkında tüm katılımcılara 
bilgi aktardı. EuroBloodNet toplantısında ise AB 
ülkelerinde finans, maksimum fayda ile ekonomik 
tüketim ve işbiriği alanlarında Prof. Michael Makris 
ve Amanda Bok konuşma yaptılar.

İkinci günün ilk paneli hemofilide obezite, fiziksel 
etkinlikler ve eklemlerin korunması üzerineydi. 
Aşırı kilo ve sağlıksız beslenmenin hemofilikler-
deki etkileri ve sıkıntılarının altı çizildi. Burada aşırı 
kilonun eklemlere ve faktör kullanım maliyetlerine 
yaptığı artışa değinildi.

Yeni Terapiler Konusunda Giueseppe Mazza; alı-
nan faktörler sayesinde bireyin yaptığı etkinliklerin 

artırılması ve sosyalleşme konularına 
değinirken, Litvanya’da çok sevilen 
basket sporu ile ilgilenen ve kuru-
lan hemofilik basketbol takımı örnek 
olarak gösterildi.

Yeni ürünler konusunda Prof. Flora 
Peyvandi hemofilideki üçüncü ku-
şak ürün gelişimi hakkında bilgilen-
dirmeler yaptı. Burada faktörlerden, 
yarı ömürlü ürünlerden sonra gele-
cek olan yeni ajanlardan ve bu ajan-
ların hemofiliklerin yaşam kalitesini 
artıracağından bahsetti.

Ortopedik konularda yaşanan sıkıntı-
lara Dr. Paul Giangrande değinirken, 
Ralf Kalinowski rehabilitasyon son-
rası kalça ve diz sorunları üzerinde 
durdu. Operasyonlardan sonra eg-

zersizlerin devamlılığı, kontroller ve kilo alınmaması konularına 
değinildi. RAS (radyoaktif sinovektomi), doğru ve düzenli evde 
bakım konuları ile oturumlar devam etti.

Oturumların ardından akşam yemeği kongrenin yapıldığı otel-
den ayrı Vilnius Grand Resort Otel’de gerçekleştirildi. EHC 
Başkanı Brian O’Mahony ve Litvanya Hemofili Derneği Başkanı 
Egidijus Sliaunzys konuşma yaptılar. EHC Başkanı O’Mahony 
konuşmasında herkese hoş geldiniz derken EHC’nin büyük bir 
aile olduğundan bahsetti.

Son gün ise yarım gün olmasına rağmen oldukça yoğun geç-
ti. İnhibitör gelişimi, kanayan kadınlar konusunda hamilelik ve 
süreçleri üzerine konuşmalar devam etti. Başkanların kapanış 
konuşmalarının ardından 2017 Yılı EHC toplantısı bitmiş oldu.

Yeni Faktör Dergisi - 31



ET
Kİ

N
Lİ

KL
ER

İM
İZ

TRHD
SAĞLIK BAKANLIĞI

Ziyareti
01 Kasım 2017, Ankara

T
.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih ve 2017/13 
sayılı genelgesi ile hemofili reçeteleri yazımı ile ilgili 18-21 yaş sınırlaması getirilmiş ve 
bahse konu genelge ile 21 yaş üstü hemofili hastalarımızın ilaç alamama mağduriyeti 
oluşmuştur. 

Bu mağduriyete binaen Türkiye Hemofili Derneği olarak 31.10.2017 tarihinde dernek merkezi-
mizde erişkin hemofili hastalarımıza yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmış ve yaşanan mağ-
duriyetin giderilmesi için ilgili bakanlıklara müracaat etmek ve çözüme ulaşmak amacı ile Edir-
ne İl Temsilcimiz Sinan Baş ve Bolu İl Temsilcimiz Cemal Kurukan görevlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda temsilcilerimiz 01.11.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’ne giderek genelgenin yayınlanması sonrası yaşanan sorunları dile getirmiştir. İlgili Da-
ire Başkanlığınca genelgenin iptal edilmesi ve yaş sınırının kaldırılarak çocuk hematologlarının 
erişkin hemofili hastalarına yönelik olarak da ilaç, tetkik ve tedavi hizmeti verilebileceği yönün-
de yeni bir düzenlemenin en kısa sürede uygulamaya başlanacağı sonucuna varılmıştır. En son 
aldığımız bilgiye göre de konuyla ilgili yeni bir genelgenin yazıldığı, Sağlık Bakanlığı’nda imza 
aşamasında olduğu ve en kısa zamanda yayımlanacağı bilgisi alınmıştır.

Hemofili hastalarını ilgilendiren her alanda olduğu gibi, yaşanan bu sorunun çözüme kavuştu-
rulması konusunda da Türkiye Hemofili Derneğimiz çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde ger-
çekleştirmiştir.

Sinan BAŞ
TRHD Edirne İl Temsilcisi

Cemal KURUKAN
TRHD Bolu İl Temsilcisi
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Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR’a GURUR 
“EN ETKİN AKADEMİK

YAYIN SAHİBİ
AKADEMİSYEN” SEÇİLDİ.

İ
stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitelerinin 12 Ekim 2017 tarihindeki 
açılışında 5275 akademik personelin (Bunların 1482’si profesör, 563’ü doçent, 900’ü yardım-
cı doçent ve 2330’u diğer (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman...) bulunduğunu 
bildirdi. Bunlar arasında 2016 - 2017 “Yüksek Etki Değerli Bilimsel Çalışma Ödülü” ilk sırada 

dernek başkanımız Prof. Dr. O. Bülent Zülfikar’a verildiğini bildirdi.  Ayrıca bu haber üniversi-
tenin web sitesinden de duyuruldu (http://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/istanbul-universite-
si-2017-2018-akademik-egitim-yili-acilis-toreninde-ogretim-uy-33006B006A006900350048
004A0055006700490055003100). 

Değerli başkanımıza derneğimiz adına minnetle teşekkürlerimizi sunar, başarılarının daim ol-
masını dileriz.
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EHC İNHİBİTÖR
SUMMİT 2017

30 Kasım - 3 Aralık 2017

Avrupa Hemofili Konsorsiyumunun katkılarıyla düzenlenen “EHC (Avrupa Hemofili Konsor-
siyumu) İnhibitör Zirvesi” toplantısı 30 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihileri arasında İrlanda’nın 
Dublin şehrinde gerçekleşti.

Programın ilk günü (30.11.2017) akşam saatlerinde program sorumluları tarafından “hoş geldiniz” 
konuşması ile başladı. Toplantı hakkında ön bilgiler verilerek akşam yemeğine geçildi. Yemek 
saatinde farklı ülkelerden gelen inhibitörlü hastalar birbiriyle tanışma kaynaşma fırsatı yakaladı. 

Programın ikinci günü (01.12.2017) sabah kahvaltısında her yaştan inhibitörlü hastalar ile tanışmak 
heyecanlandırırken merak da uyandırıyordu. Yaka kartımda “Turkey” yazısını gören yabancı bir 
kadının farklı aksanla “merhaba” deyişi heyecanımı daha da arttırdı. Farklı kültürdeki hastaların 
sorunlarını ve yaşam kalitelerini, en önemlisi de inhibitör hakkındaki yeni gelişmeleri çok merak 
ediyordum. 

Yemek sonrası toplantı salonuna geçilerek genel bilgiler verildi. Dr. Dan dan Hart; inhibitör ge-
lişimi, tedavisi ve yeni gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İnhibitörlü hastalar için 
üretilen yeni ilaçlar ve “Hemlibra-Emicuzumab hakkında bilgi verdi. Sonrasında katılımcılardan 
gelen sorular cevaplandı. 

Öğleden sonra,  farklı yaş gruplarından tartışma/sohbet grupları oluşturuldu. Hemofililerde or-
taya çıkan inhibitörün getirdiği sorunlar, ilaç teminleri, tedavi imkânları hakkında bilgi alışverişi 

Veyis ERDOĞAN
TRHD Üyesi
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yapıldı. Her hastanın ülkesinde bulunan imkânlardan ve sorun-
lardan bahsedildi.

Akşam yemeği sonrasında,  daha önce yapılmış olan her yaştan 
inhibitörlü hastaların hikâyeleri bir film şeklinde yayınlandı. Bu 
filmde; inhibitörlü hastalar kendilerini ve yaşadıklarını anlattı. 

 Programın üçüncü günü (02.12.2017) sabah kahvaltı sonra-
sında Dr. Alison Dougall,  hemofili ve inhibitörlü hastalarda diş 
tedavisi hakkında bilgi verdi. Hematolog Dr. Beatrice Nolan, in-
hibitör gelişimi ve tedavisi ile inhibitörlü hastalarda “İTT( immun 
tolerans)” tedavileri hakkında bilgi verdi. Tedavi olan hastaların 
gelişimleri, tedavinin süreçleri ve sonuçları paylaşıldı. Tedavi edi-
len bir hasta konuşma yaptı, tedavinin erken yaşta daha olumlu 
sonuç verdiği belirtildi. 

Öğleden sonra,  farklı yaşlardan bireyler bir araya getirilerek tar-
tışma/sohbet kulübü oluşturuldu. Hemofililerde bulunan inhibi-
törün getirdiği sorunlar, ilaç teminleri, tedavi imkânları hakkında 
bilgi alışverişi yapıldı. Her hastanın ülkelerinde bulunan imkân-

lardan ve sorunlardan bahsedildi. Hastaların özel hayatları ve iş 
hayatlarındaki sorunlar paylaşıldı, tecrübeler aktarıldı.  Akşam 
saatlerinde hemofili hastalarının yapabileceği sporlar ve aktivi-
teler hakkında bilgiler verildi. 

Programın son günü (03.12.2017)  kahvaltı sonrasında Hemofili 
hastalarına hakları anlatıldı ve kendilerini savunabilecekleri bilgi-
ler aktarıldı. Program sonunda; sorumlular tarafından organizas-
yon konusunda fikir alışverişi yapıldı, konuşmacı ve katılımcılar 
hakkında öneriler dinlendi ve programın kapanışı yapıldı. 

İnhibitör Zirvesi sayesinde hemofili hastaların en büyük sorun-
larından biri olan “inhibitör” hakkında kapsamlı bilgiler edindim. 
Diğer hemofili hastalarıyla tanışma fırsatı bularak, farklı ülkeler-
den inhibitörlü hastaların sorunlarını ve imkânlarını öğrenme 
fırsatı buldum. Ülkemizin Hemofili ve İnhibitör konusundaki tec-
rübelerinin, imkânlarının ve tedavi planlamalarının eş değerde 
olduğunu gördüm. Bu bilgileri edinmemde desteği olan Türkiye 
Hemofili Derneği ve Avrupa Hemofili Konsorsiyumu’na (EHC) 
teşekkür ederim.
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T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD) başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar ile 1-2 Aralık tarih-
lerinde Dünya Hemofili Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Uluslarası Von 
Willebrand Sempozyumu’na katıldık. Türkiye ile birlikte 16 ülkeden yaklaşık 35 ka-
tılımcı vardı. Bu katılımcılar; hastalardan, hasta yakınlarından, doktorlardan ve Ulu-
sal Hemofili Dernek görevlilerinden oluşmaktaydı. Katılım gösteren ülkeler arasında 

Almanya, Amerika, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Honduras, 
İtalya, Kolombiya, Lübnan, Macaristan, Meksika, Sudan ve Tayland vardı.

Uluslararası
Von Willebrand

Sempozyumu
1-2 Aralık 2017, Prag

Şeyma TANRIVERDİ
TRHD  Üyesi
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Sempozyumun ilk günü öğleden önce hastalık hakkında genel bil-
gilendirme, klinik yönetimi, kanama bozuklukları olan kadınlar hak-
kında sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise iki panel vardı. İlk panel-
de Kolombiya’dan ve Fransa’dan gelen 2 Von Willebrand hastası, 
hastalık geçmişlerini ve hastalıklarının hayatlarını nasıl etkilediğini 
anlattı. İkinci panelde ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 
(Honduras, Hindistan, Güney Afrika, Tayland) gelen hasta yakınları, 
sağlık uzmanları ve Ulusal Hemofili Dernek görevlileri; ülkelerindeki 
Von Willebrand durumunu, karşılaştıkları zorlukları ve sahip olduk-
ları imkânları anlattılar.

İkinci güne; Meksika, Lübnan ve Sudan’dan gelerek ülkelerindeki 
sosyal yardım projelerini anlatan dernek görevlileri ve hastalarının 
paneliyle başladık. Daha sonra gün boyu Von Willebrand hastalığı-
nın bilinirliliğini ülkelerimizde nasıl arttırırız, hasta yakınlarını nasıl 
güçlendiririz, farkındalığı artırmaya yönelik neler yapılabilir gibi ko-
nular konuşuldu.

Bu sempozyum, aslında hastalığımızın Dünyanın dört bir yanında 
ne kadar yaygın olduğunu görmem, dil, din, ırk farketmeksizin çoğu 
hastanın aynı sorunlarla karşı karşıya geldiğini anlamam için güzel 
bir fırsat oldu. 

Sempozyumda paylaşılanları dinledikçe, yalnız olmadığımızı ve 
aslında tüm ülkeler elele verip güçlerimizi birleştirirsek, çok daha 
güzel şeyler ortaya çıkarabileceğimizi farkettim.
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ULUSLARARASI TÜRKİYE
KANAMA BOZUKLUKLARI VE 

DİŞ HEKİMLİĞİ
SEMPOZYUMU & ÇALIŞTAYI

 7– 8 Aralık 2017

İ
stanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) ve Dünya 
Hemofili Federasyonu’nun (WFH) birlikte düzenlediği ve ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen 
“Uluslararası Türkiye Kanama Bozuklukları Diş Hekimliği Çalıştayı & Sempozyumu”, İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 7 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşti. Çalıştaya 13 ayrı kurumdan 45 davetli katıldı.

Uluslararası Türkiye Kanama Bozuklukları Diş Hekimliği Çalıştayı  & Sempozyumu açılış konuş-
maları ile başladı. Konuşmalar; TRHD Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, WFH Av-
rupa bölge yöneticisi Yulian Tsolov,  WFH Dental Komite Başkanı Dr. Alison Dougall, İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak, TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar tarafından gerçekleştirildi. Geçmişten günümüze yapılan faaliyetler ile gelecek he-
defleri konusunda bilgi verdiler ve sempozyuma gösterilen ilgiden ve işbirliğinden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek verimli bir çalışma ortamı olmasını dilediler.

Prof.Dr. Gülsüm AK
TRHD  Başkan Yardımcısı
İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanı 
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Düzenlenen çalıştayda, hemofili hastalarının ağız 
sağlığı ile ilgili yaklaşımları ve tedavileri tartışılarak 
ele alındı. 
Yapılan konuşmalarda; Prof. Dr. Bülent Zülfikar 
“Türkiye’de Hemofilinin Önemi” hakkında, İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Gülsüm Ak “Hemofili Hastalarının Dental Tedavi-
lerine Cerrahi Yaklaşımda Lokal önlemler ve Yeni 
Teknolojileri», Prof. Dr. Can Dörter “Yetişkin Hemo-
filik Hastalarda Çürük Kontrolleri ve Tedavisi”, Dr. 
Alison Dougall “Dental Prosedürlerdeki Risklerin 
Değerlendirilmesinde Uygun Müdahaleler”, Prof. 
Dr. Korkud Demirel “Sistemik Açıdan Periodontal 
Hastalıkların Biyolojik Yükleri”, Prof. Dr. Cem Do-
ğan “Pediatrik Hemofili Hastalarında Koruyucu 
Yaklaşımlar” konularında, Dt. Mert Açıkgöz Türki-
ye›de düzenlenen «Türkiye Hemofili kamplarında 
Ağız Sağlığı Eğitimleri»nin nasıl yapıldığına yö-
nelik bilgiler verdiler. Ayrıca, Hemofili hastaları ve 
yakınları Diş Hekimliği Fakültesine davet edilerek 
Çalıştaya katılan öğretim üyeleri tarafından mua-
yeneleri yapıldı.

Çalıştay sonunda; İstanbul Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesi’nin, Dünya Hemofili Derneği’nin ve 
Türkiye Hemofili Derneği’nin işbirliği ile hemofili 
hastalarının ağız sağlığını korumak ve hastaların 
ihtiyacı olan diş tedavilerinin uygulanmasını sağla-
mak amacıyla, diş hekimliği uygulamaları multidi-
sipliner bir yaklaşımla gözden geçirildi ve tartışıldı.

Uluslararası Türkiye Kanama Bozuklukları Diş He-
kimliği Çalıştayı & Sempozyumu Çalıştaya katılan 
katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
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3. ULUSLARARASI

BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK 
VE BAKIM KONGRESİ

29 Kasım - 02 Aralık 2017

İnt. Dr. Caner DADAK
TRHD  Yönetim Kurulu Üyesi

3
. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul Sağlık Fuarı (İstanbul Health 
Expo) bünyesinde 29 Kasım – 2 Aralık 2017 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşti. SADEFE’nin (Sağlık ve Sosyal Hizmet Dernekleri Federasyonu) 
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile ortaklaşa düzenlediği kongre ülke genelinde sağlık ve bakım hizmetleri alanında 

faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya getirmek ve bu alanda çalışan kişilerin özellikli alan-
da eğitim almasını hedeflemekteydi. Kongre programı çerçevesinde her gün 6 ayrı salonda eş 
zamanlı olarak farklı konu başlıklarında düzenlenen sempozyumlarda katılımcılar ilgi duydukları 
veya görev yaptıkları alandaki paydaşlar ile bir araya gelme fırsatı buldu. Biz de Türkiye Hemofili 
Derneği olarak 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen Nadir Hastalıklar Sempozyumu programına 
dahil olarak bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmak ve bilgilerimizi güncellemekle birlikte diğer 
katılımcılara hemofiliyi anlatma fırsatını yakaladık.

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Uğur Özbek, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Ferda 
Özkınay kendi branşlarındaki nadir hastalıklarla ilgili tecrübelerini paylaştı. Başkanlığını derneği-
miz bilim kurulu üyelerinden İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Ovalı’nın yaptığı 2. oturumda ilk 
olarak Doç. Dr. Gül Nihal Özdemir hemofili tedavisindeki güncel durumu ve gelecekte kullanıma 
girecek tedavileri aktardı. Ardından başkan yardımcımız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı “Hemo-
fili’de 2023 Hedefleri” başlıklı konuşması ile nadir hastalıkta ideal bir bakımın ve yönetişimin nasıl 
olması gerektiğini hemofili örneği üzerinden anlattı. Oturumun son konuşmasında yönetim kurulu 
üyelerimizden hemofili hastası Stj. Dr. Caner Dadak nadir hastalık çalışmalarında STK’ların rolünü 
yine hemofili tecrübesi üzerinden dinleyicilerle paylaştı. Tartışma bölümü ve yemek arasının ar-
dından sempozyumun 3. ve son oturumuna geçildi. Bu oturumun ilk konuşmasında Uzm. Dr. Ece 
Keskin talasemi hastalarına ve taşıyıcılarına uygulanan preimplantasyon dönemi tanı ve tedavi 
yöntemlerini anlattı. Sonrasında Doç. Dr. Emre Tepeli son aylarda kamuoyunda da sıkça yer alan 
SMA (spinal musküler atrofi) hastalığının tanı ve tedavisinde uygulanan yöntemler ve bu yöntem-
lerin maliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Günün son konuşmasında Haseki Eğitim Araştırma 
Hastanesi bünyesindeki genetik tanı laboratuvarının işleyişini ve nadir hastalıklarla ilgili yaptıkları 
çalışmaları merkezin genetik uzmanlarından Uzm. Dr. Hasan Taşlıdere dinleyicilerle paylaştı. Tüm 
konuşmaların tamamlanmasının ardından sempozyum başkanı Prof. Dr. Hamza Müslümanoğlu 
günün değerlendirmesini yaptı.

Dinleyicilerden gelen soruların cevaplanması ve tartışmanın ardından sona eren sempozyumun 
benzer diğer etkinliklerle birlikte, hemofili gibi nadir hastalıkların toplumdaki bilinirliğinin artması 
ve sağlık otoritesince daha çok dikkate alınması konusunda atılacak adımları daha da hızlandır-
masını temenni ediyoruz.
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Kitap Tanıtımı:
Franz Kafka’dan “Dönüşüm”

 İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonun ilk ser-
gisinde ressam Hanefi Yeter’i ağırlıyor. Eser çeşitliliği 
ve kompozisyonlarıyla dikkat çeken, yapıtlarının mer-
kezine “insan”ı koyan sanatçının sergisinde resimlerin 
yanı sıra heykel ve seramik eserler de yer alıyor. İnsa-
nın sosyal ve politik gelişmeler karşısındaki sorunlarını, 
hüzünlerini, sevinçlerini tuvaline aktaran sanatçının 50 
yıllık birikimi ve üretimi bu sergiyle gözler önüne serili-
yor. 90’ın üzerinde kişisel sergi açan, çok sayıda karma 
sergiye katılan ve eserleri çeşitli müze ve özel koleksi-
yonlarda yer alan Hanefi Yeter’in ‘Evvel’ adını verdiği 
retrospektif sergisi 31 Ekim’den 16 Aralık 2017 tarihine 
kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak 
ziyaret edilebilmektedir. 

Sezgin Can Özpolat 
TRHD Üyesi

Bu hafta yeni çıkan kitaplardan birini seçmek yerine Franz Kafka’nın unutulmaz eserlerinden biri 
olan Dönüşüm’ü tanıtıyoruz. İlk kez 1915›te yayınlana hikaye kumaş pazarlamacısı olan Gregor Sam-
sa’nın uykusundan kocaman bir böceğe dönüşerek uyanmasıyla başlıyor ve giderek gerçeklikle kur-
macanın sınırlarını zorlayan müthiş bir anlatıma dönüşüyor.

Hanefi Yeter’in 50 Yıllık Sanat Yolculuğu: Evvel

Kulislerden Şarkılar:
Mehmet Erdem
Kardeş Türküler ile başlayan müzikal yolculuğunu, 2012 tarihli solo 
albümü ‘Herkes Aynı Hayatta’ ile sürdüren ve kısa sürede Türkiye 
popüler müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Meh-
met Erdem, özel bir projeyle İş Sanat sahnesine konuk oluyor. 30 
Kasım 2017 tarihinde 20:30’da Mehmet Erdem sizleri bekliyor ola-
cak. Bilet fiyatları 50TL ile 20 TL arasında değişiyor.
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Üyelerimizden Haberler
Duyurular

Türkiye Hemofili Derneğimizde 2015 yılından beri büyük 
özveri ile çalışan dernek koordinatör sekreterimiz Funda Çi-
ga’nın oğlu olmuştur. Bebeğinin ailesine ve çevresine hayırlı 
bir evlat olmasını diler, sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni 
ederiz.
Derneğimizin üyesi ve gönüllüsü Nurcan Şimşek’in kızı ol-
muştur. Bebeğinin ailesine ve çevresine hayırlı bir evlat ol-
masını diler, sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ederiz.

Derneğimizde yıllardır büyük bir özveri ile çalışan dernek 
psikoloğumuz Irmak Gümüştaş dünya evine girmiştir. 

Derneğimiz üyelerinden aynı zamanda Genç Hemofili İletişim 
ve Etkinlik Sorumlusu Deniz Caner Tan dünya evine girmiştir.

Derneğimiz üyelerinden Yaşar Adalı dünya evine girmiştir. 

Dünya evine giren çiftlerimize mutluluklar dileriz.

MUTLUYUZ... MUTLUYUZ...

Dünya evine giren çiftlerimize mutluluklar dileriz. 

Genç Hemofilinin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan dernek üyelerimizden Rabia Bali 
Gaziantep’te doktor ve Genç Hemofili Etkinlik Sorumlusu Sezgin Can Özpolat da Bilecik’te psikolog olarak göreve 
başladı. Meslek hayatlarının mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini gönülden dileriz. 

HATIRLATMA !
Aidat ve bağışlarınızı altta yer alan banka hesap bilgilerinden derneğimiz adına havale veya eft yöntemi ile gönderebilirsiniz.
Bağışlarınız için tüm hemofili hastaları ve aileleri adına sizlere teşekkür ederiz!

TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ BANKA IBAN NUMARALARI:
İş Bankası Galata Şubesi
TR75 0006 4000 0011 0211 1796 87

Halk Bankası Unkapanı Şubesi
TR24 0001 2009 8180 0016 0000 03

Türkiye Hemofili Derneği olarak hemofiliklerin yoğun olarak yaşadığı belli başlı şehirlerde il temsilcilerimizi görevlendirerek ülkemizin dört 
bir yanındaki üyelerimize ulaşmak, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek ve bölgede verilen sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak adına 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 18. il temsilcimiz olarak Tokat şehrinde sayın Mustafa Tunç görevlendirilmiştir. 

Kendisine 0507 642 40 71 numaralı telefon ve mustafa.tunc@gop.edu.tr adresinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Yeni düzenlemeyle hekimler, kırmızı ve yeşil reçetelerde olduğu gibi Renkli Reçete Sistemi’ni kullanarak mor ve turuncu reçeteleri 
de elektronik ortamda yazabilecek. Kırmızı ve yeşil reçetelerin ardından ”mor” ve ”turuncu” reçeteler de artık elektronik ortama 
girdi. Kan pıhtılaşması ile ilgili sorunu bulunan hastaların kullandığı ilaçlar ”turuncu” reçete, kan ürünleri ile ilgili diğer ilaçlar ise 
”mor” reçeteyle alınıyor. Hastalar, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduklarında, ilaçlarını rahatlıkla temin edebilecek. Hasta, 
hastanede tedavi altında olsa bile mor reçetenin yazılma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Hemofili tedavisinde cilt altı yoluyla ve sadece haftada bir kez uy-
gulanan ilk ilaç FDA onayı aldı. Çocuk ve erişkin inhibitörlü hemofili 
A hastalarında, kanamaların önlenmesi ve azaltılması amacıyla cilt 
altı (subkutan) uygulanabilen Hemlibra® (emicizumab-kxwh) isimli 
ilacın rutin kullanımı 16 Kasım 2017 tarihi itibariyle FDA (U.S. Foo-
d&Drug Administration = Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) tarafından 
onaylanmıştır. İnhibitörlü çocuk ve erişkin hemofililerde gerçekleşti-
rilen uluslararası, çok merkezli 2 büyük bilimsel çalışmada, haftada 
1 kez cilt altına uygulanan Emisizumab’ın kanama sayısını belirgin 

olarak azalttığı gösterildi. Emisizumab, inhibitörlü hastaların teda-
visinde geçtiğimiz 30 yıl içerisinde geliştirilmiş olan ilk yeni ilaçtır. 
İnhibitörsüz hastalarda da çalışmalar devam etmekte olup gelecek-
te tüm hemofili A hastalarının tedavisi amacıyla kullanıma gireceği 
umulmaktadır. Kısa sürede ABD ve Avrupa ülkelerinde hastalara 
ulaştırılacağı beklenen ilacı şimdilik Türkiye’deki inhibitörlü hemofili 
A hastalarından klinik çalışmalara dahil eden çok kısıtlı sayıda hasta 
kullanabilmektedir. Ancak ülkemizin sağlık otoritelerinin değerlen-
dirmelerinin de devam ettiği düşünülmektedir.

Kurulduğu ilk günden beri derneğimiz üzerinde büyük emek-
leri bulunan Kamil Özpolat’ın babası, hemofili hastası Psk. 
Sezgin Can Özpolat’ın dedesi Battal Özpolat’ın vefat etmiştir. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz.

Derneğimizin işletme müdürlüğünü yapmış olan emektar 
babalarından Mehmet Çıkan’ın eşi ve denetleme kurulu 
üyemiz Ali Çıkan’ın annesi Sema Çıkan’ın vefat etmiştir. Mer-
humeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.

ÜZGÜNÜZ... ÜZGÜNÜZ...

Vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve hemofili dostlarına baş sağlığı dileriz.

42 - Yeni Faktör Dergisi
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Ülkemiz Hemofilikleri ve Ailelerine Özel Destek

Derneğimizde her Çarşamba 09:00 – 17:00 saatleri arasında
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca İstanbul

dışındaki hemofili hastaları ve yakınları için de internet üzerinden 
(skype, facetime, messenger vb.) online danışmanlık hizmeti 
verilebilecektir. Randevu ve bilgi için mesai saatleri içinde

0 212 526 08 43 no’lu telefondan Hem. Hanife Özcan ile iletişime 
geçebilirsiniz.

connect with us!

/turkhemoder




