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DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız ülke genelinde organ bağışı ve organ nakli hizmetleriyle ilgili politika belirleme,
mevzuat geliştirme, hizmet sunumu, koordinasyon, veri toplama, izleme, değerlendirme ve denetleme
işlemlerini yürütmektedir.
Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı
tarafından yürütülen Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi (UKS) içinde yer alan Bölge
Koordinasyon Merkezleri(BKM) ve Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) vasıtasıyla ülke
genelindeki organ bağışı ve organ nakli faaliyetleri koordine edilmektedir. Aynı zamanda Organ ve
Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Kurulu (UKK) yapılanmasını oluşturan Bilimsel Danışma
Komisyonları (BDK) marifetiyle de organ, doku ve hücre nakillerine ilişkin verilen hizmetlerin
bilimsel yönü ve mevzuata uygunluğu izlenmekte ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Diğer taraftan organ bağışı ve organ nakli sisteminde çalışmakta olan sağlık
profesyonellerinin mesleki gelişimine yönelik eğitim programları ile kongre, sempozyum, çalıştay
gibi bilimsel etkinlikleri de üniversite, kamu ve özel hastaneler ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içinde yürütmektedir.
Bildiğiniz gibi organ nakli son dönem organ yetmezlikleri için en uygun ve hayat kurtarıcı bir
tedavi şeklidir. Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25 binden fazla hasta organ bekleme
listelerinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı beklemektedir. Maalesef, her yıl bu hastaların
%10 kadarı uygun bir organa erişemeden hayatını kaybetmektedir. Şüphesiz tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de organ naklini sınırlayıcı en önemli faktör olarak “organ temini” önemli bir sorundur.
Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini
geliştirmek, güçlendirmek ve daha fazla hastaya organ nakli ile hayata tutunma şansı vermek için
yetkili otoriteler düzeyinde ve paydaş kuruluşlarla işbirliği içinde önemli çabalar göstermektedir. Bu
noktada bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı temelinde iyi uygulama örneklerinin bilinmesi,
profesyoneller arası etkileşim, teknik alt yapı ve imkanların tanınması ile uluslararası işbirlikleri
önem kazanmaktadır. Bu yaklaşım aynı ülke içindeki sağlık profesyonelleri ile kurum ve kuruluşlar
için de geçerlidir.
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Bu amaçla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden organ bağışı, organ nakli ve ilişkili
alanlardan sağlık profesyonellerini, etik ve hukuk uzmanlarını bir araya getirecek olan 1.Uluslararası
Organ Nakli Ağı Kongresi (1st International Transplant Network Congress) ve bağlantılı etkinlik olan
6. Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu (6th National Transplant Coordination
Symposium) 17-21 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya İli Kemer İlçesi Rixos Sungate Hotel’de
yapılacaktır. Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın koordinasyonunda diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan bu kongre Bakanlığımız tarafından 4/4/2018 tarih ve 66439216
sayılı Makam Olur’u ile desteklenmektedir.
Söz konusu kongrenin ilinizde bulunan;


Organ ve doku nakli ile ilgili dahili ve cerrahi branşlardaki öğretim üyesi, uzman ve
asistanlarına,



Yoğun bakım ünitelerinde görev yapan öğretim üyesi, uzman ve asistanlar ile beyin ölümü
tespit kurullarında görev yapan yoğun bakım, anesteziyoloji, nöroloji ve nöroşirürji
uzmanlarına,



Organ nakli koordinatörlerine,



Yoğun bakım hemşirelerine,



Organ nakli klinik ve ameliyathane hemşirelerine,



Organ nakli merkezlerinde çalışmakta olan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına,



Göz bankalarında çalışmakta olan tıbbi müdür, kornea nakli uzman hekimi ve teknisyenlerine,

duyurulması, isteklilerin mümkünse bildiri ile katılımlarının teşvik edilmesi, kayıt-konaklama ve
ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik Genel Müdürlüğümüzce yapılacak görevlendirmeye esas
listenin oluşturulması için isteklilerin kongre sekreteryasına isimlerini yazdırmaları, kongre
yönetiminin ayrıca sunduğu katılım destekleri ve ödüllerden faydalanmak için kongrenin internet
sitesi olan www.itn2018.org adresinden isteklilerin ayrıntılı bilgi alabileceği hususlarında bilgilerinizi
rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Alper CİHAN
Bakan a.
Genel Müdür
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