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Aferez Kayıt Sistemi, diğer bilgisayarlı 
otomasyon sistemlerinde olduğu gibi 

Aferez işlemlerinin her aşamasının 
standartlara uygun olarak kayıt ve 
takibinin sağlandığı bir sistemdir

AFEREZ KAYIT SİSTEMİ



AFEREZ KAYIT SİSTEMİ

Bu sistem ile, ürünlerin toplanması, saklanması ve kullanımı 
aşamalarındaki süreçlerin ilgili standartlara uygun şekilde yapılması 
sağlanmakta olup, sistem kullanıcılarını gerekli noktalarda 
uyarmaktadır

Sistem üzerine yapılan kayıtlar, gereksinim duyulan kriterlerde ve 
uygun özelliklerde istatistiksel olarak ta sunulmaktadır

Ayrıca Aferez sistemi gereksinim halinde diğer sistemler ile entegre 
edilebilmektedir



Aferez Ürünlerinin toplanması, saklanması, taşınması, 
laboratuvar işlemleri, ek ilaç işlemleri ve hastalara 

kullanım işlemleri dahil olmak üzere tüm aşamalarında, 
işlemlerin  standartlara uygunluğu sağlanmıştır

Aferez işlemlerinde kullanılan barkodlar, ISBT 128 
barkodlama standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır

Aferez kayıt sisteminde, temin edilen ürünlerin 
saklanmakta olduğu tank, dolap, raf veya bölüm bilgileri 

kayıt altına alınabilmekte ve görsel ekranlar ile takibi 
sağlanmaktadır

Aferez sisteminde, yapılan işlemlerin günlük, haftalık, 
aylık veya yıllık takibi yapılabilmektedir

AFEREZ SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ



AFEREZ SİSTEMİ GİRİŞ

Aferez Sistemine Kullanıcı Kod ve Şifresi ile giriş

yapılabilmektedir. Giriş sonrası yapılan her türlü işlem o

kullanıcı tarafından yapıldığına dair kayıt altına

alınmaktadır. Sistemde yapılan her türlü kayıt, düzeltme

ve silme işleminden işlemi yapan kullanıcı sorumludur.



AFEREZ SİSTEMİ GİRİŞ

Aferez

Sistemine giriş

yaptıktan sonra,

kullanıcılar

sadece yetkili

oldukları menü

seçeneklerini

görebilmektedir





DONÖR KAYDI

Aferez Sisteminde, 

donörlere ait detaylı 

bilgiler kayıt altına 

alınabilmektedir. 

İlgili sağlık 

kurumunun, Nufüs

Vatandaşlık İdaresi ile 

anlaşması var ise, 

MERNİS sisteminden 

TC Kimlik numarası 

ile otomatik veri 

aktarımı 

yapılabilmektedir.

Aferez Sisteminde, kayıt işlemini yapan 

kullanıcı, kayıt tarih ve saati gibi bilgiler, 

ekranlarda çeşitli şekillerde gösterilmektedir.



DONÖR TAKİPLERİ

Aferez Sisteminde, donörlerin laboratuvar v.b. İşlemlerinin periyodik 

takibi yapılabilmektedir.



ALLOJENİK KÖK HÜCRE AFEREZİ









DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU





TERAPÖTİK PLAZMA EXCHANGE, PLAZMAFEREZ



TERAPÖTİK PLAZMA EXCHANGE, PLAZMAFEREZ
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ETİKETLEME



ÜRÜN ETİKETİ BASMA-1

Aferez Sisteminde, 

Yapılan her türlü 

işleme ait ürün 

barkodları sistem 

üzerinde ilgili 

ekrandan 

alınabilmektedir.

Etikete özel bir durum 

var ise, barkod 

etiketinin basımı 

esnasında seçim veya 

işaretleme 

yapılabilmektedir.

Örneğin;

1.Kademe : Ön Etiket

2.Kademe : Toplama 

Etiketi



1. KADEME ETİKET
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2.KADEME ETİKET
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ÜRÜN ETİKETİ BASMA-2

Aferez Sisteminde, 

Yapılan her türlü 

işleme ait ürün 

barkodları sistem 

üzerinde ilgili 

ekrandan 

alınabilmektedir.

İşleme (3.Kademe) ve 

taşıma (4.Kademe)

etiketleri de ilgili 

işlemlerin yapıldığı 

ekranlardan anında 

basılabilmektedir.



3. KADEME ETİKET
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4. KADEME ETİKETİ
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ÖRNEK TÜPÜ ETİKETİ
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YARDIM EKRANLARI

Aferez Sistemi, 

Tüm otomasyon sistemlerinde olduğu gibi, nitelikli ve standartları olan 

veri kayıtlarının oluşmasının sağlanması amacı ile kodlamalar 

içermektedir.  Herhangi bir aşamada kullanılabilecek bu kodlara ulaşmak 

için sistemde yardım ekranları mevcuttur.

Örneğin;

Hekim kodu, ürün kodu, ilaç veya malzeme kodu, tanı kodu, ISBT – 128 işlem 

kodu v.b.

Aferez Sisteminde, 

Yardım 

ekranlarında 

aranan koda ait 

kriterler belirlenir 

ve bilinmeyen 

kısmına * işareti 

konularak arama 

yapılabilir.



LABORATUVAR İŞLEMLERİ

Aferez Sisteminde, 

ürünlere 

laboravularda

yapılan işlemler de 

kayıt altına 

alınmaktadır

Bu kayıtlar 

esnasında ilgili 

işleme özel durumlar 

ve bu durumlar ile 

ilgili çeşitli kurallar 

uygulanmakta olup 

gerektiği noktalarda 

kullanıcılara uyarılar 

verilmektedir.



LABORATUVAR İŞLEMLERİ



ISBT – 128 KOD SEÇİMİ

Kayıt Sisteminde, 

Ürünün taşıma ve saklanmasında ISBT 128 ürün kodlama 

sistemi kullanılmaktadır. Yürütülen işleme uygun kod sistem 

tarafından önerilmektedir. Ancak yine de değişiklik yapılmak 

istenilirse ISBT 128 kod yardım ekranından gerekli kriter 

girilerek uygun kodun bulunması sağlanmaktadır.



LABORATUVAR İŞLEMLERİ



ÜRÜN SAKLAMA-TANK/2

Aferez Sisteminde, 

Ürün saklama 

tanklarına uygun 

görsel ekranlar yer 

almaktadır.

Bu ekranlarda 

tanklardaki bölmeler, 

bölmelerin doluluk 

durumları, ilgili 

bölmeler seçilince o 

bölmelerde yer alan 

ürünlere ait genel 

bilgiler yer almaktadır.

Yeşil – Boş

Sarı – Az dolu

Kırmızı - Dolu



SORGULAMALAR
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ÜRÜN SAKLAMA-TANK/2
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TANK SORGULAMA

Tank Sorgulama 

ekranında, tank, 

tank bölgesi, tank 

kaseti ve  tank 

rafına göre, ayrıca 

ürün saklama 

başlangıç ve bitiş 

tarihlerine göre, 

hasta veya ürün 

kayıt numarasına 

göre sorgulama 

yapılabilmektedir.

Sorgulama sonrasında, tank ve ürünlere ait sayısal toplamlar ve seçilen 

tank veya ürüne ait kayıt detayları ekranda listelenmektedir.



CİHAZ İLE YAPILAN İŞLEM SORGULAMA

Sorgulama sonrasında elde edilen bilgiler, standartlara uygun şekilde 

raporlanabilmektedir.



LABORATUVAR İŞLEMLERİ SORGULAMA

Kayıt Sisteminde, 

Laboratuvar işlemleri, yapılan işlem bazında veya tüm işlemler olarak 

belirtilen tarih aralığında veya ürün bazında sorgulanabilmektedir



SORGULAMALAR



LABORATUVAR İŞLEMLERİ SORGULAMA

Laboratuvarlarda 

ürün işleme 

işlemlerinin, 

işlemenin 

gerçekleştirildiği 

cihaz bazında 

sorgulaması 

yapılabilmektedir. 

Bu sorgulama 

cihaz, cihazda 

yapılan işlem ve iki 

tarih arasında 

olabilmektedir.

Sorgulama sonrasında elde edilen bilgiler, JACIE standartlarına uygun 

şekilde raporlanabilmektedir.



RAPORLAMALAR



ÜRÜN TOPLAMA RAPORLARI

Aferez Sisteminde, 

toplama işlemlerine 

ait rapor da 

düzenlenmektedir.

Toplama işleminde 

kayıt altına alınan 

veriler 

raporlanmakta ve 

ilgili ürün dosyasına 

eklenmektedir. Bu 

rapor JACIE 

standartlarına uygun 

hazırlanmıştır.



HASTAYA YAPILAN İŞLEMLERİ RAPORLAMA-2

Hastaya Yapılan 

İşlemleri 

Sorgulama 

ekranından 

girilen kriterle 

uygun 

sorgulama işlemi 

yapıldıktan 

sonra, çıkan 

sonuçlara hasta 

listelerinin yer 

aldığı örnek çıktı



TANK RAPORLAMA

Tank Sorgulama 

ekranından yapılan 

sorgulama 

sonrasında, tankta 

bulunan ürünlere 

ait genel bilgiler ile 

bu ürünlerin 

bulunduğu tank, 

kaset ve raf 

bilgilerinin yer 

aldığı rapor sistem 

üzerinden 

alınabilmektedir.



LABORATUVAR İŞLEMLERİ RAPORLAMA

JACIE standartlarına uygun hazırlanan bu raporda, laboratuvarda yapılan 

işlem bazında hastalara yapılan işlemlere ait genel sayısal istatistikler yer 

almaktadır.



HASTAYA YAPILAN İŞLEMLERİ RAPORLAMA-1

Hastaya Yapılan İşlemleri Sorgulama ekranından girilen kriterle uygun 

sorgulama işlemi yapıldıktan sonra, çıkan sonuçlara ait sayısal icmallerin 

yer aldığı örnek çıktı



LABORATUVAR İŞLEMLERİ-TAŞIMA

Aferez Sisteminde, 

Ürünün hastaya 

kullanımı veya servise 

gönderimi durumunda 

da JACIE 

standartlarına uygun 

rapor 

düzenlenmektedir.

Bu raporda ürüne, 

hastaya ve taşıma 

koşullarına ilişkin 

bilgiler yer almaktadır.



TEŞEKKÜRLER


