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Hemofili Bakımında

PsİKososyAL yAKLAşıM ÇALışTAyı
Uluslararası Organizasyon: TRHD-WFH



TRHD PsİKoLoJİK
DEsTEK PRoGRAMı

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
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Hemofili İçin 
Yoğun Faaliyetler Yılı

A rtık bültenimizin yılda 2 kez çıktığını bili-
yorsunuzdur. Dolayısıyla son 6 ayda ya-
pılanları bu yolla sizinle paylaşıyoruz. Bizi 

daima destekleyen kamuoyumuzu bilgilendiri-
yor, çalışmalarına katkı sağlaması için yönetici-
lerimizin ilgisine sunuyoruz. Aslında bu bültenle 
yetinmediğimizi siz de biliyorsunuz. Sürekli yeni-
lenen bir web sayfamız ve bir de facebook sayfa-
mız var. O mecra da bizi size yakınlaştırmaktadır.   

 Ocak – Haziran 2016 dönemi Türkiye Hemofili Der-
neğimizin en uzun, en yoğun, en aktif ve en heyecan-
lı ayları oldu. Bültenimizin sayfalarını çevirdiğinizde 
sözlerimin ne anlama geldiğini okuyacak, eklenen 
fotoğraflarla da tahayyül edecek ve/veya hatırla-
yacaksınız.  Burası ülkemizin iftihar edeceği, dünya 
ülkelerine, komşu ve dost ülkelere örnek gösterebi-
leceği, işbirlikleri için davet edebileceği bir marka 
kurum olmuştur. Çeyrek asırdır yılmadan, bıkmadan 
bilgi ve deneyim üreten, ülkemizi içeride ve dışarıda 
başarıyla temsil eden hasta - hekim ortak gönüllü 
kuruluşu olarak çalışmaktadır. 

 Yeni tanı alan hemofili ailelerine yönelik eğitim 
toplantılarımız devam ediyor. Bölge bölge ülke-
mizde hemofililere sahip çıkma, onların dertleriyle 
dertlenme ve devalarına vesile olma yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz. Resmi platformlarda yer alarak bil-
diklerimizi ve beklentilerimizi açık yüreklilikle ifade 
ediyoruz. Uluslararası Hemofili topluluklarıyla ya gi-
derek, ya da 17-19 Nisan 2016 günlerinde olduğu gibi 
onları buraya davet ederek ortak projelerimizi haya-
ta geçiriyoruz. Dünya Hemofili Federasyonu Başkanı 
ve Tıbbi Başkan yardımcısı, Avrupa Hemofili Hastala-
rı Derneği Başkanı, Avrupa Hemofili Birliği Başkanı, 
dost ve komşu ülkelerimiz Kırgızistan, Azerbaycan, 
İran dernek başkanları, her kademeden akademis-
yenler, doktorlar, hemşireler, idareciler hep bera-
ber ortak bir hedefe, hemofililerin toplumun içinde 
kaliteli bir hayat yaşamaları için çaba gösteriyoruz.  

 Sivil toplum kuruluşu olabilme, ülkemize ve insan-
lığa daha iyi olanaklar sağlama adına da mensup-
larımızın bilgi ve deneyimlerini artırma çabalarımız 
sürüyor. Eğitim programları, çalıştaylar, yüz yüze gö-
rüşmeler, kahve sohbetleri bunun için başvurduğu-
muz metotlarımız, durmaksızın kullandığımız kendini 

yenileme yöntemimizdir. Tüm il temsilcilerimiz, üye-
lerimiz, yönetim kadromuz heyecanla bu çalışmalara 
katılıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum.
  
 Ülkemizin dünyadaki prestijini daima yukarıya 
yükseltmek, ülkemizi ve insanımızı aşağıya-çukura 
çekme, çelme takma girişimlerine prim vermemek en 
büyük şiarımızdır. Biz Hasta – Hekim kuruluşu olarak 
insanımızın şifasına çalışırken, daima yanımızda oldu-
ğunda emin olduğumuz ülkemizin kahramanlarını ce-
saret ve kardeşlik duygularını yitirmeyen iftiharımız 
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı-
zı sunuyoruz.
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Y  ou know that our bulletin publishes 
twice a year. Therefore, we 
would like to share with you our 

activities within the last 6 months. We 

continuously keep our public and our 

administrators informed in order to obtain 

their support. In fact, this bulletin is not 

enough and we have an active website 

and a facebook page which are updated 

regularly. These media keep us closer.  

The period between January  and June 

2016 was one of the most intensive, active 

and interesting periods of our Society. 

When you are strolling through the pages 

of our Bulletin, you will recognize and 

remember most of them and understand 

what we mean. This Society has become 

an international trademark of our country 

which we can be proud of. It has been 

working endlessly for a quarter of a century, 

producing and disseminating knowledge 

and expertise with the contribution of 

physicians and patients, voluntarily.  

 Our educational programs for the newly 

diagnosed patients and their families are 

continuing. We take care of our patients 

in every province, listen to them and try 

to find solutions to their problems. We 

represent them on legal platforms and 

Express our knowledge and expectations 

from the government. We collaborate with 

international hemophilia organizations on 

abroad or at home just as we have done 

on the hemophilia day on 17-19 April 2016. 

President and Medical Vice-President of the World Federation of 

Hemophilia, President of the European Hemophilia Consortium, 

Presidents of the Hemophilia Societies of Krygyzystan, Azerbaijan 

and Iran, academics, physicians, nurses and administrators all 

work together for a common aim, which is the well-being of PWH.  

 Our members also share their knowledge and experiences 
with the rest of them, which is the main feature of a 
non-governmental organization. Educational programs, 
workshops, face-to-face interactions and coffee chats are 
some the methods that we use for these purposes. All our  

province representatives, members, executive board members 
contribute to these activities. I contragulate all of them.  

 Our main motto is to increase the prestige of our Country in 
the World and resist all efforts which try to down-regulate our 
activities, our people and our nation. We are striving towards 
the healing of our patients as a physician-patient organization 
and remember and congragutale the martrys and  heroes of 
our Nation on the 15th of July  for their courage and fraternity. 
We are proud with them and may Allah bless them.

AN INTENSIVE YEAR FOR 
HEMOPHILIA ACTIVITIES



Malumunuzdur, sivil toplum kuruluşları demokrasinin asli unsurlarından birisi-
dir. Türkiye Hemofili Derneği’ de çeyrek asırdır bu demokrasinin bir parçası 
olarak, kamu ve sivil toplum yararına çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ülkemizin maruz kaldığı 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasına denk gelen 
en özel zaman diliminde, 24-28 Temmuz 2016 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin Orlando şehrinde gerçekleşen 32. WFH Dünya Kongresi’ne benimle birlikte Bi-
lim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Haluk Zülfikar katıldı. Olağanüstü hal yasaları ile başlayan 
yurt dışına çıkış işlemlerinin zorluğu, anlayışlı ve sabırlı davranışımızın yanı sıra istenen 
belgeleri hazırlamamızla mümkün olabildi. Orlando öncesi ilk aktarma mekânımız 
Almanya-Frankfurt’tu. Orada Türkiye’den gelenlere sorulan merak içerikli sorulara 
muhatap olduk. Kara propagandanın etkisiyle sorulan bu sorulara büyük bir milletin 
mensubiyeti içerisinde cevaplar verdik. Yolculuğumuzun amacı ile birleşince, cevap-
larımız daha açıklayıcı ve inandırıcı oluyordu. Frankfurt’tan 9 saatlik bir yolculuk son-
rası Florida-Orlando havalimanına saat 11.00 de ulaştık. Pasaport kontrolünde yine 
ülkemizdeki durumu sorgulayan sorularla muhatap olduk. 20 dk. Boyunca pasaport 
polisi ile yaptığımız görüşme sonucunda tatmin edici netice alınmış olacak ki ABD 
giriş iznini aldık. Dünya Kongresi için ajandamız, gerek derneğimizi temsil toplantıla-
rı, gerekse bilimsel anlamda oldukça yoğun olduğu için otelimize yerleştikten sonra 
hemen çalışmalarımıza başladık. İlk akşam ki yemekte 13.Uluslararası Türkiye Hemo-
fili Kongresi’nin çok güçlü yansımalarını, yabancı bilim insanlarından ve hemofili en-
düstrisi temsilcilerinden duymak çok gurur vericiydi. WFH Dünya Hemofili Kongresi 
yazımda kendi katıldığım programlardaki tespitlerimi aktarırken, değerli dostum Doç. 
Dr. Haluk Zülfikar ile birlikte katıldığımız toplantı notlarını da sizlerle paylaşacağım. 

 Kongre öncesi günün ilk toplantısı derneğimizi hatta daha çok ülkemizi ilgilen-
diren “Hemofilide Data Toplanması” konusuyla ilgiliydi. Hemofilide data toplanması 
usullerinin, yararlarının, hasta derneklerinin data toplanmasının içinde yer almasının 
avantajlarının ve sonuçlarının değişik ülke örnekleriyle anlatıldığı bu toplantıda he-
mofilide gelişmiş tüm ülkelerde uzun yıllara dayanan güçlü ve tek kayıt sisteminin 
olması bu panelin en belirleyici sonucuydu.

Yusuf Büyükpınarbaşılı
TRHD Başkan Yardımcısı

ETKİNLİKLERİM
İZ

32. WFH DÜNyA 
HEMoFİLİ KoNGREsİ
Demokrasinin Bir Başka Kazanımı
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Bu toplantının arasında, Türkiye Hemofili Derneği’nin her 
aktivitesinde koşulsuz destek veren Prof.Dr. Rashni Kul-
karni ile sohbet ettik. Kendisi ülkemizdeki hain girişim-
le ilgili üzüntülerini dile getirip Türkiye’deki dostlarına ve 
Türkiye Hemofili Derneği üyelerine geçmiş olsun dilekle-
rini ilettiler. Ev sahibesi olarak da şahsımızla ilgili yakın il-
gisini gördüğümüz Kulkarni’ye teşekkür ederek ayrıldık. 

 Kongre öncesi günün ikinci toplantısı da yine hemo-
fili ve kayıt sistemiyle ilgiliydi. Bu panelin konusu WFH’nın 
üye ülkelerden topladığı yıllık veri sonuçlarının değerlen-
dirilmesiydi. Bu toplantıda ülkemizden giden sonuçların 
HemophiLINE kayıt sisteminden olması ne kadar doğru 
işler yaptığımızı gösterdi. Ancak, sağlık otoritemizin bir 
türlü kalıcı hale getiremediği HemophiLINE kayıt siste-
minin işlevselliğinin ve devamlılığının sağlanamaması ne-
deniyle, bir sonraki yıl için WFH’ ya ülkemiz sonuçlarını 
gönderemeyecek olmamızın üzüntüsünü de içimizde ya-
şıyorduk. Pakistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti örnek-
lerinde ise ulusal kayıt sisteminin zorunlu olmasının ülke 
hemofilisine yaptığı olumlu etkileri hep birlikte gördük. 

 İlk günün 3.ncü toplantısı, WFH’nın kanama bozuk-
lukları için araştırma desteği (fon) kuralları, kaynakları ve 
başvuru kriterlerinin anlatıldığı toplantıydı. Toplantıyı WFH 
adına Türkiye Hemofili Derneği’nin önemli destekçilerinden 
Prof. Dr. David Lillicrap modere etti. Kendisi ile toplantı ara-
sında sohbet etme imkânını da elde ettik.15 Temmuz sonra-
sı Türkiye’deki tüm dostlarının iyi olmasına çok sevindiğini 
ve gösterilen demokrasi kahramanlığına övgülerini iletti. 

 Pazar Öğleden sonraki ilk toplantı; daha önce 27- 29 
Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleşen içerisinde Türkiye 
Hemofili Derneği Bölgesel Hemofili Sempozyumu-Rize, Tür-
kiye Yetim Hastalıklar-Ankara toplantısı bulunan programla-
ra eşlik eden WFH temsilcisi Jose Antonio Almedia ile yap-
tığımız ve Türkiye Hemofili Derneği ile WFH GAP programı 
çerçevesindeki toplantıların devamı olarak Salome Mekhuzla 
ile gerçekleşti. Orlando Orange Kongre merkezi WFH ofisin-
deki toplantıya yakın zamanda anneliği tadan Bayan Salo-
me’ye şahıslarımızın ve Türkiye Hemofili Derneği’nin tebrik-
lerini ileterek başladık. WFH’nın GAP programının gelişimini 
tamamlamış ülkeler için önerdiği 3 aşamalı programın 1.ve 3. 
ayaklarının derneğimiz ve ülkemiz hemofilisine daha büyük 
katkısı olacağını bir kez daha ilettik. 2.ayak olan data top-
lanması ve kayıt sistemi ile ilgili ülkemiz için düzenlemelere 
gereksinim olduğunu, bu konuda derneğimizin düzenlediği 
13.Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi sırasında Sağlık 
Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerimizle, 
Kızılay Başkanımızın ve WFH başkanı Sayın Alain Weill’in de 
katıldığı yuvarlak masa toplantısında da her yönüyle konu-
şulduğunu özetledim. O toplantı sonrası Sağlık Bakanlığımı-
zın yapması gerekenler ile WFH’nın derneğimize vereceği 
desteğin önemi konusunda hem fikir olduğumuzu belirttim. 
Ancak toplantının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Sağ-
lık Bakanlığı düzeyinde WFH yetkililerinin bir girişimde bu-
lunmadığını üzüntüyle karşıladığımızı ilettim. Sayın Salome 
WFH başkanı ile konuyu tekrar görüşeceğini ve bu konuda 
benden bir taslak metin oluşturmamı istedi. Yaklaşık 90 
dk. süren görüşmenin ardından, Kasım ya da Aralık ayın-
da GAP programı için İstanbul’da görüşmek üzere ayrıldık. 

 Kongre öncesinin son toplantısı ‘’Hemofiliyi Anlamak’’ 

başlıklı paneldi. Panelde yapılan konuşmalarda hemofili 
tedavisinden daha çok hemofili bakımı kavramı üzerinde 
durulurken hemofiliye eşlik eden diğer hastalıkların artışına 
dikkat çekildi (Depresyon, inmeler, kanserler, dislipidemi, 
kalp yetersizliği, diyabet, osteoartirit, alkolik olmayan ka-
raciğer hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları ve uyku 
apnesi gibi). Hemofilik bir kişinin hayatına eşlik eden tüm 
bu hastalıklara karşı, bir tedavi merkezinden bakım alma-
dığında ölme oranı % 0.6 iken, bakım aldığında bu oranın 
% 0.002 oranına gerilediği yapılan çalışmalarda tespit edil-
miş. Yine hemofiliye eşlik eden hastalıklara örnek olarak 
ABD ‘de genel nüfustaki obezite oranının %22.3 olmasına 
rağmen, hemofiliklerde bu oranın %23.5 olması gösterildi. 
 
 Saat 18.00 olduğunda kongrenin açılış seremonisi için 
ana salona gittik. Açılış töreni hazırlığı sırasında WFH Baş-
kanı Alain Weill, WFH CEO’su Alain Bauman ile konuşma 
şansımız oldu. Her ikisi de ülkemizdeki demokrasi zaferi-
ni tebrik ettiler. Alain Weill genel kurulda bu konuda Tür-
kiye Delegesi olarak şahsıma 1 dakikalık konuşma hakkını 
vereceğini belirtti. Açılış seremonisi konuşma değil de, 
bir sunucu spiker eşliğinde WFH Başkanı Alain Weill ile 
NFH Başkanı Jorge de la Riva’nın açık oturumu şeklinde 
yapıldı. Açılışta, NFH adına yardım için Val Bias tarafın-
dan başlatılan kırmızı kravat yardım kampanyasının ta-
nıtımı ve özellikleri katılımcılarla paylaşıldı. Kısa bir rock 
konserinin ardından endüstri salonunun açılışı yapılarak 
davetlilere kokteyl ikram edildi. Sergi salonunda açılış se-
remonisinde tanıtımı yapılan kırmızı kravat yardım kam-
panyasına kampanyanın sahibi Vah Biat eşliğinde katıldım. 

 Kongrenin resmi olarak ilk gününün ilk oturumu 
‘’Herkes İçin Tedavi’’ konsepti içerisinde ‘’eşit tedavinin 
başka bir yönü’’ başlığı altında medikal komite başka-
nı Prof. Dr. Marijke Vanden Berg moderatörlüğünde WFH 
Başkanı Alain Weill tarafından yapıldı. Sayın başkan ko-
nuşmasında; hemofilide tedaviye ulaşmanın ”yaşam ya 
da ölüm” demek olduğunun tekrar altını çizdi. Gelişmiş 
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hemofili bakımının verildiği ülkelerde, Dünya Çalışma Ör-
gütü (ILO)’nun, hemofilik kişilerin profilaksi aldığı sürece 
sağlam işçiler ile aynı statüde değerlendirilmesi gerek-
tiği kararını hatırlattı. WFH’nın 2016 yılında hem misyon 
hemde yapılanma olarak değişime gideceğini, belki de 
yeni isminin RARE DISEASES INTERNATIONAL (Ulusla-
rarası Nadir hastalıklar ) federasyonu olabileceğini belirtti. 

 İlk günün ikinci oturumu için medikal salonda başkan-
lığını Craig Kessler’in yaptığı ve ABD’den Rodney M Ca-
mire’nin sunduğu ‘’Hemostaz İşlemleri Üzerinde Tekrar 
Düşünmek’’ isimli konferansa katıldım. Sayın Rodney ko-
nuşmasında; faktör 5’in pıhtılaşma mekanizmasındaki öne-
mi ve prokofaktör olarak inaktif ve aktif olmasına göre he-
mostazı düzenlediği konusunu son bilgiler ışığında açıkladı. 

 Dünya kongresinde herkesin merakla beklediği Hemofili 
A’ da ilk gen nakli sonuçlarının açıklandığı toplantıya bende 
heyecanla katıldım. Toplantıda Biomarin firmasının desteği 
ile İngiltere’de 5 ayrı merkezde devam eden klinik çalışmala-
rın gecikmeli olarak ancak Haziran 2015 tarihinde başladığını, 
o tarihten bu yana takip edilen 10 ağır hemofili A hastasına 
adenovirüs vektörü ile yapılan gen naklinin ilk sonuçlarının 
çok olumlu olduğu açıklandı. Buna göre faktör VIII artışının 
beklenenin çok üzerinde olduğu ifade edildi. Ağır tip Hemofili 
A’ lı kişilere yapılan gen nakli sonrası 3 aylık izlemde kandaki 
faktör seviyesinin %6 ile %50 arasında değiştiği ve bu kaza-
nımların ne kadar süreceğinin zamanla belli olacağı sunuldu.  

 Hemofili B’ de ki gen tedavisinde başarılı sonuçlar elde 
edildikten sonra, Hemofili A için de geliştirilen gen tedavisi 
sayesinde, hastalar hemofiliyi hayatlarından tamamen çı-
kartamayacaklar ama profilaksi için aldıkları faktör ilacından 
kurtulmuş olacaklardır. Hemofili A‘ lı kişilerin sayısının çok 
daha fazla olması nedeniyle gen tedavisinin başarılı olması 
hemofiliklere büyük bir rahatlık sağlayacaktır.
İlk günün ilk arasından sonra, yine medikal salonda ikinci 
konferans olan ”Çocuklarda Yarılanma Ömrü, Uzun Faktör-
lerle Yapılan Klinik Çalışmalar” konulu konferansı dinledim. 
Konferansı ABD’den Guy Young sundu. Çocuklarda uzun et-
kili faktör kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarının 
verildiği konferansta uzun etkili faktörlerin çocukların yaşının 

artması ile yarılanma ömrünün uzadığını belirtti. Buna göre 
uzun etkili faktör VIII’in 6 yaşın altında ortalama 12.67 saat 
yarılanma ömrü varken 6-12 yaş arasında 14.88 saat ve 12-
17 yaş arasında yarılanma ömrünün 16.37 saate uzamış ol-
duğu ifade edildi. Çalışmaya katılanlarda inhibitör gelişimi 
dâhil hiçbir olumsuz sonuç görülmediği belirtildi. Faktör IX 
ile ilgili olarak henüz yayınlanmayan ancak ISTH 2015 kong-
resinde sözlü sunumda Gili Kenet tarafından verilen ilk so-
nuçlara göre 7 güne uzayan yarılanma süresinin olduğunu 
söyledi. Kendi çalıştığı Los Angeles Çocuk hastanesinde 
belli kriterlere göre seçilen çocuk hastalarda hemofili A için 
her 4 günde bir uzun etkili faktör uygulanırken, hemofili B 
için her 10 günde bir uzun etkili faktör yapıldığını belirtti. 

 Daha sonra, “Erişkinlerde Uzun Etkili Faktörlerin İlk Sonuç-
ları “ konusunda Güney Afrika’dan Johnny Maklangu konfe-
rans verdi. Uzun etkili faktör VIII ve faktör IX’un çocuklardaki 
gibi benzer yarılanma süresine sahip olduğunu ifade etti. 

 Öğle arasında uydu oturumunda “Hemofilide İnhibitör 
Gelişim Mekanizması” ile ilgili panele katıldım. Uluslararası 
Türkiye Hemofili Kongrelerinin değerli destekçisi Prof. Dr. Jen-
yn Goudemand tarafından RODIN ve FranceCoag çalışmala-
rındaki bilgilerini paylaştı. Bu panelde ayrıca SIPPET çalışma-
sının da sonuçları tartışıldı. SIPPET çalışmasını sahibi Prof. Dr. 
Flora Peyvandi’nin ABD vize sorunu nedeniyle gelememesi 
sonucu, sunumu Dr. Manuel Carcao yapmak zorunda kaldı. 

 Öğleden sonra medikal salondaki son toplantı “Ulus-
lararası ITI Çalışmaları”nın sunulduğu paneldi. Bu konudaki 
çalışmalar hayvan modelleri dâhil olmak üzere Prof. Dr. Da-
vid Lillicrap tarafından sunuldu. Aynı panelde, Japonya’dan 
Midori Shima deri altı enjeksiyon şeklinde uzun etkili ve 
inhibitör gelişimi riski olmayan siRNAs emicizumab teda-
visi konusunda faz 1 çalışmasının sonucunu sundu. Buna 
göre 15 günde bir yapılan deri altı enjeksiyonla gelecekte 
hemofilinin tedavisi konusunda olumlu görüşlerini aktardı. 

 Kongrenin ikinci gününün ilk konferansı medikal salonda 
“Epizodik Tedavi İle Düşük Doz Profilaksinin Karşılaştırılması” 
ile ilgiliydi. Konferansı WFH Medikal komite başkanı Marijke 
Vander Beg sundu. Konuşmasında profilaktik tedavide 
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kullanılan faktör miktarının epizodik te-
daviyle aynı olmasına karşın, kanama ora-
nının %80 daha az olduğunu, profilaksiye 3 
yaştan önce başlanması gerektiğini, epizodik te-
davinin eklem hasarını engellemediğini, hayat boyu profilaksi 
için yıllık kg başına 1000 Ü faktör kullanımı ile mümkün olduğu-
nu söyledi. Bunun da çok daha az faktör kullanımı artışına rağ-
men daha hasarsız ve uzun hayat imkânı sunduğunu belirtti. 

 Bu konferansın ardından “2030’lu Yıllarda Hemofili Te-
davisi” konusunda İsveç’ten Eric Berntorp tarafından su-
num yapıldı. Berntrop hemofili tedavisindeki geçmişteki 
köşe taşı gelişmeleri özetleyerek konuşmasına başladı. 
Ardından 2010 yılında uzun etkili faktörler ve 2011 yılındaki 
gen tedavisi ile hemofili tedavisinde yeni bir tedavi pence-
resi açıldığını ifade etti. Şimdilerde ise faktör VIII benzeri 
kofaktör aktivitesi gösteren bisipesifik antikor tedavisi ile 
Anti-TFPI tedavisinin hemofilinin 2030 yıllarındaki tedavi-
sini belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca hemofilik artropatinin 
erken belirlenmesi için kandaki bazı biyobelirteçlerin daha 
sık kullanılarak hemofiliye bağlı sakatlıkların çok azalacağını 
belirtti.
 
 İkinci günün öğlen arasında “Hemofili ve Birlikte Olan 
Hastalıklar” konulu panelin ilk konusu hemofili ve hepa-
titlerle ilgiliydi. Özellikle hemofili ve hepatit C tedavisinde 
son aylarda ortaya çıkan yeniliklerin anlatıldığı bu toplan-
tıda, ayrıca hepatitlere bağlı karaciğer fibrozunun gelişi-
minin olup olmadığını anlamak için fibrosure kan testinin 
uygulamasının sonuçları anlatıldı. Panelin ikinci konusu 
“Hemofili ve Obezite” ile ilgiliydi. Hemofilide yaşam süre-
sinin uzaması ve çocuklarda erken profilaksi uygulaması 
ile obezitenin doğru orantılı olarak arttığı, kalça artrop-
lasti oranının obezlerde 8,5 kez, diz artroplastisinin ise 32 
kez daha fazla olduğu paylaşıldı. Ayrıca, obezite nedeniyle 
profilaksi ve cerrahiye hazırlık için verilen faktör miktarı-
nın %13 oranında fazlalaştığı ifade edildi. Panelin 3.konusu 
“Hemofili ve Ağrı” kontrolü ile ilgiliydi. Hemofilide ağrının, 
hastalığın ciddiyetini artıran en önemli unsur olduğunun 
altı çizildi. Hemofilide ağrı skorlaması konusunda bilgi ve-
rildi. Aynı yaş aynı kanama sıklığı ve aynı tedaviye rağmen 
hemofiliklerde ağrının farklı duyumsanması nöroplastisite 
kavramı ile açıklandı. Hemofilide ağrı kontrolü için tek bir 
tedavi protokolü olamayacağı, her hemofilik için ayrı değer-
lendirmeye ihtiyaç olduğu belirtildi. Panelin son konuşması 
Mike Makris tarafından EUHANET ve EUHASS konusun-
da gerçekleştirildi. Ülkemizde, içerisinde Türkiye Hemofili 
Derneği’nin de aralarında bulunduğu 3 merkezin Avrupa 
Mükemmeliyet merkezi olarak sertifiye olduğunu gördü-

ğümüz bu konuşmada, Mike Avrupa ölçeğinde 
gerek web sisteminin gerekse Avrupa ürün güven-

liği açısından kayıt sisteminin öneminden bahsetti. 

 Akşam kongrenin sosyal programına katılmak için kong-
re merkezinden ayrıldık. Sosyal program sırasında verilen 
kokteylde İngiltere’den Prof. Dr. Paul Giangrande ile sohbet 
etme şansımız oldu.2008 Dünya Hemofili Kongresi hazırlık 
aşamalarında sıkça bir araya geldiğimiz Giangrande ile dün-
ya hemofilisi ve ülkemiz hemofilisi konusunda görüş payla-
şımı yaptık. Onun gözünden ülkemiz hemofilisinin kat ettiği 
aşamaları izlemek, yaptığımız emeklerin boşa gitmediğinin 
bir başka göstergesiydi. Kokteyl sırasında İsrail’den Gaby 
Golan ile tanışıp hemofili ve hipnoz konusunda sohbet ettik.
Kongrenin 3.gününün ilk toplantısı WFH yöneti-
mine seçilecek kişilerin kendisini tanıttığı toplan-
tı ile başladı. Yönetim kuruluna aday olan kişiler-
le, medikal komiteye aday kişiler 3 dk. İçerisinde 
kendilerini ve misyonlarını tanıtıcı konuşmalarda bulundular. 

 Üçüncü günün ikinci toplantısı için medikal salon-
da “Hemofilide Kas İskelet Sorunları” panelinde eklem 
protezi yapılan hastaların yaşadıkları sorunlar anlatıldı. 
Hemofilide de özellikle kalça protezlerinde emboli riski 
olabileceği vurgulandı. Hemofilide pseudotümör tedavi-
si için minimal invaziv cerrahinin mümkün olduğu pay-
laşıldı. Hemofilide kompartman sendromunun nadir an-
cak çok ciddi bir durum olduğu ifade edildi. Hemofilide 
osteoporoz görülme oranının normal popülâsyona göre 
daha fazla olduğunun altı çizilerek panel sonlandırıldı. 

  Üçüncü günün öğle arasında ”Von Willebrand Hasta-
lığı” oturumuna katıldım. Konuşma von Willebrand prote-
ininin ultra moleküler yapısının özelliklerinin anlatılması ile 
başladı. Protein yapısındaki değişikliklerin Faktör VIII’in ya-
rılanma süresini belirlediği ifade edildi. O nedenle VWF mo-
lekülüne yapılacak ilavelerle faktör VIII yarılanma ömrü uza-
tılabilir mi sorusuna yanıtlar arandı. İkinci konuşmada von 
Willebrand hastalığında Fransız tecrübesi Prof. Dr. Jenny 
Goudemand tarafından aktarıldı.  Panelde püre VWF olan 
Wilfactin ile VWF içeren faktör konsantrelerinin kullanımı-
nın karşılaştırıldığı çalışmalar plazma kinetiği çalışmaları 
eşliğinde verildi. Özellikle von Willebrand hastalarının uzun 
süreli profilakside püre VWF içeren Wilfactin kullanımının 
daha yararlı olduğu ifade edildi. Ardından Von Willebrand 
hastalarının yaşam kalitesi (WISH-QoL) ile yapılan çalış-
malar sunuldu. Buna göre, tip 3 hastalarında yaşam kalite 
skorlarının azaldığı, okul iş ve fiziksel aktivite performans-
larının azaldığı tespit edilmiş. Hiç bir Von Willebrand has-
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tasının mental sağlığında sorun tespit edilmemiştir. 

 Üçüncü günün öğleden sonrasında WFH 
twinning programının anlatıldığı toplantı da geç-
mişteki ve sürmekte olan twinning programların-
da derneğimizin gösterdiği performans ve başa-
rı alkışlarla destek buldu. Twinning programında 
Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan hemofili 
derneği yetkilileri ile birlikte aynı masayı paylaştık.  

Bu toplantının ardından WFH’nın yönetim şeklinin 
değişikliğinin anlatılacağı NMO toplantısına katıldık. 
WFH 8 tane olan bölge yapılanmasını 6’ya indirir-
ken tüm bölgelerden sorumlu direktör olarak ülke-
mizin de içinde bulunduğu bölgenin sorumlusu Sa-
lome Mekhuzla’yı tayin edeceğini duyurdu. Böylece 
programlamada ve kapasite kullanımında tasarrufa 
gidileceği duyuruldu. Aynı toplantıda Avrupa GAP 
programının ikinci dekatında 2 ülke Sırbistan ve Tür-
kiye’nin yer alacağı duyuruldu. Avrupa’da Moldova, 
Ukrayna, Karadağ, Arnavutluk ve Kırgızistan’a yar-
dımların devam edeceği belirtildi. Devam etmekte 
olan 137 HTC,75 HOT twinning içerisinde Kırgızis-
tan-Türkiye ve Bişkek-İstanbul yer aldığının altı çizildi. 

 Günün son toplantısı için medikal salonda “Eklem 
İçi Sorunların Tespitinde Görüntülemenin Önemi”nin 
anlatıldığı panele katıldım. Bu görüntüleme araç-
ları içinde en popüler olanı ultrasonografinin, artık 
cepte taşınarak internet bağlantısı ile hastanın ken-
di kendine yapması ve sonucunun radyoloji uzma-
nınca rapor edilebileceği anlatıldı. Günün sonunda 
kongrenin bilimsel bölümünü tamamlamış olmanın 
tatlı yorgunluğu içerisinde 6 günü birlikte geçirdi-
ğim Doç. Dr. Haluk Zülfikar’ı ülkemize yolcu ettim. 

 Orlando’daki son günüm Türkiye NMO’ su olarak 
WFH genel kurulu toplantısına katılmamla başla-
dı. Genel kurula 12’si gözlemci toplam 122 ülkeden 
temsilciler katıldı. Genel kurulun gündemi ilerlerken 
WFH’nın içerisinde bulunduğu maddi darboğaz 
delegelerle paylaşıldı. WFH’nın tasarruf tedbirle-
ri ve yönetimsel değişiklik istekleri oylanarak kabul 

edildi. WFH’nın merkezinin bulunduğu Kanada’da 
sivil toplum kuruluşu yönetmeliğinin değişmesi ne-
deniyle, bundan sonra her yıl genel kurul yapılması 
zorunluluğunun olduğu, bunun için de kongre yılı-
nın olmadığı yılda, telekonferans yöntemi ile genel 
kurulun yapılması oylanarak kabul edildi. Ardın-
dan yönetim kurulu üyeliği seçimleri tamamlandı. 

 2018 WFH Dünya Hemofili Kongresi Glas-
kow-İskoçya’da, 2020 WFH Dünya Hemofi-
li Kongresi Kuala Lumpur-Malezya’da yapılacak. 
2022 kongresi için aday olan 5 ülkeden (Avustur-
ya-Viyana, Hollanda-Amsterdam, Umman-Muscat, 
İspanya-Madrid ve İsviçre-Genova ) sadece Avustur-
ya, İspanya ve Hollanda gerekli şartları yerine getir-
miş. Ancak, bu üç ülke içinde gerekli kongre merkezi 
ücretlerinin yüksek olması, ilave masraflar ve yerel 
yönetimlerin kongreye vereceği finans desteğinin az 
olması nedeniyle, 2022 kongresinin aday ülkeleri ola-
rak oylanamayacağı belirtildi. Bu durum uzun süren 
eleştirilere konu oldu. Çünkü bu konuda delegeler 
daha önceden bilgilendirilmemişti. Sonrasında sa-
londan alternatif çözüm önerileri alındı. Bu görüşlerin 
tamamının değerlendirilmesi ve 2022 yılında WFH 
kongresinin ISTH kongresi ile birlikte yapılabileceği 
fikrinin ISTH yönetimine bildirilmesine karar verildi.
Ülkeme döndüğümde demokrasi zaferinin heyecanı-
nın hiç azalmadığını görmüş olmak, şahsımı ziyade-
siyle mutlu etti. Allah bir daha böyle kritik günlerde 
hiç kimseye ülkesinden ayrılma zorunluluğu verme-
sin.
 Gidiş dönüş yolculuğumla birlikte 9 günü bulan 
bir dünya kongresini tamamladım. İnşallah ülkem ve 
derneğimiz adına vazifemi hakkıyla yapabildim. Tak-
dirlerinize sunuyorum.
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Hocalarımız National Hemophilia Foundation (NHF) Başkanı Jorge de la Riva ile birlilkte.
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30 Temmuz – 3 Ağustos 2016, İZNİK, BURsA 

TÜRKİyE HEMoFİLİ
KAMPı 2016

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) tarafından 22 yıldır hemofilikleri ve yakınlarını bir araya 
getiren geleneksel “Türkiye Hemofili Yaz Kampı” 30 Temmuz – 3 Ağustos 2016 tarihleri 
arasında İznik DSİ Drazali Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. 

Türkiye’nin farklı illerinden ve Kırgızistan’dan gelen çoğu yeni tanı konulmuş ve yeni üye ol-
muş dernek üyelerimizden; 108 hasta ve hasta yakını ile 5 doktor, 6 hemşire, 2 psikolog, 2 spor 
eğitmeni ve görevlilerden oluşan 152 katılımcı bir araya geldi. Kampın hazırlıklarına bu yıl çok 
önceden başlanılmış, kamp süresince, bireysel olarak kişisel ve bedensel gelişimimizi sağlamak, 
ayrıca kendimizi ve hemofiliyi anlamak hedeflenmişti.

Kampçılarımızla birlikte dolu dolu, keyifli, sağlıklı ve mutlu bir kamp süresi geçirmek ve geri-
de güzel anılar bırakabilmek için bu sene “Haydi, Kol Kola” konsepti oluşturuldu. Haydi, Kol 
Kola konsepti; beraberliğimizi, gücümüzü ve birlikte sorunların üstesinden gelmeyi sembolize 
etmektedir. Yaklaşık 4 ay süren hazırlığın hedefi; kamp süresince ekip ruhu ile hareket etmek, 
birlikte yaşamak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek, “ben yerine biz” anlayışını geliştirerek 
unutulmayacak dostluklar ve anıların sağlanacağı, sosyal ve bilimsel bir programı uygulamaktı. 
Nitekim 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında yaşananlar, programlara gösterilen ilgi, uy-
gulamalardaki çeşitlilik, alanında en iyi olan konuşmacılar, farklı konular,  etkin zaman planları, 
özel etkinlikler ve daha birçok yaratıcı ve çözüm odaklı planlama bu kampta karşımıza çıktı.

Kampa İstanbul’dan katılacak konuklarımız için Gülhane Parkından hareket etmek üzere araçlar 
ayarlandı. Görevli arkadaşlarımızla birlikte 30 Temmuz 2016 Cumartesi günü sabah 9.30’da İz-
nik’e yolculuk başladı. Bizler de son hazırlıklarımızı tamamlayarak konuklarımızı karşılamak üze-
re kayıt masasında yerimizi aldık. Katılımcılarımız kampın yapılacağı tesise vardıklarında kayıtla-
rı yapıldı ve kendileri için özel hazırlanmış tişört ve şapkaları dağıtılarak odalarına yönlendirildi.

Kampçılarımızın odalarına yerleşmelerinin ardından bir araya toplanıldı ve açık havada inte-
raktif ilk oturumumuz başladı. Uzm. Dr. Başak Şenol saat 16:30’da “Profilaksi Tedavisi ve He-

Demet Mete
TRHD Sekreter

Kampçılarımızla birlikte 
dolu dolu, keyifli, sağlıklı 
ve mutlu bir kamp süresi 
geçirmek ve geride güzel 
anılar bırakabilmek için 
bu sene "Haydi, Kol Kola" 
konsepti oluşturuldu. Kola 
konsepti ; beraberliğimizi, 
gücümüzü ve birlikte 
sorunların üstesinden 
gelmeyi sembolize etmektir.
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mofilide Genel Sorunlar” konusunu anlatmaya başladı. Sayın 
Şenol, hasta ve yakınlarının yanı sıra hemşirelerin de bulunduğu 
oturumda, profilaksinin (önleyici tedavi ya da önleyici tıp), has-
talık tedavisinin aksine hastalık meydana gelmeden hastalığın 
önlenmesi açısından önemini anlattı. Ardından dernek başkanı-
mız Prof. Dr. Bülent Zülfikar hocamız saat 17:15 – 18:15 arasında 
“Hemofili Tedavisi ve Yenilikler” hakkında konuşmasında, ülke-
mizden ve dünyadan en güncel gelişmeleri katılımcılarımızla 
paylaşarak gelen soruları yanıtladı.

Bilimsel programımızın ardından açılış programımız saat 
18.30’da Yusuf Goncagül’ün sunumuyla,  Dr. Fikret Bezgal’ın 
“hoş geldiniz” konuşması ile başladı. Akabinde Sare Bahar Zül-
fikar “kampın amacı ve program”, dernek yönetim kurulu üyesi 
ve hemofilik annelerimizden Cazibe Turhan Pekeş ise “kamp-
ta uyulması gereken kurallar” hakkında bilgi verdiler. Doç. Dr. 
Haluk Zülfikar ise dünyada ve ülkemizde hemofili kamplarının 
gelişimi, bizim kampımızın özgünlüğü hakkında genel bilgi ak-
tarımı yaptı.  

Daha sonra kamp öncesi ve kamp süresince bizlerle birlikte olan 
ve bu sene “Mavi Pokemonlar” olarak adlandırılan kamp orga-
nizasyonunda görevli kişiler tanıtıldı.

Dernek başkanımız Sayın Prof. Dr. Bülent Zülfikar anlamlı ve 
duygusal konuşmasını, salonda bulunan tüm kampçılarımızla 
hep beraber kol kola girerek “BİZ BÖYLE DAHA GÜÇLÜYÜZ. 
HAYDI, KOL KOLA” dediği toplu selamla tamamladı.

Konuşmaların ardından açılış programımız anne, baba, abla, 
ağbi ve çocuk her yaştan katılımcıyla gerçekleştirilen sürpriz 
“tekerleme yarışması” ile başladı. Neşeli ve keyifli dakikaların 
yaşandığı yarışmanın sonunda kazanan 5 yarışmacımız alkışlar-
la yerlerine uğurlandı. Program en çok merak edilen ve heye-
canla beklenen Jonglor Kaan Obüs’ün iki bölümden oluşan, tadı 
damaklarda kalan muhteşem gösterisi ile devam etti. Herkesin, 
özellikle de çocukların keyifle izlediği Kaan Obüs’ün gösterileri 
büyük beğeni topladı. Bu keyifli gösterinin ardından programı-
mız dernek üyeleri ve gönüllülerin sürpriz olarak hazırladığı skeç 
gösterisi ile devam etti. Bütün salonun kahkahalara boğulduğu 
ve “kadına şiddet” in kınandığı skecin sonunda verilen mesaj-
la, bir o kadar da duygusal anların oluştuğu bu keyifli göste-
riyle, salonda hem kahkaha hem coşku hem de duygusal anlar 
bir arada yaşandı. Bu gösteriden sonra Kaan Obüs gösterisinin 
ikinci bölümünü sergilemek üzere tekrar sahneye davet edildi. 

Bu gösterisinde kafalarda soru işareti bırakan keyifli bir sihir-
bazlık gösteri yapan Obüs, izleyenlerin beğenisini topladı. Açılış 
programımızın sonlarına yaklaşırken Yaşar Say, Yusuf Goncagül 
ve Samet Demir’in de şiirle eşlik ettiği dinletinin ardından Genç 
Hemofili Müzik Grubu’ndan “İbrahim Baş ve Muhammet Kara-
kaya” açılışa özel mini konserleriyle seyircilerimize coşkulu anlar 
yaşattılar.  

Kamp boyunca Spor Eğitmeni Berna Bal ve Duran Arslan’ın 
eşliğinde her sabah 09.00’dan 09.30’a kadar “Spor Zamanı” 
diyerek güne enerjik bir şekilde başladık. Sabah sporumuzun 
ardından kampçılarımız kamp müziğimiz eşliğinde kahvaltılarını 
yaptılar. 

Kahvaltı sonrası, bilimsel programımız iki interaktif oturumla 
devam etti. Oturumlar pratik uygulamalar ile kampçıların aktif 
katılımını sağlamak amacıyla açık alanda yapıldı. Prof. Dr. Önder 
Kılıçoğlu “Hemofiliklerde Ortopedik Sorunların Tedavisi” hakkın-
daki konuşmasında profilaksi uygulamasının kas iskelet sistemine 
ait problemlerin oluşumunu ciddi oranda azaltmakta olduğunu 
belirterek, pratik bilgilerini esprileriyle süsleyerek kampçılarımıza 
anlattı ve uygulamalı eğitimle doğru bandaj sarma yöntemlerini 
ve bu konuda yapılan hataları gösterdi. Akabinde Prof. Dr. Gül-
süm Ak, “Hemofiliklerde Ağız ve Diş Sağlığının Önemi” konulu su-
numuyla, doğru diş bakımını ve dikkat edilmesi gereken noktaları 
anlattı. Oturumların ardından ihtiyacı olan hemofiliklerin ortope-
dik ve ağız sağlığı muayeneleri yapıldı.

Kamp boyunca; yetişkinlere ve anne-baba-çocuklara yönelik, eş 
zamanlı, farklı alanlarda hazırlanan, el becerilerini ve matema-
tiksel düşünce gücünü arttırmayı, birlikte hareket etme bilincini 
oluşturmayı ve ekip ruhunu benimsetmeyi amaçlayan birbirin-
den eğlenceli, çekişmeli aktivitelerimiz her gün 14.00 ile 15.30 
saatleri arasında tüm kampçılarımızın katılımıyla gerçekleşti. 
Aktiviteler esnasında yarışmacılar arasında tatlı çekişmeler, eğ-
lenceli ve keyifli anlar yaşandı.

 Hemofiliklerin bedensel gelişimleri ve eklemlerinin güçlenme-
sinde yüzmenin önemli etkisi olduğundan, kamp boyunca 15:30 
ile 18:30 saatleri arasında spor eğitmenlerimiz eşliğinde, suda 
terapi, nefes egzersizleri ve yüzme seansları yapıldı.

Akşam yemeğinin ardından ilki 2013 Dragos Yaz kampında ger-
çekleşen “O Ses Hemofili” yarışmasının bu yıl üçüncüsü dü-
zenlendi. Katılımcıların yoğun talep gösterdiği ve bu yıl yetişkin 
ve çocuk olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, 8 
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yetişkin, 7 çocuk olmak üzere toplam 15 kişi katıldı. Yarışmacılar 
performanslarıyla, özel olarak seçilen, jüriyi etkilemeye çalıştılar. 
Eğlenceli anların yaşandığı “O Ses Hemofili” eleme gecesinde 
yetişkinlerden 5, çocuklardan ise 3 yarışmacı finale kaldı.

Kampımızın 3. gününde bilimsel programımız Psikolog Irmak 
Gümüştaş ve Elçin Kurşunoğlu’nun “Hemofilide Sosyal ve Psi-
kolojik Sorunlar” hakkında verdikleri eğitimle başladı. Psikolog-
larımız, hastalığın çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocuğun has-
talığının doğuştan olması, hastalığın fark edildiği yaş, çocuğun 
uyum düzeyi ve yetenekleri, anne-baba-çocuk ilişkisi, aile içi 
denge, var ise kardeş ilişkisi gibi konularda bilgilerini aktardılar. 
Kampçılarımız tarafından yoğun ilgi ve dikkatle dinlenen otu-
rumun sonunda, katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Ayrıca 
kamp boyunca belirli saatlerde kampçılarımız birebir doktorla-
rımızla bir araya gelerek, gerek kişisel, gerek hemofili gerekse 
de ailevi sorunlarına varana kadar diledikleri konularda sohbet 
etme fırsatı yakaladılar. 

Akşam yemeğinden sonra, yetişkinlere seminer salonunda, ço-
cuklara ise açık havada, iki farklı seans olarak sinema gösterimi 
yapıldı. “Başarı ve Mücadele” konulu yetişkinlere yönelik Everest 
filmiyle, izleyenlerin verilmek istenen mesaj üzerinde düşünme-
si ve tartışması sağlandı. Bir grup dağcının, en büyük hayalle-
ri olan Everest’e tırmanmak için yola koyulmalarıyla başlayan, 
dünyanın en zorlu tırmanışı kabul edilen bu yolculukta aniden 
meydana gelen birtakım olaylarla, yaşanan hayatta kalma mü-
cadelesini anlatan film izleyenlerin beğenisini topladı. Çocuklara 
ise,  7’den 70’e her yaştan seyirciyi kendisine hayran bırakan Buz 
Devri serisinin 4. filmi seyrettirildi. Film gösteriminin ardından 
film hakkındaki görüşleri üzerine sohbet edildi.

Kamp organizasyonun son günündeki bilimsel programımızda, 
dernek başkan yardımcısı Sayın Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı 
“Sağlığım Yerinde mi? Nasıl Anlarım? Neler Yapmalıyım?” baş-
lığı altında sohbet havasında geçen interaktif toplantısında bil-
gilerini paylaştı. Genç hemofiliklerimizden bu yıl Psikoloji bölü-
münden mezun olan Sezgin Can Özpolat’ı da sahneye çağırarak 
konuşmasının bir kısmını kendisiyle birlikte sürdüren hocamız 
keyifli bir oturum gerçekleştirdi.

Dolu dolu geçen bir kamp organizasyonun son akşamında ka-
panış programı dinleti ile başladı. Akabinde, kamp boyunca 
yarışmalarımıza katılan ve aktivite yöneticilerinin gözlemlerine 
dayanılarak belirlenen, kamp boyunca en iyi performansı ser-

gileyen yetişkin ve çocuklardan 3’er yarışmacımızın ödülleri ve 
sertifikaları değerli hocamız Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı ta-
rafından kendilerine takdim edilmek üzere sahneye davet edildi.

Kapanış programımız TRT sanatçısı olarak gönüllerimizde yer 
eden Samet Demir’in Stand-Up gösterisi ile devam etti. Salon-
da kahkaha dolu anların yaşandığı bu gösteriden sonra “O Ses 
Hemofili” yarışmasında finale kalan yarışmacılar sırayla perfor-
manslarını sergilemek üzere sahneye çıktılar. Finale büyük bir 
özveri ve heyecanla hazırlanan finalistlerimizin heyecanları göz-
lerden kaçmadı. Gecenin birincisinin halk oylamasıyla belirlene-
cek olan final yarışmasında, özel olarak belirlenen jüri üyelerimiz 
her performansı değerlendirdi. Gecenin sonunda seyircilerden 
gelen oylar sayıldı ve jüriye teslim edildi. Halk oylaması sonucu 
belirlenen finalistlerden ilk 3 kişiye madalyaları ve yarışmanın 
birincisine ödülü dernek başkan yardımcımız Dr. Yusuf Bey ta-
rafından takdim edildi. Ardından teşekkür konuşmasını yaparak,  
kampın hazırlık aşamasından itibaren gönüllerini ortaya koyarak 
çalışan tüm doktor, hemşire, psikolog, spor eğitmeni, gönüllü 
ve kamp organizasyon komitesinde bulunan Mavi Pokemonla-
rı teker teker sahneye davet etti. Konuşmaların ardından hatıra 
fotoğrafları çekildi. Programımız Genç Hemofili grubunun veda 
konserleri ile devam etti. Bir kez daha mükemmel bir perfor-
mansa imza atarak bütün katılımcılarımıza keyifli anlar yaşatan 
genç hemofilikler konserlerini yoğun ilgi ve alkışlarla sonlandır-
dılar.

Gerek kampçılarımız için özel olarak tasarlanmış tişört ve şapka-
larımızla, gerekse kamp alanının hemen her yerinde görülebile-
cek afiş ve görsellerle “Haydi, Kol Kola” teması işlenerek; birlikte 
olmak, ekip ruhu ile hareket etmeyi öğrenmek, ben yerine biz 
anlayışını benimsetmek konusundaki hedefimize ulaştığımızı 
görmek bizleri gururlandırdı. 

Kamptan ayrılırken hüzünlü ve duygusal anlar yaşandı. Kampçı-
larımızla tek tek hatıra fotoğrafları çekildi. Her biri bizler için çok 
değerli olan hemofilikler ve yakınlarından gelen güzel temenni 
ve teşekkürler bizleri çok mutlu etti. 

Kampta emeği geçen kocaman yürekli tüm arkadaşlarımıza te-
şekkürlerimizi sunar, bir sonraki kampta görüşmeyi ümit ederiz.  
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July 30 – August 3, ıznik, Bursa

HEMoPHıLıA CAMP 
oF TURKEy – 2016

Hemophilia Society of Turkey has been is organizing a summer camp which brings 
together people with hemophilia and their relatives annually for 22 years. This year 
Hemophilia Summer Camp was held in DSI Drazali Recreational Facility, Bursa between 

July 30 and August 3, 2016, with the participation of 108 people with hemophilia, most of them 
were newly diagnosed, and their relatives. There were also 5 doctors, 6 nurses, 2 psychologist, 
2 sport instructor in the camp. The total number of the participants were 152. The preparations 
for the camp were started very early this year and it was aimed to improve our personnel 
development, and to understand ourselves and hemophilia. 

The concept of the camp was “let’s Arm in Arm” this year to share joyful camp period and nice 
memories. This concept means togetherness, unity, our strength, to come over the problems 
together. The aim of the preparation period that lasted for about four months was to prepare 
a social and scientific program that will make us move together with a team spirit, share the 
experiences, strengthen friendship ties, create the concept of we instead of I, and leave the 
camp with unforgettable memories and lifelong friendship.  

As a matter of fact, there were high interest to the program, various activities, eminent 
speakers, distinct topics, innovative applications, effective timing, special activities and several 
other innovative and solution oriented planning during the camp between July 30 and august 
3, 2016.
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 Trip to İznik started by a bus leaving from Gulhane on 
Saturday morning (July 30th)) at 9:30. We, as the organization 
team, were ready to welcome the participants at the 
registration table. After they registered, they were directed 
to their rooms after given the camp T-shirt and hat that were 
custom designed.

 After the campers had settled in their rooms, they crowded 
together outside. Then, the first interactive session began 
during which Dr. Basak Şanol talked about “Prophylaxis and 
General Problems of Hemophilia” at 16:30pm. At the next 
session, the president of The He  mophilia Society of Turkey, 
Prof. Bulent Zulfikar talked about “Hemophilia Care and 
Innovation” and discussed the recent developments in our 
country and in the world and answered the questions of the 
audiences between 17:15 and 18:15pm. 

 After the scientific program, opening program had started. 
Yusuf Goncagül was presenting the speakers Dr. Fikret Bezgal’s 
gave the “welcome” speech which was followed by the speech 
of Sare Bahar Zulfikar. She explained the aim of the camp 
and the program. The board member of TRHD, Cazibe Turhan 
Pekes mentioned the rules of the camp with the participants. 
Associate Prof. Haluk Zulfikar talked about the evolution of 
the hemophilia camps in the world and in our country, and 
described the originality of our camp. After these speeches, 
the camp organization committee who are called “BLUE 
POKEMONS” were introduces to the participants. After the 
emotional talk of the president of our Association Prof. Bulent 
Zulfikar’s, all the campers linked their arms and loudly said “we 
are stronger in this way, let’s link arms”.

 The opening program started with a tongue twister 
competition which was held by the participation of the 
participants of all ages such as mother, father, sister, brother and 
child. Program continued with the show of Jonglor Kaan Obus 

whom the audiences waited for excitedly.  All the participants 

watched the show without taking a breath. Kaan Obus’s show 

was watched by everyone in pleasure especially the children. 

After this awesome show, the program went on with the sketch 

plays prepared by our association’s members and volunteers. 

The violence against the women was condemned in this 
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comedy sketch. It was so funny that, all of the campers burst 
into laugh. Both emotional, funny moments were experienced 
simultaneously by the campers with the message given in the 
sketch. Then Kaan Obus was invited to the stage to perform 
his second-part show. In this part he performed a wonderful 
magic show that was watched by attention by the audience. 
When approaching the end of our opening program, there 
was a musical performance by Yasar Say, Yusuf Goncagül and 
Samet Demir read a poem. At the end of the opening program, 
the audiences also enjoyed very much the songs singed by 
Muhammet Ali Karakaya and Ibrahim Bas from the Young 
Hemophilia Music Group. 

Every morning during camp, participants joined a gym program 
from 09:00 to 09:30 with the coaching of Berna Bal and Duran 
Arslan. After exercising, campers had their breakfast with the 
accompanying camp song. 

The second day the scientific program (31rd July, 2016) 
continued with two interactive sessions. All the sessions were 
outside to maintain the participation of the campers. Prof. 
Onder Kilicoglu presented the treatment of the orthopedic 
problems of the people interactively. He demonstrated common 
mistakes that are made during bandage wrapping and showed 
the correct way of bandaging. Afterwards, Prof. Gulsum Ak 
made her speech entitled as “Importance of Oral and Dental 
Health in Hemophilia” focused on the basics of dental care and 
some other important details. After these sessions orthopedic 
and dental examinations of the patients took place. 

Fun and contentious activities were held with the participation 
of all campers every day, from 14:00pm to 15:30pm. These 
activities which were prepared for parents, children and 
adults aimed to increase manipulative skills and the power of 
mathematical thinking while creating awareness to embrace 
team spirit.

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

After the dinner time, “That Voice is Hemophilia” singing 
competition was organized for the 3rd time, which was originally 
held firstly in summer camp of Dragos in 2013. Campers 
showed great interest to contest that this year, it consisted of 
two categories, including 8 adults and 7 children. 5 adult and 3 
children finalists experienced the joyful moments in the contest. 

On the 3rd day of camp (2th August, 2016), scientific program 
started by the talks of Psychologists Irmak Gümüştaş and 
Elçin Kurşunoğlu. They gave information about “Social and 
Psychological Problems in Hemophilia.” Campers showed great 
interest to this session, psychologists answered the questions 
of the campers. Besides, the campers also came together with 
the psychologists at the scheduled times to talk about their 
personnel problems or their familial problems. 

In the evening of the third day, movie screening took place in 
two halls. The movie “Everest” which has a theme of “success 
and struggle” was shown for adults. It was about the adventure 
of a group of climbers who want to climb the Mount Everest 
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and their struggles with unexpected difficulties during their 

climbing. The children watched the movie “Ice Age 4”. After 

the movies, the campers discussed the movies. 

On the last day of the camp, our vice president Dr. Yusuf 
Buyukpinarbasili interactively talked about “Am I healthy? 
How do I know that I am healthy? What should I do?”  He 
also invited the recently graduated psychologist Sezgin Can 
Ozpolat to the stage and he chatted with him for a while. 

There was a workshop after the scientific program. The 
workshops has been gaining popularity in Europe and 
America and they are very benefical for the participants in 
terms of getting experience. The paint and cut and paste 
workshop has attracted intense interest from the campers. 

The closing ceremony started with a musical performance. 
The three adult and three child campers who showed best 
performance during the camp were awarded by Dr. Yusuf 
Buyukpinarbasili. Then Samet Demir stand-up show began. 
The moments of laughter filled the hall with his show. 
Afterwards, the finalists of “That Voice is Hemophilia” 
contest singed their songs subsequently. Their excitement did 
not escape the eyes. The winner was elected by the votes of 
the audience and the first three received their awards from Dr. 
Yusuf Buyukpinarbasili. He made a thank you talk and invited 
the Blue Pokemons to the stage. The night ended with the 
show of the Young Hemophilia Music Group. 

 “Let’s Arm in Arm” which was the main theme of the camp 
placed on all t-shirts and other camp materials. Cooperation, 
teamwork, “we” instead of “I” perception was the main 
targets of the organization. Reaching these targets satisfied 
and made us proud of the work done and even cry. 

Leaving the camp was very emotional. Positive feedbacks 
from campers and society board made the organization 
committee happy. All campers took photos. After all months 
of preparations, ambition and gratitude of the campers made 
us happy. Many thanks to all the members of the organization 
committee and we are looking to meeting new campers in the 
next organization. 
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“Hastalığın çocuk ve aile üzerin-
deki etkileri; çocuğun hastalığı-
nın doğuştan olması, hastalığın 
fark edildiği yaş, çocuğun uyum 
düzeyi ve yetenekleri, anne-ba-
ba-çocuk ilişkisi, aile içi denge, 
var ise kardeş ilişkisi, hastalığın 
derecesi, hasta organ, ağrı veya 
kaybın derecesi, tedavi şekli, 
hastalığın yarattığı kalıcı etki ve 
sınırlamalar, hastalığın taşıdığı 
anlam, hastalıkla ilgili düşünce-
ler, hastalığın çocuğun toplumsal 
uyumuna, okul yaşantısına ve 
benzeri ilişkilerine etkisi vb. gibi 
değişkenlere göre farklılıklar 
gösterebilir.”

Hemofili ve

DEsTEĞİN
Psikolojik

ÖNEMİ
Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için çocuklarımızın  “geleceğin 

yetişkinleri” kimlikleriyle, bireysel özellikleri ve eğitimleri olduk-
ça önemlidir. Çocuklarımızın dünyaya geleceklerini öğrendiğimiz 

ilk andan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanır ve aynı 
zamanda “yapabilecek miyiz?” korkusu taşımaya başlarız. Tüm bu za-
man dilimi içerisinde öncelikle isteğimiz çocuğumuzun sağlıklı dünyaya 
gelmesi ve yaşamı boyunca hiçbir sağlık sorunu ile karşılaşmamasıdır. 

 Çocuklarımızın sağlık sorunu yaşaması, hem kendileri hem de aileleri için 
yaşamsal zorluklar yaratır... Hastalığın çocuk ve aile üzerindeki etkileri; çocu-
ğun hastalığının doğuştan olması, hastalığın fark edildiği yaş, çocuğun uyum 
düzeyi ve yetenekleri, anne-baba-çocuk ilişkisi, aile içi denge, var ise kardeş 
ilişkisi, hastalığın derecesi, hasta organ, ağrı veya kaybın derecesi, tedavi 
şekli, hastalığın yarattığı kalıcı etki ve sınırlamalar, hastalığın taşıdığı anlam, 
hastalıkla ilgili düşünceler, hastalığın çocuğun toplumsal uyumuna, okul ya-
şantısına ve benzeri ilişkilerine etkisi vb. gibi değişkenlere göre farklılıklar 
gösterebilir. Ailenin kaygılarının hastalıktan önceki kaygı oranı ile hastalıkla 
tanışma anlarından sonraki kaygı oranları arasında anlamlı bir fark bulun-
maktadır. Hemofiliklerin ve aile bireylerinin hastalığa bağlı olarak yaşadıkları 
stres düzeyleri, yaşam kalitelerinin düşmesi başlıca değişimleri özetleyebilir.  
 
Hemofili doğuştan gelen bir hastalıktır ve bebeğimiz doğduktan sonra has-
talığının belirtileri ortaya çıkmaya başlamaktadır. Yaşamlarını daha sağlıklı 
sürdürebilmek için gerekli tıbbı desteği almaya başladıkları günden itibaren 

Irmak Gümüştaş
TRHD Uzman Klinik Psikolog
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çocuklarda iğne korkusu ve buna bağlı olarak ağ-
lama ve öfke nöbetleri başlama olasılığı yüksektir. 
Aile bireylerinde ise; çocuğumun canı acıyor daya-
namıyorum hissi,  ama ellerinden bu hissi azaltmak 
için bir şey gelmiyor olması onları çaresizliğe sürük-
leyebilir. Yaşanan bu durumun yaşam boyu devam 
edecek olması bir yanıyla yaşamlarının rutini haline 
gelir. Yaşamları boyunca hemofilinin olması, zaman 
ilerledikçe hastaların ve ailelerinin hastalıkla ilgili 
başa çıkma stratejileri geliştirmesi için olumlu etki 
yaratmaktadır. 

 Hemofili hastalarının genellikle yaşam kalitele-
rinin bozulması, hastalığın maddi yükümlülük ta-
şıması, tedavi süreciyle ilgili zaman ve enerji kaybı 
yaşanması sebebi ile HEMOFİLİYİ  “stresin eşlik 
ettiği bir hastalık”  olarak tanımlamak mümkün.  
Çökkün kişilik özelliği hastalarda gözlemlenebi-
lir bir ruh hali niteliği taşımaktadır. Elbette tüm bu 
duygular; bireysel özelliklere, hastalığın şiddetine, 
sosyal çevre desteklerine göre farklılık gösterir. 

  Hemofilide en büyük destek ebeveyn deste-
ği ve beklenenin aksine babalardan gelen sevgi, 
şefkat ve ilgidir. Dünyadaki en büyük sevginin ço-
cuk sevgisi olduğu kuşkusuz. Hemofilide taşıyıcı 
olan bir kız çocuğunun hemofilik bir babası olabileceği dü-
şünülmeli, tüm yükü annelerin sırtlarına yüklememeli ve 
hayatı her alanda paylaşmanın sağlıklı bir aile ilişkisi için 
çok kıymetli olduğu unutulmamalıdır. Baba sevgisinin ve 
gücünün tartışılmaz değeri ve hemofili hastalarında psiko-
lojik bir tedavi niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

 Profesyonel psikolojik destek; kişilerde oluşan olumsuz 
duygu ve düşünceler üzerinde çalışarak baş etmelerine 
destek vermektir. Hastalığı kabul etme aşamasında yar-
dımcı olmak, kendisine ve hastalığa karşı barışık olmasına 
destek olmak, tüm bunlar sayesinde daha umutlu ve olum-
lu bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

 
 
 Kişinin hastalığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olması, 
hastalığının yaratabileceği olumsuz koşulları değerlendirmeyi 
ve nasıl daha kolay aşılabileceği ile ilgili destek planı oluştu-
rulur. Destek planı hazırlanırken en önemli konu hasta ve aile 
bireyleri ile beraber bir süreç oluşturmaktır. Hemofili hastamı-
zın;  beklentilerini anlamak, uyum zorluklarını aşmak ve bu sa-
yede hastalıkları ile birlikte yaşamlarına eşlik eden bu durumla 
nasıl daha konforlu bir yaşam sürdürebileceğine karar vermek 
uygun bir psikolojik destek ile daha kolay olmaktadır.
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7-9 Ekim 2016, NORVEÇ

29 Avrupa Hemofili 
Toplantısı
EHC - 2016 

29. EHC (Avrupa Hemofili Konsorsiyumu)  toplantısı 7-9 Ekim 2016 tarihleri arasında Norveç’in 
Stavanger şehrinde yapıldı. Toplantıya Derneğimizi temsilen Dr. Fikret Bezgal ve Uzm. Dr. Başak 
Koç Şenol katıldı.  43 Ülkeden yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantıda Dünya Hemofili Federasyonu 
(WFH)  başkanı Alain Weill ve diğer yöneticileri de hazır bulundu. 

Toplantı 7 Ekim Cuma günü saat 08:30’da EHC Genel Kurul toplantısı ile başladı. Denetleme kurulu-
nun raporu ve faaliyetlerin sunumu ile başlayan genel kurul bütçenin sunumu ile devam etti. Gelirlerin 
neredeyse tamamının sponsorlardan oluşması belki de en dikkat çekici olanıydı. Daha sonra görev 
süresi dolan çeşitli kurullardaki üyeler için seçime geçildi ve yeni üyeler seçildi. Verilen aranın ardın-
dan 2018 yılında EHC toplantısının yapılacağı Ülke seçimi için oylama öncesi sunumlara geçildi. Talip 
olan Azerbaycan ve İrlanda sırasıyla onar dakikalık sunumlarını yaptı ve oylamaya geçildi. Daha sonra 
kardeş Ülke Azerbaycan’ın 2018 yılı EHC toplantısını düzenleme hakkını kazandığı açıklandı. 

Öğleden sonra önceki yıllara göre bilimsel konuların daha fazla yer aldığı oturumlar başladı. İlk olarak 
ev sahibi Norveç’ in hemofili alanındaki çalışmaları, hemofili organizasyonları, tedavi merkezleri ve 
metotları anlatıldı. Multidisipliner Tedavi Merkezinin sadece başkent Oslo’da olduğu, diğer şehirlerde 
ise tedavi ünitesi veya tedavi merkezlerinin yer aldığı belirtildi. Ardından başlayan sponsorlu oturum-
da Nadir Kanama Bozuklukları ve Endüstrinin Rolü tartışıldı. “Tartışıldı” diyorum, çünkü oturumların 
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Uzm. Dr. Başak KOÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

.
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çoğunda farklı iki görüş anlatılıyor ve sonunda tartışmaya açı-
larak sonuca bağlanmaya çalışılan bir metot izleniyordu. Ar-
dından WFH Twinning Programının (Kardeş Dernekler Projesi) 
geçmişten günümüze çalışmaları sunuldu. Türkiye Hemofili 
Derneği olarak Almanya, Azerbaycan, Kırgızistan ve Gürcistan 
ile yürüttüğümüz projelerin sunumda olmasının bizleri onur-
landırdığını ayrıca belirtmek isterim. Ağız ve Diş Sağlığının 
Korunması ve Tedavi Seçeneklerinin sunulmasının ardından ilk 
gün tamamlanmış oldu.

İkinci gün WFH Ortadoğu yetkilisi Sayın Salome Mekhuzla Ha-
nımla, yürüttüğümüz projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında 
toplantı yapıldı. Toplantıda özellikle HemophiLINE projemize 
Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek destek olmaları, ortak se-
minerler yapılması gibi konular konuşuldu.  Ardından Hemo-
fili Tedavisinin Dünü, Bugünü ve Yarınının tartışıldığı oturuma 
katıldık.  Tedavideki gelişmelerin göz önüne serilmesi, gelinen 
nokta ve hemofiliklerin yaşam kalitesinin arttığını görmek, 
gelecek yılların daha da iyi olacağının habercisiydi. Ardından 
gen tedavisindeki çalışmaların sunulması ise umutları daha da 
arttırdı. Hemofili B hastalarında yürüyen çalışmaların yanında, 
Hemofili A hastaları için yeni gen çalışmalarının başladığı ve 
umut verici olduğu vurgulandı, gelecek on yılın planı anlatıldı.

İkinci günün ikinci yarısı İnhibitörlü Hastaların Tedavi Strateji-
si ve Son Gelişmelerin sunulduğu oturumla başladı. İnhibitör 
oluşumunda nelerin etken olduğu, plazma kaynaklı ve recom-
binant ürünlerin etkisi geniş olarak anlatıldı. Son araştırmaların 
sonucunda plazma kaynaklı faktörlere geçişin önem kazandı-
ğını duymak belki de en önemli konulardan biriydi. İnhibitörlü 
bir hastanın hayat hikâyesi ise dinleyicileri çok etkiledi. 

Üçüncü gün toplantılar öğlene kadar sürdü. İlk olarak doğum-
ların normal mi yoksa sezeryanla mı yapılmasının daha uygun 
olacağı tartışıldı. Sonucunda dikkatli bir şeklide, tedbir alınarak 
yapılacak normal doğumların daha sağlıklı ve yararlı olduğu 
kanısına varıldı. Daha sonra Hepatit C’nin hangi durumlarda 
tedaviye gerek duyulacağı ve yaşam kalitesine etkileri anlatı-
larak toplantılar sona erdi. 
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Türkiye-Kırgızistan
İkiz Kardeşlik (Twining) Programı

WFH-TRHD-sDHKR
Medikal Gelişim Buluşmaları

21-25 Kasım 2016

Dünya Hemofili Federasyonu ile yürüttüğümüz hemofili tedavi merkezler arası kardeşlik 
programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezi olarak 21-
25 Kasım 2016 tarihleri arasında Kırgızistan’dan 2 hematoloji uzmanı ve 1 fizyoterapisti 

eğitim için ağırladık. 

Programımızın ilk günü, 1996 yılından beri İstanbul Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim dalı ve İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Mer-
kezi olarak multidisipliner bir ortamda yürüttüğümüz Hemofilik Artropati Konseyi ile başladı. 
Türkiye Hemofili Derneği’nin sekretaryasını üstlendiği konseye, Kırgızistan’dan gelen misafir-
lerimizle birlikte Ortopedist Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu ile Prof. Dr. Atacan Atalar, Hematologlar 
uzmanları Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Doç. Dr. Gül Nihal Özdemir, Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, Uzm. 
Dr. Başak Koç Şenol, fizyoterapistler ve Hem. Hanife Özcan katıldı. Konseye katılan hastaların 
multidisipliner ortamda kas-eklem sorunları radyoaktif sinovektomi, ortopedik cerrahi girişim 
ve/veya fizyoterapi gerekliliği açısından değerlendirildi. Konsey sonrası birlikte yenilen öğle 
yemeğinin ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) merkezimizde, eklem kanaması olan 
bir hastamızda kanayan eklemde uygulanabilecek fizik tedavi yöntemleri konuşuldu. 

2. Gün, Kırgızistan gelen doktorlarla birlikte ortopedi ameliyathanesinde  yapılacak operas-
yonları gözlem için ameliyathanede buluştuk. Operasyonlar öncesinde hastalar için hazırlan-
mış hemostaz planlarını inceledik ve sonrasında Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu tarafından yapılacak 
operasyonlar hakkında bilgi alarak operasyonları gözlemledik. Öğle yemeğinin ardından FTR 
merkezimizde fizyoterapistimiz ekipmanlı fizyoterapi yöntemleri hakkında hasta üzerinde uy-
gulamalı eğitim verdi. Konuklarımız burada hareketleri kendileri de yaparak hastalar üzerinde 
nasıl uygulayacaklarını öğrendiler. Fizyoterapistimiz tarafından 2 adet plates bandı konukları-
mıza hediye edildi. 

Dr. Duygu Ülger
İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Konuklarımızla beraber 
ülkemizdeki ve Kırgızis-
tan’daki hemofili tedavi 
olanakları karşılaştırıldı, 
güncel hemofili tedavi 
yaklaşımları konuşularak 
karşılıklı paylaşımlarda 
bulunuldu. 
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3. Gün, Türkiye Hemofili Derneğimizi ziyaret ile 
başladı.  TRHD başkan yardımcısı Uzm. Dr. 
Yusuf Büyükpınarbaşılı, TRHD Hemşire-
si Hanife Özcan, TRHD Koordinatörü 
Funda Ciga ve psikoloğumuz Irmak  
Hanım tarafından karşılanan ko-
nuklarımıza, Dr. Yusuf Bey tara-
fından, ülkemizde hemofili has-
talığı tedavisinin tarihsel gelişimi 
ve derneğimizin hizmetleri hak-
kında bilgi verildi. Konuklarımızla 
beraber ülkemizdeki ve Kırgızis-
tan’daki hemofili tedavi olanakları 
karşılaştırıldı, güncel hemofili teda-
vi yaklaşımları konuşularak karşılıklı 
paylaşımlarda bulunuldu. 

Sonrasında derneğimizde her ay 2 kez dü-
zenlenen hemofili aile toplantısında Kırgız ko-
nuklarımızı da misafir ettik. Aileler kendi problemlerini konuk-
larımızla paylaştılar ve Kırgızistan’daki olanaklar ile hemofili 
hastalarının sorunlarıyla ilgili bilgiler aldılar. Kırgızistan’daki he-

mofili hastalarının, ilaç yokluğundan dolayı, profilaksi tedavisi 
alamamaları ailelerimizi şaşırttı ve başta dernek başkanımız 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar olmak üzere tüm dernek çalışanlarına 
onlara sunulan olanaklar için teşekkür ettiler. Konuklarımız ise 
Türk hastalarının tedaviye ulaşım kolaylığı, düzenli hasta takibi 
ve acil durumlarda derneğimizin sağladığı kolaylıklar karşısın-

da mutluluklarını dile getirdiler. 

4. Gün, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi’nde Prof. Dr. Gülsüm Ak koordinatör-

lüğünde Dt. Ayşem Yurtseven’in hemofili 
A hastamıza uyguladığı diş çekimi ile 

başladı. Konuklarımız minör cerrahiler 
öncesi hemofili hastalarımıza uygula-
dığımız hemostaz programı hakkın-
da bilgilendirildi. Günümüz, diş çe-
kimi sonrasında İstanbul Üniversitesi 
Hemofili Mükemmeliyet Merkezi’nde 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar ile olan hemo-
fili polikliniğimiz ile devam etti. Burada 

hastaları tüm problemleri ile ayrıntılı ola-
rak inceleme olanağı bulan konuklarımız, 

akut eklem kanamalarında ya da profilakside 
uygulanan faktörler, uygulama sıklığı, uygulama 

yöntemi hakkında bilgi edindiler. Hastalarımızla bir bir 
temas kurup yaşadıkları sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları 
ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Eklem hasarı olan hastaları-
mıza hangi durumda hangi tedavileri uyguladığımızı öğrendi-

ler. Günün sonunda akşam yemeği ile ko-
nuklarımızın İstanbul’da geçen günlerini, 
onlara olan katkılarını konuşuldu ve Der-
neğimizin Kırgızistan’a yapacağı seyahat 
hakkında planlamalar yapıldı. 

5. Gün, Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğretim 
üyesi olan Prof. Dr. Cüneyt Türkmen’in ek-
lem problemi olan hastalarda uygulanan 
ve çok yüz güldürücü sonuçları olan Rad-
yoaktif Sinovektomi tedavisi ile ilgili su-
numunu dinledik. Konuklarımız tedavinin 
maliyetinden etkinliğine kadar her konu-
da bilgilendirildi. Ülkelerinde uygulanan 
kimyasal sinovektominin yerini alan bu 

tedavinin özellikle maliyetinin de az olması konuklarımızın ol-
dukça ilgisini çekti. Bu tedaviyi ülkelerinde de yapmayı istedik-
lerini belirterek, bunun için belki bir eğiticinin onlara bu konuda 
eğitim vermek üzere Kırgızistan’a gelmesinin çok iyi olacağını 
ifade ettiler. Sonrasında konuklarımıza İstanbul’u gezmeleri 
için de zaman tanımak amacıyla bu güzel paylaşımların devam 
etmesini dileyerek vedalaştık.
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Prof. Dr. Ergül Berber
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Kanamalı Hastaların 
Moleküler Patolojisinin Araştırılması

BİR şİFA ARAyışı !

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışmalar, 1953 yılında DNA modeli-
nin çözülmesiyle önem kazanmış, 1980’li yıllarda gelişen teknoloji ve yöntemler-
le, 2000’li yıllarda insan genomunun tüm dizisini çıkaran “İnsan Genom Proje-

si” ile hız kazanmıştır. Nadir görülen kalıtsal hastalıkların moleküler patolojisinin çözümü, 
farmokogenetik, tedavide kişisel tedavi ve gen terapi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi me-
todlar ile türlerin genetik yapılarının analizi moleküler biyolojinin araştırma alanlarındandır. 

 İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde kanamalı hastalıkların mo-
leküler patolojisinin araştırıldığı araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu projelerde hastalıklara se-
bep olan mutasyonlar belirlenip, hücre içinde hastalıkların nasıl oluştuğu, kanamaların nasıl ortaya 
çıktığı araştırılmaktadır.
 
 Von Willebrand (vWF), Faktör XI eksikliği, Hemofili A ve Hemofili B hastalıkları üzerinde çalış-
tığımız başlıca hastalıklardır. Yaptığımız çalışmalar ile hastalıklara neden olan gen mutasyonlarını 
tanımlıyoruz. Mutasyon tanımlaması, hastalığın klinik tanısının doğrulanması ve bazı durumlarda 
tedavi protokollerinin kararlaştırılmasında hekimlere yardımcı olurken, kalıtsal olan bu hastalılarda 
mutasyonların bilinmesi ailede taşıyıcıların tanımlanmasını sağlayarak hastalığa bağlı psikolojik ve 
ekonomik yükün hem aile için hem ülke için önlenmesi sağlanır. Bu nedenle kalıtsal ve genetik tüm 
hastalıklar için genetik tanı yapılması önem taşımaktadır. 
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Hemofili için omuz omuza...
TRHD’nin Ülkemizin Önemli Yönetim 
Birimlerinde Hemofili Farkındalığını 
Arttırma Çabaları Hızla Sürüyor..

İstanbul Valiliği - Türk Kızılayı Ziyaretleri

Türkiye’deki hemofili hastalarının hemofili 
tedavisinde son 15 yılda yakaladığı hızlı 
ivmenin devamı ve dünya ölçeğinde hak 

ettiği yere erişmesi adına TRHD olarak çabalarımız 
devam ediyor. 

 Bu kapsamda dernek başkanımız Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar, 24 Ağustos 2016 tarihinde  Sayın 
Valimiz Vasip Şahin ve Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Sayın Dr. Kerem Kınık ile ayrı ayrı yaptığı görüşme-
lerde; ülkemizdeki hemofili tedavisinin dünya standartlarında sürdürülebilirliği, dost ve kardeş ülkelerde yaşayan hemofililere 
yardımcı olabilme konuları ele alınmıştır.

 Gösterdikleri yakın alakaları için Sayın Valimize ve Kızılay Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul Valisi Sn. Vasip ŞAHİN ve
TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR 

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem KINIK ve TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR 
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GENÇ HEMoFİLİ 
yİNE sıMsıKı...

Devrim Aydoğan
TRHD Üyesi

Öncelikli amacımız,  son yaptığımız etkinlikten bu yana oluşan üzerimizdeki ölü toprağını 
atmak ve Genç Hemofilileri yeniden bir araya toplayarak hoşça vakit geçirmekti. Bununla 
birlikte, hemofilik gençler arasındaki iletişimi artırıp birbirleriyle olan bağlarını kuvvetlen-

dirmek ve böylece tecrübelerin paylaşılması, yaşça büyüklerin diğer kardeşlerine yol göstermeleri 
için onlara fırsatlar yaratma arzusundaydık. Bu amaçlar doğrultusunda planladığımız son etkinlikte, 
gençlerin ilgisini çekecek PlayStation, dama, jenga, tabu gibi oyunların turnuvalarını gerçekleştire-
rek arkadaşlarımızın eğlenceli ve bol sohbetli bir gün geçirmelerini istedik.

Etkinliğin duyurusunu başta Facebook olmak üzere Instagram ve Twitter sosyal ağlarında pay-
laştık. Yaptığımız paylaşımlarda daha önceki faaliyetlerimizden fotoğraflar kullanarak arkadaşla-
rımızın dikkatlerini çekmeye çalıştık. Bunun yanı sıra WhatsApp uygulamasındaki Genç Hemofili 
grubunda duyuru yaptık ve etkinlik gününün sabahı, gruptan gelecek olan kişilerin kendilerini belli 
ederek gelme konusunda kararsız olanların heyecanının artmasını sağladık.

20 Kasım 2016 tarihinde saat 12.00 de Sirkeci’de bulunan dernek binamızda toplanmaya başladık. 
Sayımızın yavaş yavaş artmasıyla birlikte dernek binamızın 1. Katındaki Play Station ve tavla etkin-
lilerimiz gittikçe kalabalıklaştı ve kıran kırana maçlar izledik. Bu eğlenceli oyunlar sırasında Muham-
met Ali Karakaya ve Devrim Aydoğan gitar ve bağlama düeti yaparak kulaklarımızın pasını sildi. 
Etkinliğimizin ilerleyen saatlerinde konferans salonumuzda ikramlarımız eşliğinde film gösteri-
mimiz başladı. Aslında bir İngiliz TV serisi olan “Black Mirror (Kara Ayna)” isimli dizinin, filmleri 
aratmayan White Christmas (Beyaz Noel) adlı özel bölümünü izledik.  Genel olarak konusu “Tek-
nolojik ilerlemenin karşısında bireylerin çaresizliği” olan dizinin bu bölümünde aslında çok da uzak 
olmadığımız bir distopya izleyiciye sunulmuştu. Salondaki tüm Genç Hemofililer büyük bir ilgiyle 
filmi izlerken mısırlarını yiyip içeceklerini yudumladılar. Günün son etkinliği olan film gösterimimiz 
bittikten sonra vedalaşarak bir sonraki etkinlik için sabırsızlanmaya başladık.

20 Kasım 2016 
tarihinde dernek 
binamızda yapmayı 
planladığımız Genç 
Hemofili Buluşması 
ve Film Gösterimi 
etkinliği için haftalar 
öncesinden çalışma-
lara başladık.
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“Başkanımıza Büyük Ödül, Derneğimize Bü-
yük Onur... Dünya genelinde lösemilerle birlikte 
yaşama kültürünün yaygınlaşması konusunda 

farkındalık artırıcı çabalarından ötürü” Türkiye He-
mofili Derneği (TRHD) başkanı Prof. Dr. Bülent Zül-
fikar’a ödül verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin işbirliğiyle Bağcılar Bele-
diyesinin Koordinasyonunda, 9-10 Aralık 2016 ta-
rihlerine gerçekleştirilen Engelsiz Dünya Çalıştayı 
yapıldı.
Programın kapanışında 10 Aralık 2016 – Cumarte-
si akşamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu ve Bağcılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağrıcı’nın katıldığı törende sahiplerine 
dağıtıldı. Törende Prof. Dr. Bülent Zülfikar’a Lösemi 
hastalarının tedavisiyle, toplumun onlarla birlikte 
yaşamaları hususunda farkındalık artırıcı çabala-
rından ötürü ödülü Bakanımız Dr. M.Müezzinoğlu 
tarafından verildi.

ETKİNLİKLERİM
İZ

Başkanımıza
Büyük Ödül

Uluslararası Engelsiz
Dünya Ödülleri

10 Aralık 2016 – İsTANBUL
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Hemofili Bakımında
1.Psikososyal yaklaşım Çalıştayı 

WFH-TRHD
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Türkiye Hemofili Derneği (TRHD), Dünya Hemofili Federasyonu (WFH) ile işbirliği içinde Tür-
kiye de ilk kez yapılan ‘’Hemofili Bakımında Psikososyal Yaklaşım Çalıştayı’’nı 07- 08 Aralık 
2016 tarihlerinde İstanbul – Sirkeci’de bulunan dernek merkezinde gerçekleştirdi. Çalıştaya 

Dünya Hemofili Federasyonu’ndan Avrupa Bölgesi Gelişim Direktörü Salome Mekhuzla, Psikosos-
yal Komite Başkanı Psikolog Richa Mohan, Eğitim Direktörü Fiona Robinson ve Avrupa Bölgesi 
Direktörlüğüne yeni atanan Yulian Tsolov yanı sıra ülkemizde hemofili tedavi ve bakımını yapan 
merkezlerde aktif olarak çalışan 20 psikolog – hemşire ve TRHD’mizin 7 il temsilcisi katıldı. Çalıştay 
süresince hemofili alanında ülkemiz hemofilileri ve ailelerini yakından ilgilendiren oldukça yararlı 
bilgilerin paylaşıldı ve tartışıldı.  

Çalıştayın açılışını TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar yaptı. Dr. Zülfikar açılış konuşmasında ülke-
mizde hemofili hastalarının sağlık durumları ile tedavide ve takipte gelinen son durum hakkında bilgi 
verdi. Hastaların yanı sıra evdeki kardeşlerin, hastalık genini taşıdığı düşünülen annelerin yaşadıkları 
sıkıntılara dikkat çekerek çalıştayın gerekliliği üzerinde durdu. Açılışta WFH adına konuşan Salome 
Mekhuzla ise İstanbul’da bulunmaktan, TRHD ile işbirliği içinde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
ederek, çalıştayın sağlayacağı fayda konusunda fikirlerini paylaştı ve WFH’nın dünya genelindeki ça-
balarından örnekler verdi. 

Çalıştayın ilk sunumunu TRHD – Uzm. Klinik Psikolog Irmak Gümüştaş yaparak hemofili hastala-
rının psikososyal açıdan duygusal ve zihinsel olarak ne tür sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntılarla 
başa çıkmak için ne gibi stratejiler kullandıklarını belirtti. Ardından Richa Mohan hemofili alanındaki 
ekip yaklaşımının önemini vurgulayarak kapsamlı bakım modellerini, sosyal hizmet uzmanları ve 
psikologların rollerini anlatırken hematolog ve hemşirelerle iş birliği içerisinde olmanın yararlarına 
değindi. Psikososyal desteğin hemofili hastaları ve yakınları için tanı ve tedavinin her aşamasında 
büyük önemi olduğunu vurguladı.

Richa Mohan, ikinci sunumunda genetik danışmanlığın öneminden bahsederek psikoloğun ve ge-
netik uzmanının bakım ekibinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Genetik danışmanlık; tıbbi, 
psikolojik ve ailesel etkileri anlamak ve kişilerin bu etkilerle yaşamasını kolaylaştırmayı sağlamaktır. 
Genetik geçişte aile anamnezinin ve hastalığın tıbbi öyküsünün detaylı olarak alınmasının, hastalığın 
ortaya çıkma ve tekrarlanma olasılığını değerlendirmede hemofili dünyası için ciddi bir ilerleme oldu-
ğunu ifade etti. Bu arada ülkemizde de genetik danışmanlığın artması için yapılabilecek girişimlere 
değinildi. Sağlık hizmetlerine erişimin önemini vurgulayan Richa Mohan evlilik öncesinde bu tür hiz-
metlerin riskleri belirlemek için gerekli olduğunu dile getirdi.

Taşıyıcıların üzerindeki psikososyal etkiler çalıştayın bir diğer önemli konusu idi. Kadınların etiket-
lenmesi, evlilik ile ilgili yaşanan sorunlar, suçlu hissetmek, kültürlere bağlı olarak söz sahibi olama-

Irmak Gümüştaş
TRHD Uzman Klinik Psikolog
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ma gibi endişelerin ön sıraları aldığı hususunda görüş birliğine 
varıldı. Taşıyıcıların duygularını tanımlamak, doğum öncesi teş-
hisin faydaları, hemofilik bir çocuk yetiştirmenin ipuçları, eti-
ketlenme ve suçluluk hissiyle başa çıkmak için neler yapılabi-
leceği ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Konuşmanın sonunda 
bilgilenmenin, eğitimin ve eşlerden alınan desteğin taşıyıcılar 
üzerindeki olumlu değişime yardım ettiği ve sağlık ekibinin bu 
konularda kişilerin destek almaları için yönlendirilmesi gerekti-
ğine değinildi.

Dünya Hemofili Federasyonu psikososyal eğitim planlama-
sı içerisinde hasta ve ailelerin zorluklarla baş etme stratejileri 
üzerinde bir oturum düzenlendi. Bu oturumda başlıca konular; 
her hastanın benzer güçlüklerle nasıl mücadele ettiği, bu mü-
cadelelerin hangisinin işe yarayıp hangisinin fayda sağlamadı-
ğına vurgu yapıldı. Mevcut durumlarla daha işlevsel stratejiler 
üretebilmenin hastaların hem özel, hem de sosyal hayatlarında 
güçlü ve özgüvenli olmalarına etki ettiği belirtildi. Psikologla-
rın, hasta ve yakınlarının sorunlarıyla baş etme yöntemlerini 
belirlemesi, işlevsel olmayanların bulunması ve daha faydalı 
olanlarla yer değiştirilmesi üzerinde çalışmalar yapılması için 
tavsiyeler verildi. ‘’Benzer problemlerin olması kişilerin aynı so-
runları yaşaması anlamına gelmeyebilir’ diye vurgulayan Richa 
Mohan profesyonellerin kişiye özel hizmet anlayışını benimse-
mesi gerektiğini belirtti. 
Dünya Hemofili Federasyonunu Eğitim materyalleri Yöneticisi 
Fiona Robinson, WFH internet sitesinin nasıl kullanılabileceği, 
ne tür kaynaklara ulaşılabileceği ve internet sitesinin 7 farklı dil 
alternatifi ile kullanıma uygun olduğunun altını çizdi. İnternet 
sitesinde makaleler, hasta bilgilendirme broşürleri, rehberler, 

kitaplar ve kart oyunları gibi birçok kaynağın yer aldığına ve 
Türkiye’den yapılacak ilgi ve talep üzerine Türkçe yayınların da 
zamanla yer verilebileceğini bildirdi.

Çalıştayın son gününde katılımcılar küçük gruplar oluşturarak ki-
şisel faaliyet plan çalışması yaptılar. Ülkemizde ne tür psikosos-
yal faaliyetlerin yürütülebileceğine karar verip bunların 1, 3 ve 12 
aylık sürelere uygun planlamaların yapılması, gerekli bütçelerin 
ve muhtemel engellerin belirlenmesi üzerine yapılan bu aktivi-
tede katılımcılar ülkemiz için oldukça yararlı fikirler öne sürdü-
ler. Tüm bu fikirlerin doğrultusunda hasta ve ailelerin ihtiyaçları, 
sağlık ekiplerin görevleri, destek alınabilecek kurumlar tartışıldı.
Derneğimizin amaçlarının ön sırasını; hemofili alanında bilimsel 
faaliyetler (kongre, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, 
yaz kampı) yaparak hemofiliklerin daha iyi şartlara ulaşması 
almaktadır. Bu amaçla tüm sorunlar ve çözümler göz önünde 
bulundurulduğunda hastalarımızın medikal ihtiyaçlarının karşı-
lanması yanında; psikososyal yönlerinin de desteklenmesi çok 
önemlidir. Bu ihtiyacın karşılanması amacı ile derneğimiz ve 
Dünya Hemofili Federasyonu (WFH) bir ilki gerçekleştirmiştir. 
Ülkemizdeki hemofili hasta ve yakınlarının psikososyal sorunla-
rı ile bakım stratejileri konusunda bilgi verilmiş, gerçekleşen bu 
çalıştay sonrasında katılımcılara sertifika dağıtılmıştır. 
Samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz çalıstayda katılımcıla-
rımızın yaptıkları olumlu geri dönüşler hem derneğimiz, hem 
WFH, hem de organizasyonda yer alan herkes için memnuni-
yet verici olmuştur. Dünya Hemofili Federasyonunun değerli 
mensuplarına ve çalıştay katılımcılarına teşekkürü borç biliriz. 
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Promoting Comprehensive
Care Approach in Hemophilia

1st Psychosocial
Workshop in Turkey

Istanbul, Turkey   December 7-8, 2016
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The Psychosocial Workshop for The Hemophilia Care was 
held in collaboration with the Hemophilia Society of Tur-
key (TRHD) and The World Federation of Hemophilia 

(WFH) at our center in Sirkeci-İstanbul between 07-08 De-
cember 2016. 

Salome Mekhuzla, Europe Region Development Director, Psy-
chologist Richa Mohan, The Education Director Fiona Robin-
son and Yulian Tsolov, Regional Director of Europe, attended 
from World Federation of Hemophilia. In addition there were 
20 psychologists’ nurses working in the centers serving for the 
hemophilia care and 7 city representatives of TRHD attendees. 
Very important topics for the hemophiliacs and their relatives 

were discussed during the workshop.  

The president of TRHD, Prof. Dr. Bulent Zulfikar, gave the ope-
ning speech of the workshop. He informed us about the cur-
rent situation with the treatment and follow up of the patients 
with hemophilia. He also highlighted the challenges that the 
siblings and the mothers, who are thought to be obligatory 
carriers, and stressed the importance of the workshop in this 
aspect. Salome Mekhuzla also gave an opening speech and 
she expressed her content to be in Istanbul and to perform an 
activity in collaboration with TRHD. She shared her thoughts 
about the workshop and gave examples from the activities of 
WFH globally. 
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The first speaker of the workshop was Irmak Gumustas. Cli-
nical Psychologist of TRHD. She talked about the emotional 
and mental troubles of the patients and their strategies to 
cope with these troubles. Following her, Richa Mohan talked 
about the importance of team approach in hemophilia care 
by emphasizing the functional roles of the social workers and 
psychologists and described the intensive care models. She 
pointed that the psychosocial support is extremely impor-
tant in each level of the treatment for the patients as well as 
their relatives. 

Richa Mohan also indicated that the genetic counseling is 
an important party of the hemophilia care and both psycho-
logists and genetic counselors are important components of 
the hemophilia care team.  Genetic counseling is to unders-
tand the medical, psychological and familial effects and ease 
the life of the patients with all these effects. She indicated the 
world has progressed significantly in estimating the probabi-
lity of appearance and recurrence of the genetic diseases like 
hemophilia. She also talked about the methods to increase the 
number of genetic counselors in Turkey. 

Richa Mohan also pointed in the importance of the availability 
of the health services. She emphasized the importance of the 
health services to predict risks before marriages. 

The psychosocial effects on the carriers was another impor-
tant topic of the workshop. Tagging the women, troubles in 
marriages, feeling guilty and cultural effects are the main 
concerns. She discussed the feelings of the carriers, the good 
effects of the prenatal diagnosis, hints for raising a child with 
hemophilia, coping with tagging and feeling guilty.  She indi-
cated the positive effect of awareness, education and partner 
support on the carriers and she insisted on the importance of 
the medical stuff to direct the families to get support in these 
issues. 

WFH organized a session on the strategies to cope with 
the difficulties for the hemophiliacs and their relatives. 

Mainly how individual patients cope with the similar 
troubles was discussed in this session. Suggestions for 
determining the best methods to deal with the prob-
lems by the psychologists were discussed in this ses-
sion as well.  Richa Mohan stated that individuals with 
the similar conditions do not need to suffer from the 
same troubles and professional stuff should accept the 
personalized service idea. 

The education material manager of WFH, Fiona Robin-
son, talked about the use of Internet and the internet 
sources. She also indicated that Internet sources are 
available in seven different languages and if there will be 
demand they can also provide Turkish version of the ava-
ilable Internet sources like articles, guidelines and so on. 

On the last day of the workshop, the participants wor-
ked on personalized activity plan in small groups. The 

kinds of psychosocial activities for our country were determi-
ned and time scheduling for these activities were prepared. 
They also worked on the budget of the activities and defined 
the probable handicaps. They provided very useful ideas for 
our country and they discussed the role of medical stud, the 
needs of the families and the supporting institutions regarding 
their ideas. 

The main mission of our society is the organize scientific ac-
tivities like meetings, workshops, summer camps, to improve 
the life quality of the hemophiliacs. Thus, it is also important to 
provide psychosocial support to them in addition to medical 
supports. TRHD and WFH have organized the first activity in 
this regard. The participants were informed about the psycho-
social troubles of the hemophilia patients and they were given 
the certificate of attendance. 

The positive feedbacks from the participants were very gratif-
ying for us and WFH. We thank to the members of WFH and 
the participants very much. .
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Dünyada hemofilileri kanamalardan ve eklem hasarların-
dan korumak amacıyla 1960’lı yıllardan bu yana uygulan-
maya başlanan profilaksi (koruma) tedavisi, ülkemizde 

de 2007 yılından itibaren Sağlık Bakanlığımız tarafından onay-
lanan bir tedavi şeklidir. Gerek yeni tanı alan ağır tip hemofilik 
çocuklara, gerekse daha önceden tanı almış hedef eklem soru-
nu olmuş, değişik ameliyatlar veya ciddi hayati kanamalar ge-
çirmiş her yaştaki hemofililere profilaksi tedavisi uygulanarak 
hastaların sakatlık ve ölüm gibi komplikasyonlardan korunma-
sı, hayat kalitelerinin yükselmesi hedeflenmektedir.
Yapılan çalışmalar, erken yaşta başlanan profilaksi tedavisinin 
daha etkili olduğuna işaret etmektedir. Nitekim birçok Avrupa 
ülkesinde yayınlamış olan ulusal tanı-tedavi-takip kılavuzlarına 
da dâhil edilerek profilaksiye erken dönemde başlanması öne-
rilmektedir. 
Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği Standardizasyon 
Komitesi gibi otorite kurumlar, primer profilaksiyi ağır hemo-
fililere tanı konulduktan sonra, en geç 3 yaştan önce ve 2.kez 
eklem kanaması olmadan (yani, klinik ve görüntüleme yön-
temleriyle kesin olarak saptanan birinci eklem kanamasından 
sonra) başlanan düzenli koruma tedavisi olarak tanımlamak-
tadır. Ancak bu tanımın içerisinde tedaviye başlama zamanı, 
dozlama ve kullanım sıklığına ilişkin bir öneri yer almamaktadır. 
Kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili ve benzeri 
hastaların multidisipliner tedavi, bakım ve takiplerinin gerçek-
leştirilmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemme-
liyet Merkezinin yeni tanı almış hemofili hastalarında primer 
profilaksiye başlama yaklaşımı ve göz önünde bulundurduğu 
hususlar aşağıdaki şekildedir.

• Hemofili hastasına tanı konulmasını gerektiren ilk kanama ge-
nellikle kas kanamasıdır.

• Hastalığın tanısı genellikle 7. ya da 8. aylarda gelişen kanama-
ları veya nadiren ilk günlerde yapılan aşı, kan alma, sünnet gibi 
müdahaleleri izlemektedir.

• Hiç kanaması olmayan bir hastaya ilk 12 ay faktör verilmesi 
gerekmemektedir. Bu dönemde hastalarda çoğunlukla kollar-
da, bacaklarda ve gövdede, ilaç kullanılmasını gerektirmeyen 
morarmalar ortaya çıkabilmektedir. Morarmaların kas ya da 
tendon kanamalarına bağlı olmadığından emin olmak gerek-
lidir. Morarmalar, üzerlerine buz uygulanması ile veya baskı al-
tındaki dokunun istirahati ile iyileşiyor ise profilaksi tedavisine 
başlamak gerekmemektedir.

• Hasta, kliniği izin veriyorsa 18. hatta 24.aya kadar faktör kul-
lanmadan izlenmektedir. Sonrasında ise haftada 1 ya da 2 in-
füzyon ile rutin profilaksi başlanmaktadır. Hastada tanı konul-
duktan bir süre sonra eklem kanaması görüldüğünde; kanama 
tedavi edilmekte ve arkasından da haftada 1 ya da 2 infüzyon 
ile rutin profilaksiye başlanması söz konusu olmaktadır.

• İlk 20 faktör uygulama günü içerisinde mümkünse kullanılan fak-
tör değiştirilmemeli, tek uygulamada doz 40 IU/kg’ı geçmemelidir.

• Hasta yakınları düzenli hemofili takip günlüğü tutarak olanları 
ve yapılanları buraya kaydetmeli, bilahare bizimle (hekimleriy-
le) paylaşmalıdırlar.

• Hayatın ilk yıllarında sorun olmayan hemofililerin dahi her 3 
ayda bir değerlendirilmek üzere merkezimize müracaatı ge-
reklidir.

yeni Tanı Almış Hemofiliklerde 
PRoFİLAKsİyE BAşLAMA

Uzm. Dr. Başak KOÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi 
Hemofili Mükemmeliyet Merkezi
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Kürk Mantolu Madonna
Yazan: Sabahattin Ali
Kürk Mantolu Madonna” kitap eleştirmenleri ve okuyucular tarafından tekrar gündeme gelmişti. Bizde 
siz değerli okuyucularımız için tekrar bir özet geçelim dedik. Son üç dört yıldır en çok satanlar listesin-
den inmeyen Kürk Mantolu Madonna kitabı, Raif Efendi’nin başından geçen olayları anlatmaktadır. Kendi 
halinde, sessiz sakin biri olan Raif Efendi’nin herkesten gizlediği aşk hayatı ve hatıra defterine yazdıkla-
rı kitabın olay örgüsünü oluşturmaktadır. Raif Efendi’nin hayatı Maria Puder (Kürk Mantolu Madonna) 
mektuplaşmaya başlaması ile tamamen değişmiştir. Kitabın ileriki sayfalarında anlaşılır ki Raif Efendi’nin 
sessizliği ve içe dönüklüğünün altında yatan sebeplerden biri de bir kadına duyduğu sevgidir. Olaylar Raif 
Efendi’nin tahminin dışında gelişmeye başlar. Bu süreçten sonra okuyucular kendilerini Sabahattin Ali’nin 
kurgu yeteneğine bırakırlar. Okumayanlar için “Kürk Mantolu Madonna” yıllardır olduğu gibi bu yıl da 
kitapçılarda en çok satanlar listesinde yer almaktadır.

12. Gece
yazan: William shakespeare

Harlem
Globetrotters
02 Nisan 2017 / Pazar 19:00 
(Volkswagen Arena, ıstanbul)

     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda William Sha-
kespeare’in en sevilen komedilerinden biri olan 12.Gece izleyicilerle 
buluşuyor. Oyunda, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kaza-
sından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü 
Orsino’nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına 
güzel Olivia’ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölü-
münden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta 
ki şimdi erkek kılığındaki Viola’ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia’nın 
dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio’ya şamatalı bir oyun oynayarak, 
bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. 
Bu yıl itibariyle ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 
yeni fiyat listesi açıklandı: Tam:16 TL. İndirimli: 10 TL olarak güncellendi.

 Dünyanın en eğlenceli basketbol takımı Harlem Glo-
betrotters, 90. yılında Türkiye’ye geliyor!  Yediden yetmişe 
herkesin beğenisini kazanan Harlem 2 Nisan 2017 tarihin-
de bizlerle birlikte olacak. Basketbolu şov haline getiren 
Harlem izleyenlere unutamayacakları dakikalar yaşatma-
ya geliyor. 1926’dan beri yüzlerce ülke gezen Harlem on 
beş binden fazla gösteri düzenlemiştir. Sporu müzikle ve 
aksiyonla birleştiren Harlem bizleri Volkswagen Arena’da 
bekliyor olacak. Vakit kaybetmeden bu muhteşem adam-
ları izlemek için yerimizi alalım.

“2017 yılında üç farklı etkinliği sizler için derledik. Bu sayımızda sizler için 
kitap, tiyatro ve spor ile ilgili kısa bilgiler hazırladık.”

Sezgin Can Özpolat 
TRHD Üyesi
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Üyelerimizden Haberler
Duyurular...

- Derneğimizin hemşiresi Hanife Özcan’ın annesi
 FATMA AKGÜL vefat etmiştir.
- Derneğimizin çalışanlarından Şükran ŞERAN’ın annesi  
 vefat etmiştir.
- Derneğimiz eski çalışanlarından hemofili hastası
 Aydın ÖZHAN’ın annesi vefat etmiştir.
- Derneğimizin Bursa İl Temsilcisi Nuray Göktepe’nin
 babası MUZAFFER OLUÇER vefat etmiştir.
- Derneğimizin uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapmış, 

 hemofili tedavisinin bu noktaya erişmesinde olağanüstü  
 emeği ve hemofiliklerin gönlünde ayrı bir yeri olan
 Prof. Dr. Ömer Taşer hocamızın muhterem babası
 Dr. ASIM TAŞER vefat etmiştir.
- Derneğimizin Şanlıurfa İl Temsilcisi M. EMİN AKIN vefat  
 etmiştir.

Vefat edenlere Yüce Mevla’dan rahmet, hemofili dostlarına 
ve ailelerine baş sağlığı dileriz.

ÜZGÜNÜZ... ÜZGÜNÜZ...

• Derneğimizin üyesi ve gönüllüsü NURCAN ŞİMŞEK
 dünya evine girdi.
•  Derneğimizin üyelerinden, Adana’da yaşayan
 Duran-Zeynep Keleş ailesinin kızları dünya evine girdi.

• Derneğimizin emektar annelerinden Canan Kaçmazer’in  
 oğlu HARUN KAÇMAZER dünya evine girdi.

Dünya evine giren çiftlerimize mutluluklar dileriz.

ÖNERİLERİNİZ
Gün geçtikçe sizlerin ilgisi ve geri bildirimleriyle payla-
şımlarımızın daha da etkin olduğunu farketmekteyiz. Za-
manla daha aktif kullanım/katılımla birlikte geniş kitlelere 
ulaşma imkânımız olacağını düşünüyorum. Şimdilik hep 
birlikte daha sıkı bağlar kurabilmek ve sorularınızı cevap-
lamak 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

MUTLUyUZ...

HATıRLATMA!
Aidat ve bağışlarınızı altta yer alan banka hesap bilgi-
lerinden 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:

Halk Bankası Unkapanı Şubesi
TR24 0001 2009 8180 0016 0000 03

İş Bankası Galata Şubesi
TR75 0006 4000 0011 0211 1796 87
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34 - Yeni Faktör Dergisi



Cumhuriyetimiz; 2000 ylı aşkın devlet geleneğimiz ile yaşadığımız coğrafyamız-
daki 1000 yıllık mirasın, 1923’lerin zor şartlarında elde edilmiş bir kazanımıdır. 
Kurulduğundan beri (15 Temmuz’da bir örneğini daha gördüğümüz) durmadan 
karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, özellikle son 
yıllardaki atılımları ile dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmıştır. 
Türkiye Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, hemofili 
dünyamız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelere vesile ol-
masını diliyoruz.

Kamuoyuna Duyuru - Darbe
Millet iradesine yapılan darbe teşebbüsünü yine milletin iradesi ile geri püskürten 
idarecilerimize en güçlü desteği veren halkımıza teşekkür ediyoruz.
Yüce Mevla’dan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Yönetim Kurulumuzdan 29 Ekim Mesajı




