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Ülkemizde TİDS’te kayıtlı 25 binin üzerinde organ bekleyen hasta ile bunun yanı sıra
da 50 binin üzerinde organ yetmezliği çeken ve organ bekleme listesine girme potansiyeli
bulunan hastamız bulunmaktadır. Bununla birlikte kadavra organ bağış sayılarımıza
bakıldığında mevcut bekleyen hastalarımızın talebini karşılayabilmekten çok uzak olduğu
müşahade edilmektedir. Her yıl bekleme listesinde kayıtlı hastalarımızın ancak %5-10
arasındaki sayıda hasta kadavradan nakil imkânına kavuşabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı
üzere bağışlanan her organ çok kıymetlidir ve bin bir güçlükle temin edilen ve kısıtlı sayıda
bağışlanan kadavra organların maksimum ölçülerde kullanımlarının sağlanarak bekleyen
hastalarımıza naklinin en uygun ölçülerde sağlanmasının büyük önem arz ettiği aşikârdır.
Bu hususlardan yola çıkılarak aşağıda sıralanan bazı konuların tekrardan
hatırlatılmasında büyük yarar olduğu düşünülmektedir.
Nakil merkezleri hasta veya donöre ilişkin herhangi bir tıbbi gerekçe belirtmeksizin
kendilerine sunulan organı reddedemezler. Bunun dışındaki tüm gerekçeler uygun zaman
aralığında ayrıntılı bir şekilde Bakanlığa (UKM ve BKM'ye) bildirilmelidir.
Sorumlu hekim ya da sorumlu hekimce Bakanlık onayı alınarak yetkilendirilmiş olan
sorumlu yardımcısının merkezde olmayacağı veya izin kullanacağı durumlar Resmi yazı ile
Bakanlığa (UKM ve BKM'ye) önceden bildirilmek zorundadır.
Merkezlere sunulan organların sorumlu hekim, sorumlu hekim yardımcısı veya diğer
ekip elemanlarının olmaması/izinli olması ile ruhsata/faaliyet iznine esas olan laboratuvar, doku
tiplendirmesi, patoloji, görüntüleme tetkikleri vb. yapılamaması ve söz konusu işlemleri yerine
getirecek ilgili hekimlerin izinli olması, ilgili donanım veya sarf malzemesinin temin
edilememesi gibi gerekçelerle organın reddi kabul edilemez bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Bu gibi durumlar için önceden gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
Söz konusu durumlar ile benzeri başka durumların ortaya çıkması/tespit edilmesi
halinde nakil merkezinin ruhsata esas niteliğini kaybetmiş olabileceği düşüncesi hasıl
olacağından söz konusu merkezlere denetim planlanarak merkezin ruhsata esas nitelikleri
sorgulanacak, gerekirse faaliyet izni/ruhsat iptaline kadar gidebilecek işlemler yapılabilecektir.
Nakil Merkezlerince bekleme listesinde kayıtlı hastaların mağdur olmaması ve hak
kaybına uğramaması açısından belirtilen durumlara riayet edilerek azami özenin gösterilmesi
büyük önem arz etmektedir. Aksi durumlarla karşılaşılması halinde Merkez hakkında
Yönetmelik ve Yönergelerdeki ilgili hükümler uyarınca işlem yapılabileceği konusu ile ilinizde
ruhsatlı nakil merkezlerine uyarı yapılarak söz konusu yazının tebliğ edilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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