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Dijital Okuma, Dergicilik Ve Hemofili

H
ep birlikte dergi ortamında olmayalı epeyce 
oldu. Umarım önümüzdeki günler (havaların kışa 
dönmesiyle birlikte) yapacağımız bilimsel ve sosyal 
etkinliklerimizde birlikte olma, dertleşme olanağı 
bulabileceğiz. Aslında dernek web sitesi aracılığıyla 

birbirimizden, yaptıklarımızdan daha erken bilgilenme olanağı 
var. Ancak “Faktör” adlı dergimiz, dijitalleşmeyle birlikte daha 
az sıklıkla sizin ellerinize ulaşmakta, dokunmanız - üzerinde 
tefekkür etmeniz için daha az zamanınız olmaktadır. Dijital 
okur-yazarlık, klasik okur-yazarlığa şimdilik galip gelmiş 
görünüyor. Yakın gelecekte de daha baskın olacağını 
hissettiriyor. Çin’de robot spikerin haberleri okumaya 
başladığını öğrenince sürecin hızla yayılacağı da kuşkusuz. 
Bizde başta web sitemiz olmak üzere değişik dijital mecraları 
sizin için yakından takip ediyor, sizleri de bu mecralardan 
yararlanmaya da teşvik ediyoruz.

Dünyada kamu yararına havi olan dernekler, kendilerini kendi 
insanları arasında (kamuoyu) daha fazla hissettiriyorlar. 
Kamuoyunun sorunlarına eğilerek, bazen tek başlarına, 
bazen belediyeler, diğer sivil kuruluşlar, bazen de iş 
dünyasıyla birlikte ortak sorumluluklar üstleniyorlar. Böylece 
inandırıcılıkları artırıyor, kendilerini daha iyi tanıtabiliyorlar 
ve doğal olarak hayırseverlerin kendilerine daha fazla ilgi 
duymalarını sağlayabiliyorlar. Bunlardan bir güzel örnek; 
geçen yıl Fahri Ovalı hoca (Prof.Dr.) ile beraber gittiğimiz 
ve yakından tanıma şansı bulduğumuz Arizona Hemofili 
Derneği. Koca Amerika kıtasında hemofililer ve kanama 
bozukluğu olanlar için, dinlenme-bilgilenme-eğlenme gibi 
değişik amaçlarla kamplar düzenleyen büyük-küçük tüm 
dernekleri toplayarak görüş alış-verişinde bulunuyorlar ve 
tecrübelerini paylaşıyorlar. Sık sık özel günler oluşturarak, 
diğer kurumlarla ortaklık içinde kamunun (tüm vatandaşların) 
yararlanabileceği faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Tanıtım 
anonslarında “kendilerine yapılan her bağışın vergiden 
düşüldüğüne işaret ediyor ve hayırseverleri vergi vermek 
yerine kendilerine bağış yapmak için çağırıyorlar”. Emin 
olun Türkiye Hemofili Derneğimizin tüm üyeleri için, bir 
yandan (vergileriyle hemofililerin kullandığı ilaçların bedelini 
ödeyen, böylece 7 gün 24 saat ilaç kullanma şansı sunan) 
halkımızla beraber olmak, bir yandan da bize sunulan 
ücretsiz tedavi olanağı ile halkımızın sorunlarının çözümünde 
bizimde tuzumuzun olması gibi mübarek bir görev yapmış 
olmak, büyük bir huzur ve sınırsız bir heyecan sunmaktadır.  
Acaba bizde kamuoyundan, farklı hayırseverlerden destek 
alamaz mıyız? Bunun için hep birlikte başarılı projeler 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biraz bu konuya ilginizi istirham 
ederim (Malum! bugün cuma) 

Bizim de çok iyi projelerimizin olduğunu ve bunları hep 
birlikte gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz. Emeğini – zamanını 
– maddi olanaklarını  buna ayıranlar için yüce Mevla’dan aile 
bütünlüklerinin ve varidatlarının devamını – bereketini diliyorum.

Bu kez; 14 – 16 Aralık 2018 tarihlerinde, Dünya Hemofili 
Federasyonu (WFH) ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte, aynı 
anda;
1. Uluslararası Koagülasyon bozuklukları laboratuvar 

sempozyumu ve çalıştayı - 14 ve 15 Aralık 2018 

2. Türkiye 5. Bölgesel Hemofili Semineri, Medikal oturumu -
 14 Aralık, Cuma  
3. Türkiye 5. Bölgesel Hemofili Semineri, Hasta eğitim 

oturumu - 15 Aralık, Cumartesi 
4. Hemofili Gönüllüleri Eğitim Semineri – 16 Aralık, Pazar 

günü gerçekleştireceğiz.

Toplantı mekanları; Eresin Otel, İstanbul Tıp Fakültesi 
Merkez Laboratuvarı ve Dernek Merkezimiz olacaktır. 
Burada bir yandan hemofililer ve yakınlarının bilgilerini 
güncellemek, bir yandan bu alandaki laboratuvar hizmetlerinin 
kalitesini ve güvenirliğini yükseltmek, bir yandan da bu alanda 
çalışan meslektaşlarımıza bilgi tazelemesi sağlamayı hedef 
aldık. Umarım alacağımız desteklerle derneğimizin maddi 
olanaklarını azaltmaz, artırırız. Tabii önceliğimiz derneğimizin 
görevlerini – misyonunu gerçekleştirmesi, öte yandan da 
itibarını artırmasıdır.

Gelecek yıl 13-17 Nisan 2019 tarihlerinde 2 kongre birden 
gerçekleştireceğiz. Biri 16. Türkiye Hemofili Kongresi. 
Diğeri de 20. Tuna Ligi Tromboz ve Hemostaz (DLTH) 
Sempozyumu. Bu kez uluslararası platforma “20 x 16 Sinerji” 
sloganıyla çıkıyoruz. Paydaşlarımız ise; Tromboz Hemostaz 
Anjiyoloji Derneği, Hemofili Federasyonu ve Danubian 
League Foundation. Yoğun çabalarımız sürmektedir. 
Burada da doğru bilgiye ve mümkün olan en kısa zamanda 
ulaşarak, doğru ve güncel tedavi olanaklarını sizlere sunmak, 
ülke kaynaklarını akılcı ve verimli kullanmaktır.

Yeni ilaç çalışmaları, gen tedavisi, operasyon altındaki 
üyelerimiz, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan da 
faaliyet gösteren kardeş derneklerimizin çalışmaları, 
ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler sayfalarımız arasında 
sizlere sunulmaktadır. Yararlanacağınızı umuyoruz. Sizin 
katkılarınızı da bekliyoruz.  
Bilgilerinizi ve her zaman olduğu gibi yoğun ilginizi bir kez 
daha rica eder, sağlıklı – bereketli günler dilerim.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey
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Digital Reading, Publishing And Hemophilia

A 
long time has passed since we have not been 
together in the journal. I hope that in the 
fortcoming months of winter, we shall be 
together in various scientific and social activities 
and will crosstalk. In fact, we can get information 

from each other through our website. However, with the 
increase in digitalization of publishing, you can actually 
touch our “Factor” bulletin less often. Digitial reading seems 
to be prevailing over the classical reading and this will 
continue in near future. It is no surprise that the process will 
speed up when we learn that a robot-speaker has began 
presenting the news in a chinese tv channel. We try to 
follow up digital publishing in the World and we encourage 
you to do the same. 

The public-interest societies in the World is gaing power. 
They assume responsibility by entertaining in societal 
problems in cooperation with municipalities, other non-
governmental organizations or business World. In this 
manner, their reliability increases, they present themselves 
better and they receive the attention of charitable people. A 
recent example is the Arizona Hemophilia Society, which we 
had had the chance to visit last year with our colleague, Fahri 
Ovali. They bring together all small and large hemophilia 
societies in the large country of USA and organize camps 
for hemophiliac and other bleeding disorder patients to 
discuss, learn and enjoy. They frequently organize other 
local activities for the benefit of all people. They promote 
that “every charitable dollar that is donated will be deducted 
from the tax; so charitable people should help them instead 
of paying the tax” We are sure that everybody is very happy 
for paying their taxes as well as helping the Hemophilia 
Society of Turkey for the free treatment facilities of the 
government. Is it possible for us to receive donations from 
our own charitable people? We need to develop projects 
for this purpose. 

You know that we have also very nice projects and we have 
achieved success altogether. I thank all of the people who 
have devoted their energy, time and Money to this purpose, 
God bless them. 

We shall have the following meetings during 14-16 
December 2018, in cooperation with Istanbul University and 
World Federation of Hemophilia:

1)  International coagulation disorders laboratory symposium 
and workshop: 14-15 December 2018

2) Turkish 5th Regional Hemophilia Seminar, Medical 
session 14 December 2018

3) Turkish 5th Regional Hemophilia Seminar, Patient 
session, 15 Decenber 2018

4) Hemophilia volunteers education seminar, 16 December 
2018

Meeting venue: Eresin Hotel, İstanbul Medical Faculty 
Central Laboratory and Society Center

Our aim is to update the knowledge of hemophiliacs and 
their parents as well as increasing the reliability and quality 
of laboratory studies and the knowledge of professionals 
working in the field. I hope that we will be able to increase 
the support for our Society. Our main job is to fulfill the duties 
and mission of our Society and increasing its creditability. 

We shall have 2 congresses next year between 13-17 April 
2019. They are the 16th Turkish Hemophilia Congress and 
the 20th Danube League Thrombosis and Hemostasis 
sympsium. Our motto this year is 20x16 synergy. Our 
partnes are Thrombosis, hemostasis and Angiology Society, 
Hemophilia Federation and Danubian League Foundation. 
We are working very hard. We aim to reach the right 
knowledge as soon as possible, provide the right and 
current treatment options and use the country resources in 
the best efficient way. 

New drug studies, gene therapy, our members who have 
operations, activities of sister societies in Krygyzystan, 
Azerbaican, Uzbekistan, and recent advances in our country 
and in the World are presented in our pages and we hope 
that you will like them. We are looking forward to your 
support. 

I wish all of you very happy days. 



“Benim için hemofili 
ile yaşamak, diğer 
insanlara göre bir şey 
yapmadan önce iki 
kez düşünmektir.”

BİZİM
ÖYKÜMÜZ

İ
stanbul Vakıf Guraba Hastanesinde 01.01.2000 Pazartesi günü Saat 15:00 sıralarında dün-
yaya gözümü açmışım. Hemofili hastalığı dayılarımda olduğundan dolayı annem  taşıyıcı 
olduğunu biliyormuş. 6 aylıkken kollarım da oluşan morarmalardan dolayı yapılan tahliller 
sonucunda, Hemofili A hastalığı teşhisim konmuş.

6 – 7 yaşlarındayken bazı ailevi problemlerimden dolayı kullanmam gereken faktörleri  alamı-
yordum. Bunun sonucunda böbrek kanaması geçirdim. Akabinde ilaçlarımı alamadığım için 
sağ diz kapağımdan kanama geçirdim. Yürüyememe, diz kapağımı açamama gibi zorluklar 
yaşadım. Daha sonrasında sağ diz kapağımdan radyoaktif oldum. Gördüğüm tedaviler ve fak-
törümü düzenli kullanmam sayesinde , şimdilerde ise sorunsuz bir şekilde ayağımı kullanmak-
tayım. 

İlk zamanlar çoğu genç hemofilik arkadaşlarım  gibi ben de , bu hastalığın sadece Türkiye’de 
dayılarım ve bende olduğunu düşünüyordum. Daha sonra büyüdükçe, derneğin etkinliklerine  
daha aktif bir şekilde katıldıktan sonra, yaşıtlarım veya benden daha büyük hemofili hastala-
rıyla  tanıştım ve Türkiyede bu hastalığı yaşayanların, taşıyanların   sadece  biz olmadığımızı 
anladım. 

Batuhan ARSLAN
TRHD Üyesi
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“Türkiye Hemofili 
Derneğinin bana katmış 
olduğu birçok şey 
sayesinde hemofili ile 
yaşamak eskisine göre 
benim için artık çok 
normal bir durum.”
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Dernekle tanışmam hayatımda hem sağlığım hem de 
sosyal yaşantım açısından çok güzel sonuçlara sebep 
oldu. Özgüvenimde büyük bir artış oldu, Dünyaya ve 
hemofiliye bakış açım değişti. Kendimi daha iyi geliştir-
meye yöneldim. Hemofilik bir genç olarak sosyal faali-
yetlere yönelerek  yapabileceğim şeyleri araştırdım ve 
bunları yaparak diğer hemofilik genç arkadaşlarımıza 
örnek olmaya çalıştım.  Faktörümü almak şartıyla top 
oynayabiliyorum, yüzebiliyorum, masa tenisi oynayabi-
liyorum. Aynı zamanda e-spor alanında faaliyet göste-
riyorum. İleride Gamer olan Hemofilileri bir araya geti-
rerek, bir e-spor takımı oluşturmak istiyorum. Bu kadar 
aktif olmanın yanı sıra hemofili ile başa çıkmam gerekti-
ği yerlere dikkat ediyorum, daha temkinli adımlar atarak  
yapamayacağım şeylerden uzak duruyorum. 

Okulumuzda yapılan ERASMUS projesine katıldım  ve 
kazandım. Kazandıktan sonra, tabi ki sevinçlerim oldu, 
ama kaygılarım da oldu. Bir genç hemofilik  olarak yurt 
dışında, ailemden uzakta olmak, kanamam olursa in-
füzyonumu nasıl uygulayacağım kaygısı ve herhangi 
bir zorlukla karşılaştığımda bunlarla nasıl baş edeceğim  
gibi sorularla  ilk yurt dışı deneyimimi yaşadım… Ve çok 
şükür ki düzenli profilaksi kullanımı, self infizyon eğitim-
leri, daha önce düzenlenen eğitim seminerlerinde edin-
diğim bilgiler, hocalarımızın tavsiyeleri sayesinde  hep-
sinin üstesinden geldim. ERASMUS programı  süresince 
Almanya ve Fransa’yı gezdim. Orda tanıştığım insanları 
hemofili  hastalığı ve derneğimiz hakkında bilgilendir-
dim. Derneğin bana katmış olduğu birçok şey sayesin-
de hemofili ile yaşamak eskisine göre benim için artık 
çok normal bir durum. Benim için Hemofili ile yaşamak, 
diğer insanlara göre, bir şey yapmadan önce iki kez dü-
şünmektir. 

Kan kardeşlerime ve Ailelerine 
sağlıklı, mutlu ve kanamasız bir 
yaşam diliyorum. 
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İYİ Kİ
VARSIN

TÜRKİYE
HEMOFİLİ
DERNEĞİ
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Klinik çalışmalar insan sağlığını iyileştirmek için yeni ilaç ve tedavileri 
geliştirebilmek, yeni tıbbi cihazların üretilmesini sağlayabilmek adına 
kullanılan en geçerli, hızlı ve güvenilir yoldur.

B
ir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakodinamik (ilacın vücuda 
etkisi) veya farmakokinetik (vücudun ilaca uyumu, tepkisi) etkilerini ortaya 
çıkarmak ya da doğrulamak adına insanlarda yapılan sistemik bilimsel 
çalışmalara “Klinik Araştırma” denmektedir. Bir klinik araştırmaya kendisinin 
ya da yasal temsilcisinin yazılı oluru alınmak suretiyle hastalar ve sağlıklı 

kişiler katılabilir. Klinik araştırmalar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 
(TİTCK) izni ve Etik Kurul onayı ile gerçekleştirilebilir. 

Funda CİGA
TRHD Koordinatörü
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“TRHD klinik 
çalışmalara hem
sosyal sorumluluk 
projeleri ile hem de 
akademik anlamda 
destek vermektedir.”

Klinik

VE

ARAŞTIRMA
GÖNÜLLÜLÜK
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Yeni bir ilaç ya da tıbbi bir aletin insanlar üzerinde güvenli ve etkin olarak 
kullanılabilecek şekilde geliştirilmesi uzun bir süreçtir. Dikkatli, titiz çalışmayı 
aynı zamanda bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Geçmişte hayvan 
çalışmaları ile elde edilen bilgilerin doğrudan insanlara uygulanması sonucu 
acı deneyimler yaşanmıştır. Yine insanlarda gerçekleştirilen fakat etik dışı 
olan bazı çalışmaların insanlık onurunu zedeleyici sonuçlara neden olduğu 
bilinmektedir. Bu olumsuz sonuçlar nedeni ile tüm dünyanın kabul ettiği 
ortak tavır bir bildiriye dönüştürülerek kabul edilmiştir. Helsinki Bildirgesi 
adı verilen bu bildiri; ilaç geliştirme çalışmalarının etik ilkeler doğrultusunda 
insanlarda da yapılmasını öngörmektedir.

Klinik çalışmalar insan sağlığını iyileştirmek için yeni ilaç ve tedavileri 
geliştirebilmek, yeni tıbbi cihazların üretilmesini sağlayabilmek adına 
kullanılan en geçerli, hızlı ve güvenilir yoldur. Ülkemizde yapılan tüm 
klinik çalışmalarda, hekimler ve diğer sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığımız 
tarafından, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmiş katı kurallara 
uyarak araştırmalarını sürdürürler. Bu kurallar İyi Klinik Uygulamalar 
Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzunun 
amacı, klinik verilerin uluslararası karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek 
bir standarda bağlamaktır. Bu kılavuz, TİTCK’ya sunulacak olan klinik verilerin 
toplanmasına rehberlik etmekte ve ülkemizde yürütülen veya yürütülmesi 
planlanan klinik araştırmalara ait esasları ve ayrıntıları açıklamaktadır.
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Klinik araştırmalar değişik amaçları 
bulunan 4 basamakta gerçekleştirilir.

• Evre I (Faz 1) Araştırmalar: Yeni ilaçların güvenliliklerinin 
 araştırılması, istenmeyen etkilerinin belirlenmesi ve  
    uygulanacak doz aralığının bulunması amacı ile
 20-80 kişilik küçük gruplar üzerinde uygulanmasıdır.

• Evre II (Faz II) Araştırmalar: İlacın etkinliğinin ve 
 güvenli teröpatik doz sınırlarının araştırılması için  
 10’larla 100’ler arasındaki homojen g önüllü hasta  
 grubunda uygulanmasıdır.
• Evre III (Faz III) Araştırmalar: Yeni araştırma ürününün 
 etkinlik ve güvenliliğinin araştırılması ve bunun varsa  
 o endikasyonda ilgili dönemde geçerli en iyi tedavi 
 yaklaşımı ile etkinlik yönünden karşılaştırmalı olarak  
 değerlendirilmesini hedefler. Büyük sayıda
 (1000-3000 kişi) hasta gruplarına uygulanır.  

• Evre IV (Faz IV) Araştırmalar: İlaç ruhsat alıp piyasaya
 çıktıktan sonra ilacın en uygun şekilde kullanımı,
 yararları ve risklerinin ortaya çıkarılması için   
 sürdürülen araştırmalardır.

Her bir klinik araştırmanın kendine özgü  “dâhil 
olma” ve “dışlama” ölçütleri bulunmaktadır. Bunlar 
klinik araştırmalardan kabul edilebilir sonuçlar elde 
edilebilmesinin önemli ilkeleridir. Dâhil olma ölçütleri; 
gönüllü kişilerin araştırmaya katılması için gereken 
koşulları belirtirken, dışlama ölçütleri ise; gönüllü kişilerin 
taşımaması gereken özellikleri belirtmektedir. Bu kriterler 
yaş, cinsiyet, hastalık türü, önce gördüğü tedaviler, 
alışkanlıkları veya fiziksel özellikleri ile ilgili olabilir. Fizik 
muayene ve laboratuvar tetkiklerini içeren ayrıntılı bir 
araştırma ve denetimden sonra bireyin uygunluğu 
saptanırsa çalışmaya katılması önerilir. Klinik çalışmalara 
katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Klinik 
çalışmalar yönetmeliğinde Gönüllü; ‘’bizzat kendisinin 
veya kanunî temsilcisinin yazılı oluru alınmak suretiyle 
klinik araştırmaya iştirak edecek hasta veya sağlıklı 
kişi’’ olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile klinik çalışmada 
katılımcı olmak ya da olmamak tamamen kişilerin (ve 
velilerinin) iradesine ve isteğine bağlıdır. 

Klinik çalışma da gönüllü olmanın kişilere sağladığı 
bazı yararlar vardır. Şöyle ki; hasta gönüllüler çalışma 
protokolüne göre daha sık izlenir, muayene ve klinik 
bakımları daha sık ve düzenli yapılır, yeni tedavilere daha 
erken ulaşma fırsatı yakalamış olurlar ve yeni üründen 
(ilaçtan) kendi tedavileri için diğer kişilerden çok önce 
faydalanabilirler. Öte yandan sosyal sorumluluk bilinci 
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ile bir klinik çalışmaya katılan kişiler, kendi sağlıklarına 

erken kavuşabilecekleri gibi diğer hastaların da 

faydalanmasını sağlayarak insanlık adına büyük bir 

hizmet vermiş olurlar. Bunların yanı sıra şayet sizi 

izleyen, tedavi eden hekiminiz size bir çalışmaya 

katılımınızı önerir ve sizin onay vermezseniz unutmayın 

ki mevcut tedavi ya da bakımınız hiçbir şekilde 

değiştirmeyecek, karşılıklı dostane ilişkileriniz devam 

edecektir. 

Türkiye Hemofili Derneğimiz klinik çalışmalara hem 

sosyal sorumluluk projeleri ile hem de akademik anlam 

da destek vermektedir. Yakın zamanda Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalında, derneğimizin tefrişatını gerçekleştirdiği Klinik 
Çalışma Odası düzenlenmiştir. Dernek başkanımız 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın koordinatörlüğünde, 

İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezi 

ile işbirliği içinde, Onkoloji Enstitüsü ve Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalında 
20’yi aşkın klinik araştırma yapılmış ve bunların 

sonuçları bilimsel platformlarda yayınlanmış, Sağlık 

Bakanlığımız ve ilgili kurullara sonuçlar bildirilmiştir. 

Öte yandan Dr.Zülfikar’ın baş araştırıcı, Dr.Başak Koç 

Şenol’un yardımcı araştırıcı olduğu 9 klinik araştırma 
devam etmektedir. Bunların yanı sıra halen hasta 

alım sürecinde olan ve yeni başlayacak olan 5 ayrı 

araştırmanın işlemleri de sürmektedir. 

Türkiye Hemofili Derneğimiz kurulduğundan 

beri üniversitelerimizle, sağlık ve sosyal güvenlik 

yetkililerimizle, endüstri kuruluşlarıyla ve diğer 

sivil kuruluşlarla işbirliğine önem vermekte ve 

ortak çalışmalar içinde olmaktadır. Son yıllarda bu 

birliktelikler klinik araştırmalarda paydaş olmayla daha 

da kuvvetlenmiştir. Dernek mensuplarımızın, tüm 

üyelerimizin, hemofililer ve yakınlarının bu çalışmalarda 

gönül rahatlığıyla yer almasından, çalışmaların 

getirdiği önceliklerden yararlanmalarından memnun 

olmaktayız. Öte yandan bu çalışmaların sonucunda 

elde edilen olumlu verilerden ülkemizdeki kalıtsal 

kanama – pıhtılaşma bozukluğu olanların yanı sıra, 

komşu ve kardeş ülkelerde hatta tüm dünyada benzer 

sorunu olanlar yararlanmaktadırlar. 

Klinik çalışmaları düzenleyen, destekleyen, hayata 

geçiren, katılan, sonuçları paylaşan ve tüm emeği 

geçenlere sonsuz teşekkürlerimizle…
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Çocuklarımız ve aileleri ile birlikte “Minik Aşçılar Mutfakta” sloganı eşliğinde 
İstanbul Yeşilyurt’taki WOW Oteli bünyesinde mevcut olan Soffa restorantta bir 
araya geldik.

“Minik Hemofililer Mutfakta Harikalar Yaratıyor”

H
er yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl karne şenliğimizi; güzel, eğlenceli ve farklı 
bir etkinlikle  23 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Karne heyecanını ve 
sevincini yaşayan hemofilik çocuklarımız ve aileleri ile birlikte “Minik Aşçılar 
Mutfakta” sloganı eşliğinde İstanbul Yeşilyurt’taki WOW Oteli bünyesinde 
mevcut olan Soffa restorantta bir araya geldik.

Soffa restorant şefi pizza ve kurabiyenin nasıl yapıldığını, püf noktalarını ve mutfakta 
uyulması gereken kuralları anlattı. Minik aşçılarımız bu kısa bilgilendirmenin 
ardından önlüklerini giyip işe koyuldular. Zaman zaman kahkahalar eşliğinde,
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Ertan HATAY
TRHD Üyesi

III. TRHD KARNE ŞENLİĞİ
Minik Aşçılar Sofa Mutfakta

Çocuklarımıza hemofilinin 
bir hastalık olmadığını, 
hemofilinin bir yaşam 
biçimi olduğunu belirterek, 
onların yaşama bağlanma 
azimlerini daha da 
perçinleştirmeye çalıştık

23 Ocak 2018, İstanbul
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zaman zaman üstleri başları una bulanmış şekilde, kendi kurabiyelerini ve pizzalarını yaparak güzel zaman 
geçirdiler. Örf ve adetlerimizin değişmez bir parçası olan paylaşmanın en güzel örneğini sunan çocuklarımız, 
yaptıkları pizza ve kekleri bizlere ikram ederek bizleri de  ihmal etmediler. Hepsinin ellerine,  yüreklerine sağlık. 

Bizleri daha nasıl mutlu edeceklerdi ki; karneleri başarılı, hayata bakış açıları pozitif ve mücadele azmiyle dolu 
olan çocuklarımızın geleceğe daha umutlu ve mutlu olarak baktıklarını gördük. Çocuklarımıza hemofilinin bir 
hastalık olmadığını, hemofilinin bir yaşam  biçimi olduğunu belirterek, onların yaşama bağlanma  azimlerini 
daha da perçinleştirmeye çalıştık. Bugünün minikleri , yarının büyükleri olarak onların da kendilerinden sonra 
gelecek olan hemofilik  çocuklara  birer ışık ve umut olacağına  inancımız tamdır. 
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İSTANBUL - BİŞKEK ULUSLARARASI HEMATOLOJİ GÜNLERİ

ULUSLARASI İŞ BİRLİĞİNDE YENİ BİR PENCERE 
TRHD WFH TÜRKİYE KIRGIZİSTAN

İKİZ KARDEŞLİK PROGRAMI

“Uluslararası Kalıtsal Kanama Bozukluklarında
Psikososyal Çalıştayı ve Sempozyumu Uluslararası

Kanama Bozuklukları Hemşireliği Çalıştayı ve Sempozyumu”
Yeni Protokoller& Yeni İşbirlikleri
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D
ünya Hemofili Federasyonu ile yürüttüğümüz hemofili  tedavisinde merkezler 
arası kardeşlik programı kapsamında Türkiye Hemofili Derneği ve Kırgızistan 
Hemofili Derneği arasında 28-31 Ocak 2018 tarihlerinde Kırgızistan’nın başkenti 
Bişkek’te Psikososyal ve Hemşirelik çalıştayı gerçekleştirdik. Derneğimiz adına 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, Prof. Dr. Mehmet Sön-
mez, Doç. Dr. Haluk Zülfikar, Psikolog Irmak Gümüştaş, Hem.Hanife Özcan, yö-

netim kurulu üyelerimiz Gökhan Aktaç ve Cazibe Pekeş  bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere 
Bişkek’teki kardeşlerimizin yanına gittiler.

 Ziyaretimizin  ilk günü,  gerçekleşecek yoğun programın son hazırlıklarını tamamlamak için 
yapılan toplantılarla başladı. Katılımcılarının hekimler, hemşireler, hasta ve hasta yakınlarının 
oluşturduğu toplantıda, yararlı bir çalıştay programı olabilmesi için tüm ayrıntılar üzerinde 
çalışıldı.

 2. Gün, Kalıtsal Kanama Bozukluklarında “Psikososyal Çalıştayı ve Sempozyumu” düzen-
lendi. Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın ve Dr. Nurbek Orazaliyev’in açılış konuşmaları ile başlayan 
program Prof. Dr. Kamçıbek Uzakbaev’in konuşması ile devam etti. Dört oturum olarak or-
ganize edilen çalıştayın ilk oturumunda, dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar Kanama 
bozukluklarındaki güncel duruma değindi. Ardından  Prof. Dr. Mehmet Sönmez hemofili için 
önemli hususlardan biri olan  genetik ve genetik danışmanlık ile ilgili bilgiler verdi. Son olarak  
dernek  psikoloğumuz Irmak hanım, hemofili hastaları ve yakınlarının psikolojik durumlarını  
anlattı.

 İkinci oturumun  ilk konuşmasını derneğimizin gönüllü annelerinden Cazibe Pekeş yaptı. 
Hemofili ile ilk tanışmasından bu güne kadar yaşadıklarını, oğlu Baturalp  ile ilgili deneyim-
lerini, zorluklarını, nasıl üstesinden geldiklerini, nelere dikkat ettiklerini dinleyicilerle paylaş-
tı. Kırgızistan’da yaşayan hemofili annesi Jıldız Akçekirova ise kendi deneyimlerini interaktif 
konuşmasıyla paylaştı. Annelerin içten paylaşımlarının ardından, oğlu Yağızhan’ın hemofilik 
yaşamını ve bir baba olarak oğluna verdiği desteği, sevgiyi ve yardımı anlatan Gökhan Aktaç 
özellikle dinleyiciler arasındaki babalara seslenerek  tecrübelerini aktardı. İkinci oturumun son 
konuşmacısı  Dr. Timur Narbekov, kanama bozukluğu olan hastalara tıbbi desteğin önemiyle  
ilgili bilgilerini paylaştı. Sabah oturumlarının ardından katılımcıların tümünün katıldığı öğle ye-
meği yendi. 

 Bilimsel programımız öğle yemeğinin ardından başlayan üçüncü oturum ile devam etti. 
Psikolog Irmak hanım; Herediter kanama bozukluğu olanlar ve yakınları için psikososyal des-
teği anlatan konuşmasında, hasta ve hasta yakınlarına yapılabilecek psikolojik müdahaleler-
den bahsetti. Hemofiliklerin yaşantısında derneklerin büyük rol oynadığını ve Türkiye Hemofili 
Derneğinin bu rolü nasıl üstlendiğini, psikolojik ve sosyal anlamdaki katkılarını anlatmak üzere 
dernek hemşiremiz Hanife hanım bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Uzm. Dr. Yusuf Bü-

Irmak GÜMÜŞTAŞ
TRHD Psikolog

Yeni Faktör Dergisi - 15



yükpınarbaşılı yaptığı sunumunda, Multidispliner yaklaşımın 
hemofili hastalığı için önemine ve hangi disiplinlerin birlikte 
çalışması gerektiğine  değindi. Ardından Doç. Dr. Haluk Zül-
fikar psikolojik adaptasyon için internet kullanımının fayda-
ları ile ilgili bilgiler verdi.

Günün son oturumu Yusuf bey, Irmak hanım ve Cazibe ha-
nımın moderatörlüğünde, eylem planı hazırlanması ve uy-
gulamaların tartışılması ile son buldu. Bu oturumda daha 
çok katılımcılara söz verilerek hemofili tedavisinde ve  ya-
şamlarında karşılaştıkları en büyük zorlukları değerlendir-
meleri istendi. Katılımcılar Tedavi ile ilgili zorluklara, bireysel 
yaşadıkları korkulara ve endişelere değindiler. Self infüzyon 
konusunda  anneler, kendilerinin uygulama yapmaları ve 
çocuklarını cesaretlendirme anlamında adım atamadıklarını 
paylaştılar, babaların tedavi sürecine katılımlarının yetersiz-

liğine değindiler. Tüm bu sıralanan sorunlar için öneri ve gö-
rüşler sunularak sertifikaları dağıtıldı. Katılımcılar çalıştay ve 
sempozyum programının kendilerine çok faydalı olduğunu 
ve geleceğe daha umutla baktıklarını ifade ettiler. Program 
sonunda Kırgızistan’daki dostlarımız ile akşam yemeği ye-
nildi ve gelecekteki planlamalar hakkında konuşuldu.

3. Gün  “Kanama Bozuklukları Hemşireliği Çalıştayı ve Sem-
pozyumu” düzenlendi. Günün ilk oturumu; Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar’ın; Koagülasyon Sistemi, Herediter kanama Bozuk-
luklarında genetik geçiş, dünyada ve Türkiye’de kanamalı 
hastalıklara genel yaklaşım ile ilgili bilgileri paylaştığı konuş-
masıyla başladı.  Prof. Dr. Mehmet Sönmez ise sunumunda 
Hemofili tedavisi ve komplikasyonlarını anlattı. Ardından 
hocalarımız kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdiler.

Kahve molasının ardından başla-
yan ikinci oturumda; Cazibe ha-
nım ve Gökhan bey evlatları ve 
kendileri için hemşirenin önemin-
den  ve yaşamlarındaki yerinden  
bahsettiler. Dernek hemşiremiz 
Hanife Özcan ise hemofili hemşi-
resinin önemini ve acil durumlar-
da hemşirenin sorumluluklarını 
belirten bir sunum gerçekleştirdi. 
Hasta bakımı ve dikkat edilmesi 
gerekenler ile ilgili bilgiler veren 
Prof.Dr.Mehmet Sönmez hocamı-
zın konuşmasının ardından, Prof. 
Dr. Bülent Zülfikar Fizik tedavi ve 
önemine değindi. Çocuk, yetiş-
kin ve su içerinde yapılabilecek 
hareketleri gösteren hocamız ka-
tılımcılara doğru hareketin öne-
mini vurguladı. Hemofilikler için 
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çok önemli olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgileri paylaşan 
Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı yapılması ve yapılmaması 
gerekenleri belirtti. Daha sonra öğle yemeği  arası verildi.

Öğleden sonra üçüncü oturum ile devam eden programı-
mızda; Hanife hanım, hemofili bakım merkezinde çalışan 
hemşirelerin sorumluluklarını, Hemofili tedavisinde kul-
lanılan faktör preparatlarının hazırlanması, uygulanması 
ve saklanması ile ilgili bilgilerini katılımcılara aktardı. Daha 
sonra Doç Dr. Haluk Zülfikar, Hemofili hasta ve yakınlarının 
tedavi süreçlerinde en çok birlikte olduğu hemşirelerin, ile-
tişim becerileri ve dikkat etmeleri gerekenler konusunda bir 
sunum  yaptı. Oturum Hanife hanım’ın hemofilik çocukları-
mıza self-infüzyon eğitimi ile sona erdi. Bir önceki gün kork-
tuklarını belirten annelerimizi ve çocuklarımızı self infüzyon 
için cesaretlendirdik ve uygulamalarla korkularını birlikte 
yendik. 

Günün son oturumu, Doç Dr. Haluk Zülfikar, Psikolog Irmak 

Gümüştaş ve Hemşire Hanife Özcan’ın moderatörlüğünde, 

çalıştayın ve sempozyumun değerlendirilmesiydi. Bir ön-

ceki gün self infüzyon için korkan annelerimiz günün kah-

ramanları seçildi ve alkışlandılar. Hemşireler, uygulamada 

ve hasta ile olan ilişkilerde, çalıştay ve sempozyum kapsa-

mında aldıkları bilgilerin katkılarından bahsettiler. Psikolojik 

desteğin öneminin vurgulanmasının kendileri için önemli 

olduğunu paylaştılar, kocaman gülümsemeler ve alkışlar 

eşliğinde sertifakalar dağıtıldı. Günün sonunda gala yeme-

ğinde tekrar bir araya geldik. Kırgızistandaki güzel dostla-

rımız ülkelerine özgü hediyelerini bizlerle paylaştı ve bizler 

de onlar için götürdüğümüz armağanları paylaştık. Prof. Dr. 

Bülent Zülfikar ve Prof. Dr. Kamçıbek Uzakbaev ”ikiz kardeş-

lik programı” kapsamında protokol imzaladılar. Hoş sohbet 

ve keyifli bir akşam yemeğinin ardından en yakın zamanda 

tekrar görüşme dileklerimizle  vedalaştık.
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İ
stanbul - Bişkek Hematoloji Bilim Günleri Programı kapsamında  29 Ocak 2018 tarihinde 
TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)’ya ziyarette bulunduk.Türkiye 
Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zulfikar’ın başkanlığında; KTÜ Hematoloji ABD 
Başkanı ve aynı zamanda TrHD Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof.Dr.Mehmet Sönmez, 
yine TrHD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemofilik Annesi olan Cazibe Pekeş, Kırgızistan He-

mofili Derneği Başkanı Dr. Nurbek Orozaliyev,  TİKA’da  Bişkek Program Ofisi Koordinatör 
Yardımcısı Ali Rıza Tezcan tarafından karşılandı.  2015 yılında imzalanan twinning (kardeş 
dernek) protokolü çerçevesinde hemofili alanında deneyim ve bilgi paylaşımı yapıldı.

Prof.Dr.Bülent Zülfikar; Türkiye Hemofili Derneği yetkililerinin Kırgızistan’a gelerek; ülkede 
hemofili alanında çalışan hekimler ve sağlık personelinin yanı sıra hastalara ve hasta yakın-
larına yönelik eğitimler gerçekleştirerek hemofili hastalarının tedavilerini kolaylaştırmaya 
çalıştıklarını  aktardı. Prof.Dr.Mehmet Sönmez’de kendi çalıştığı kurumdaki çalışmalarından 
ve kök hücre tedavileri hakkında bilgiler  verdi. Nurbek Orozaliyev ise, bu kardeşlik proto-
kolünün çok faydalı olduğunu, hastaların büyük çoğunluğunun bu sebeplerle kendilerini 
güvende hissettiklerini dile getirdi.

Tüm bunların üzerine Ali Rıza Tezcan ise görevde olduğu 1,5 yıl boyunca  yaptığı hizmetleri 
ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın katkılarıyla, Kırgızistan’ın Oş 
ve Celalabat şehirlerinde çocuk ve doğum hastanelerinde görev yapan Kırgız sağlık per-
soneline “Yenidoğan Canlandırma” (Neonatal Resüsitasyon)  anne-çocuk sağlığı eğitimleri 
ve işitme tarama eğitimleri verdiklerini iletti. Bişkek’te inşa ettikleri Kırgız Türk Dostluk 
Hastanesinin 51 yatak kapasitesi ile kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, gö-
ğüs hastalıkları, anestezi, reanimasyon, girişimsel radyoloji ve gastroenteroloji branşların-
da hizmet vereceğini anlattı. Hastanenin ileri teşhis ve tedavi alanında, Orta Asya’nın en 
önemli sağlık kurumlarının en iyisi olacağı şeklinde planlandığını paylaştı.

Görüşme sonunda her iki tarafta Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
hususunda elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Cazibe PEKEŞ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

“Twinning 
programı 
çerçevesinde 
hemofili alanında 
deneyim ve 
bilgi paylaşımı 
yapıldı.”

BİŞKEK
TİKA ZİYARETİ
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(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)
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“Hemofili alanında 
hastalarımızın tedavilerinde 
ve bilimsel çalışmalarında 
emeği geçen hekimlerimizi 
ağırladık.”

14 MART
TIP BAYRAMI
KUTLAMASI

T
ürkiye’de tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama 

günü olarak belirlenen  14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle; 

13 Mart’ta dernek merkez binamızda, hemofili alanında 

hastalarımızın tedavilerinde ve bilimsel çalışmalarında  

emeği geçen hekimlerimizi ağırladık.

 Hamburg Üniversitesi’nde görev yapan psikiyatrist  Sylvia von 

Mackensen Türkiye ziyaretinde, hocalarımızın özel gününde 

aramızdaydı. Ülkesinde hemofili alanında yürütülen çalışmalarından 

bahsederek bizleri  bilgilendirdi. Sohbetin ardından hocalarımız ile 

pasta kesilerek, günün hatırası olan hediyeler takdim edildi..

Hülya YETİŞENER
TRHD Koordinator

Hepimize Kutlu Olsun
Saygı ve Hürmetlerimizle!

Yeni Faktör Dergisi - 19



MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ
BULUŞMASI

GELENEKSEL 
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ

“Tüm Kadınlarımıza Saygıyla!”
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Irmak GÜMÜŞTAŞ
TRHD Psikolog

Dr. Fikret Bezgal bu özel günde annelerimize verdikleri 
destekler için teşekkür etti.

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar emeğini ve desteğini hiçbir zaman eksik 
etmeyen, her zaman yanımızda olan hemofili anneleri ile 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 
dernek merkezimizde  bir araya geldik.

Buluşmamız Uz. Klinik Psikolog Irmak Gümüştaş, Dr. Fikret Bezgal, dernek görevlilerimiz 
ve 25  hemofilik annesinin katılımıyla gerçekleşti.  

Dr. Fikret Bezgal bu özel günde annelerimize verdikleri destekler için teşekkür etti. 
Annelerimiz geçmişte yaşadıkları zorlukları zaman zaman dolan gözleriyle, zaman zaman 
da gülerek anlattılar. Sadece kendi çocuklarını değil tüm hemofilik çocukları kucaklayarak 
annelik, ablalık yapan annelerimize Dr. Fikret Bezgal karanfiller dağıtarak  sürpriz yaptı. 

 Derneğimizde  bulunan tüm kadınlara hediyeleri verilerek, Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 

Birliktelikleriyle mutlu ve güçlü hisseden annelerimiz eğlenceli bir gün geçirdiler. 

“8 Mart Dünya 
Kadınlar 
Gününde dernek 
merkezimizde bir 
araya geldik”
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NADİR HASTALIKLAR GÜNÜNDE
NADİR ETKİNLİK
25 Şubat 2018, İSTANBUL
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“Önemli olan tek şey o gün orada kaç kişiyi bilgilendirdiğimiz 
değil, önemli olan toplamda kaç kişiye ulaştığımızdı. 

Bir kişiydik, bir çok kişi olduk…”

Deniz Caner TAN
TRHD Üyesi
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B
izim gibi nadir hastalıklarla ilgili olan dernekle-
rin en büyük amacı nedir? Bu hastalığa her kim 
sahipse, ne kadar uzakta olduğunun bir önemi 
olmaksızın ona ulaşmak, bu ailenin bir parçası 
olduğunu hissettirmek ve elimizden gelen her 

şekilde yardımcı olmak. Bazı özel günler vardır ki bu ama-
cımızı gerçekleştirmemize yardımıcı olur. Bu özel günlerden 
biri ise Nadir Hastalıklar Günü. 

Bu yıl Şubat ayının 25’inde İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Nadir Hastalıklar Araştırma Kulübü’nün organize ettiği 
“3. Nadir Hastalıklar Günü”nde , onların  önderliğinde diğer 
nadir hastalık dernekleriyle Taksim’de Galatasaray Lisesi 
önünde buluştuk. Derneklerdeki gönüllülerin birbirleriyle 
kaynaşması çok kısa sürdü. Amacımız nadir hasatalıkları 
insanlara anlatmak ve onları bilgilendirmekti. Insanlara an-
latmadan önce kendi aramızda da bilgilendirme yaptık. Bu 
bize bildiğimizi sandığımız hastalıkların aslında ne kadar çok 
bilmediğimiz tarafları  olduğunu da anlamamızı sağladı. Ba-
sın duyurusunun yapılmasının ardından, tıp öğrencilerinin 
de yer aldğı ekibimizle,  öncelikle insanlara hastalıkları na-
sıl anlatacağımızı kararlaştırdık. Bu özel günde öğrencilerle 
birlikte olmak, onların bize destek olduğunu görmek bizi 
mutlu eden çok güzel bir detaydı. Önceden hazırladığımız 
ve elden ele dağıtarak bilgileri daha fazla kişilere ulaştıraca-
ğını düşündüğümüz  broşür ve balonlarla  İstiklal Caddesi ve 
Beyoğlu  Sokaklarında bilgilendirme yaptık. Sadece bizim 
verdiğimiz bilgiyle kalmayıp hemofiliyle ilgili soru soranların 
merakı doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi.   Daha 
sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nadir Hastalıklar 
Araştırma Kulübü’nün izniyle diğer derneklerden ayrıldık 

ve Sirkeci’de merkezi olan Türkiye Hemofili Derneği’ne doğ-
ru yola çıktık. Yol boyunca başka insanlara da hemofili ve 
derneğimiz hakkında bilgi verdik. Turistlerin derneğimize ve 
hemofiliye gösterdiği ilgi bizi oldukça mutlu etti. 

     Biz hemofilikler için insanların ‘Hemofili nedir?’ sorusuna 
cevap vermesi oldukça önemlidir.  Bu özel günde insanlara 
hemofiliyle ilgili yönlendirdiğimiz soruların çoğunlukla ce-
vaplanamaması bizi üzse de amacımıza daha çok bağlan-
mamıza neden oldu.  Bizlerin içten gülümsemesi ve samimi-
yetle kurulan iletişim sayesinde, o soğuk güne aldırmadan,  
insanların durup bizi dinlemeleri, hemofilinin ne olduğunu 
öğrenmeye çalışmaları ve ilgi göstermeleri bizi oldukça 
mutlu etti. Önemli olan tek şey o gün orada kaç kişiyi bil-
gilendirdiğimiz değil, önemli olan toplamda kaç kişiye ulaş-
tığımızdı. Adeta sohbet havası halinde  geçen konuşmala-
rımız sonrasında biliyoruz ki bizim kendilerine anlattığımız 
şeyleri onlar da gidip çocuklarına, komşularına anlatacak, 
çocukları kendi arkadaşlarına anlatacak. Belki de böylece 
en başta yazdığım amacımıza ulaşmak için bir başka adım 
atmış olacağız, en uzaktaki hemofiliğe derneğimizin varlığı-
nı bildirmiş olacağız, belki de farkında olmadığı hastalığını 
öğrenmesindeki ilk adım olacağız. Ve belki de başlangıçta 
‘10 kişinin öğrenmesi neyi değiştirir?’ diye düşünenlerin fikri, 
bunu  okuduktan sonra değişecek. 

Biz biliyoruz ki o 10 kişi daha sonra büyük bir kalabalığa dö-
nüşecek.

“Hemofilinin ne demek olduğunu biliyorum.’’ yanıtlarını du-
yacağımız, daha nice Nadir Hastalıklar Günü’nde ve farkın-
dalık etkinliklerinde görüşmek dileğiyle.
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14-17 Nisan 2018
İstanbul

15.Uluslararası 
Türkiye Hemofili

Kongresi 
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T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD) ve Hemofili Dernekleri Federasyonunun ikinci 
kez ortak olarak yaptığı Kongre İstanbul Polat Renaissance otelde gerçekleşti. 15. 
Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresine bilim dünyasından katılım oldukça fazlaydı. 
Türk Kızılayı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Dünya 
Hemofili Federasyonu Tıbbi Başkan Yardımcısı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Başkanı, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve 
Eczacılık Birim Müdürü kongreye teşrif etti. Kongremiz 82 hekim, 12 uluslararası konuşmacı, 
2 fizyoretapist, 5 hemşire, 2 psikolog, olmak üzere 500 katılımcı ile oldukça yoğun ilgi gördü.

BİRİNCİ GÜN…

Derin Dalış konsepti ile hemofilinin derinliklerine inmeyi amaçlayan kongrenin açılışı 14 
Nisan 2018 – Cumartesi günü saat 13:00’de “Hemofili Bakımında Günümüz ve Gelecek” 
oturumu ile başladı. Oturum ve kongrenin ilk konuşmasında Prof.Dr.Bülent Zülfikar dünyada 
ve ülkemizde hemofili alanında yapılan çalışmalarla ve sosyal güvenlikteki gelişmelerle 
geçmişten günümüze çok büyük bir yol kat edildiğini vurguladı. Hemofili tedavisinde 
kullanılan mevcut ürünlere ve yöntemlere değinen Dr. Zülfikar, İstanbul Üniversitesinde 
9 hastaya uyguladıkları uzun yarı ömürlü rekombinant faktör çalışmasından ve 3 hastaya 
uyguladıkları derialtı Emicizumab adlı ilaçtan bahsetti. Kongrenin ikinci konuşmasını Prof.
Dr.Kaan Kavaklı yaptı. Hemofili A ve B için uzun etkili faktörlerin yurtdışında piyasaya çıktığı 
bilgisini katılımcılarla paylaştı. Bunların kişinin güncel hayatındaki etkisinden bahseden Dr. 
Kavaklı, yakın zamanda ülkemizde de kullanılan uzun yarı ömürlü ilaçlar hakkında bilgi verdi. 
Oturum başkanlığını Dr.Axel Seuser ve derneğimizin yönetim kurulu üyesi ve hemofilik 

Melike TEKİNEL
TRHD Sekreteri
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olan Sinan Baş’ın üstlendiği “Her Yönü ile Hemofili” 
oturumu Multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulanarak 
Dr. Fikret Bezgal’ın konuşması ile başladı. Dr.Bezgal “kendi 
kendinin doktoru olmak” felsefesinin çok önemli olduğunu 
vurguladı. Hemofili hastası ve hekimi olarak katılımcılarla 
yaşadıklarını anlattı. Hemofilinin bir yaşam tarzı olduğunu 
ve bunu benimseyerek yaşamını ona göre sürdürmesinin 
önemini belirtti. “Hemofili Hekimi nasıl olmalı ve nelere 
önem vermeli” konusunda düşüncelerini dile getirdi. 
Ortopedi ve Fizik Tedavi Dünyasının önemli duayenlerinden 
Alman Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Axel Seuser 
konuşmasına; geleceğe umutla bakarsak yaşamımızdaki 
pek çok sorunu ortadan kaldıracağımızı söyleyerek başladı. 
Hemofili hastalarında yıllar içerisinde eklemlerin nasıl 
bozulduğunu ve bunun önüne geçilemediğini anlattı. Bunun 
için öncelikle düşünce yapısının değişmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Eklemde ağrı durumunun olası fonksiyon 
bozukluklarının habercisi olduğunu belirtti. Bu durumun 
hastanın şikâyetini önceleyerek yakalanamayacağını 
vurguladı. Yeni yayınladıkları bilimsel makalelerinden önemli 
bulguları paylaşan Dr. Seuser, nöro-kontrol çalışmasına 
ait dikkat çekici sonuçları katılımcılarla paylaştı. Uzm.
Klinik Psk. Irmak Gümüştaş, Hemofilinin hastalık kavramı 
ile karıştırıldığını ve Hemofili annelerinde yaşanan kaygı 
ve stresin çocuklarına yansıdığını belirtti. Hemofililerde 
yaşanan kaygı bozukluğunun hayatlarını olumsuz yönde 
etkilediğinden bahsederek, çocukların mutlu olduğu 
anlarda “anı yakalamaları” ve o günü mutlu geçirmelerini 
sağlamaları konusunda katılımcılara tavsiyesinde bulundu. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof.Dr.Ateş Karateke 
hemofili taşıyıcısı ve diğer kalıtsal kanama bozukluğu olan 
anneler için normal yaşamlarında karşılaştıkları sıkıntılar ve 
sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri konusunda bilgiler verdi. 
Hamilelik döneminin 11-14. haftasında bebekten kan alınarak 
Hemofili testi yapılabileceğini ancak riskli durumlarda 
34. haftadan sonra bu işlemi yaptırmanın daha sağlıklı 
olduğunu belirtti. Bebek bu testten etkilenmeyecektir. 
Kanaması olan kadınların %13,2’sinde von Willebrand 
hastalığının görüldüğünü bunun daima hatırlanması 
gerektiğini vurguladı. Ardından oturum başkanlığını Prof.
Dr. Tunç Fışgın ve Dr. Fatih Kol’un yaptığı “Zor Şartlarda 

Yaşayan Hemofililerin Durumu” oturumu Uzm.Dr.Can 
Acıpayam’ın Türkiye’ye sonradan gelmiş ‘’Göçmen / 
Misafir’’ hemofilililer konuşması ile başladı. Dr.Acıpayam 
konuşmasında, göçmen hemofili hastalarının çok geç tanı 
aldıklarını ve tedavide büyük bir zaman kaybı olduğunu 
vurguladı. Ayrıca, göçmen hastalarının her türlü ihtiyacının 
devlet tarafından karşılandığı bilgisini de bizlere sundu 
Uzm.Dr.Emine Türkkan mülteci hemofililerle yaşadığı 
deneyimleri, yaşanmışlıkları en ince ayrıntısına kadar anlattı. 
Türkkan, Türkiye’de tedavi görmekte olan birçok hastanın 
sıkıntısını aktarırdı. Misafir hemofililerin çoğu ülkemizde 
dışlanıyor diyerek, onların ülkede dışlanmaması gerektiğini 
vurgularken, misafir hemofililerin kendi ülkelerinde kötü 
tedavi edildiğini, lakin onlara şu anda çok iyi bakıldığını 
belirterek konuşmasını bitirdi. Dünya Hemofili Federasyonu 
(World Federation of Hemophilia – WFH) perspektifinde; 
WFH Tıbbi Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Marjike van den Berg 
konuşmasında Türkiye’deki hastaları şanslı ama Afrika’daki 
hastaların durumunun çok ağır ve zor olduğundan bahsetti. 
Bu konuda WFH olarak özellikle Afrika’da çalışmalar yapıp 
hastaların faktör kullanabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz 
dedi.  Türkiye’de yaşayan mülteci aile perspektifinde; 
Bayan Diana Ahmad Rahima, çocuğunun hemofili 
olduğunu öğrendiği zaman büyük bir üzüntü içeresine 
büründüğünü söyledi. Rahima; Bülent hocayla tanıştıktan 
sonra korku ve endişelerimiz azaldı diyerek derneğimize 
ve hocamıza olan güveninden söz etti.  Türkiye’de yaşayan 
diğer mülteci hastalarından ve 4 yıldır ülkemizde yaşayan 
Zehad Mohamad, dernekle tanıştığı için çok mutlu 
olduğunu belirterek ‘Siz benim 2.ailemsiniz’ diyerek bizlere 
memnuniyetlerini sundu. 

Kongrenin Açılış Programına geçildi. Açılış videosu, açılış 
konuşmaları ve Genç Hemofili Müzik Grubunun sahne 
alması ile oldukça keyifli olarak gerçekleşti. Müzik grubu 
gerçekleştirdiği performans ile dinleyicilerden büyük alkış 
aldı. Her yıl farklı tarzlarda performanslar sergileyen grup 
bu sene 1’enstrümantal 3 halk müziği şarkısı ile dinleyicilere 
seslendi. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine 
plaket taktim edilen grup üyeleri fotoğraf  çekiminin 
ardından sahneden ayrıldı.
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İKİNCİ GÜN…

Kongremizin ikinci günü oturum başkanlığını Prof.
Dr. Bülent Zülfikar ve Prof.Dr.Kaan Kavaklı’nın üstlendiği  
“Dünya Hemofili Forumu”nda, Dünyada ve Türkiye’de 
hemofili ile mücadelede ortak projeler yürüttüğümüz 
WFH – Tıbbi Başkan yardımcısı Dr. Marjike Van Der 
Berg, ürünlerin nerelerde bulunabileceği ve nerelerde 
eksikler olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını ve hemofili 
tedavisinde kullanılan ürünlerin güvenliği ve temini üzerine 
yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Bu oturuma Prof.
Dr.Bülent Antmen hemofili hastalarında profilaksinin önemi, 
Türkiye’de faktör tüketimi, hemofili bakım ve tedavisi 
hakkında önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ardından 
Türkiye Hemofili Derneğimizin 2.Başkanı ve Kongrenin Eş 
Genel Sekreteri Uzm.Dr.Yusuf Büyükpınarbaşılı konuştu. 
Yusuf bey ülkemizdeki hemofili tedavisinde gelinen noktaya 
değinerek, hemofililerin yaşam kalitelerinin artmasında 
önemli rolleri olan ve olmazsa olmaz olan kuruluşların 
varlığından bahsetti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar’ın üstlendiği “Hemofilide Sınırları Kaldırmak” başlığı 
altındaki forumda SGK ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri 
hemofiliklerin karşılaştığı sorunları dinledi. Katılımcılar 
bakanlık genelgesinde bulunan 18 yaş ve üzeri hemofiliklerin 
tedavi ve takiplerinin (ilaç reçetelenmesini) kendilerini 
çocukluklarından beri takip eden çocuk hematolojisi 
uzmanlarınca yapılammasına ait ciddi sıkıntılarını 
paylaşarak, yaklaşık 7 aydır yaşanan bu sınırlamanın en 
kısa sürede değiştirlmesini talep ettiler. Konu ile alakalı 
olarak; her hematoloji uzmanının, reçete yazabilmesinin 
önünün açılması gerekli olduğunu, sorunların çözümünde 
Hemofili merkezlerine ulaşım, teknik çözümlerin olması 
ve hastaların gönüllü hematoloji uzmanlarınca ömür boyu 
takibinin yapıldığı bir sistem üzerinde buluşulmasına ait 
görüşler bildirildiler. Forumun son konuşmalarında hemofili 
hastaları, hasta yakınları ve hematoloji uzmanları yaşadıkları 
deneyimlerden bahsettiler.

“Y Kuşağı Hemofilik Bireyler Araştırma Sonuçları’ başlığı 
adı altındaki uydu sempozyumunun açılışını Uzm. Dr. Yusuf 
Büyükpınarbaşlı gerçekleştirdi ve ardından sözü Prof.Dr. 
Bülent Zülfikar’a bıraktı. ‘’Bu bir ekip çalışmasının ürünü’’ 

diyerek sözlerine başlayan Dr. Zülfikar kuşaklar hakkında 
detaylı bilgi verdi. Hocamız, hemofili dünyası tarafından çok 
merak edilen ve 16 odak grupta yer alan toplam 64 hemofili 
hastası ve 56 hemofili yakını kapsamında gerçekleştirilip, 
Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü kapsayan Y Kuşağı 
araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Öğleden sonra başlayan Multidisipliner Salon 
toplantılarında farklı dallardan gelen uzmanlar, uzmanlık 
alanlarında derin bilimsel dalışlar gerçekleştirdiler. 
”Hemofili Tedavisi” başlıklı etkileyici oturuma Prof.Dr.Bülent 
Antmen ve Prof.Dr.Murat Söker başkanlık ettiler. Dünya 
Hemofili Federasyonu Uluslararası Hemofili Eğitim Merkezi 
Burs Programı Eğitim Sorumlusu, Japonya’dan gelen 
hematoloji uzmanı Prof.Dr.Midori Shima; Bir Molekülün 
Keşfi ve Kullanıma Sunumu başlıklı konuşmasıyla büyük 
ilgi gördü. Konuşmasında, inhibitör gelişmiş hemofili A 
hastalarını tedavi etmek için uzun yıllar süren çalışmalar 
sonucunda, yetişkinlerde ve çocuklarda kanamayı önemli 
ölçüde azalttığı görülen Japon Mucizesi ilk ilaç “Hemlibra 
(emicizumab)”nın piyasaya sunulduğu müjdesini verdi. 
İlacın haftada bir kez sadece deri altından enjeksiyon ile 
uygulandığını, yetişkinlerde ve çocuklarda kanamayı önemli 
ölçüde azalttığı belirtti.

Oturumun ikinci konuşmacısı Doç.Dr.Yılmaz Ay “Klasik 
Tedavi” başlığı altında yaptığı konuşmasında, akut 
kanamaların tedavisi, kanamaların önlenmesi, profilaksinin 
önemi, cerrahi hazırlık, yardımcı ve destek tedavi ve son 
olarak da hemofili hastalarının izlem ve tedavisi hakkında 
bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Oturumun üçüncü 
konuşmacısı Doç.Dr.Ekrem Ünal “Faktör Dışı Tedaviler” 
başlığında yaptığı konuşmasında her hastanın yaşam tarzına 
ve kişiye özel tedavi verilmesi ile ilgili çalışmaların devam 
ettiğini belirtti. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Gülnihal 
Özdemir hemofiliklerin en çok merak ettiği alanlardan biri 
olan Hemofilide Gen Tedavisi hakkında bilgiler verdi. Son 
yıllarda Hemofili A ve B’nin genetik hastalıklar içinde tek 
gen defekti ve küçük gen olması nedeniyle çalışmalarda 
şanslı grup olduğunu ve başarılı sonuçlar elde edildiğini 
söyledi.

Multidisipliner salonda gerçekleşen “Tedaviye uyumda 
yaşanan sorunlar ve çözümleri” oturumunda ise başkanlık 
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görevi Prof. Dr. Nazan Sarper ve Prof. Dr. Özcan Bör’de idi. 
Bu oturumda Prof.Dr.Canan Albayrak adölesan yaşlardaki 
hemofililerde sık görülen sorunlardan detaylı bir şekilde 
bahsetti. Bu durumda ebeveyn ve doktorların yapması 
gerekenler üzerinde durdu. Prof.Dr.Fahri Şahin “Erişkin 
Sorunları” başlığı altında yaptığı konuşmasında hemofili 
tedavisinde uyum, hasta ile ilgili faktörler ve ilacın dozunun 
uyumu etkilemesine değindi. Prof.Dr.Mehmet Akif Karan 
hoca ise, Geriatrik Sorunlar başlığı altında en sık görülen 
uyumsuz ilaç kullanımı, polipharmacy gibi konulara 
dikkat çekerek, bilinçsiz ilaç kullanımının insan üzerindeki 
zararlardan bahsetti.

Medikal Salonda gerçekleşen oturumlar o denli etkileyici 
ve derinlikliydi ki katılımcılar adeta bilgi sarhoşluğu 
yaşadı. Salondaki “Yeni Tanı Hemofililerin Tedavisi” 
başlıklı panelde Doç.Dr.Canan Vergin ve Prof.Dr.Zafer 
Şalcıoğlu’nun başkanlık ettiği Prof.Dr.Marjike van der 
Berg’in tartışmacı olarak katıldı. Prof.Dr.Alphan Küpesiz 
“Türkiye PUP Sonuçları” başlıklı konuşmasında daha önce 
tedavi edilmemiş hemofililere uygulanan plazma tedavisi 
ve rekombinant faktör tedavisi sonucu inhibitör gelişimi 
hakkında yapılan çalışmaları sundu. Prof.Dr.Can Balkan 
“Sippet Sonrası” başlıklı konuşmasında, farklı ülkelerden 
hasta gruplarının katılımıyla oluşturulan Sippet çalışmasının 
sonuçları değerlendirildi. Plazma kaynaklı faktör kullanımı 
ve rekombinant faktör kullanımı sonucu inhibitör gelişim 
oranlarından bahsedildi. Sippet çalışması hakkında soru 
cevap şeklinde ayrıntılı bilgi verildi. Fransa’da Hemofili ve 
Diğer Konjenital Nadir Kanama Bozuklukları için Referans 
Merkezinde Klinisyen Araştırmacı Prof.Dr. Rosaline d’Orion 
“Fransa PUP çalışması” başlıklı konuşmasında, ilk defa 
faktör tedavisi uygulanacak hastalarda plazma kaynaklı 
faktör kullanımı ile rekombinant faktör kullanımı sonucu 
inhibitör gelişme riskinin değerlendirdi ve ilk etapta plazma 
kaynaklı faktör kullanımının tercih edildiği ifade etti.  

Multidisipliner salonda devam eden bir diğer etkileyici 
oturum olan “İnhibitörlü Hastanin Tedavisi” oturumuna 
Prof.Dr.Ümran Çalışkan ve Prof.Dr.Zühre Kaya başkanlık etti. 
Anne, baba ve küçük bir çocuktan oluşan çekirdek bir aile 
öncelikle damar yolu problemi yaşadıklarını, port kullanımı 
ile yaşam kalitelerinin arttığını, korkuların azalıp, umutlarının 
attığından bahsetti. Bu oturumda Prof.Dr.İlgen Şaşmaz, 

gelişi güzel uygulanan faktörlerin vücudun bağışıklık 
sistemini bozduğunu vücudumuzun bunları yabancı madde 
gibi algıladığını ve yok etmek istediğinden bahsedip hekimin 
önerdiği IU/kg dozunun dışına çıkılmaması gerektiğini ve 
profilaksiden de korkulmaması gerektiğinden bahsetti. 
Dr.Öğr.Üyesi Başak Koç  inhibitör için son derece dikkat 
edilmesi gerektiğini, cerrahi girişimlerin öncesinde mutlaka 
düzeyin ve seyrinin izlenmesi gerektiğini, bu hastalarında 
majör ameliyatlar olabildiğini ancak cerrahi işlemleri 
profilaksi ve spor ile önleyebildiklerinden bahsetti.

Sabah başlayan Medikal Salon toplantılarında farklı 
merkezlerden gelen uzmanlar, uzmanlık alanlarıyla ilgili bize 
akıllardan silinmeyecek bir oturum yaşattılar. “Hemofilide 
Eklem Sağlığı” oturumuna Prof.Dr.Muzaffer Demir ve Prof.
Dr.Önder Kılıçoğlu başkanlık ettiler. Prof.Dr.Semih Aydoğdu 
konuşmasında hemofili eklem kanamalarının dünyada 
ki durumundan bahsetti. Yanı sıra hemofilide kanama 
tedavisinde en çok zorlandığı hastaların hareket etmeyen 
hastalar olduğunu belirtti. Prof.Dr.Süreyya Özbek bize 
hemofilik artropati, kıkırdak hasarı, konvansiyonel radyografi 
başlıkları altında hazırlamış olduğu görsel sunumunu sundu. 
Dünya Hemofili Federasyon tarafından önerilen “Pettersson 
skor sistemi” üzerinde durdu. Aynı zamanda Head-Us 
yönteminin pratikliğinden yararlanılmasına değindi. Manyetik 
rezonans görüntüleme ve bunun kısıtlamaları hakkında 
görsellerin üzerinde detaylı anlatımıyla konuşmasını 
sonlandırdı. Prof.Dr.Cüneyt Türkmen antisepsi kurallarına 
uymanın öneminden bahsetti. Kanama sıklığını azaltmak 
için çok uygun bir teknik olan radyoaktif sinovektomide 
Re.186, Y.90 kullanımının detaylarından bahsederek bize 
faydası çok olacak önerilerde bulundu. Bunun çoklu eklem 
uygulamasında mümkün olduğunu ve kanama sıklığını 
%50 ye kadar azalttığını vurguladı. Hemofiliklerde eklem 
sağlığının önemini vurgulayan Belçika’dan gelen konuk 
Fizyoterapi uzmanı Sebastian Lobet, kanamaların faktör 
eksikliğine dayandığını, travma sonralarında profilaksi 
dışında ek kanama sonucu faktör alımının öneminden 
bahsetti. Sorunların çözümünde önemli bir gereklilik 
multidisipliner bir ekip çalışması ve çalışmanın sürekliliğinin 
sağlanabildiği hemofili merkezlerinin önemine değindi.

Başkanlığını Prof.Dt.Gülsüm Ak ve Prof.Dr.Yurdanur 
Kılınç’ın üstlendiği “Hemofili ve Diş Hekimliği” oturumunda 
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diş hekimi Prof.Dt.Can Dörter, hemofiliklerdeki diş ve diş 
eti rahatsızlıklarının diğer insanlardan farklı olmadığını 
belirtti. Hemofiliklerde görülen diş çürümeleriyle ilgili 
olarak erken teşhisin diş sağlığındaki önemine vurgu yaptı. 
Hemofiliklerin fırçalama sırasındaki kanamalardan dolayı 
diş fırçalamaktan korktuğunu belirten Dörter, düzenli diş 
hekimi kontrolünün önemini vurguladı. Oturumun ikinci 
konuşmasında Prof.Dt.Cem Doğan motivasyonel görüşme 
ve doğru diş fırçalama konularını ele aldı ve 50 hasta 
üzerinde gerçekleşen çalışmanın sonuçlarını aktaran diş 
hekimi Doğan: “ideal diş fırçalama ile gerçek hayattakiler 
pek uyuşmuyor” diyerek gösterilen ile uygulananların bir 
olmadığını belirtti. Kendilerinin diş fırçalamayı teşvik edici 
anlattığını lakin insanların başladığı yere geri döndüğünü 
söyledi.

Oturum başkanlığını Uzm.Dr.Çetin Timur ve Doç.Dr.Emirne 
Zengin’in yaptığı “Hemofili ve Medya” İrlanda Hemofili 
Derneğinde ve Avrupa Hemofili Birliğinde görevler yapan 
Declan Noonan’ın konuşması ile başladı. İrlanda’dan katılan 
sosyal medya uzmanı Mr.Noonan İrlanda ve diğer Avrupa 
ülkelerine ait sosyal medya deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı. Gen tedavisi konusunu twitter üzerinden çalışma 
yaptıklarını ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu bildirdi. 
Ayrıca Bulgaristan’da radyo ve televizyonda ücretsiz faktör 
kampanyalarının yapıldığını söyledi. Sosyal medya üzerine 
istatistiksel bilgiler paylaşan derneğimizin bilim kurulu 
üyesi Doç.Dr.Haluk Zülfikar, sağlık ve medya ilişkisini sayısal 
olarak ele aldı. Geleneksel ve yeni medyanın iç içe geçtiğini 

ve bu yapının sağlık haberciliği üzerinde tetikleyici etki 
yarattığını vurguladı. Sağlık, hemofili ve medya bileşimini 
etkileyici örneklerle destekleyen hocamız teknolojik 
gelişmelerin kuralları değiştirdiğini ifade etti. Oturumun son 
konuşmacısı olan Uzm.Dr.Mehmet Can Uğur hemofilinin 
de dahil olduğu tüm kronik hastalıklarda hasta verilerinin 
kaydedilmesi hastaların takibi ve tedavi planlanmasında 
elektronik günlüklerin önemini vurguladı. Kendinin de 
elektronik günlük kullandığını belirten Dr.Uğur kazandığı 
zaman ve diğer faydaları detaylarıyla vurguladı.

Kurs salonunda başlayan “Hemofilinin cinsel sorunları ve 
Aile sağlığı” başlıklı özel oturuma Uzm.Dr.Gönül Aydoğan 
ve Mustafa Tekinel başkanlık yaptı. Dr.Obengül Ejder (aile 
ve evlilik terapisti - cinsel terapist), yaşamın 4 evreden 
oluştuğunu (ben-aile-iş- çevre) belirterek konuşmasına 
başladı. Dr.Ejder, ben ve aile kavramında da cinselliğin 
devreye girdiğini anlattı. Eşinizi iyi seçmek, iyi bir evliliği 
ve cinselliği beraberinde getireceğine değinen Dr.Ejder. 
cinsel organ denildiğinde akla gelmesi gereken organın 
beyin olduğunu vurguladı. Uzm.Klinik Psk. Irmak Gümüştaş, 
bir hemofili ailesi örneği ile konuşmalarına başladı. 
Hemofili bireyin kendisini, ailesi ve toplumla olan ilişkisini 
etkilenmektedir. Annenin taşıyıcı olması veya genetik olarak 
oğlunu hasta ettiğini düşünmesi psikolojik olarak anneyi 
ciddi şekilde etkilemektedir. Babanın tedavi sürecinde aktif  
bir rol alarak anneye ve çocuğa destek olmasının gerektiğini 
vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Multidisipliner 
salonda devam eden “Erişkin Hemofilide Kalp ve Damar 
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Sağlığı” oturumunun başkanlığını Prof.Dr.Birol Güvenç ve 
Prof.Dr.Selin Aytaç üstlendi. Sempozyumun ilk konuşmacısı 
Prof.Dr.Salih Aksu hipertansiyon hakkında aydınlatıcı bilgileri 
aktardı. Toplum sağlığında önemli bir yeri olan yüksek 
tansiyon hastalığının kalp yetmezliği, beyin kanaması, 
kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yola açtığını ve 
hemofilik bireyleri de etkilediğini belirterek özellikle erişkin 
yaştaki hemofiliklerin rutin muayeneleri sırasında tansiyon 
ölçümlerinin de atlanmaması gerektiğini vurguladı. 
Yemeklerde tuz kullanımının azaltılması ve düzenli fiziksel 
aktivite gibi basit yaşam tarzı değişiklikleriyle yüksek 
tansiyonun önüne geçilebileceğini bildirdi. Oturumun 
ikinci konuşmacısı olan Prof.Dr.Vahap Okan, hemofiliklerin 
geçmişte daha erken yaşlara kadar hayatta kalabildiğini 
anlatarak başladığı konuşmasında faktörlere erişimin 
kolaylaşması ve gelişen yeni tedavi olanakları sayesinde 
günümüzde pek çok riskin azaldığından bahsetti. Uzayan 
yaşam süresi ile birlikte farklı metabolik hastalıkların 
hemofilikler için tehlike oluşturmaya başladığını söyleyen 
Dr.Okan, aterosklerozu tanımlayarak sebep olan risk 
faktörlerini paylaştı. Ateroskleroz tedavisinde gerekli faktör 
tedavisi uygulandığı zaman diğer insanlardan farklı bir risk 
olmadığını belirtti ve 20 yaşın üstündeki tüm hemofiliklerin 
ilgili testleri yaptırması gerektiğini vurguladı. Oturumun 
son konuşmasından Prof.Dr.Mehmet Sönmez, obezite 
ve diyabetten bahsetti. Değişen beslenme alışkanlıkları 
ve inaktif yaşam tarzının obeziteyi ve beraberinde 
200’den fazla hastalığı da getirdiğini ekledi. Obezitenin, 
hemofiliklerde eklem kanamalarına neden olduğunu ve 
yaşam kalitesini düşürdüğüne değinen Dr.Sönmez son 
yapılan araştırmalarda obezite bakımından ülkemizin 
dünyada 13.sırada olduğunu ancak 2035 tahminlerinde ise 
7.sıraya yükselmesinin öngörüldüğünü aktararak sağlıklı 
ve mutlu bir yaşlanma için gereken önlemlerin bugünden 
alınmasının önemini vurguladı.

Multidisipliner salonda devam eden bir diğer konu 
ise “Hemofili Hemşireliği” oturumuna Doç.Dr.Selmin 
Şenol ve Doç.Dr.Yasemin Altuner Torun başkanlık etti. 
Uzm.Hemşire Hülya Bingöl, port a cath kateterlerinin 
bakımı başlıklı konuşmasında, ilk faktör uygulamasının 
hastanede yapılması gerektiğinden ve damar yolu açmanın 
zorlularından bahsetti. Hasta streslerinin yaşanmasından 

kaynaklı sağlık personelinin iş yükünün artmasına neden 
olduğunu dile getirdi. Hemşire Hayriye Başer evde tedavi 
adlı konuşmasında; hemofili hemşiresinin ev tedavisindeki 
rolünden, ev tedavisinin sağladığı katkılardan ve olası 
sakıncalara dikkat çekti.

“Kemik ve eklem sağlığı” başlıklı oturuma Dr.Namık Özbek 
ve Dr.Talia İleri başkanlık etti. 15. Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresi’nin üçüncü gününde Multidisipliner salonda her 
hemofilik bireyin yaşantısını oldukça etkileyen ve yaşam 
kalitesini yakından ilgilendiren ortopedik problemlerin 
çözümü için muhteşem bir oturum yapıldı. Ortopedi bilim 
dalında hemofili tedavisi için genel ve ortak bir yaklaşımın 
olmadığını belirten ortopedi uzmanı Doç.Dr.Ali Erşen her 
hastanın farklı tedavi yöntemleri ve korunma yöntemleri 
olduğunu, örnekler ve slaytlar yardımıyla açıkladı. Daha 
sonra söz alan diğer Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 
Prof.Dr.Bülent Atilla hemofili vakalarında bugüne kadar 
karşılaşmış olduğu artropatik vakaların başlangıçtan 
günümüze tedavisini, protez cerrahisinin ülkemizde 
geldiği noktayı ve geçmişteki uygulamalarının bugünden 
farklılıklarına açıkladı. Doktor Atilla protez cerrahisinin 
hemofilinin ayrılmaz bir sacayağı olduğunu örneklerle 
ve tedavi sürecinin önemi ile açıkladı. Hasta ve doktor 
katılımcılarının ilgi ile izlediği bu oturum soru ve cevap 
bölümü ile sona erdi.

ÜÇÜNCÜ GÜN…

15. Uluslararası Hemofili Kongresi’nin 3. gününü 
hemofilikler için oldukça önemli olan bir kursla açıldı. 
“Fizyoterapi Kursu”. Uygun hale getirilen tedavi odasında 
ilk olarak fizyoterapinin temeli olan, kas, doku ve bileşenler 
tanıtıldı. İnsan vücudunda bulunan kas, kemik ve dokuların 
tanıtımı ve hareket kabiliyetinin sınırlılıkları slaytlar eşliğinde 
anlatıldı. Kas esnekliğinin nasıl sağlanabileceğini, diz 
fleksiyonlarının çeşitleri ve değerlendirme metotları anlatıldı. 
Kurs süresince önem arz eden konulardan biri de sağlıklı 
insana nazaran hemofiliklerde manuel tedaviye destek olan 
soft uygulamaların tercih edilmesi gerekliliğiydi. Tamamen 
el yordamıyla ağrı ve hasar bölgesinin tespiti katılımcılar 
tarafından oldukça ilgi çekici bulundu. Konsantrasyonun 
ve kas doku yerleşim planının iyi bilinmesinin ağrının 
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tespiti ve tedavisi için öncelik olduğu defaten belirtilen 
kursta yapılması gereken egzersizler, sağlıklı ve hemofili 
olan insanların diz eklemi üzerinde örnek olay incelemesi 
şeklinde yapıldı. Katılımcıların pür dikkat dinlediği ve her 
anına katılmaya çalıştığı bu kurs gerek hasta gerek hemşire 
gerekse tıp personeli açısından manuel tedavi yöntemlerinin 
öğrenilmesinde oldukça faydalı rol oynadı.

Medikal Salonda başlayan “von Willebrand Hastalığı” 
oturumunun moderatörlüğünü Prof.Dr.Mehmet Sönmez 
yaptı. En sık görülen kanama bozukluğunun von Willebrand 
bozukluğu olduğunu bir kez daha hatırlatarak konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Bülent Antmen, hastalığın 20’den 
fazla tipinin tanımlandığını vurguladı. Doğru tedaviyi 
seçmek ve genetik danışma için tanının önemli olduğunu 
söyledi ve doğru tanı konulabilmesi için kanama ve aile 
öyküsünün iyi alınıp fizik muayene ile desteklenmesinin 
önemini vurguladı. Tanı ve tip tayini konuşmasının ardından 
vWH’ta klinik özellikleri ve tedavi seçeneklerini paylaşan  
Prof.Dr.Can Balkan, çok sayıda farklı tipi olsa da tedavide 
zorlanmadıklarını aktardı. vWH vakalarda en sık karşılaşılan 
kanama türlerini özetleyerek diş çekimi, gebelik ve doğum 
gibi durumlarda uygulanması gereken tedavi protokolünü 
anlattı.

Multidisipliner salonda gerçekleşen “Hemofilide sık 
sorulan konular” oturumunda Prof.Dr.Nil Güler ve Prof.
Dr.Yusuf Ziya Aral başkanlık etti. Kanadalı araştırmacı Prof.
Dr.David Lillicrap konuşmasına gen tedavisindeki yeni 
gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalar yaparak başladı. 
Yanı sıra kötü haber olarak aav virüsüne daha önceden 
maruz kalan hastaların bu tedaviden yararlanamayacağını 
söyledi. Tedavideki öncelik sıralamasında “önceliklerinin 18 
yaş ve üzeri inhibitörsüz ağır hemofili hastaları” olduğunu 
dile getirdi. 52 haftalık deney süreci sonucunda hemofili 
B hastalarında %50 faktör düzeyine ulaştıklarını hemofili 
A hastalarında ise çarpıcı bir şekilde %100’ün üzerinde 
faktör düzeyine ulaştıklarını söyledi. Gen terapisinin yan 
etkisi olarak uygulanan hastalarda %25-%30 oranında 
karaciğer inflamasyonuna yol açtığını söyledi. Prof.

Dr.Orhan Ayyıldız hemofilik hastalar için beslenme üzerine 
konuşmasına başlarken düzensiz beslenme ve hareketsizlik 
sonucunda aşırı kilo almaya neden olmasının sonucunda 
büyük ölçüde eklem ve kas hasarı, damar yolu sorunu, 
kardiyovasküler ve miyokard enfaktüsü tetikleyebileceğini 
bunun için hemofili hastalarının ideal kiloda almalarını ve 
sağlıklı beslenmeleri gerektiğini söyledi. Prof.Dr.Sanlı Sadi 
Kurdak hemofililerde spor konu başlıklı oturumunda sporun 
eklem ve kas gelişiminde olumlu yönde etkisi olduğunu 
söylerken hemofilikler için en iyi sporun yüzme olduğunu 
ve bilinçli şekilde vücut geliştirme fitnes sporunuda 
yapabileceklerini ancak ikili sporlardan boks güreş 
futbol gibi eklem kanamalarını tetikleyecek sporlardan 
uzak durulması gerektiğini önemle belirtti. Prof.Dr.Kaan 
Kavaklı’nın moderatörlüğünde ki oturum Prof.Dr.Sinan 
Akbayram pediatrik yaş gruplarındaki inhibitör gelişim 
risklerinde bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları 
anlattı. Sonrasında Prof.Dr.Fahri Şahin, inhibitörlü hastaları 
korumak üzerine oturumundaki konuşmasına devam 
etti. Dr. Şahin profiaksinin çocuk yaş grubu kadar erişkin 
hastalarda da gerekli olduğunu, bunun bilimsel verilerle 
de desteklendiğini söyledi. Sonrasında erişkin hastaların 
profilaksiye yaklaşımını kendi araştırması olan anketlerin 
sonuçlarını paylaşarak konuşmasına son verdi. Kongre 
boyunca sergilenen bilimsel ve psiko-sosyal temalı toplam 
47 poster katılımcılarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Bu 
posterlerin yanı sıra seçilen sözel bildiriler jüri ve katılımcılara 
sunuldu. Seçilen üç bildiriye kapanış programında ödülleri 
takdim edildi. 

Derin Dalış temasıyla dört gün boyunca hemofilinin 
her alanına değinerek gerçekleştirilen kongrenin kapanış 
töreninde Prof.Dr.Bülent Zülfikar ve Prof.Dr.Kaan Kavaklı 
kongrenin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese 
teşekkürlerini sunarak bir sonraki kongrenin hazırlıklarının 
heyecanla başladığının mesajını katılımcılar ile paylaştılar. 
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Hülya YETİŞENER
TRHD Koordinator
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“Sohbet ortamında geçen toplantılarımızda, yeni teşhis konulan 
hastalar ile deneyimli hastalarımızı bir araya getirerek yenilere 
örnek teşkil etmesini sağlamaya çalışıyoruz.”

Ö
nceliği her zaman hastalarımızla bir araya gelmek olan derneğimiz bu 
amaçla,  her ayın ikinci ve dördüncü haftasında dernek merkezinde hasta 
ve hasta yakınlarımızla bir araya gelmeye devam ediyor. Son buluşmamız 27 
Haziran 2018 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında dernek başkanımız Prof.
Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Öğr. Üyesi Başak Koç  ve  Hemşire Hanife Özcan’ın  

katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya 40 hasta ve hasta yakını katıldı. 

Sohbet ortamında geçen toplantılarımızda, yeni teşhis konulan hastalar ile deneyimli 
hastalarımızı bir araya getirerek yenilere örnek teşkil etmesini sağlamaya çalışıyoruz.  Bu 
vesile ile katılımcılar birbirilerini tanıma şansı yakalıyor ve her biri kendi deneyimlerini 
paylaşma imkanı buluyor.  

TRHD AİLE
BULUŞMALARI
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Toplantılarda; hemofili ile ilgili son gelişmeler, yenilikler, 
Hemofili A, Hemofili B, WF, İnhibitör, faktörlerin etkisi, self 
infizyonun faydaları, kanamalarda acil yapılması gerekenler, 
sosyal haklar, beslenme, taşıyıcı annelerin kız çocuklarının 
gelecekte ne yapmaları  gerektiği, sünnet , kişisel ve ailevi 
sorunlar dile getirilerek tecrübe ve bilgi paylaşımında 
bulunulmaktadır. 

Özellikle eklem ve kas gelişiminde yüzmenin faydaları ve 
önemi vurgulanarak, aileler bu konuda yönlendirilmektedir. 
Derneğin yaptığı bilimsel çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili de 
bilgilendirmeler yapılarak, etkinliklere katılımları istenmekte, 
görüş ve önerileri alınmaktadır.

Toplantının son bölümünde  ise  ailelerimiz merak ettikleri 
konularla ilgili sorularını hocalarımıza yöneltme şansı 
buluyorlar.

Aileler hocalarımız ile bu sohbetleri yaparken çocuklarımızda 
kendilerine ayrılan güvenli ve eğlenceli oyun alanında keyifli 
vakit geçiriyorlar. 

Sizler de bu sıcak sohbet ortamında yer almayı arzu 
ederseniz dernek telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. 
Aile toplantılarına giderek artan sayı ile katılım sağlanması 
memnuniyetle karşılanmakta ve bizlerin daha fazla sayıda 
aileye ulaşma isteğimizi arttırmaktadır.
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TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ

GELENEKSEL
İFTAR BULUŞMASI

31 Mayıs 2018

“Bir avuç insanla 
çıkılan bu yolda 

dünyada söz sahibi 
olan bir kurum 
haline geldik”
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Mustafa TEKİNEL
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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“Bir avuç insanla çıkılan bu yolda,  dünyada söz sahibi olan bir kurum 
haline geldik.”

H
er yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek haline gelen İftar yemeğimizi;  Derneğimizin 
faaliyetlerinde emeği geçen hasta, hasta yakını, dernek çalışanları, gönüllüler, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz  ve aileleriyle, özetle  Hemofiliye gönül veren dostlarla 
beraber 31 Mayıs 2018  tarihinde gerçekleştirdik. 

 Hep birlikte keyifle yenilen iftar yemeğinin ardından Dernek Başkanımız Prof. Dr. 
Bülent  Zülfikar hemofiliye emeği geçen misafirlerimize teşekkür ederek kendilerine  tek tek 
söz verdi.  Misafirlerimiz kendilerini tanıtarak yaşadıklarını ve deneyimlerini paylaşarak, dernek 
çalışmalarıyla ilgili   önerilerini dile getirme imkanı buldular.

Zaman zaman hüzünlü, zaman zaman mutlu geçen duygu dolu paylaşımlardan  sonra, şöyle 
bir geriye baktığımızda;  başladığımız ve geldiğimiz noktanın ne kadar zor ve meşakkatli 
olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bir avuç insanla çıkılan bu yolda,  dünyada söz sahibi olan 
bir kurum haline geldik.

Yemeğe katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.



YARATICILIK ve
YENİLİK DİYARI

A
merika Birleşik Devletleri, Arizona Hemophilia Derneği tarafından 18-21 
Ocak 2018 tarihleri arasında Arizona, Phoenix kentinde düzenlenen 16. 
NACCHO (North American Camping Conference for Hemophilia Organi-
zations) toplantısına Türkiye Hemofili Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar ile birlikte katıldım. Konferans; kanama bozukluğu olan hastalar 

için yapılan yaz kamplarının organizasyonu, yürütülmesi ve değerlendirilmesine yöne-
lik olarak yapılan dünyadaki en önemli toplantı olarak dikkat çekmekteydi. 

Kendisi de bir kanama hastası olan Bob Graham’ın önderliğinde 18 Ocak 2018 günü Prof. Dr. Fahri OVALI
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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NACCHO-2018/ARIZONA
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başlayan konferansın ilk gününde konferans öncesi çalış-
taylar yapıldı. Konferansa katılanların büyük bir çoğunluğu 
ABD’li olmasına rağmen Türkiye dahil Singapur, Çin, Meksi-
ka gibi ülkelerden de katılım mevcuttu. Katılımcıların ken-
dilerini tanıtmalarından sonra konferansın ve çalıştayların 
işleyiş şekilleri hakkında bilgi verildi. Çalıştay ve konferansta 
eğitimci, sunucu veya kolaylaştırıcı olarak yer alan toplam 6 
kişi mevcuttu. Her biri kampçılık alanında profesyonel eği-
timci olan bu kişiler dönüşümlü olarak sürekli birbirleriyle 
iletişim halinde tüm dersleri ortak anlatarak programı yü-
rüttüler. Böylece klasik konferans veren-dinleyici anlayışı-
nın çok ötesinde birçok konferans veren – birçok dinleyici 
arasında gerçekleşen ve sürekli interaktif olarak ilerleyen 
bir toplantı gerçekleşmiş oldu. Eğitmenler kamp süresince 
kamp logosunu taşıyan özel kıyafetler giyerken, kampın or-
ganizatörü Bob Graham ile Vicki Parra’nın değişik püsküller 
ve pelerinler ile süslü kıyafetler giymeleri ilgi çekti. 

Gerek çalıştaylarda gerekse konferans sırasında olsun sa-
bah ve öğleden sonraki seansların başlangıçlarında katılım-
cıların motivasyonlarını artırmaya yönelik çeşitli ilgi çekici 
küçük oyunlar, çekilişler ve sürprizler hazırlanmıştı. Böylece 
dikkatlerin sürekli olarak toplantıya odaklanması sağlanmış 
oldu. Bu toplantılarda verilen ilk bilgilerden sonra genellik-
le küçük gruplar halinde çeşitli çalışmalar yapıldı ve daha 
sonra yapılan çalışmalar, grup sözcüsü tarafından tüm eki-
be sunularak değerlendirmeler yapıldı. Ele alınan konular 
arasında kişilerin kendilerini ifade etmeleri, kendi hayat hi-
kayelerini anlatmaları, en başarılı veya en başarısız olduğu 
durumlardaki davranışlarını anlatması, kendi derneklerinin 
yaptığı önemli çalışmaları anlatması, kısıtlı bütçelerin kul-
lanımı, kamptaki sağlık hizmetlerinin organizasyonu, “zor” 
kişilerle iletişim, küçük çocuklara ve ergenlere yönelik özel 
hizmetler, uygun kamp alanlarının nasıl seçilmesi gerektiği, 
liderlik, güvenlik önlemleri, problem çözme yeteneklerinin 
geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Akşam yemeğinden 
sonra ise hem eğlendirici, hem de öğretici bir seans düzen-

lendi. Küçük bir müzik grubunun eşliğinde, küçük gruplara 
ayrılan katılımcılara dağıtılan uzun balonlar yardımıyla, ino-
vatif makineler, aletler veya yaratıklar meydana getirmeleri 
ve bunları sunmaları istendi. 

Ertesi gün yapılan programlarda da yine kamplarda yapıla-
bilecek “maceracı” aktiviteler, hasta eğitimlerinin yöntem-
leri ve içerikleri, ilk kez kampa katılacak eğitici ve hastalara 
yönelik incelikli konular ele alındı. Bu konular, bu yılki konfe-
ransın ana teması olan “pay it forward” (Önceden bedelini 
öde) konsepti çerçevesinde değerlendirildi. Böylece yapı-
lan/yapılacak aktivitelerin ileriye yönelik etkileri, koruyucu 
nitelikleri ve maddi/manevi getirileri irdelendi ve öne çıka-
rıldı. 

Program boyunca tüm katılımcılar ilgili konularda yeni bil-
giler edindikleri gibi kendi deneyimlerini de bol miktarda 
paylaştılar ve birbirlerinden birçok konu öğrendiler. Birçok 
dernekte yapılan kamp organizasyonlarının; oldukça kısıtlı 
bir bütçe ve ailelerin katkısı ile kırsal bölgelerde, çadır ve 
barakalarda yapıldığını, tuvalet, yemek gibi ihtiyaçların ol-
dukça zor karşılandığını, havuz olanaklarının çok az kampta 
mevcut olduğunu öğrendik. Kamp katılımcıları da bizlerden 
çok şey öğrendiklerini  itiraf ettiler. 

İki buçuk gün süren ve her saniyesi dolu dolu geçen bu top-
lantıda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve katıldığımız ak-
tivitelerde öğrendiğimiz bilgilerin ülkemiz hemofilikleri için 
de yararlı olacağına inanmaktayım. Hemofili kampçılığı ko-
nusunda birçok ülkeden ileride olmamıza rağmen” bilginin 
ve öğrenmenin sınırı yoktur” düşüncesi altında, her zaman 
daha iyiye doğru gitmemiz kaçınılmazdır. Bu bağlamda 
önümüzdeki kamplarımızın daha faydalı ve güzel geçece-
ğini düşünmekteyim. 
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Dr. Öğr. Üyesi Başak Koç Şenol
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

A
vrupa Hemofili ve Benzeri Hastalıklar Kongresi Kalıtsal Kanama Bo-
zuklukları “nadir hastalıklar” grubunda olup bu konuda her yıl Şubat 
ayında “European Association for Hemophillia and Allied Disorders 
(EAHAD) Kongresi” düzenlenmektedir. 

 Bu yıl da 11.kez düzenlenen EAHAD 2018 Kongresi 7-9 Şubat 2018 tarihleri ara-
sında İspanya›nın başkenti Madrid’de yapılmıştır. Kongreye derneğimizi temsilen 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Dr. Öğr. Üyesi Başak Koç Şenol katıldı. 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR HEMOPHILLIA AND 
ALLIED DISORDERS (EAHAD)

BİZ KONUŞURKEN
HERKES ORDAYDI!
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7-9 Şubat 2018 - MADRID
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 Prof. Dr. Bülent Zülfikar “The Treatment Perspective Of Generation-Y Hemophiliacs 
And Their Relatives” ve “A Correlation Between The Genotype And Clinical Course in 
Hemophilia B Patients” çalışmaları ile katılarak ülkemizi temsil etmiştir. 
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Kongre boyunca bilimsel perspektifte tüm gelişmeler yakından izlenip, en son 
bulgular tartışılarak hemofili alanındaki hekim, hemşire ve fizyoterapistlerle 
etkileşim sağlandı. Her yıl tekrarlanan EAHAD Kongresi ile ülkemizde ki he-
mofiliklerin en son tedavileri elde etmesi yönünden önem taşıdığı bir kez daha 
gözlendi.
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Hülya YETİŞENER
TRHD Koordinatörü

Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar  
09 Mayıs 2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanı Filiz Besim’i  ziyaret etti.

Görüşmede hemofili hastalığının geleceği, güncel durumu ve  
dernek çalışmaları  değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunulmuştur.

HEMOFİLİ İÇİN EL ELE

09 Mayıs 2018 , Lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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İstanbul İstinye Üniversitesi

Hemofili Tanı ve
Tedavisi Semineri

11 Mayıs 2018, İstanbul
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İsmail BALMUMCU
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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İ
stinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencile-
rinin davetlisi olarak  11 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen seminere 
yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar ve yönetim ku-
rulu üyemiz İsmail Balmumcu katıldı.

Derneğimiz düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine bir ye-
nisini  daha ekledi. İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu öğrencilerinin davetlisi olarak  11 Mayıs 2018 tarihinde düzen-
lenen seminere yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Bülent Zülfikar ve 
yönetim kurulu üyemiz İsmail Balmumcu katıldı.

Derneğimiz ve hemofili hastalığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme 
hedeflenerek düzenlenen seminerin ilk bölümünde İsmail Balmumcu; 
derneğimizin kurulma amacı, işleyişi, organizasyon yapısı ve yapmış ol-
duğu  faaliyetleri katılımcılara aktardı.

İkinci bölümde ise başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar; hemofilinin ta-
nımı, tanısı ve tedavisi, hemofilide son  gelişmeler ve alınması gereken 
önlemler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerin son bölümünün  soru cevap şeklinde düzenlenmesi ile ka-
tılımcılar, hemofili ve dernek faaliyetleri ile ilgili merak ettikleri soruları 
konuklarına yöneltme şansı yakaladılar.

Bizi davet eden ve bizlere yakın misafirperverlik gösteren tüm İstinye 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu görevlilerine, organi-
zasyon komitesine ve öğrencilere teşekkür ederiz.
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33. WFH Dünya
Hemofili Kongresi

33. Dünya Hemofili kongresi 20-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow 
şehrinde düzenlendi. Derneğimizin yaptığı bilimsel ve sosyal projeleri poster haline 
getiren değerli hocalarımız ve bilim kurulu üyelerimizin hazırlamış olduğu 7 poster 

kabul edildi. Bu posterlerin 3 tanesi ayrıca kongre kitapçığında yayınlanarak bizleri onurlandırdı 
ve Ülkemizin adını duyurmuş oldu. 
 
Erken saatlerde başlayıp geç saatlere kadar süren yoğun program medikal, multidisipliner, hem-
şirelik gibi bir çok alanda eş zamanlı olarak çok sayıda salonda gerçekleşti. Ekip olarak önceden 
belirlediğimiz konulara göre mümkün olduğunca tüm salonlarda yer almaya özen gösterdik ve 
dinlemeye çalıştık. Kongre döneminde ayrıca kardeş dernek projesi çerçevesinde ülke toplantıla-
rına katıldık, yapılan çalışmalar ve gelecek projeler üzerinde görüşmelerde bulunduk.
Kongrenin en dikkat çekici konuları kuşkusuz; gen tedavisi, uzun-yarı ömürlü ve deri altına 
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20- 24 Mayıs 2018 , Glaskow 

Dr. Fikret BEZGAL
TRHD Genel Sekreteri
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uygulanan ürünler oldu. Gen tedavisinde Hemofili B hastaları 
için daha hızlı ve iyi sonuçların alındığını, çalışmaların son aşa-
malarına gelindiğini müjdeleyebiliriz. Ancak faz çalışmalarının 
tamamlanması ve onay alması için birkaç yıl daha beklememiz 
gerekecektir.  

Uzun yarı ömürlü ürünler ABD’de onay aldı ve hastaların kul-
lanımına sunuldu. Kongre sonrasında Avrupa’dan da onay alı-
narak piyasaya verildi. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ve SGK 
tarafından bizler için de onay almasını ümit ediyoruz. 15.Ulusla-
rarası Türkiye Hemofili Kongresinde davetlimiz olarak aramızda 
bulunan, deri altı uygulanan ilaç çalışmalarını yürüten Dr. Midori 
Shima’nın sunumunun  özellikle dinlenmesi gerekiyordu. Başlan-
gıçta inhibitörlü hastalar için kullanılan, daha sonra İnhibitörsüz 
Hemofili A hastaları için çalışmalara başlanan ürün, yakın gele-
cekte onay alarak bizlerin kullanımına sunulacaktır. Ürünün onay 
alması ile yıllarca sıkıntı çektiğimiz damar yolu sorunlarından 
kurtulmuş olacağız ve çok kolay bir şekilde, her ortamda tedavi-
mizi yapma imkanını yakalayacağız. 

Mülteci hastaların sorunlarının ele alındığı toplantıda, gelişmiş 
ülkelerin bu konuda bir şey yapmadıklarını görme fırsatını yaka-
ladık.  Türkiye olarak Ülkemizde yaşayan mülteci ve göçmenlerin 
her türlü tedaviyi ücretsiz alabildiklerini, bu konuda sıkıntı yaşa-
madıklarını dile getirdik ve bu onlar için çok şaşırtıcı oldu. 

Dünya Hemofili Federasyonun yürüttüğü kardeş dernek projele-
ri içinde bu güne kadar yer alarak başarılı bir şekilde bir kısmını 
bitirdik, bir kısmı da hala devam etmektedir. Yeni başlatılan “Kar-
deş Ülke Genç Hemofili”  projesi içinde de yer almak için gerekli 
girişimleri ve görüşmeleri başlattık. Çok verimli geçen ve başarı 
ile tamamlanan kongrede, bizlerin de yer almasını sağlayan ve 
yeni bilgileri konunun uzmanlarından  dinleme fırsatını veren, 
emeği geçen  herkese çok teşekkür ediyoruz. 
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SANAT
ve

KÜLTÜR

Merhaba sevgili Kültür& Sanat okuyucuları bu sayımızda sizler için kitap ve tiyatro incelemesi yapacağız.

Sezgin Can Özpolat 
TRHD Üyesi

KİTAP:   Fareler Ve İnsanlar- John Steinbeck

TİYATRO:   On İki Öfkeli Adam

1957 yılında siyah-beyaz filmi çekilen On İki Öfkeli Adam İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından 
oyunlaştırıldı ve 2018 ekim ayı itibariyle sahnede yerini alacak. Oyun, tek bir odada ve on iki 
kişi ile geçmektedir. Bileceğiniz üzere Amerikan mahkemelerinde verilen kararlar her meslek 
grubundan seçilebilen on iki kişinin vereceği karardan oluşmaktadır. On İki Öfkeli Adam da tam 
bu konuyu ele alıyor. Latin Amerikalı genç bir adam babasını öldürme suçuyla yargılanmaktadır. 
On iki jüri üyesi bu olayı tartışmak için toplanır. On bir kişi çocuğun suçlu olduğunu düşünse de 
içlerinden bir kişi bu durumu kabullenmez ve geri kalanları ikna etmeye çalışır. Jüri üyelerinin 
suçlu kararı vermesinin arkasında ise ön yargı, çoğunluğa uyma, yabancı düşmanlığı, kanuna 
aşırı güven gibi kişisel sebepler olduğu ortaya çıkar. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda her ay farklı 
sahnede oynanan On İki Öfkeli Adam iki perdelik ve 110 dakika süren bir başyapıt. İyi seyirler.

Bu sayımızda Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan John Steinbeck’in çağımızın toplumsal 
ve insani meselelerini ustalıkla resmettiği eseri “Fareler ve İnsanlar” kitabını inceleyeceğiz. Kısa bir 
özet yapmak gerekirse; Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisi, zeki 
George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü 
anlatmaktadır. Gerorge ve Lennie’nin hayali ufak bir tarla sahibi olup kendi ürünlerini yetiştirip, kendi 
hasatlarını toplamaktır. Bu hayali gerçekleştirebilmek için olanca güçleriyle çalışan iki kafadar gittik-
leri her yerden Lennie’nin sorun çıkarması sebebiyle kovulurlar. George ve Lennie hiçbir işte dikiş tut-
turamamaktadırlar, ancak kurdukları çiftlik hayalinden de asla vazgeçemezler. Lennie, fırsat bulduğu 
her boşlukta George’a çiftlik hayalini anlattırır. Çalışmak için geldikleri Kaliforniya’daki tarla iki kafa-
darın son şansıdır. George bu durumun farkında olsa da Lennie’ye bunu anlatması biraz vakit ala-
caktır. İki birbirine zıt karakterin arkadaşlıklarını sade ve akıcı bir dille anlatan Steinbeck’in bu eserini 
bir çırpıda bitireceğinizi düşünüyorum. Son olarak ise kitabın isminin nereden geldiğini merak edip 
araştırdım John Steinbeck, Robert Burns’un  “Bir Fareye” adlı şiirinden esinlenmiş.  Keyifli okumalar.

Edvard Munch’ın bu resmini bilen ilk kişinin adını ve soyadını 
bir sonraki sayımızda açıklayacağız. Cevaplarınızı
sezgincan1907@gmail.com mail adresine atabilirsiniz.

Kültür & Sanat Soru
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Üyelerimizden Haberler
Duyurular
Bazı LFB BIOMEDICAMENTS ürünlerinde 
bulunan Enjeksiyon için kullanılan sulara 
(2.5 ml, 5 ml ve 10 ml) dair uyarı-14 hazi-
ran 2018 

LBF BIOMEDICAMENTS aşağıda listelenen ürünlerde 
bulunan enjeksiyon için kullanılan suların (2.5 ml, 5 ml ve 
10 ml) kalitesine dair uyarı belirtmiştir. 

LBF BIOMEDICAMENTS toz halinde ürünlerin paketlerin-
de  bulunan şişe suların enjeksiyon için kullanılmamasını 
rica etmiştir. Fransa’da, hastanelerde toz halindeki ilaç-
ların çözülmesi için LFB’den temin edilmiş farklı bir en-
jeksiyon suyu kullanılması tavsiye edilmiştir. Enjeksiyon 
suyu dışında herhangi bir çözücü alternatif olarak kulla-
nılmayacaktır.

Bugüne kadar bu hatadan dolayı herhangi bir farma-
kovijilans vaka veya şikayet olmamıştır. Söz konusu sü-
rümdeki enjeksiyon suları ile yapılan tüm test sonuçları 
uyumludur.  Toz halindeki ilaçların kalitesi ile ilgili bir en-
dişe olmadığı için, toz ürün şişeleri bu uyarı kapsamında 
değildir.

Kalite görünümündeki sorun zaman içinde oluşabilecek 
micron boyutundaki yarı saydam partiküllerden dolayı-
dır. 
Önlem olarak, LFB MEDICAMENTS, gelecek üretimlerde 
enjeksiyon suyu şişelerini yeni sürüm 10 ml ve 5 ml şişe-
ler ile değiştirmiştir. 

Bu ürünleri almış tüm hastalar, bu konuda bilgilendirilmiş 
olan Hemofili tedavi Merkezleri ile iletişime geçmelidirler. 

BETAFACT 50 UI/ml, powder and solvent for injection - 500 UI/10 ml

BETAFACT 50 UI/ml, powder and solvent for injection - 250 UI/5 ml

BETAFACT 100 UI/ml, powder and solvent for injection - 500 UI/5 ml

BETAFACT 100 UI/ml, powder and solvent for injection - 1000 UI/10 ml

FACTANE 100 UI/ml, powder and solvent for injection -  500 UI/5 ml

FACTANE 100 UI/ml, powder and solvent for injection -  250 UI/2.5 ml

FACTANE 100 UI/ml, powder and solvent for injection -  1000 UI/10 ml

FACTANE 200 UI/ml, powder and solvent for injection -  1000 UI/5 ml

FACTANE 200 UI/ml, powder and solvent for injection -  2000 UI/10 ml

HEMOLEVEN 100 UI/ml, powder and solvent for injection 1000 U/10 ml

Belçika, Cezayir, Finlandiya, İngiltere, 
Yunanistan, Italya, Kuveyt, Libya, Fas, 
Meksika, Hollanda, Rusya

Brezilya, Kolombiya, Yunanistan,
Meksika, Türkiye 

Cezayir, Tunus

Cezayir, Lübnan

Cezayir

Brezilya, Kolombiya, Lübnan, Türkiye

Meksika

Belçika, Türkiye

Kuveyt, Tunus

Kuveyt, Fas, Tunus

Almanya,Belçika,İspanya, İsviçre, Ko-
lombiya, Italya, Lüksemburg, Hollanda, 
Suudi Arabistan , İngiltere

WILFACTIN 100 UI/ml, powder and solvent for injection - 1000 UI/10 ml

ÜRÜNLER ÜLKELER
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Gün geçtikçe sizlerin ilgisi ve geri bildirimleriyle paylaşım-
larımızın daha da etkin olduğunu fark etmekteyiz. Zaman-
la daha aktif kullanım/katılımla birlikte geniş kitlelere ulaş-
ma imkânımız olacağını düşünüyoruz. Şimdilik hep birlikte 
daha sıkı bağlar kurabilmek ve sorularınızı cevaplamak için 

çalışmaya devam etmekteyiz.

Fikirleriniz ve yapıcı eleştirileriniz bizler için değerlidir.  

Derneğimize yazı, öneri ve eleştirilerinizi göndermek için 

adreslerimiz:

https://twitter.com/turkhemoder
https://twitter.com/genc_hemofili

http://facebook.com/genchemofili
https://facebook.com/turkhemoder

ÖNERİLERİNİZ... ÖNERİLERİNİZ...

Dernek üyelerimizden Murathan Barslan’ın oğlu Muhammet Bakır Barslan dünya evine girdi.

MUTLUYUZ... MUTLUYUZ...

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.

Bir dönem Sivas il temsilcimiz olan üyemiz Necati Özyalçın vefat etmiştir.

ÜZGÜNÜZ... ÜZGÜNÜZ...
Dernek Genel Sekreteri Dr. Fikret Bezgal’ın babası Fikri Bezgal vefat etmiştir.

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

50 - Yeni Faktör Dergisi






