
Değerli Meslektaşlarımız, 

1988 yılında, 100 000’e yakın ölüm olduğu tahmin edilen, 6.8 şiddetindeki yıkıcı 
Ermenistan Depremi sonrasında, kurtarılabilenlerin önemli bir bölümünde akut böbrek 
yetersizliği geliştiği ve bu depremzedelere destek tedavisi sağlayacak yeterli diyaliz hizmetinin 
bulunmaması nedeniyle çok sayıda hastanın kaybedildiği görülmüştür. Bu durumdan görev 
çıkaran Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) tarafından Renal Afet Gücü kurulmuştur. ISN 
bünyesindeki Renal Afet Gücü’nün amacı, dünyanın herhangi bir yerinde yıkıcı şiddette bir 
deprem meydana geldiğinde, yerel nefrologlarla işbirliği içinde, ezilme sendromuna bağlı 
gelişen ABH’nin doğru tedavisi ve gereğine göre diyaliz desteği sağlamaktır. 1999 Marmara 
Depremi sırasında, ülkemizde de çok önemli destek çalışmalarında bulunmuşlardır. Daha 
sonraki yıllarda, İran’da Bam depremi, Pakistan’da Kaşmir, Hindistan’da Gujarat ve Haiti’deki 
depremlerde de aynı şekilde destek çalışmalarında bulunmuşlardır. 
 

            1999 Marmara Depreminin hemen sonrasında, potansiyel yeni depremlerdeki can 
kayıplarını azaltabilmek amacı ile Türk Nefroloji Derneği de, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever 
önderliğinde,  Renal Afet Gücü (RAG) kurmuştur. 2018 yılından beri, RAG koordinatörlük 
görevini Prof. Dr. Z. Serhan Tuğlular üstlenmiştir.  
  
Renal Afet Gücü’nün amaçları: 

1. Tüm Türkiye’de, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, tüm sağlıkçıların ve gereğine 
göre yerel halkın Ezilme Sendromuna doğru ve uygun acil müdahale bilgisini 
yaygınlaştırmak 

2. Olası bir deprem sırasında -otoritenin bilgisi, onayı ile ve talep edildiğinde- ezilme 
sendromu gelişen hastaların yönetimine, bilgi ve deneyim birikimimizle yardım 
sağlamak 

3. Depremde kronik diyaliz hastalarının yönetimi ile ilgili modeller geliştirmek, katkı 
sağlamak. 

4. Depremde, böbrek nakli ve/veya KBH olan hastalarımızın yönetimi ile ilgili modeller 
geliştirmek, katkı sağlamak. 
  
Yukarıda belirtilen amaçlar gereğince, Türkiye 17 bölgeye ayrılmış ve her bölgeye en az 

bir asil, bir de yedek olacak şekilde renal afet koordinatörleri atanmıştır. TND çatısı altında ve 
tamamen gönüllülük esasına göre hareket eden bu koordinatörler Nefroloji 
uzmanlarından  oluşmaktadır. 
  

Renal Afet Gücü (RAG) üyeleri her yıl tekrar gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. 
TND-RAG yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, yerel sağlık müdürlükleri ile iş 
birliği içinde, arama kurtarma ekiplerine ve mümkün olduğunca tüm sağlık çalışanlarını 
kapsayacak şekilde eğitim toplantıları düzenleyerek, ezilme sendromuna bağlı ABH’den 
korunmak için, kurtarma çalışmaları, sahada izlem ve sağlık kuruluşuna geldikten sonra 
alınması gereken tıbbi önlemler ve uygulanması gereken tedaviler içerikli eğitimler 
vermektedir. 
  

Ülkemizin herhangi bir yerinde, bir deprem meydana geldiğinde, o bölgeden sorumlu 
renal afet koordinatörü, ezilme sendromu gelişen hastalarla ilgili bilgi almakta, yerel olarak bu 
hastaların izleminde gereken desteği sağlamak üzere seferber olmaktadır. Yedekli 
çalışılmasının amacı, deprem sırasında birinci sorumlunun kendisinin depremzede konumunda 



olma olasılığına karşı hazırlıklı olmaktır. TND-RAG’nün tüm ekipten sorumlu bir Afet 
Koordinatörü bulunmaktadır. Sorumlu Renal Afet Koordinatörünün de, yarım saat içinde 
kendisinden haber alınamaması durumunda yerine geçmek üzere önceden belirlenmiş yedeği 
bulunmaktadır. 

1999 Depreminden beri, 2003 Bingöl, Çeltiksu; 2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir Depremleri 
sırasında, bölgedeki Nefroloji Uzmanları ile iletişime geçerek, ABH olgularının doğru tedavileri 
konusunda destek sağlanmıştır. Son dönemde, yıllardır sürdürülen çalışmaların meyvelerinin 
alındığını,  deprem yöresinde görev yapan değerli meslektaşlarımızın da üstün gayretleri ile, 
erken dönemde uygulanan tedaviler sayesinde hastaların büyük kısmında akut böbrek 
yetersizliği gelişmesinin önlenebildiğini, göçük altından çıkarılan depremzedelerin damar 
yollarının, daha kurtarma çalışmaları sırasında açılarak sıvı tedavilerinin başlanmış olduğunu 
izlemekteyiz.  
 

Öte yandan, barındırdığı büyük nüfus ve gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek olduğu 
için İstanbul depremiyle ilgili tedirginliğimiz devam ediyor; bu konudaki hazırlıklarımız ve renal 
felaket senaryolarımız da sürekli şekilde güncelleştiriliyor. 

 
Bu bağlamda, ilk defa Prof .Dr. Mehmet Şükrü Sever tarafından hazırlanmış olan, "Felaket 

Koordinasyonu Akış Şeması"nın güncellenmiş halini ilişikte sunuyoruz. Bu koordinasyon 
şemasını çoğaltarak, sıklıkla bulunduğunuz değişik yerlerde saklayınız; mesai arkadaşlarınızı bu 
planlardan haberdar etmenizi öneririz. 

 
Bu tip planları kullanma gereksinimini hiç duymamak dileği ile selam ve sevgilerimizi 

iletiyor, felaketsiz, sağlık ve başarı dolu günler diliyoruz. 


