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1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ nakli koordinatörlüğüne hasta kabulü ve organ 

nakli hizmetlerinin tanımlanması 

 

2.KAPSAM: Organ nakli koordinatörlüğü 

 

3.KISALTMALAR:  - - - - - - - - - - - - - 

 

TDİS:Türkiye Transplantasyon,Diyaliz İzlem Sistemleri 

BKM:Bölge Koordinasyon Merkezi 

 

4.TANIMLAR:        - - - - - - - - -- -  - - - 

 

Glaskow Koma Skalası: Glasgow koma skalası kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir 

kriterdir. Yoğun bakımlarda yatan hastalarda hastanın hemşire veya doktoru tarafından hergün değerlendirilir. 

 

Beyin Ölümü: Tıbbi ölüm halini ifade eder. Beyin ölümünün geliştiği durumda kalp, böbrekler, akciğer ve 

karaciğer, solunum ve yaşam desteği sağlanması halinde kısıtlı bir süre daha çalışmaya devam eder. 

 

Apne Testi: Hasta %100 O2 ile 10-30 dk solutulur. pO2> 200 mmHg olunca mekanik destekten ayrılır. 8-10 

dakika trakea içine O2 verilir. Spontan solunum yok ise, pCO2>60 mmHg olmasına rağmen solunum hareketi 

yok ise apne testi pozitiftir. 

 

Eliza Test Ġstemi: Anti HBS, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV  

 

Doku Tipleme Laboratuarı Test Ġstemi: HLA, PRA 

 

 

5.SORUMLULAR 
 

3.1.Sorumlu Başhekim,  

3.2.Sorumlu Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, 

 

6.FAALĠYET AKIġI 
 

6.1. Nefroloji polikliniğinde ya da diyaliz ünitelerinde tedavi gören hastalar organ nakli bekleme listesine 

kaydolmak üzere birime başvurur. Hastanın kaydı yapılmak üzere TDİS sistemine giriş yapılarak hastanın 

bilgileri alınır. Hasta polikliniğe yönlendirilerek tetkikleri istenir, kan alma işleminden sonra doku tipleme 

laboratuarı sonuçları sisteme işlemek üzere numuneyi kabul eder. Doku tipi sonuçları çıktıktan sonra hastanın 

kaydı tamamlanır. Hasta bekleme listesi hakkında bilgilendirilir.  

 

6.2. Yoğun bakım ünitelerinde glaskow koma skalası 5 ve altında olan hastalar her gün değerlendirilerek Yoğun 

Bakım Ziyaretleri Ġzlem Formuna kaydedilir, Bölge Koordinasyon merkezine bilgi verilir. 

 

6.3. Glaskowu 3 olan hastalar yakın takibe alınarak beyin ölümü açısından izlenir. 

 

6.4. Şüpheli beyin ölümünde, beyin ölümü raporlarının düzenlenmesi için anestezi, nöroloji ya da beyin cerrahi 

ekibine haber verilerek hastanın değerlendirilmesi istenir. Hastaya gerekli görüntüleme yöntemi yapıldıktan sonra 

anestezi apne testi yapar, diğer bölümler nörolojik muayene yapar. Yapılan değerlendirmeler sonucu beyin ölümü 

ile uyumlu ise Beyin ölümü Bildirim Formu düzenlenir.  

  

6.5. Beyin ölümü raporları düzenlendikten sonra hasta yakınları ile organ bağışı açısından görüşme yapılır. Aile 

organ bağışı yapmaz ise BKM’ye durum bildirilir ve TDİS yoğun bakım ekranından beyin ölümü kaydı yapılır.  

 

6.6. Aile organ bağışında bulunur ise; hastanın kan tetkikleri istenir, eko ve batın ultrasonu için konsültasyon istemi 

yapılır. Enfeksiyon açısından hastanın değerlendirilmesi istenir. Tam idrar tetkiki ve eliza tetkikleri gönderilir. 
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Sonuçlar çıktığında Verici  Bilgi Formu doldurularak BKM’ye haber verilir. Hasta dosyası bilgileri TDİS’e işlenir.  

Ekipler organ çıkarımını yaptıktan sonra organların güvenli şekilde alıcılara ulaştırılması sağlanır.  

6.7.  Kadavra nakilde organ nakli için teklif listesindeki hastalar çağrılarak gerekli tetkik ve değerlendirmelerin 

yapılması sağlanır.  

 

6.8. Teklif listesi hastalarının değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra konseyin toplanması sağlanır. Konsey nakil 

olacak hastaya karar verdikten sonra konsey raporu düzenlenerek konsey üyelerine imzaya sunulur. TDİS’ten nakil 

kaydı yapılır.  

 

6.9.  Canlıdan nakillerin tetkikleri tamamlandıktan sonra nakile konsey karar verir. Alıcı verici bilgileri TDİS’e 

işlendikten sonra nakil kaydı yapılır. 

 

6.10. Yapılan tüm nakillerin Alıcı Ġzlem Formu doldurularak ilk 24 saat, 1. Ay, 3. Ay, 6.ay ve 12. Ay takipleri 

BKM’ye bildirilir. 

 

6.11. Akraba dışı nakillerde alıcı-verici dosyaları hazırlanarak Sağlık Müdürlüğü Etik Kuruluna sunulur, etik kurul 

kararı nakli uygun bulursa nakil gerçekleştirilerek TDİS kaydı yapılır.  

 

6.12. Bekleme listesine kayıtlı olan tüm hastaların 6 ayda bir PRA ve eliza takibi yapılır. 

 

6.13.  Yıl içinde organ bağış etkinlikleri düzenlenerek eğitimler verilir, alınan bağışlar Organ BağıĢ Formuna 

işlenerek TDİS organ bağışa kaydedilir.  

6.14. Her hastane yoğun bakım ve nakil istatistikleri BKM’ye bildirilir. 

 

6.15. Hastanemizde ya da dış merkezde olası çıkabilecek organ bağışı için on adet steril buz ve iki adet organ 

saklama solüsyonunu bulundurması sağlanır ve üç adet organ koruma torbası ve iki adet taşıma çantası hazır 

bulundurulur.   

 

6.17. Koordinasyon sürecinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar cerrahi hata sınıflandırma sistemine 

göre kodlanarak GRS den bildirilir. Bildirilen hatalar Kalite yönetim birimi tarafından ilgili hastane komitesi 

gündemine alınır. 

  

Beyin ölümü klinik tanısının 3 temel bulgusu derin koma durumu, beyin sapı reflekslerinin yokluğu ve pozitif apne 

testidir.  Beyin Ölümü Tanısı aşağıdaki klinik koşullara bakılarak konulur: 

(1) Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü olmayan kaybıdır. Beyin 

ölümü tanısında gereken ön koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Komanın nedeninin belirlenmiş olması, 

b) Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmiş olması, 

c) Santral vücut ısısı ≥32 oC olması,  

ç) Hipotansif şok tablosu olmaması, 

d) Komadan geriye dönüşüm sağlanabilecek ilaç etkileri ve intoksikasyonların dışlanmış olması, 

e) Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek metabolik, elektrolit ve asit-baz 

bozukluklarının olmaması. 

(2) Birinci fıkrada yer alan tüm koşulların tespiti halinde beyin ölümü tanısı için aşağıdaki hususlar aranır. 

a) Derin komanın olması (Tam yanıtsızlık hali; Santral ağrılı uyaranlara motor cevap alınamaması), 
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b) Beyin sapı reflekslerinin alınmaması; 

1) Pupiller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir (4-9 mm), 

2) Okülosefalik ve Vestibulo-oküler refleks yokluğu, 

3) Kornea refleksi yokluğu, 

4) Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu. 

c) Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması. 

(3) Apne testi yapılabilmesi için normotermi, normotansiyon ve normovolemi ön koşulları sağlanır. Bu 

koşullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklaşımı ile PaCO2’nin 35-45 mmHg ve PaO2’nin 200 

mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta mekanik solunum desteğinden 

ayrılarak intratrakeal oksijen uygulanmalıdır. Test sonunda PaCO2 ≥60 mmHg ve/veya PaCO2 bazal 

değerine göre 20 mmHg veya daha fazla yükselmesine rağmen spontan solunumu yoksa apne testi pozitiftir. 

(4) Pnomotoraks, pnomomediastinum gibi apne testinin yapılmasının mümkün olmadığı tıbbi durumlarda, 

hekimler kurulunun belirleyeceği beyin dolaşımının durduğunu değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve 

test sonucu beyin ölümü tanısı ile uyumlu ise beyin ölümü tespiti tamamlanır. 

(5) Aşağıdaki bulgular beyin ölümü tanısına engel oluşturmaz. 

a) Derin tendon reflekslerinin alınması, 

b) Yüzeyel reflekslerin alınması, 

c) Babinski işaretinin bulunması, 

ç) Spinal refleks ve otomatizmaların olması, 

d) Terleme, kızarma, ateş ve taşikardi bulunması, 

e) Diabetes insipitus olmaması. 

(6) Beyin ölümü tanısı konan vakalarda; 

a) Beyin ölümü tanısının konulduğu birinci nörolojik muayenedeki klinik tablonun; yeni doğanda (2 aydan 

küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saat ve anoksik 

beyin ölümlerinde 24 saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de değişmeden devam ettiği 

gözlenmelidir. 

b) Klinik beyin ölümü tanısı almış vakalarda, yeni doğan (2 aydan küçük) grubunda iki adet destekleyici test, 

2 ay ve üzerindeki diğer vakalarda ise hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemi ile beyin 

ölümü tanısı teyit edilir. 

c) Klinik olarak beyin ölümü tanısı konulan vakalar için beyin dolaşımını değerlendiren bir destekleyici test 

yapılmış ve yapılan bu test beyin ölümü ile uyumlu ise ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek 

kalmaz. 

 


