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  Eğitimin standartlaştırılması 

 

  Sürekli eğitim ve belgelendirme 
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 American Society for Clinical Pathology (ASCP) 1993 
yılından itibaren Hemaferez Uygulayıcıları (HP, ASCP) ve 
Aferez teknisyenleri (AT, ASCP) için sertifika programları 
düzenlendi. 

 Katılımcıların yetersiz olması nedeni ile Ekim 2009’da bu 
sertifikasyon programı sona erdirildi.  





 2014 yılında ASFA ve ASCP aferez alanında yeterliliği 
belirlemek için Board of Certification (BOC) aracılığı ile 
belgeleme konusunda karar aldılar.  

 Yeterlilik ASCP’nin  

 BOC Apheresis Qualification Working Group / Comitte  
 tarafından geliştirildi.  





 Mission: Eğitim, kanıta dayalı uygulama, araştırma 
süresince hastalar, donörler ve uygulayıcılar için 
aferez tıbbında ilerlemek, 

 Vision: Hasta ve donör bakımının sürekli iyileşmesi 
ile aferez tıbbında öncülük etmek. 



Niçin yeterlilik? 

Yeterlilik laboratuvar tıbbında ve aferez gibi ilgili 

branşların anahtar alanlarında çalışanların veya 

ilgilenenlerin yeterliliğini ispatlamak için bir fırsat sağlar. 

Yeterlilik ile teknik konularda özel becerilerin gözle 

görünür şekilde tanımlanması ve onaylanması sağlanmış 

olur. 

 

  



Niçin yeterlilik? 

 Uluslararası tanınmışlığı/ geçerliliği olan bir sertifika ile 
yeterliliğin belgelenmesi 

 Daha fazla iş imkanı,  

 Bilgi ve eğitimin sürekliliği ve güncel tutulması, 

 Profesyonelliğin artması ve tanınması. 

 

  

  



Kimler yeterlilik belgesi almalı? 

 Cevap basit: 
◦ Uygunluk kriterlerini karşılayan ve aferez alanında 

çalışmaya devam etmeyi planlayan herkes, 

 

 

◦ Zamanla dünya çapında aferez profesyonelleri için en 
iyi pratik sertifika olacağını umut etmektedir.  

  



 Doktorlara yeterlilik belgesi verilmeli mi? 

 EVET 

  























 
 QUALIFICATION IN APHERESIS (QIA)  
Suggested Reading for Examination 
Preparation  

 This list is intended only as a partial reference source. Its 
distribution does not indicate endorsement by the Board of 
Certification, American Society for Clinical Pathology; nor does 
the Society wish to imply that the content of the examination 
will be drawn solely from these publications. 

 J O U R N A L S 

 Journal of Clinical Apheresis. American Society for Apheresis 
(ASFA), Wiley, British Columbia. Link to View 

 T E X T S 

 APHERESIS PRINCIPLES 

 Linz, W. et al. (2014). Principles of Apheresis Technology (5th 
ed.). Vancouver, British Columbia: ASFA. Link to Purchase 
McLeod, B.C. et al. (Eds.). (2010). Apheresis: Principles and 
Practice (3rd ed.). Bethesda, MD: AABB Press. 



  

  O N L I N E  

 AABB www.aabb.org  

 American Nephrology Nurses Association www.annanurse.org  

 American Society for Apheresis www.apheresis.org  

 American Society of Hematology www.hematology.org  

 American Society of Nephrology www.asn-online.org  

 Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov  

 College of American Pathologists www.cap.org  

 Food and Drug Administration www.fda.gov  

 HIPAA www.cms.hhs.gov/hipa  

 Occupational Safety and Health Administration www.osha.gov  

 
 QUALIFICATION IN APHERESIS (QIA)  
Suggested Reading for Examination 
Preparation  



ÜLKEMİZDE AFEREZ EĞİTİMİ 



Aferez eğitimi 
◦ 2010 yılından önce  

 Aferez alanında tecrübeli doktor, 

 Aferez alanında tecrübeli personel, 

 Üretici firma eğiticileri ile yapılmakta idi.  

 

Birçok terapotik aferez merkezinde işlemlerin çoğu doktor 
gözetiminde veya endüstrinin eğitimli personeli tarafından 
gerçekleştirilmekte idi.  

 

  



Özellikle son 6 yılda ülkemizde aferez alanında önemli 
gelişmeler olmuştur. 

 

Terapotik aferez merkezlerinin sayısı artmış 

Terapotik aferez işlemlerinin sayısı artmış 

Standardizasyon ve kalite anlamında iyileşme 



 Mart 2010’da Terapotik Aferez Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı tarafından 
çıkarıldı.  

 İçerik; 

 Terapotik Aferez Merkezi kurulma standartları 

 Terapotik Aferez Eğitim merkezleri 

 Hem doktorların hem de diğer personelin eğitimi 

 

Aynı yıl terapotik aferez rehberi hazırlandı (!) 



Aferez eğitim standartları (2010) 

 1-  Terapotik aferez işlemlerine katılan tüm personel aferez sertifikasına 
sahip olmalı 

 2-  Aferez merkezinin eğitim merkezi olabilmesi için yılda en az yapılması 
gereken işlem sayısı 500 

  



Eğitim kursları (2010) 
1- iki ayrı kurs mevcuttu 

 Doktorlar ve doktor dışı personel 

 

2- Eğitim süresi 3 aydan oluşmakta idi. 

3- Pratik kısım 

     Teorik kısım  

4-  Kurslar yılda iki kez organize edilmekte idi. 

5- Kurs sonu sınavında başarılı olanlara aferez sertifikası verilir. 

6- Aferez sertifikasının geçerlik süresi 5 yıldır.  



Konu Saat 

1- Aferez tarihçesi 1  

2- Bağış aferezi çeşitleri ve uygulamaları, endikasyonları 1  

3- Terapötik aferez ilkeleri ve cihaz çalışma prensipleri 1  

4- Terapötik aferez uygulama endikasyonları 1  

5- Bağış aferezi için bağışçı, terapötik aferez için hasta hazırlama 1  

6- Terapötik aferez uygulamaları 2  

7- Terapötik aferez komplikasyonları 1  

8-Pediatrik terapötik aferez uygulamaları 2  

9- Acil aferez uygulamaları 1  

10- Replasman-antikoagulan sıvıları ve aferez farmakolojisi 1  

11-Damar yolu tipleri ve özellikleri 1  

12- Terapötik aferez kalite kontrol prensipleri 1  

13- Kriyopreservasyon 1  

14- Yasal boyut 1  

15- Olgu değerlendirmeleri 6  

16- Seminer sunumları  2   
24 

TERAPÖTİK AFEREZ SORUMLU UZMAN HEKİM  

TERAPÖTİK AFEREZ TEORİK DERS PROGRAMI 

 

 



Konu Uygulama Sayısı** 

Terapötik aferez için hasta hazırlanması 20 

Terapötik aferez uygulaması  20 

Olası alarm durumlarına müdahale* 25 

Olası terapötik aferez komplikasyon durumlarına müdahale* 20 

Pediatrik terapötik aferez uygulaması  5 

Cihaz rutin kullanıcı bakım uygulaması 10 

Aferez cihazlarının diğer cihaz ve tıbbi malzeme ile entegrasyonu 

(immünab sorpsiyon, lipid adsorpsiyon donanım eklemeleri, vb) 
10 

Fotoferez uygulaması* 3 

Terapötik aferez kalite kontrol uygulamaları 20 

Bağış aferezi uygulamaları  20 

153 

SORUMLU UZMAN HEKİM  

TERAPÖTİK AFEREZ UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI 

* Simulasyon 
**Yapılması Gereken En Az Uygulama Sayısı 
 



Sıra No Konusu Saat 
1. Aferez tarihçesi 1  
2. Aferez bağışçısı seçimi 1  
3. Bağış aferez uygulama endikasyonları 1  
4. Bağış aferez uygulamaları 1  
5. Bağış aferez komplikasyonları 1  
6. Pediatrik bağış aferez uygulamaları 1  
7. Acil bağış aferez uygulamaları 1  
8. Replasman-antikoagulan sıvıları ve aferez farmakolojisi 1  
9. Damar yolu tipleri ve özellikleri 1  

10. Kriyopreservasyon 1  
11. Bağış aferezi kalite kontrol prensipleri 1  
12. Terapötik aferez tarihçesi 1  

TERAPÖTİK AFEREZ  

SORUMLU HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ TEORİK DERS 

PROGRAMI 

 



Sıra No Konu Saat 

13. Terapötik aferez yöntemleri 1  

14. Terapötik aferez için hasta hazırlama 1  

15. Terapötik aferez uygulama endikasyonları 2  

16. Erişkin terapötik aferez uygulamaları 2  

17. Pediatrik terapötik aferez uygulamaları 2  

18. Terapötik aferez komplikasyonları 1  

19. Acil terapötik aferez uygulamaları 1  

20. Fotoferez 2  

21. Replasman-antikoagulan sıvıları ve aferez farmakolojisi 1  

22. Damar yolu tipleri ve özellikleri 1  

23. Terapötik aferez kalite kontrol prensipleri 1  

24. Kanın yapısı ve fizyolojisi 2  

25. Yasal boyut 1  

26. Olgu değerlendirmeleri 6  

27. Seminer sunumları (terapötik aferez) 2  

38 

TERAPÖTİK AFEREZ  

SORUMLU HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ TEORİK DERS 

PROGRAMI 

 



Konu  Uygulama Sayısı** 

Aferez bağışçısı değerlendirmesi 20 

Bağış aferez uygulaması  50 

Olası alarm durumlarına müdahale* 50 

Olası aferez bağış komplikasyon durumlarına müdahale* 20 

Pediatrik bağış aferez uygulaması * 10 

Cihaz rutin kullanıcı bakım uygulaması 10 

Aferez cihazlarının diğer cihaz ve tıbbi malzeme ile entegrasyonu 10 

Bağış aferez kalite kontrol uygulamaları 20 

Kriyopreservasyon uygulaması * 10 

Terapötik aferez için hasta hazırlanması (simulasyon dahil) 20 

Erişkinde terapötik aferez uygulaması * 20 

Pediatrik terapötik aferez uygulaması * 20 

Aferez cihazlarının diğer cihaz ve tıbbi malzeme ile entegrasyonu 10 

Terapötik aferez kalite kontrol uygulamaları 20 

Fotoferez uygulaması * 10 

Toplam 300 

SORUMLU HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ UYGULAMA DERS 

PROGRAMI 

* Simulasyon 
**Yapılması Gereken En Az Uygulama Sayısı 
 



 Sağlık alanı sertifikasyon programı dahilinde 01 Haziran 2015’de  
yürürlüğe girmiş olan Terapotik Aferez Sertifika Eğitim Programı’na göre 
eğitimler düzenlenecektir.  





Aferez eğitim standartları 

 1-  Terapotik aferez işlemlerine katılan tüm personel aferez sertifikasına 
sahip olmalı 

 2-  Aferez merkezinin eğitim merkezi olabilmesi için son 3 yılda en az 
yapılması gereken işlem sayısı 500 

 2015 yılı itibari ile 12 merkez eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. 

  



Aferez Eğitim Merkezleri 



Aferez Eğitim Merkezleri 



Aferez Eğitim Merkezleri 



Aferez Eğitim Merkezleri 



Aferez Eğitim Merkezleri 



 EĞiTiM PROGRAMININ 
YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI 

 Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür. 

 1. Eğitim başlangıcında eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar açıklanır. 

 2. Eğitime katılımcı kayıtları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından yapılır. 

 3. Katılımcılar, eğitim programı sırasında eğitim gereği olan görevleri ve çalışmaları dışında başka 
bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar. 

 4. Bir sertifika programında en fazla 10 (on) katılımcı eğitime alınır. 

 5. Sertifikalı eğitim uygulayıcıları bir eğitim döneminde eğitime alacakları toplam katılımcı sayısının 

 en fazla % 30'unu kendi personelinden seçebilirler. Ancak eğitim programına 10 (on) katılımcının 

 altında başvuru olması halinde katılımcı sayısı 10’a (on) tamamlanacak şekilde kendi kurumlarından 

 seçebilirler. 



 6. Yasal mazeret halleri dışında (yasal mazeretini belgelemek kaydıyla) 
eğitime devam zorunludur.  

 Yasal mazereti nedeniyle teorik eğitim müfredatının %10'una, Pratik 
eğitim milfredatının %10'una kadar devamsızlık yapabilir. Katılımcı yasal 
mazereti nedeniyle eğitimin katılamadığı bölümünü tamamlamak 
zorundadır. Katılımcı, eğitimin katılamadığı bölümünü tamamlamadığı 
sürece sertifikalandırılmaz. 

 7. Kabul edilebilir bir mazeret dışında kursun başlamasım takip eden 24 
(yirmi dört) saat içinde eğitime başlamayan katılımcı eğitime kabul 
edilmez, yerine bekleyen adaylar arasmdan yeni katılımcı belirlenir. 

  

 EĞiTiM PROGRAMININ 
YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI 



 8. Bu sertifika programının teorik ve uygulama eğitimi, bu standartların 
10'uncu maddesinde nitelikleri belirtilen eğitim merkezlerinde yapılır. 
Uygulamalı eğitimler için sertifikalı eğitim uygulayıcıları aynı il 
içerisindeki Terapötik Aferez Merkezi olan başka yerlerle protokol 
yapabilir. 

 9. Katılımcılar uygulamaları, birebir veya küçük gruplar halinde 
uygulama eğitimcileri gözetiminde yapar. Tüm uygulamaları "izler" 
gözlem altında yardımla yapar" ve "gözlem altında bağımsız düzeyde 
yapar" aşamalarını uygulayarak yeterlilik kazanır. 

  

 EĞiTiM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE 
ESASLARI 



 10. Eğitim dokümanları: ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda 
hazırlanır ve güncellenir. 

 11. Eğitim Yöntemleri 
SözIü anlatım yöntemi 

Video ile öğretim yöntemi 

Bireysel öğretim yöntemleri 

Grup tartışması 

Uygulamaları göstererek yaptırma - demonstrasyon 

Klinik uygulama 

 EĞiTiM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE 
ESASLARI 



KATılıMCıLAR VE NiTELiKLERi 
 

 Terapötik aferez merkezlerinde çalışacak (çalışacağını belgelemesi 
kaydıyla)  

 hekim, biyolog, hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum 
sağlığı), laboratuvar teknikeri/teknisyeni ve tıbbi teknologlar 
(tıbbi teknologlardan hemşirelik. ebelik ve sağlık 
memurlarından toplum sağlığı ve laboratuvar bölümü 
mezunu olanlar) 

  

  Tüm aferez tedavisi uygulamalarının standartlara uygun olarak 
yapılabilmesi için eğitilmesi ve sertifikalandırılmasıdır. 





 EGiTiCiLER VE NiTELiKLERi 

 Teorik veUygulama Eğitimi Eğiticileri 

 I. Çocuk ve Erişkin Hematoloji Uzmanları. 

 2. Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi. 

 3. Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı uygulama yetkisi verilecek 
yerlerde görev yapan teknik sorumlular. 

 4. Eğitimin içeriğinde yer alan konularda geçen alanlarda çalışan Uzman 
ve Pratisyen Hekimler, 

 5. Eğitimin içeriğinde yer alan konularda yetkin diğer meslek üyeleri. 

















 AFEREZ: İLKELER VE UYGULAMALAR KİTABI 

 2011 yılında, Amerikan Kan Bankaları Birliği 
(AABB) yayınlarından Türk Aferez Derneği 
tarafından hızla Türkçeye çevrilerek 
“Terapötik Aferez: Temel Prensipler ve 
Uygulamalar” adı ile Türk tıbbının hizmetine 
sunulmuştur. 

  




