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GENELGE
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ulkemizde yrtda yaklagrk 1..270.000 bebek dolmakta ve bu bebeklerin binde 7.4,ii
bir yagrna gelmeden cilmektedir. Ulkem.izde bebek ve gocuk ciliimtini.i onlemeye ydnelik
yiirtitiilen gahgmalar sonucunda yrllar iEinde Eocuk dliimleri azalmrq, Eo.uk ,uglrg,n,
tehdit eden diger sorunlar cine grkmrgtrr. Bu hastahklardan korunulibilir olanlir,n
yaratacagr olumsuzluklafl dnlemek de artrk gocuk salhlr konusunda dncelikli saghk
hizmetlerinden biridir. Yenidogan Tarama programr iginde yer alan konjenital hipotiroldi,
fenilketontiri ve biyotinidaz eksiklili hastalklannrn iaramasr, bu kapsamdaki io*uuc,
sa!l* hizmetlerinin en cinemlilerindendir.

663 sayrh Saglk Bakanhg ve Balh Kuruluglannrn Tegkilat ve Gdrevlerr
Hakkrnda Kanun Htikmiinde Kararname ile yenidolan T:uama programr Tiirkiye Halk
Saghlr Kurumu Bulagrcr olmayan Hastahklar programlar ve Kanser Baqkan yardrmcrlgr
Qocuk ve Ergen Sagtrgr Daire Bagkanhlr koordinatcirliiltinde ytiriitiilmektedir. Bu gdrev
kapsamrnda her bebelin taranmasr, tarama sonuqlanna g6rJ bebekterin ilgili kiinige
ycinlendirilmelerinin takibi ve prograrrun izleme ve degerlendirilmesi i-ie
stirdiiriilebilirligin sallanmasr yer almaktadrr.

Halk Salhlr Miidiirrtikleri; bebeklerin dogumlarrndan itibaren uygun garrlarda,
ctzel. filtre kalrtlan ile topuk kanr drneklerini almak, web uygulamasrna alinan kan
<irneklerinin giriqini yapmak, mtikeruer numunelerin ve tekar numunelerin zamanrnda
eksiksiz olarak ahnmasrm, kan <irneklerinin yenidogan Tarama Laboratuvarlanna en krsa
zamanda ulagtrnlmasrnr sallamak, tarama sonuElafi internet ortamrnda aqrklanrr
aErklanmaz sonuqlan hastahk yriniinden qiipheli grkan bebekrerin web sayfasrndakr
talimatlar do$rultusunda ilgili kliniklere sevkini gergekleqtirmek, ilgili klinik iarafrndan
verilen tanlla' ve sonuglannr web uyguramasrndaki klinik tanr tiri$rerini kullanarak
kaydetmek ve bu bebeklerin takip edilmesini sallamakla ytikiimliidi.ir.

_ , 
Sdz konusu bu gahgm'la.n yiiri.itiilmesi srrasrnda karg ag an problemlerin

Eiiziilebilmesi iEin aqa!rdaki hususlara azami dikkat gcisterilmesi gerekmektedir:

1' Tarama programr kapsamrnda dogan her bebekten dolumu takiben 4g saat
sonra (oral beslenmenin ardrndan) topuk kanr drneli ahnmasr esastlr. Ancak miirnkiin
oldulunca Eok sayrda bebege ulagab mek igin safirk kurumla'nda dolan bebeklerin
salhk kurumunu terk ettigi son anda topuk tanr drneli ahnmah, eger b-u ornek bebek
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yeterince oral beslenmeden ahnmrgsa hastaya ilk hafta iEinde aile hekimlerine ya da en
yakrn salhk kurumuna bagvurarak yeni topuk kanr 6me!i aldrrmasr gerektigi
sdylenmelidir.

2. Birinci basamak (ASM, TSM) hizmetlerinden fayda.lanmak iizere gelen her
yeni dolan bebegin, daha once hastanede topuk kanr ahnrp ahnmadrft, ahndr ise ne zaman
alndrlt ve kan alrmr dncesi bebelin beslenip beslenmedili ytiniinden aynntrh olarak
sorgulanmasr gerekmektedir. Daha cince topuk kanl ahnmadrysa veya topuk kanr bebekten
48 saat dolmadan ya da emzirilmeden dnce almdrysa mutlaka miikerrer kan 6megi
ahnmahdrr. Bebeklerden sadece bir kez miikerrer kan rirneli ahnmahdrr.

3. Yenidolan servislerinde yatmlarak izlenen hasta bebeklerden tarama iqin ilk
48 saat iginde topuk kanr 6rnefin ahnmah ve web sistemine girigleri yaprlmahdrr. Bebek
oral beslenmeye geEtikten 48 saat sonra mutlaka mtikener numunesinin ahnmasr
sallanmahdrr. Nakli s<iz konusu olan bebeklerin topuk kanr cimelinin ahndrlrnrn
hastaneden verilen Erkrg dzetinde belirtilmesi gerekmektedir. Hasta bebegin nakledildili
hastanede <ince grkrg 6zeti kontrol edilmeli, topuk kanr cirnelinin ahndrlrna dair bir ibare
yoksa mutlaka tarama iEin topuk kam drneli ahnmal ve bebek hastaneden taburcu
edilirken g*rg <izetinde drnek ahndrgr belirtilmelidir.

4. Bebeklerden mtkerrer veya yeni numune ahnrrken dikkat edilmesi gereken en
cinemli husus numunenin 48 saatlik oral beslenmeyi takiben ahnmasrdrr.

5' Bebek hastaneden ayrrlrrken heniiz 48 saatlik oral beslenme siiresi dolmamr;sa
mutlaka uygun zamanda miikerrer numune ahnmahdrr. Miikerrer numunede test sonuelan
"normal" ise bagka topuk kanr tjmegi ahnmama.hdrr.T gi.in iqerisinde mijkerrer numuninin
g<inderilmesi zorunludur.

6. 48 saatlik oral beslenmeyi takiben ahnan numunelerde test sonuglan "normal"
ise tekrar topuk kam orneli ahnmamahdrr. yeni numunede test sonucu .,giipheli" 

Erkmrq
ise tekrar kan rirneli almarak giipheli olan test igin "tekrar numune" giriqi yaprlmahdrr.

7. Tekrar numuneden sonra kan ahnmamaldrr. web sisteminde vavrmlanan
uyanlar dogrultusunda hareket edilmelidir.

8. 48 saatlik oral beslenmeyi takiben ahnan numunelerden sonra mi.ikerrer kan
drne!i ahnmamahdrr.

9. web sistemi irk miike'er numune ve tekrar numune drgrnda hiqbir numune
ttirunii kabul etmeyecelinden web sisterninde yayrmlanan uyanlar dogrultusunda hareket
edi.lmelidir.

10. web sisteminde kaydrna izin verilmeyen ve herhangi bir nedenle bebekten
fazladan ahnmrg olan numunelerin laboratuara gcinderilmeyerek tutanakla imha edilmesi
gerekmektedir.
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ll.Aynr kargoda bir bebele ait iki kan numunesi gdnderilmemelidir. Bu
numunelerden uygun zaman arahlrnda ve uygun bigimde ahnan numune tarama birimine
gdnderilip, digeri tutanak tutularak imha edilmelidir.

12. Web sistemine girigi yaprlan ancak tarama laboratuanna giinderilmeyerek imha
edilen 48 saatlik numuneler mutlaka sistemden dtigUriilmelidir.

13. Numuneler .laboratuvara g<inderilirken tiirlerine g6re (48 saatlik numune,
miikerrer numune, yeni numune. tekrar numune, uygunsuza tekrar numune vb-) aynlarak,
ayn ayn zarflarda ve zarfrn izertne numune tiirii yazrlarak gdnderilmelidir.

14. Laboratuvara gcinderilecek numunelerin en fazla 100 kan 6me!i iEerecek
paketler halinde, paket lastikleri ile desteklenerek, zarflara veya kilitli pogetlere daha
sonra da kargo pogetine konularak gcinderilmesi esastrr.

15.Kan ahmr ile kayrt arastnda gegen siirede kan drneklerinin saklanma gartlal
analiz sonucunu etkileyebilmekte olup uygun kan alma ve saklama ortamr saglanmahdr.
Ahnan kan numunelerinin salhk kuruluglanndan top.lanmasr ve tarama merkezlerine
gdnderilinceye kadar kilitli naylon torbalar iEinde buzdolabrnda (2-g .c'de) saklanmasr
gereklidir.

16. Laboratuarda tum kaylt iglemleri barkod iizerinden yaprlmaktadrr. Barkodlar;
numune kdltdt iizerinde igaret.li alanlara yaprqtrnlmahdrr. Barkodlar numunelerin tizerine,
kdlrdr veya birden Eok sayfayr ve bilgileri kapatacak qekilde yaprgtrnlmamahdrr. Barkod
bilgileri ile numune kdlrdr tizerindeki bilgilerin uyumlu oldulu mutlaka konrrol
edilmelidir.

lT.Hatah kayrtla'n tiniine gegmek iqin cizeltikle annenin T.C. Kimlik Numarasr
bagta olmak iizere bebele ulaqmak igin gerekli zorunlu alanlann tiimiiniin eksiksiz ve
dolru (miimki.inse niifus ciizdamndan kontrol edilerek) doldurulmasrna dikkat edilmelidir.
Numunelerin web sistemine girigleri yaprlrrken sistem, anne TC. Kimlik numtuasr igrn
otomatik olarak Memis sorgulamasr yapmaktadrr. Agln sistem yolunluklannrn yagandrlr
durumlarda Mernis sorgulamasr birkag dakika bekled.ikten sonra manuel 

-olarak

yaprlmaldrr. Mernis sorgulamasr yaprldrktan sonra ekrandaki bilgiler ile numune kasrdr
iizerindeki bilgilerin ulumlu olup olmadrlr murlaka konrrol edilmelidir.

18. web uygulamasrna kayrt ve onay yaprlmadan gdnderilen numuneler laboratuar
gahgmalannrn gecikmesine neden olmaktadrr. Bu sebeple numuneler sisteme girildikten
:9nra. onay igleminin gerEeklegtirilmesi ve onay yaprldrktan sonru nu-un"Grle onay
listesindeki numune sayrsrmn karqrlaStlnlmasl gerekmektedir.

19. Program kapsamrnda yaprlan gahqmalarda laboratuvarla uyumlu hale getirilen
ve ekte yer alan akrq qemalarr esas arrnmah, il diizeyinde bagka bir diiienreme
yaprlmamaLdrr.
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20. Sonucu giipheli Erkan bebeklerin sevk iglemleri yaprlrrken ekte yer alan ve her
hastahk iEin ayn hazrrlanmrg olan sevk formlan ve Yenidolan Tarama programr web
uygulamasrnda yer alan laboratuar sonucunu igeren Erktr kullamlmahdrr.

2l.Tarama sonucunda hastallk ydniinden qiipheli qrkan bebekler, aksi talimat
olmadrlr siirece ekte gdnderilen revize akrq gemalarr uyannca ycinlendirilmeli, sonuqlan
web uygulamasrndaki klinik tanr girigine yine ekte gdnderilen "Ulusal yenidolan Tarama
Programr Yazrhmr Kullamm Krlavuzu"nda belirtildili biEimde kaydedilmelidir. Bu
agamada gecikmelere yol agrlmamasr igin tanl kodlan mutlaka belirlenen zaman dilimlen
iqerisinde girilmelidir. Tanr kodu olarak "Tanrlama siirecinde" seEildilinde en geE 3 ay
igerisinde bebelin kesin tanrsr sisteme girilmelidir.

Yenidolan Tarama Programr'nrn sa[rrkl $ekilde yi.iri.iti mesi igin yuka'da
belirtilen hususlara dikkat edilerek genelge ve eklerinin tiim saghk kuruluglarina (iesmi ve
dzel) duyurulmasr hususunda bilgiterinizi ve gere!ini rica ederim.

Prof.

EKLER:
1. Akrg $emalarr (3 sayfa)
2. Sevk formlan (3 sayfa)
3. Pediatrik Endokrinoloji Uzmanlan Damgman Listesi (5 sayfa)
4. Pediatrik Beslenme ve Metabolizma Klinikleri ( lsavfa)
5. Ulusal Yenidolan Tarama Programr yazrlmr Kullanrm Krlavuzu (19 savfa)
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