
Proje kapsamında, gerek hasta kan yönetimi konusunda 
sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak gerek ise 
hasta kan yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalar hakkında 
uluslararası tecrübeleri paylaşmak amacıyla, 11-12 Ocak 
2021 tarihlerinde ulusal ve uluslararası konuşmacıların 
katılacağı bir Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu 
(tele-sempozyum) gerçekleştirilecektir.

Sempozyum programına ve diğer bilgilere web sitesinden
(www.pbmsymposium2021.org) ulaşılabilmektedir. Katılım 
için kayıt işlemleri web sitesinde yer alan kayıt bölümünden 
gerçekleştirilebilecektir.

      Katılım ücretsizdir

      Simültane çeviri hizmeti verilecektir

Sizleri tele-sempozyumda aramızda görmekten mutluluk 
duyacağız.  

www.pbmsymposium2021.org

Dünya Sağlık Örgütü, 2010 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 
63. Dünya Sağlık Toplantısı’nda, kan ürünlerinin kalitesini, 
güvenliğini ve etkinliğini sağlamak amacı ile aldığı 6 numaralı 
kararla, üye devletleri “Hasta Kan Yönetimi (HKY)” sistemi 
oluşturmaya teşvik etmektedir. Bu kararla, Avrupa Birliğine 
üye ülkeler ulusal projelerini hayata geçirmektedir.

Ülkemizde, Hasta Kan Yönetimi ile ilgili çalışmalar, Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Türkiye’de 
Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik 
Yardım Projesi” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından, 20 
Mart 2019 tarihinde başlatılmıştır. 
 

Projenin Ana Hedefleri:

     Hasta kan yönetimi kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili 
                  

      Hasta kan yönetimi hakkında farkındalığı artırmak 

      Kan transfüzyon sisteminin iyileştirilmesine yönelik
          
       

      Hasta kan yönetimi konusunda kurumlar arası işbirliği         

Sonuçta; 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan projenin ana hedefi 
Ulusal Hasta Kan Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayarak 
Sağlık Politikasının bir parçası olmasını sağlamaktır.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından f inanse edilmektedir.
This project is co-f inanced by the European Union and the Republic of Turkey.

Technical Assistance for 
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  Türkiye’de Kan Transfüzyon
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için

 Teknik Yardım Projesi
 

 

Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

https://hastakanyonetimi.saglik.gov.tr

Bizi takip edin

İletişim

Bilimsel Sekretarya:
scientific@pbmsymposium2021.org

Organizasyon Sekretaryası: 
organization@pbmsymposium2021.org
 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca GOPA Konsorsiyumu
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

www.pbmsymposium2021.org
Kayıt İçin 

paydaşların kapasitesini geliştirmek

                   hasta kan yönetimiyle ilgili bilimsel ve teknik 
çalışmalar yapmak ve 

ve koordinasyon mekanizmaları kurmaktır.

 önerilerle 


