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1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğinin tanımlanması ve güvenirliğinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM: Kan Transfüzyon merkezi istek yapan birimler.

3. KISALTMALAR:

ES: Eritrosit süspansiyonu
TDP: Taze donmuş plazma
HBYS: Hastane bilgi yönetim sistemi
EDTA: Etilendi âmin tetraasetik asit
CROSS-MATCH: Çapraz karşılaştırma testi
APLT: Aferez Trombisit Süspansiyonu.
4. TANIMLAR:

Transfüzyon merkezi: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan kan ve kan
ürünlerini bağlı bulunduğu BKM den temin eden transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan
diğer testleri yaparak kan ve kan ürünlerini hastalarda kullanımı için hazırlayan birimdir.
Transfüzyon: Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni naklini ifade eder.
Transfüzyon Reaksiyonu: Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında veya sonrasında alıcıda
görülen istenmeyen etkidir.
Planlı Transfüzyon: Kan ihtiyacının daha önceden bilindiği durumlarda yapılan transfüzyon işlemidir.
Donör: Tamamen kendi özgür iradesi ile hiçbir maddi çıkar beklemeden kan, plazma ve kan komponenti
bağışlayan kişidir.

5.SORUMLULAR:

5.1. Kan Ve Kan Ürünlerine Yönelik Süreçlerin Güvenli Bir Şekilde Yürütülmesi Ve
Koordinasyonu İçin Sorumluluklar:

Kan Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi, Biyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laboratuar Teknisyeni kan ve
kan ürünlerine yönelik süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur
Transfüzyon Merkezinde görevli personelin görev dağılımları şu şekildedir.

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu:
TM nin genel işleyişinden,
Transfüzyon Komitesine başkanlık etmekten
Transfüzyon uygulamalarından,
Transfüzyon izlem formlarının değerlendirilmesinden,
Personel çalışma düzeninden,
Alınacak ekipman ve malzemenin talep edilmesinden,
İstatistiklerin incelenerek gerekli durumlarda idareye bilgi verilmesinden,
İdare tarafından TM için verilen görevlerin takibinden sorumludur.
Kalite güvenceden sorumlu personel ile organize şekilde dokümanların güncel olmasını sağlar. .

Biyolog :
Sorumlu teknisyen olarak görev yapar.
Transfüzyon Komitesinde görev alır.
Transfüzyon Komitesi sekreteryasını yürütür.
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Sorumlu hekim ile birlikte personel çalışma düzeninden,
Acil çantası ve kontrolünden,
TM’ nin temizliğinin kontrolünden ,
Isı takiplerinin kontrolünden,
Stok takibinden,
Tıbbi cihaz envanterinden,
Cihazlarla ilgili olarak firmalar ile iletişimden,
External ve internal kontrol çalışmaları ve dosyalanmasından,
Hizmet içi eğitimlerle ilgili eğitim hemşiresi ile organizasyondan,
Sorumlu Hekim tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.

Kalite güvenceden sorumlu personel:
Transfüzyon Süreç Sorumlusu hastane kalite birimi ile koordinasyondan,
Prosedür ve talimatların geliştirilmesi, dağıtılması, takibi ve revizyonunun yapılmasından,
Gerekli gördüğü zamanlar da Transfüzyon süreci ile ilgili hastane genelinde ve TM’de kontroller yaparak
gerekli durumlarda hastane kalite koordinatörü, idareciler ve TM Sorumlu hekimi ile organize hareket
eder.
Kalite sistemindeki dokümanların güncel olmasından sorumludur.

Laboratuvar Teknikeri:
TM de yürütülen rutin çalışmadan ve bu esnada ortaya çıkan sorunların sorumlulara bildirilmesinden,
TM ile ilgili mevzuata uygun olarak, sorumlular tarafından verilen görevleri yerine getirmekten
sorumludurlar.

6.FAALİYET AKIŞI:

Kan Ve Kan Ürünlerinin Temini, Hazırlanması, Muhafaza Edilmesi Ve Transferine Yönelik
Süreçler Ve Bu Süreçlere İlişkin Kurallar:
Hastanemizde tedavisi yapılan hastaların kan ve kan ürünleri (Eritrosit Süspansiyonu, Taze Donmuş
Plazma, Randam Trombosit Süspansiyonu, Kriyopresipitat) ihtiyaçlarını sağlamak için stokundan temin
edilir. Stokta kan ve kan ürünleri yok ise Kızılay Bölge Kan Merkezi den gerekli miktarda kan ve kan
ürünü hastane otomasyon sistemi üzerinden istem yapılır. Bölge kan merkeziden gelen kanlar hastane
otomasyon sistemine kayıt yapılır. Kızılay Bölge Kan merkezi kan ve kan ürünlerini karşılayamadığı
durumlarda Kızılay’dan provizyon alarak hasta yakınlarından donör bulmaları istenilir. Hastaya
hazırlanır. Kızılay Bölge Kan Merkezi istemi karşılayamaz ise hasta yakınına kan verecek donör bulması
söylenir.

Risk Değerlendirmesi
Yeni bir sistem, ekipman ve mekan kullanıma sokulacak ya da mevcut olan değiştirilecek, güncellenecek
veya terk edilecek ise gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla; kritik kontrol noktaları tanımlanmalı, ihtiyaç
duyulan testlerin dereceleri belirlenmeli ve risk azaltma planları oluşturulmalıdır. Dolayısıyla
oluşabilecek potansiyel tehlike ve zararın tanımlanması ve olası etkisinin bedelinin hesaplanması
gereklidir. Risk değerlendirmesi, validasyon sürecinin önemli bir parçası olmakla birlikte her aşamanın
tek tek test edilmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle en riskli noktaların tespit edilip bu noktalara
validasyon sürecinde daha fazla zaman ayrılması gereklidir.
Risk değerlendirmesinde sistematik bir yaklaşım içerisinde bulunulmalıdır. Öncelikle; sistemin veya her
bir parçasının oluşturabileceği potansiyel riskler tanımlanır, daha sonra bu risklerin ortaya çıkmasına
neden olabilecek olay ve nedenler ortaya konulur. Bu iki bilginin ışığında riskler sınıflandırılır Daha
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sonra riski ortadan kaldıracak veya azaltacak önlemler alınmaya çalışılır (bazı durumlarda risk o kadar
yüksektir ki sistemin kullanılması kabul edilemez). Bu önlemler çok çeşitli aşamaları içerebilir, örneğin;
SİP yazılımı gibi.

• Risk değerlendirmesi için yapılanlar dokümante edilmeli ve onaylanmalıdır. Örnek; Kan torbası
için; risk değerlendirmesi

• Yeni kan torbalarının basınca dayanıklılığı eskilerinden daha az olabilir ve bu nedenle kan
bileşeninin hazırlanması aşamasında torba patlayabilir. Bu durum, kan bileşeninin kaybının yanı
sıra personelin potansiyel tehlikeli biyolojik materyale maruz kalmasına yol açabilir.  Ya da kan
torbalarının etiketi yeterince yapışmayabilir ve bu nedenle saklama sırasında torbanın üzerinden
çıkabilir. Bu durumda bileşenin kullanımı mümkün olmadığı için kayıp oluşabilir.

• Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve kullanılması süreçlerine yönelik risk değerlendirmesi
yapılmalı ve belirlenen risklere yönelik olarak gerekli tedbirler alınmalı

-Eldiven kullanmama
-iğne batması
-kan sıvısının vücuda ve göze teması
-kan sıvısının yere, çalışma masasına, ekipmanlara bulaşması
-kan torbasının patlaması
-etiketi düşen kan torbasının karışması
-TDP nın kırılması
-Kızılay’dan istenilen ürünlerin karşılanmaması
-Kan ve kan ürünlerinin olması gereken ısıların dışında kalması

Koruyucu önlemler
• Kan Bankası görevlileri çalışmaya başlamadan önce koruyucu gömlek, tek kullanımlık steril

olmayan lastik eldiven, kan sıçrama olasılığı olan durumlarda ise gözlük ve maske takmalıdır.
Koruyucu gömlek laboratuvarı terk ederken çıkarılmalı, tek kullanımlık ise tıbbi atık kutusuna
atılmalıdır.

• Her işlem öncesi ve sonrasında, el yıkama talimatına uygun bir şekilde el hijyeni sağlanmalıdır.
• İşlemler sırasında ağız yolu ile pipetleme yapılmamalıdır. Otomatik pipet kullanılmalıdır.
• Güvenli çalışma için laboratuvar alanları;
• Yiyecek servislerinden uzak olmalıdır.
• Kolay havalandırılabilir olmalıdır.
• Musluk, akarsu, lavabo, dezenfektanlar bulunmalıdır
• Çocuk girmesi yasaklanmalıdır.
• Tıbbi atık kovaları hazır bulunmalı, atıklar Tıbbı Atık Talimatına uygun olarak atılmalıdır.
• Kan merkezi laboratuvarları ve donör odaları belirlenen dezenfektanlar ile temizlenir.
• Kan bulaşmasında dekontaminasyon yöntemi;
• Kanla kirlenen giysi hemen çıkarılmalı, koruyucu önlük giyilmelidir.
• Kan bir kağıt havlu ile absorbe edilmelidir.
• Cam kırıkları süpürge ile alınmalıdır.
• 10.000 ppm klor tablet ile hazırlanan dezenfektan dökülerek 10 dk beklenmeli dezenfekte edilen

yüzey durulanmalıdır.
• Bütün bu işlemlerde kullanılan malzeme kırmızı renkli tıbbi atık poşetine atılır.
• Santrifüj sırasında tüp kırılması kan torbalarında sızıntı veya patlama şüphesi olursa santrifüj

derhal durdurulmalı ve kapak 30 dakikadan önce açılmamalıdır. Santrifüj içinden cam parçaları
forsepsle toplanmalı kırılan tüp parçaları, kesici delici tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Santifüjün
içi 10.000 ppm klor tablet ile hazırlanan dezenfektan solüsyon ile silinmeli, durulanmalıdır.
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• Kan Bankası’nda çalışan tüm sağlık personelinin hepatit B immunizasyonu yönünden kontrolü
yapılmalı ve gerekli durumlarda hepatit B aşısı yapılmalıdır.

• Son kullanma tarihi geçmiş veya enfekte kanlar otoklavda sterilize edildikten sonra tıbbi atık
poşetine atılmalıdır.

• Kesici delici alet yaralanması, iğne batması sonrasında yaralanan yer bol su ile yıkanmalı ve en
kısa sürede Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne başvurulmalıdır. Hafta sonu veya mesai bitimi
sonrasında ise Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne başvurmalıdır.

• Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve transferi süreçlerinde hasta, bağışçı ve
çalışanlar açısından güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ, HAZIRLANMASI MUHAFAZA EDİLMESİ VE
TRANSFERİNE YÖNELİK SÜREÇLER

Hastanemiz 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı kan ve kan ürünleri kanununa ve buna bağlı çıkarılan
yönetmeliğe uygun olarak kan toplama çalışmalarını sonlandırarak bu yönetmelikte belirlenen acil durum
esasları dışında bağışçılardan kan almamaktadır ve kan ve kan ürünlerinin teminini G.Antep bölge
Kızılay kan merkezinden temin etmektedir.

Kan ve Kan Bileşeni Hazırlanması:

Transfüzyon planlanan hasta için istem yapılırken; Gerekli kan miktarı ve kan ürünü belirlenir
ve çalışılması istenen testlerle birlikte (cross match, kan grubu gibi) hastane otomasyon sisteminden talebi
yapılır. Kan istem formu kurallara uygun ve tam olarak doldurulur. İstem transfüzyon merkezine
ulaştığında; hastane otomasyon sisteminden yapılmış olan talep, Kan Bileşeni İstek Formu ve beraber
gönderilmiş kan örneği tüpü kontrol edilir. Eksik doldurulmuş istek formu ve etiketsiz örnek tüpleri
transfüzyon merkezi tarafından kabul edilmez (Acil durumlarda transfüzyon talimatı uygulaması bunun
dışındadır). Bu tür durumlarda transfüzyon merkezi yeni örnek/ve veya ek bilgi isteminde bulunur.
Güvensizlik oluşturan örnek imha edilir.

1.TAM KAN:
Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve torba
kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak kullanılır.

Etiketleme :
Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir;

• Hazırlayan hizmet birimi adı
• İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no
• ABO ve Rh (D) grubu
• Bağış tarihi
• Antikoagülan solüsyonun adı
• Kan bileşeninin adı
• Ek işlem bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise)
• Son kullanma tarihi
• Bileşenin hacmi veya ağırlığı
• Saklama sıcaklığı
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Saklama Koşulları:
Transfüzyon amacıyla alınan tam kan +2oC ile +6oC aralığında saklanmalıdır. Saklama süresi
kullanılan antikoagülan/koruyucu sıvıya bağlıdır. CPD-A1 için saklama süresi 35 gündür.

2.ERİTROSİT SÜSPANSİYONU EK SOLÜSYONLU:

Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazmanın ayrılması ve eritrositlere uygun, besleyici bir
solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır.
Bu bileşenin hematokriti, ek solüsyonun özelliğine, santrifügasyon yöntemine ve kalan plazmanın
miktarına bağlıdır. Ancak 0.70’i geçmemelidir.
Her bir ünite, minimum 45 gram hemoglobin içermelidir. Ünite orijinalindeki eritrositlerin tümünü
içerir.

Özel bir işlem uygulanmadıysa, lökositlerin büyük bir kısmı yaklaşık 2.5-3.0 x 10
9
) ve kullanılan

santrifügasyon yöntemine bağlı olarak değişen miktarda trombosit üründe kalır.
Temel antikoagülan solüsyon sagem olmalıdır. Ek solüsyonlar genellikle suda çözünmüş sodyum
klorür, adenin, glukoz ve mannitol içerir. Sitrat, mannitol, fosfat ve guanozin içerenleri de vardır.
Hacim 80-110 ml arasında olabilir. Tam kanın santrifüj edilmesinden sonra eritrositler ve plazma
ayrılır. Eritrositlerin ek solüsyonla dikkatlice karıştırılmasından sonra +2oC ile +6oC arası sıcaklıkta
saklanır.

Etiketleme:
Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir;

• Hazırlayan hizmet birimi adı
• İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no
• ABO ve Rh (D) grubu
• Bağış tarihi
• Antikoagülan solüsyonun adı
• Kan bileşeninin adı
• Ek işlem bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise)
• Son kullanma tarihi
• Bileşenin hacmi veya ağırlığı
• Saklama sıcaklığı
• Ek solüsyonun adı eklenmelidir.

Saklama koşulları:
Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama solüsyonunun izin
verdiği süreye kadar uzatılabilir.

3.Taze Donmuş Plazma (TDP):
Labil pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sürede ve uygun bir
sıcaklıkta dondurularak tam kandan transfüzyon veya fraksinasyon amacıyla hazırlanan bileşendir.
Bu bileşen stabil koagülasyon faktörleri, albümin ve immunoglobülinleri normal plazma düzeylerinde
içerir. Taze donmuş plazma klinik önemi olan beklenmedik antikorları içermemelidir.
Plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir kan torbasına alınmış tam kandan, tercihen ilk
6 saat içinde veya buzdolabında saklanmışsa 18 saat içinde, yüksek hızda santrifügasyon ile ayrılır.
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Plazma, trombositten zengin plazmadan da ayrılabilir.
Etiketleme:
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır;

• Hazırlayan hizmet birimi
• Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no)
• ABO Rh (D) grubu
• Bağış tarihi
• Antikoagülan solüsyonun adı
• Kan bileşenin adı
• Son kullanma tarihi
• Bileşenin hacmi veya ağırlığı
• Saklama sıcaklığı

Eritmeden sonra son kullanma tarihi uygun bir son kullanma tarihi ile (saati) değiştirilmelidir. Saklama
sıcaklığı buna göre değiştirilmelidir. Labil faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten sonra
hemen kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır.

Saklama Koşulları:
Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal saklama sıcaklığı -25oC
veya altıdır. Saklama sıcaklığına göre izin verilen saklama süreleri aşağıdaki gibidir:
-25oC nin altında 36 ay
-18oC ile –25oC arasında 3 ay.
Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa, torbalar, önerilen
sıcaklıkta hemen depolanmalıdır.

4. Trombosit Süspansiyonu (Tam Kandan):
Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın yüksek oranda ve etkin formda trombosit içeren bileşenidir.
+20oC ve +24oC arasındaki sıcaklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite tam kan santrifüj edilerek
elde edilen plazma içerisindeki trombositler yüksek devir santrifügasyonla çöktürülür; üstteki
trombositten fakir plazma,trombositlerle beraber 50-70 ml bırakılacak şekilde alınır;1-2 saat dinlenme
sonrasında resüspanse edilir
Santrfüj işleminin etkinliği gx dakika olarak tanımlanır. Santrfüj işlemi sırasında kanın sıcaklığı
standart olmalıdır. Santrfüj işlemi sonrasında kan bileşenleri katmanları bozulmamalıdır. Üstte kalan
plazmanın uzaklaştırılması çok hızlı yapılmamalı ve ayırma işlemi eritrosit tabakasının 8-10 mm
üzerinde durdurulmalıdır.
Etiketleme :
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır:

• Hazırlayan hizmet birimi
• Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no)
• ABO ve Rh (D) grubu
• Bağış tarihi
• Antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı
• Kan bileşeninin adı
• Son kullanma tarihi
• Saklama sıcaklığı
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Saklama koşulları:
Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini optimal olarak garantileyen koşullar altında
saklanmalıdır. Trombositler, plazma veya bir “plazma + besleyici solüsyon” kombinasyonu içinde
saklanabilir.
Trombosit saklanması için kullanılan plastik torbalar, trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz
geçirgenliğine sahip olmalıdır. Gerekli oksijen miktarı üründeki trombosit sayısına bağlıdır. Genellikle
en uygun saklama; trombosit yoğunluğu 1,5x109/ml’den az olduğunda ve ürünün pH’sı kullanılan
saklama periyodu sırasında sürekli olarak 6,4’ün üzerinde olduğunda mümkündür.
Saklama sırasında trombositlerin ajitasyonu yeterli oksijen geçişini garanti edecek kadar etkin fakat
olabildiğince yumuşak olmalıdır. Saklama sıcaklığı +20°C ile +24°C arasında olmalıdır. Hazırlanan
trombositler için maksimum saklama süresi 5 gündür, ancak bakteriyel kontaminasyonun saptanması
veya azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabilir. Transfüzyon
merkezimizde sekreter odamız, donör sorgulama ve ikram odamız, komponent ayırma odası, doktor
odası, aferez ünitesi, flebotomi odası kan gurublama odası ve personel dinlenme ve lavabolarımız
mevcuttur.

5.Trombosit konsantresi, aferez
Tek bir bağışçıdan uygun bir hücre ayırıcı cihaz kullanarak elde edilen trombosit konsantresidir.

Hazırlama Yöntemleri
Bağışçıdan alınan tam kan, sitratlı bir solüsyonla antikoağüle edilir ve otomatik hücre ayırıcı cihaz
kullanılarak trombositler toplanır ve kalan bileşenler bağışçıya geri verilir.Tek bir aferez işleminde
bir,iki ya da üç ünite trombosit konsantresi toplanabilir.

Gereklilikler ve Kalite Kontrolü
Trombosit sayısı/ünite: En az2*10 üzeri 11 Lökosit sayısı/ünite:En fazla 1*10 üzeri 6 Önerilen raf ömrü
sonunda ölçülen ph(+22 derecede):En fazla 6.4 olmalıdır.

Saklama ve Taşıma Koşulları
- Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini en iyi koruyan şartlar altında saklanmalıdır.
+20 derece ile +24 derece aralığında, sıcaklık kontrolü yapılan ortamda. Sürekli ajitasyon altında en
fazla 5 gün saklanabilir. Saklama süresi, bakteriyel kontamisyonun araştırılması ve/veya azaltılması
şartıyla 7 güne uzaltılabilir.
Bileşenin hazırlanması (lökosit filtrasyonu, vb.) açık sistem ile gerçekleştirilmiş ise 6 saati geçemez.
Taşıma sırasında trombosit konsantresinin sıcaklığı. Saklama için önerilen şartlara mümkün olduğunca
yakın olmalıdır ve teslim alınır alınmaz tedavive kullanılmayacak ise saklama koşullarına uygun
muhafaza edilmelidir.
Kullanım öncesi çalkalanması gereklidir.Bileşen 150–200 um’lik filtreli set ile tranfüze edilir.

GÜVENLİ KAN TEMİNİ VE BAĞIŞ SÜRECİ
Donör formu mesai saatleri içerisinde kan merkezi hekimi, mesai saatleri dışında kan merkezinde nöbet
tutan personel tarafından değerlendirilir.Kimlik tesbiti donörün tc numarası ile Kızılay medula sistemine
girilerek onay alınır.Tam kan ve aferez kan ürünü bağış kıriterleri donör sorgulama kısmında
mevcuttur.Bağışçı sorgulama formu TH.FR.002 Bağışçıya bağışın her aşaması ile ilgili bilgilendirme
yapılıp imzası bağışçı sorgulama formu TH.FR.002 numaralı formda bulunmaktadır.

Bağışçının Reddedilmesi
Temel İlkeler
1.Kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden cinsel yaşamı yüksek risk oluşturan kişiler, kalıcı olarak
reddedilmelidir.
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2.Sorgulama formu ve görüşme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki kriterler izlenmelidir.
3.Olağan dışı durumlar, son kararı verme yetkisinde olan görevli hekime yönlendirilmelidir
4.Kabul ve red edilen bağışçıların hayıtları HBYS üzerinde tutulmaktadır.

Donörden Kan Alma Kuralları
• Donöre öncelikle Kan Bağışçısı Bilgilendirme Formu verilir ve okuması sağlanır. Okuduğuna

dair imzası alınır.
• Donör tarafından Bağışçı Sorgulama Formu eksiksiz olarak doldurulur.
• Donörün kimlik ve imza kontrolü yapılır.
• Donörün doldurduğu form, doktor tarafından değerlendirilir ve Bağışçı Kayıt Formu doldurulur.

Donörün kesin ret nedeni varsa, ret nedeni kaydedilir ve hekim tarafından imzalanır.
• Donöre ret nedeni açıklanır.
• Donör daha önceden geçici reddedildi ise sürenin dolup dolmadığı kontrol edilir.
• Donörün geçici ret nedeni varsa ret nedeni kaydedilir ve hekim tarafından imzalanır.
• Donöre ret nedeni açıklanır ve sonraki donasyon zamanı belirtilir.
• Vücut ağırlığı, ateş, nabız ve kan basıncı kaydedilir.
• Hemoglobin tayini için hastadan kan alınarak hemogram testi yapılır ve donörün hemoglobin

düzeyini değerlendirilir. Sonuçlara göre donör, kabul kriterlerine uyuyorsa ve normal öğününü
aldı ise flebotomi işlemi için kan alma odasına alınır.

• Donör normal öğününü almamış ve aç ise hafif bir şeyler yemesi sağlanır ve flebotomi işlemi için
hazırlanır.

• Kan bileşenine uygun etiket hazırlanır ve uygun torbanın üzerine yapıştırılır.
• Donör uygun yatağa yatırılır ve donasyon işlemi hakkında bilgi verilir.
• Kan tartı ve çalkalama cihazı ayarlanır ve torba yerleştirilerek hazır hale getirilir.
• Donörün dirseğinin dört parmak üzerine turnike bağlanır. Uygun damar seçilir (kan, cilt lezyonları

olmayan antekubital bölgeden ve sağlam bir damardan alınır). Belirlenen damarın üzeri içten dışa
doğru daire şeklinde 30 sn kadar iyodofor kompleksi veya alkollü pamuk ile silinir

• Antiseptik çözelti tamamen kuruduktan sonra veya kuru ve steril bir gazlı bez ile silindikten sonra
iğne ile vene girilir. İğnenin ¼ ‘ü dışarıda kalmalıdır.

• İlk girişim başarısız olursa donörün rızası alınarak diğer kola ikinci kez başka bir torba kullanarak
girilir. Kan torbasının bağışçının kol seviyesinin altında olduğundan emin olunur, klemp açılır.

• Donöre her 10-15 saniyede bir elini açıp kapamasını söylenir.
• Turnike gevşetilir. Bağışçıya uygulanan mikrobiyolojik tarama testleri herhangi bir süre

gözetmeksizin her bağışta tekrarlanır.
• Kan bağışına başlamadan önce son kez kimlik tebiti yapılarak kan torbası ve numuneleri

alacağımız kan tüplerinin üzerindeki etiketler kontrol edilir.
• Laboratuvar örnekleri vakumlu tek kullanımlı tüplere alındığı için kontaminasyon riskini en aza

indirmiştir..
• Afer yöntemi ile yapılan tüm işlemlerde sağlık personelleri gerekli eğitimleri almış ve sertifikaları

mevcuttur.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİĞİ

Kan Grubu Tespiti
• Reaktifler, miatları ve sarf malzemeleri kontrol edilir.
• Önceden çalışma kartları santrifüj edilir.
• Kan grubunu EDTA’ lı tüpe alınmış kandan çalışılır.
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• Çalışma için numune santrifüj edilir.
• Pıhtılı ve hemolizli numuneler kullanılmaz.
• Across LISS den 0.5 cc alarak 25 mikrolitre eritrosit sedimenti pipetlenir. Homojen hale
getirilir.

• Çalışma kartında ki ilk altı mikrotüpe 10 mikrolitre pipetlenir.
• Reverse çalışılacaksa son iki mikrotüpe 50 mikrolitre plazma pipetle, N/A1 mikrotüpüne A1,
N/B mikrotüpüne B solüsyonu damlat(50 mikrolitre).

• Bu kuyucuklar 0-6 aylık bebekler için kullanılmaz.
• Çalışılan kart santrifüj edilir. Sonucu değerlendirilir.
• Çalışma sonunda Ctl mikrotüp mutlaka negatif olmalıdır, aksi durumda test geçersizdir.

Tespit Edilen Kan Grubunun Bildirimi
• Okuma cihazı ile sonuç kartı okutarak sonuç otomasyona gönderilir ve onaylanır. Cihaz arızası

durumunda test sonucu otomasyon sistemine manuel giriş yaparak onaylanır.
• Kullanılan tüm malzemeleri Tıbbi atığa atarak imha edilir.
• Sonuçlar bilgisayar ortamında 30 yıl saklanır.
• Katkısız tüpe alınan kan seroloji laboratuarına verilir, orada makro elisa yöntemi ile HbsAg,

Anti HCV, Anti HIV I/0/II, VDRL testleri çalışılır.Testlerinde pozitif sonuç çıkanlar uygun
olarak imha edilir.Pozitif çıkan test doğrulama için tekrar çalışılır Tahlil sonuçları laboratuar
çalışanı tarafından değerlendirilip bilgisayardan onaylanır.Donör ileri muayene için enfeksiyon
hastalıklarına yönlendirilir

• ELİSA tarama testlerinden (HBsAg, HCV, HIV, VDRL) herhangi biri pozitif bulunan kanlar
defterlere ve hastane otomasyon sistemine imha nedeniyle birlikte kayıt yapıldıktan sonra çift
kırmızı poşetli  tıbbi atık kutusuna atılır.

• Katkısız tüpe alınan kan seroloji laboratuarına verilir, orada makro elisa yöntemi ile HbsAg,
Anti HCV, Anti HIV I/0/II, VDRL testleri çalışılır.Testlerinde pozitif sonuç çıkanlar uygun
olarak imha edilir.Pozitif çıkan test doğrulama için tekrar çalışılır Tahlil sonuçları laboratuar
çalışanı tarafından değerlendirilip bilgisayardan onaylanır. Donör ileri muayene için enfeksiyon
hastalıklarına yönlendirilir

Çapraz Karşılaştırma Süreci
• Reaktifler , miatları ve sarf malzemeler kontrol edilir.
• Çalışma kartları önceden santrifüj edilir.
• Hastadan alınan EDTA’lı tüpteki numune santrifüj edilir. Plazması ayırılır.
• Pıhtılı ve hemolizli numuneler kullanılmaz.
• Across LISS den 1 cc alınarak 10 mikrolitre eritrosit sedimenti pipetlenir. Homojen hale

getirilir.
• Cross çalışma kartındaki 1,2,3,4,6,8 mikrotüplere 50 mikrolitre pipeti 45 derece açı ile tutarak

pipetlenir
• Eritrosit süspansiyonu hortumundan alınan numune donör numunesi olarak değerlendirilir.
• Donör numunesinden 10 mikrolitre eritrosit alınarak 1 cc Across LISS içinde homojen hale

getirilir.
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• Cross çalışma kartındaki 1,2,3,4,5,7 mikrotüplere 50 mikrolitre pipeti 45 derece açı ile tutarak
pipetlenir.

• Bromelin solüsyonundan 25 mikrolitre 5,6 mikrotüplere pipetlenir.
• Hasta plazmasından 25 mikrolitre 5,6,7,8 mikrotüplere pipetlenir.
• Pipetlemesi biten kart inkübatörde 15 dakika inkübe edilir.
• Kartları santrifüj edilerek , değerlendirilir ve kart okuyucu ile okutarak cihaz hafızasına

kaydedilir.
• Kullanılan tüm malzeme Tıbbi atığa atarak imha edilir.
• Uygunsa sonucu HBYS üzerinden kayıt altına alınır. Kayıtları 30 yıl saklanır.
• Tam kan alabilmek için BKM’den Kızılay Medula Sistemi üzerinden onay alınır

• Sistem arızası durumunda Bölge Kan Merkezi Toplu Kan İstem Formu iki nüsha olarak
düzenlenir.

• Form TM sorumlu hekimine imzalatılarak, başhekimlik onayı ve mühürden sonra BKM’ ye
fax’la istem gönderilir.

• İstem Formu Mesai dışında nöbetçi uzman hekime imzalattırılır.

• Kanın temin edilemediğine dair BKM ‘den onay alınır.

Bağışçının seçimi
• Bağışçının, Kan Bağışçısı Bilgilendirme Formu ile Bağışçı Kayıt Formu ve Bağışçı

Sorgulama Formu doldurması sağlanır.
• Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Kalite Yönetim

Direktörü Hastane Yöneticisi
• Bağışçı Değerlendirme Talimatına göre değerlendirilir.

• İlgili hekim (Mesai saatlerinde TM sorumlusu, Nöbet saatinde Nöbetçi idari uzman) donör
uygunluğunun sonucunu Bağışçı Kayıt Formuna işleyerek ve imzalar.

• Doktor imzası olmayan kayıt formları işleme alınmaz.

• Donörün sorgulanması mahremiyete uygun koşullarda yapılır.

• Kızılay Medula Sistemi’nden donör bilgileri sorgulanarak onay ve ISBT numarası alınır.

Bağışçının reddi
• Kızılay Medula Sistemi’nden donör bilgileri sorgulanarak Uygun olmayan donör reddedilir.

• Değerlendirme sonucu red edilen donör Kızılay Medula Sistemi ile kayıt altına alınır. Bağışçı
red oranları takip edilir.

Bağışçı Kanının Test Edilmesi
• Değerlendirmede uygun olan donörden EDTA’lı ve iki adet düz tüpe örnek numune alınır.

• EDTA’lı tüpten sırayla laboratuvarda prosedüre uygun olarak hemogram,ve Kan Grubu Tespiti
jel yada mikro kolon yöntemi ile çalışılır.
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• Çapraz Karşılaştırma Yapılması ve Uygun Kan Ürününün Bulunması için ortho vısıon marka
kan gurublama cihazının  çalışma pirensiplerine uyğun olarak çapraz karşılaştırma yapılır.

• İşi biten numuneyi yedi gün +4 derecede saklanır.

Tarama Testi yapılması ile ilgili süreç
• Düz tüpü santrifüj edip serumdan laboratuvarda prosedüre uygun olarak HBs Ag. , HCV Ab. ,

HIV Ab, VDRL çalışılır.

• Pozitif sonuçları çift çalışma yaparak kayıt altına alınır.

• Donörü bilgilendirerek doğrulama, tedavi ve takibi için İntaniye Polikliniğine yönlendirilir.

• Tarama testi pozitif çıkan donöre ait şahit numune üzerine isim ve tarih yazılarak diğer şahit
numuneler ile birlikte muhafaza edilir.

• İkinci alınan düz tüp şahit numune içindir. Uygun şartlarda saklanır.

Bağışçıdan kan alım süreci
• Testler negatif ise donör, pozisyon verilebilen nitelikteki bir kan alma koltuğuna yatırılır.

• Kan Alma Çalkalama Cihazına uygun şekilde torba takılarak, Venöz kan alım tekniğine uygun
şekilde, steril kan torbasına üreticinin talimatlarına uyularak kan alınır.

• Damara girilmeden hemen önce donörün kimliği yeniden kontrol edilir.

• Kan Torbası Kullanımdan önce, sistemin hasarlı ya da kontamine olmadığından ve hedeflenen
kan toplama işlemine uygun olduğundan emin olmak için kontrol edilir.

• Kan torbalarındaki kusurlar satın alma aracılığı ile tedarikçiye bildirilir ve sebep analizi yapılır.

• İdeal kan alım süresi 10 dakikadır.

Bağışçının Bağış Sonrası Takibi
• Kan alımı tamamlandığında donör 10 dakika fiziki olarak takip edilir.

• Bağışçının tansiyonu ölçülür ve değerlendirilir.

• Tansiyonu ve genel durumu iyi olan bağışçının gitmesine izin verilir.
• Tam Kan Kayıt Defterine ve HBYS’ye kayıt yapılır.

• Donör ve hasta bilgilerini, donör kan grubu bilgisini, karşılaştırma testi sonucunu, kan alım,
son kullanım tarihi ile protokol numaralarını içeren bir etiket ile etiketlenir.

• Ayrıca torba üzerindeki etiketlerde, hazırlayan hizmet biriminin adı, bileşenin hacmi ve
ağırlığı, depolama sıcaklığı, antikoagülan ve ek solüsyonlarının adı bulunur.

• TDP- Kit dolabında muhafaza edilir.

• Çok acil durumlarda hekim tarafından tarama testleri ve çapraz karşılaştırma yapılmaksızın
kanın verilmesi yazılı olarak istemde belirtilerek istenmiş ise sadece Kan grubu çalışılarak
ürün donörden yukarıda belirtildiği şekilde alınarak servise gönderilir.
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• Diğer testler sonradan çalışılarak yedi gün +4 derecede bekletilir.

• Kanın kullanım ömrü 35 gündür.

• Kullanılmayan ve kullanım süresi dolan ürün tıbbi atık çöpüne atarak imha edilir.

• İmha edilen ürün İmha Kayıt Defterine kayıt edilir.

• Donör, hasta bilgilerine ve çalışılan testlere ait kayıtları yazılı veya sanal ortamda 30 yıl, red
edilen donörler ile ilgili tüm istatistik bilgilerini 15 yıl saklanır.

• Kan ürünleri kontaminasyon riskini en aza indirebilmek için hasta başında eğitim almış sağlık
çalışanı tarafından filitrasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

• Kan ürününün ışınlama işlemi hastanemizin radyasyon onkoloji bölümünde yapılıp aylık
kayıtlar alınmaktadır.

Tıbbi cihaz Donanımı
Transfüzyon Merkezi aşağıdaki donanıma sahiptir.

• Kan gruplama ve çapraz karşılaştırma sistemi (Jel santrifügasyon – santrifüj- inkübatör- kart
okuyucu ile)

• Derin Dondurucu
• Plazma eritme cihazı
• Trombosit ajitatörü
• Trombosit inkübatörü
• Hortum kapatma cihazı
• Kan saklama dolabı
• Kit saklama dolabı

• Kan nakil kutusu
• Kan Alma Çalkalama Cihazı
• Cihaz bakım ve kalibrasyonları teknik servis tarafından HBYS üzerinden Personel Cihaz

Takip Detayı sayfasından takip edilerek yapılır.
• Firmalara ait cihazların arızası durumunda ilgili firma ile iletişime geçilir.
• Yeni üretimden gelerek kurulmuş cihazlar için cihaz kurulumunu yapan teknik ekibin

düzenlediği belge, imal tarihinden bir yıl geçmiş cihazlar için ise: Kalibrasyonu yapılan
cihazların kalibrasyon etiketi bulunmaktadır.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ
PROSEDÜRLER
TM Den Ürün Talebi

• Hasta için kan ürünü ihtiyacı olduğunda komponenti talep eden ünite tarafından HBYS
üzerinden hasta ve istenilen kan ürününe ait bilgiler eksiksiz olarak girilir.

• Kan ve Kan Komponentleri Talep Formu iki nüsha yazdırılarak istem yapan hekime veya
nöbetlerde Nöbetçi Uzman Doktora imzalatılır.

• Sağlık Personeli çapraz karşılaştırma örneğini hastadan kimlik doğrulama yaparak alır. Kan ve
Kan Komponentleri Talep Formu nu Kan Örneği Aldığına Dair İmzalar

• EDTA’lı hemogram tüpüne alınan çapraz karşılaştırma kanı ile birlikte Kan ve Kan
Komponentleri Talep Formu servis personeli tarafından transfüzyon merkezine getirilir.
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• Özellikle bilgi işlem ile ilgili sorun yaşanılan durumlarda (yatışı yapılamamış acil hasta, HBYS
arızası vb.) öncelikle Transfüzyon Merkezi Acil Manuel İstem Formu ile istem yapılır. Bilgi
işlem ile ilgili sorun giderildiği zaman rutin istem yapılarak transfüzyon merkezine gönderilir.

Kan Ürünü Taleplerinin Karşılanması

• TM tarafından öncelikle hastanın kan grubu tespit edilir.
• Talep edilen komponent E.S ise dolaptan uygun grup Eritrosit Süspansiyonu çıkarılır ve

Çapraz Karşılaştırma Yapılması ve Uygun Kan Ürününün Bulunması İşlemine göre jel
yöntemi ile testler çalışılarak, hastaya uygun kan ürünü tespit edilir.

• Hastaya hazırlanması esnasında testler bitene kadar ürünler TDP-Kit dolabının üst kapağında
en alt rafta muhafaza edilir.

• Talep edilen komponent TDP ise talep eden ünite ile bağlantı kurularak ihtiyaç oldukça
dondurucudan sırayla çıkarılarak uygun olarak eritilir.

• Talep edilen komponent, PLT ise BKM ile bağlantı kurularak ürün temin edilir.
• Ürün APLT şeklinde istenmiş ise BKM ile bağlantı kurularak hasta yakınlarının BKM’de

aferez ürün verecek donör sağlaması için hasta yakınları BKM ‘ye yönlendirilir.

Ürün Temini Ve Depolanması

• TM, hastalar için kullanılacak olan kan ve kan bileşenlerini; bağlı bulunduğu BKM’den uygun
ısı ve taşıma şartlarına uyarak ve kan saklama dolabı üzerinde yazılı bulunan Kritik Stok
Seviyesi rakamlarına uygun belirlenen kritik stok seviyesinin üstünde temin ederek stoklar.

• Ürünler uygun koşullarda son kullanma tarihine kadar muhafaza edilir.
• E.S. +4 kan saklama dolabına en eski solda en yeni sağda olacak şekilde dizilir,kullanıma en

soldan devam edilir.
• TDP, -25 ve üzeri derecede en eski solda en yeni sağda olacak şekilde dizilir kullanıma en

soldan devam edilir.
• PLT ve APLT Trombosit Ajitatörlü Trombosit İnkübatöründe +20-24 derece aralıgında

muhafaza edilir.

Bağışçıya ve hastaya ait kan örnekleri saklanma koşulları

• Donör tüpünden santrifüj ile ayrılan serumu ayır, iki adet burgulu kapaklı ependorf tüpüne alınır.
• Tüplerin üzerine tam kan kayıt defterindeki protokol numarasını ve tarihini yazarak TDP

saklama dolabının (en az -20) en alt çekmecesine koyulur.
• Bu numune beş yıl saklanır, sonrasında Tıbbi Atığa atarak imha edilir.
• Çapraz karşılaştırma yapılan hasta hemogram tüpü ile karşılaştırılan kan torbası hortumundan bir

parça, bant, etiket veya lastikle birleştirerek çalışılan güne ait kutuya konulur.Nöbet tesliminde o
günün kutusu dolaba kaldırılır.Numuneler yedi gün saklanır ve bu süre sonunda Tıbbi Atığa
atılarak imha edilir.İmhası gerçekleştirilecek kan ürünü hastane bilgi sistemine kayıt edilerek
imhası gerçekleştirilir.
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Ürünlerin TM’ye iadesi ve imhası

Eritrosit Süspansiyonlarının (ES) iade – imha şartları
• -Hasta adına TM’den teslim alınan Eritrosit Süspansiyonları 30 dakika içinde

kullanılmalıdır.
• -Kullanılmayan ES 30 dakikadan sonra tekrar kullanılmak üzere TM’ye iade edilemez.
• -30 dakika içinde iade edilen ES otomasyondan iade işlemi yapılarak teslim alınır,
• -ES nin fiziki kontrolü yapıldıktan sonra tekrar dolaba kaldırılır.

Taze Donmuş Plazma (TDP) iade – imha şartları
• -Eritilerek kullanıma hazır hale getirilmiş TDP’ler kesinlikle tekrar dondurulamaz
• -Eritilen Ürün TM’ye kabul edilmez.
• -Teslim alınmamış ise eritildikten sonra kan dolabında 24 saate kadar muhafaza edilerek

imha edilir.
Trombosit Süspansiyonu ve Aferez Trombosit Süspansiyonu iade – imha

şartları
• -Servise gönderilen PLT ve APLT iade alınmaz.
• -İmhasına karar verilen tüm kan ürünleri HBYS’ye kaydedilir.
• -Tüm Kan ve kan ürünleri imhası tıbbi atık imha kurallarına uygun olarak yapılır.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ TRANSFÜZYONU SAĞLANMALIDIR
1.Kan ve kan ürünlerinin istemine yönelik kurallar belirlenmelidir
-Kritik stok seviyesine göre eksik olan kan ve kan ürünlerinin sayıları belirlenir.

-Öncesinde yetki aldığımız Kızılay kan sistem modülüne girilerek gerekli olan kan ve kan ürünleri
istemleri sistem üzerinden istenir.

-Yapılan istemler Kızılay’ın araçları ile taşıma kurallarına uygun olarak teslim edilir.
-Teslim alınan kan ve kan ürünleri kendi enlil sistemimize kayıt edilerek etiketlenir.
-Kan ve kan ürünlerinin son kontrolleri yapılarak 30 dk. Geçmeyecek sürede ısı dolaplarına düzülümü
sağlanır.
2.Transfüzyon öncesi, esnası ve sonrasında hasta güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler
alınmalıdır.
Transfüzyon Öncesi Hastanın İşlemle İlgili Rızasının Alınması: Transfüzyona başlamadan önce
transfüzyonu uygulayacak klinik hemşiresi tarafından transfüzyon hakkında hastaya bilgi verilmeli, soru
sormasına fırsat tanınmalı, aydınlatıcı açıklama yapılmalı ve hastanın yeterince bilgilendiğinden emin
olunmalıdır. Bu süreç aydınlatılmış onam formunun imzalatılmasıyla tamamlanır ve hasta dosyasında
saklanır.
Transfüzyon Öncesi Hasta Adına Hazırlanmış Kan Ya Da Kan Ürününe Ait Bilgilerin Kontrol
Edilmesi : Hastanın ve transfüzyonu yapılacak kan ve kan bileşeninin doğru olarak tanımlanması çok
önemlidir. Bu basamak, kritik bir hatanın saptanabileceği son fırsattır. Bu nedenle iki yetkili sağlık
çalışanı tarafından çapraz karşılaştırma test sonucu ile karşılıklı kontrol edilerek uygulanmalıdır. Bu
uygulamada;
- Hastanın kan gurubu
- Bölüme gelen kanın kan gurubu
- Mikrobiyoloji testlerinin çalışılmış ve sonuçlarının negatif olduğunu gösterir etiketin varlığı
- Alınma ve son kullanma tarihleri
- Tedavi planına yazılan ürün ile servise gelen ürünün aynı olup olmadığı
- Torbadan sızma olup olmadığı
- Ürünün renginde değişiklik, içerisinde pıhtı partikül varlığı
- Çapraz karşılaştırma testinin yapılıp yapılmadığı
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- Ürünün ISBT numarası
- Depolama sıcaklığı
Transfüzyon Esnasında Hastaların İzlenmesi: Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın

dikkatle gözlenmesi zorunludur. Özellikle ciddi transfüzyon reaksiyonlarının görülme olasılığının daha
yüksek olduğu transfüzyonun başlangıç dakikaları önemlidir. Transfüzyonun ilk dakikalarında infüzyon
hızı yavaş olmalıdır. Transfüzyonun ilk 15 dakikası iki sağlık çalışanı tarafından gözlemlenir, transfüzyon
boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir ve kan transfüzyon takip formuna kayıt edilir.
Eğer bir sorun yoksa transfüzyon hızı arttırılarak, ürünün istendiği sürede infüzyonunun tamamlanması
sağlanır. Transfüzyonun tamamlandığı saat kayıt edilmelidir. Kan bileşenleri, klinik etkinlik, güvenlik ve
uygulanım kolaylığı açısından, önerilen sürede transfüze edilmelidir. Eritrosit süspansiyonu için bu süre 4
saati aşmamalıdır. Trombosit transfüzyonu için kritik bir süre olmamakla beraber, normalde 30 dakikada
transfüze edilir. Taze donmuş plazma, 37°C su banyosunda 15–20 dakikada veya kuru sistemde 20
dakikada çözülür ve çözündükten sonra 4 saat içinde transfüzyon tamamlanmış olmalıdır.Transfüzyon
süresince her 30 dakikada bir ve tamamlanmasını izleyen birinci saatte yaşamsal fonksiyonlar tekrar kayıt
edilmelidir.
Kimlik Doğrulaması : Transfüzyona başlamadan önce,transfüzyonu uygulayacak iki klinik   hemşiresi
tarafından hastanın adı soyadı ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) ve protokol numarası sorularak, kan bileşeni
uygunluk raporundaki kimlik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır
3-Transfüzyona bağlı olarak gelişen reaksiyonlar izlenmelidir.
Akut Transfüzyon Reaksiyonları: Akut transfüzyon reaksiyonları, transfüzyon sırasında veya izleyen
24 saat içinde oluşan reaksiyonlardır. Ancak akut transfüzyon reaksiyonları genellikle transfüzyon
sırasında veya transfüzyonu izleyen ilk saatlerde ortaya çıkar. Bu nedenle, infüzyonun ilk 15 dakikası
daha yoğun olacak şekilde, transfüzyonun tamamlanmasından 1 saat sonrasına kadar hasta yakından
gözlenmelidir. Akut transfüzyon reaksiyonu, transfüzyonu uygulayan tüm sağlık personeli tarafından
tanınmalı ve şüphe edildiğinde dahi transfüzyon hemen durdurulmalı, gerekli uygulamalar başlatılmalıdır.
Transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek belirti ve bulgular;

-Ateş: Vücut sıcaklığının başlangıç değerine göre 10°C ’nin üzerinde artması olarak tanımlanır. Üşüme-
titreme eşlik edebilir.
-Ağrı: İnfüzyon alanında, göğüste, karında, sırtta, boşluklarda tanımlanabilir.
-Kan basıncı değişiklikleri: Genellikle akut gelişen hipotansiyon veya hipertansiyon
-Solunum sıkıntısı: Genellikle dispne, taşipne ve hipoksi eşlik etmektedir.
-Ciltte kızarıklık veya ürtiker
-Bulantı: Kusma eşlik edebilir
-Akut transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek bulgularla karşılaşıldığında ya da transfüzyon
reaksiyonundan şüphe edildiğinde:
-Transfüzyon hemen durdurulur.
-İntravenöz yol %0.9 NaCl solüsyonu ile açık tutulur.
-Doğru kan ünitesinin doğru hastaya verildiğinden emin olunur. Bunun için;
-Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki etikette yazan kan grubu
karşılaştırılır.
-Uygunluk raporu tekrar gözden geçirilir ve hastanın adı-soyadı, protokol numarası, doğum tarihi gibi
kimlik bilgileri hastanın kimliğiyle karşılaştırılır
-Uygunluk raporundaki ürün numarası ile torba etiketindeki ürün numarası karşılaştırılır ve çapraz
karşılaştırma uygundur ifadesi aranır
-Hasta değerlendirilerek bunun bir transfüzyon reaksiyonu olup olmadığına, eğer bir transfüzyon
reaksiyonu ise ne tür bir reaksiyon olduğuna ve ne tür önlemler alınması gerektiğine karar verilir. Akut
hemolitik transfüzyon reaksiyonu, anaflaksi, transfüzyon ile ilişkili sepsis ve transfüzyonla ilişkili akut
akciğer hasarı tıbbi yardım gerektiren reaksiyonlardır. Ayrıca reaksiyon tanımlanarak, reaksiyon sonrası
kan ve idrar örnekleriyle beraber, transfüze edilen kan ünitesi, iğnesi çıkarılmış olarak kan seti, aynı
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damar yoluyla verilen diğer solüsyonlar, bu transfüzyonla ilişkili tüm form ve etiketler kan merkezine
gönderilmelidir. (Transfüzyon yapılan damar dışından tekrar alınan kan örneği ile).
4-Kan ve kan ürünlerinin izlenebilirliği sağlanarak.beklenmeyen ve istenmeyen etkilerin takibine
yönelik süreç belirlenmelidir.
Transfüzyon Esnasında Hastaların İzlenmesi : Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın

dikkatle gözlenmesi zorunludur. Özellikle ciddi transfüzyon reaksiyonlarının görülme olasılığının daha
yüksek olduğu transfüzyonun başlangıç dakikaları önemlidir. Transfüzyonun ilk dakikalarında infüzyon
hızı yavaş olmalıdır. Transfüzyonun ilk 15 dakikası iki sağlık çalışanı tarafından gözlemlenir, transfüzyon
boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir ve kan transfüzyon takip formuna kayıt edilir.
Eğer bir sorun yoksa transfüzyon hızı arttırılarak, ürünün istendiği sürede infüzyonunun tamamlanması
sağlanır. Transfüzyonun tamamlandığı saat kayıt edilmelidir. Kan bileşenleri, klinik etkinlik, güvenlik ve
uygulanım kolaylığı açısından, önerilen sürede transfüze edilmelidir. Eritrosit süspansiyonu için bu süre 4
saati aşmamalıdır. Trombosit transfüzyonu için kritik bir süre olmamakla beraber, normalde 30 dakikada
transfüze edilir. Taze donmuş plazma, 37°C su banyosunda 15–20 dakikada veya kuru sistemde 20
dakikada çözülür ve çözündükten sonra 4 saat içinde transfüzyon tamamlanmış olmalıdır.Transfüzyon
süresince her 30 dakikada bir ve tamamlanmasını izleyen birinci saatte yaşamsal fonksiyonlar tekrar kayıt
edilmelidir.

Transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek belirti ve bulgular;
-Ateş: Vücut sıcaklığının başlangıç değerine göre 10°C ’nin üzerinde artması olarak tanımlanır. Üşüme-
titreme eşlik edebilir.
-Ağrı: İnfüzyon alanında, göğüste, karında, sırtta, boşluklarda tanımlanabilir.
-Kan basıncı değişiklikleri: Genellikle akut gelişen hipotansiyon veya hipertansiyon
-Solunum sıkıntısı: Genellikle dispne, taşipne ve hipoksi eşlik etmektedir.
-Ciltte kızarıklık veya ürtiker
-Bulantı: Kusma eşlik edebilir
-Akut transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek bulgularla karşılaşıldığında ya da transfüzyon
reaksiyonundan şüphe edildiğinde:
-Transfüzyon hemen durdurulur.
-İntravenöz yol %0.9 NaCl solüsyonu ile açık tutulur.
-Doğru kan ünitesinin doğru hastaya verildiğinden emin olunur. Bunun için;
-Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki etikette yazan kan grubu
karşılaştırılır.
-Uygunluk raporu tekrar gözden geçirilir ve hastanın adı-soyadı, protokol numarası, doğum tarihi gibi
kimlik bilgileri hastanın kimliğiyle karşılaştırılır
-Uygunluk raporundaki ürün numarası ile torba etiketindeki ürün numarası karşılaştırılır ve çapraz
karşılaştırma uygundur ifadesi aranır
-Hasta değerlendirilerek bunun bir transfüzyon reaksiyonu olup olmadığına, eğer bir transfüzyon
reaksiyonu ise ne tür bir reaksiyon olduğuna ve ne tür önlemler alınması gerektiğine karar verilir. Akut
hemolitik transfüzyon reaksiyonu, anaflaksi, transfüzyon ile ilişkili sepsis ve transfüzyonla ilişkili akut
akciğer hasarı tıbbi yardım gerektiren reaksiyonlardır. Ayrıca reaksiyon tanımlanarak, reaksiyon sonrası
kan ve idrar örnekleriyle beraber, transfüze edilen kan ünitesi, iğnesi çıkarılmış olarak kan seti, aynı
damar yoluyla verilen diğer solüsyonlar, bu transfüzyonla ilişkili tüm form ve etiketler kan merkezine
gönderilmelidir. (Transfüzyon yapılan damar dışından tekrar alınan kan örneği ile).

KAN İSTEM SÜRECİ

Hastanemizde yatmakta olan hastalara acil kan istemi yapılacağı zaman acil kan ve kan bileşenleri istem
formu ile istem yapılmakta ve ona göre de kan ve kan bileşeni hazırlanıp verilmektedir. Acil olmayan
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Cross-match işlemleri 4 saat içinde, öncelikli eritrosit süspansiyonu istemleri 3 saat, acil E.S istemi 1 saat
içinde çok acil durumda 10-15 dk. İçerisinde hazırlanır.

Kan bileşeni gerekliliği halinde ilgili doktor elektronik istek formunu doldurarak ilgili hasta için istek
formu düzenler. istek formunda bulunması gerekli asgari hasta kimlik bilgileri; hastanın adı- soyadı,
gün/ay/yıl olarak doğum tarihi, cinsiyeti ve hastane sözleşme numarasıdır. Hastaneler aynı hasta için
birden çok sözleşme numarası vermekten kaçınmalıdır. Eğer hastaya yeni bir sözleşme numarası verilmiş
ise kan merkezine yeni sözleşme numarası ile yeni bir kan örneği gönderilir ve kan merkezi
bilgilendirilerek aynı hastaya ait iki farklı sözleşme numarası kaydı kan merkezi otomasyon sisteminde
birleştirilir. Bu tür hataların önlenebilmesi için otomasyon sistemindeki hasta kayıtları tek belirleyici
numara üzerinde izlenmelidir. Bu maksatla en sık tercih edilen TC kimlik numarasıdır. Aramalar, TC
kimlik numarası üzerinden yapıldığında tekrarlar ve hatalı kayıtların önlenmesi mümkün olacaktır.

Kan bileşeni istek formları ayrıca aşağıdaki bilgileri de içermelidir:

• İstem tarihi
• Hastanın yattığı/yatacağı bölüm ve oda numarası
• Kan bileşeni sayı ve tipi,
• Kanın kullanılacağı zaman

• Hastanın gebelik, transfüzyon ve transfüzyon reaksiyonu öyküsü (bir uyumsuzluk saptanması
durumunda, sorunun çözümünde yardımcı bilgiler olarak yer almalıdır)

• Hastanın tanısı, bilinen kan grubu
• Transfüzyon endikasyonu, ek işlem isteği (ışınlama, filtrasyon, yıkama vb), istek formu üzerinde

işaretlenmelidir.
• İstemi yapan hekimin imza ve kaşesi
• Kan örneğini alan sağlık personelinin adı ve soyadı

Kan istem formu üzerindeki tüm ayrıntılar kurallara uygun ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Çapraz karşılama gereken durumlarda kan istem formu ile birlikte hastadan alınan kan örneği
etiketlenerek tm ye gönderilir.

Hastanemizde yatmakta olan hastalara kan istemi yapıldığı zaman; istenilen kan ve kan bileşeni kan
merkezinde olmadığında ve Kızılay Bölge Kan Merkezinde olmadığı durumda hastanın doktoru ile
görüşülerek acil ise donör bulunması istenilerek kan ve kan bileşeni ve Kızılay Bölge Kan Merkezinde
provizyon istenilerek ürünler hazırlanır

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ TRANSFERİ

- Hastaya kullanılacak kan ve kan bileşenleri hastane otomasyon sisteminden gerekliyse kan teslim
defterine kayıt edilerek taşıma konusunda eğitim almış hastane personeline isim karşılığında kan taşıma
çantası ile birlikte teslim edilir.
- Çıkış yapılan kan ve kan ürününün çıkış zamanı kayıt altına alınır. Taşımada kullanılan kan çantalarının
kan ve kan ürünleri için ısı kontrol özelliği olmalı ve taşımada kullanılan çantaların temizliğine çok dikkat
edilmelidir.

- Hazırlanan eritrosit ve tam kan; kan saklama dolabında 2-8 °C’de saklanır, plazma depfreezde(derin
dondurucuda) (-18)-(-25)°C’de 3 ay (-25) derece üzeri 3 yıl ve trombosit süspansiyonu trombosit



KAN TRANSFÜZYON
TALİMATI

Doküman Kodu TH.TL.01
Yayın Tarihi 26.10.2016
Revizyon Numarası 1
Revizyon Tarihi 16.05.2017
Sayfa No 18 / 19

inkübatöründe ajitatörde 20-24°C’de saklanır ve sıcaklık takip formuyla takipleri yapılarak kayıt altına
alınır.
- Tam kanın kullanım süresi ışınlandığı için 35 gün, eritrosit süspansiyonunun kullanım süresi 42 gün
(SAG-M’li solüsyon),TDP kullanım süresi depfreezde(derin dondurucuda) (-18)-(-25)°C’de 3 ay (-25)
derece üzeri 3 yıl ve random trombosit süspansiyonu kullanım süresi 5 gündür.

İzlenebilirlik Beklenmeyen ve İstenmeyen Etkilerin Takibi (HEMOVİJİLANS)

Hemovijilansın ön koşullarından birisi olan “izlenebilirlik” bağışçıdan alınan her bir ünite kan ya da kan
bileşeninin son varış yerine kadar (hasta, imha, üretici firma) ve bunun tersi yönündeki izleme yeteneği
olarak tanımlanır.

Belirli bir zaman dilimi içerisinde oluşan istenmeyen ciddi etki ve olayların sayısı ve ilgili süreçteki kritik
sorunların saptanabilmesi için olayların insidansının hesaplanması ve riskin tahmin edilmesi gereklidir.
Bu nedenle, izlenebilirlik sayesinde transfüzyon yapılan hasta sayısı, kullanılan kan veya bileşenlerinin
sayısı,transfüze edilen kan veya bileşenlerinin bağışçı sayıları hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

İzlenebilirlik, transfüzyon dışı bir amaçla ( tıbbi ürün üretimi veya deneysel araştırmalarda) kullanılan
veya imha edilen kan ve bileşenini de kapsar
İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için her bir bağışa ve bu bağıştan elde edilen bileşenlere sayısal ya da harf
+ sayısal bir tanıtma kodu verilmesi gerekir. Belli bir bağışçının kanını alan tüm hastalar veya bir hastaya
verilen tüm bileşenlerin bağışçılarını izleyebilmek için bu tanıtma kodunun hem bağışçı hem de alıcıyı
tanımlayan verilerle bağlantıları sağlanır.

Bu sistem ile aşağıdaki veriler hatasız olarak alınabilmektedir.

-bağışçıyı tek olarak tanımlayan kişisel bilgi ile bu kişiye ulaşmayı sağlayacak iletişim bilgileri
-kan veya kan bileşeninin alındığı kan hizmet birimini, bağış tarih
-üretilen kan bileşenleri ve gerekliyse bileşenle ilgili ek bilgiler
-eğer üretildiği tesisten farklı ise kan bileşeninin gönderildiği hizmet biriminin adı
-kan bileşeninin kullanıldığı transfüzyon merkezi ve servisin adı
-kan bileşeninin kullanım tarihi ve saati
-kan bileşenin nihai akıbeti; alıcı kimliği veya diğer durumlar
-Kan bileşenlerinin transfüzyon için kullanılmadığı durumlarda ünitelerin transfüzyon dışı kullanıldığı
veya imha edildiği yeri tespit edecek bilgiler

Sistemin; hastaları, kan bileşenlerini ve bağışçıları veri giriş anahtarları olarak kullanarak hızlı
izlenebilirliği kolaylaştıran bir yapıda olması hedeflenmektedir. Hazırlanan kan bileşeninin ilgili hastaya
verildiğini garantileyecek bir veri güvenliği sağlanabilmektedir Ayrıca transfüzyonun gerçekleştiğini
doğrulayan belgede erken istenmeyen ciddi etki ve olayların gözlenip gözlenmediğini içeren bilgi de yer
almaktadır,

Hemovijilans ağında toplanan istenmeyen etkiler
1-Hastalarda istenmeyen etkiler
- Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında gelişen istenmeyen ciddi etki ve olaylar, hemovijilans
sisteminin ana faaliyet alanıdır ve aşağıdaki durumlara ait hasta raporlarını içerir.
- transfüzyon sırasındaki hemoliz, hemolitik olmayan ateş reaksiyonu, döküntü, eritem, ürtiker,
anafilaktik şok, bakteriyel kontaminasyon, transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı gibi erken istenmeyen
ciddi etkiler.
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- hemoliz, transfüzyon ilişkili GVHH, post transfüzyon purpura, ALT yükselmesi gibi gecikmiş
istenmeyen ciddi etkiler.
- virus, parazit veya prion bulaşı;
- eritrosit, HLA veya trombosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon gelişimi
2- Raporlama kuralları, istenmeyen etkinin tipine ve ciddiyetine göre değişebilir. Hemolitik olmayan
ateş reaksiyonu, döküntü, eritem ve ürtiker gibi hafif reaksiyon durumlarında raporlar,klinikler
tarafından sadece transfüzyon merkezine,transfüzyon merkezi ise bu raporları, yıllık olarak, BKM ve
Sağlık Bakanlığı’na gönderir
3- Buna karşılık; alıcılarda transfüze edilen kan bileşenine bağlı olduğu düşünülen istenmeyen ciddi
etki , kan bileşenlerinin toplandığı hizmet birimine en kısa zamanda haber verilmelidir.
BKM,istenmeyen ciddi etkinin oluş nedenini hızla analiz eder, önleyici ve düzeltici mekanizmaları
devreye sokar ve tüm bu süreci Sağlık Bakanlığı’na rapor halinde sunar.
4- Hızlı raporlama, ilgili kan bileşenlerinin başka hastalara kullanımını engellenmesi için olanak
sağlar. Bu uygulamaya, ciddi zarara neden olabilecek ve birdenfazla kişiyi etkileyebilecek her olay
dahil edilmelidir. Ayrıca; viral bulaş durumlarında yapılacak işlemlerin boyutu açıkça tanımlanmalıdır
5- Ciddi istenmeyen etkiler arasında; akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, bakteriyel
kontaminasyona bağlı sepsis, gecikmiş hemoliz, transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı, transfüzyonla
ilişkili graft versus host hastalığı, transfüzyonla bulaşan enfeksiyon hastalıkları, anafilaksi yer alır.

Bu gibi yan etkiler görüldüğünde “Hemovijilans Olay Bildirim” formu doldurularak hemovijilans
hemşiresine gönderilir. Hemovijilans hemşiresi tarafından bir nüshası da Kalite Yönetim Birimine
gönderilir.


