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1.0 AMAÇ  
Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları 

enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden veya diğer tıbbi durumlardan korumak. 

Hastalarımıza gerekli olan tam kan ve komponetlerinin temini, kan grubu, alt kan grupları ve direk coombs gibi 

isteklerine cevap vermek üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda istenen kanların temin edilmesini 

sağlamak. Kan ve kan ürünlerinin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak. Transfüzyon öncesi, transfüzyon 

sırasında ve sonrasında hastanın doğru takip edilmesini sağlamak, oluşabilecek komplikasyonları ve yapılması 

gerekenleri belirlemek.  

Bağışçıyı direk etkileneceği zararlardan korumak, hastayı bağışçıdan kaynaklanan enfeksiyon ve ilaç yan 

etkilerinden korumak. Donör sorgulama formunun eksiksiz doldurulmasını sağlamak. Transfüzyon Merkezinde 

miadı dolan, test şüpheli olan ve kliniklerden gelen uygunsuz kanların doğru imha edilmesini sağlamak.  
 

2.0 KAPSAM 

Transfüzyon Merkezi Çalışanları, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Ameliyathane, Acil servis, Diyaliz, Donör ve 

Hastaları kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR  
✔ Başhekim  

✔ İdari Mali İşler Müdürü  

✔ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  

✔ Sorumlu Hekim  

✔ Transfüzyon Hekimi  

✔ Hekimler  

✔ Laboratuvar Teknisyenleri  

✔ Sorumlu Hemşire  

✔ Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru/ATT/Anestezi Teknisyeni  

✔ Sekreterler  

✔ Taşıyıcı Personeller 
  

5.0 TANIMLAR  

Hemovijilans: Kan bağışçısı yada alıcılarında ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının 

epidemiyolojik takibinin bütünüdür. 

Problemsiz Donör: Kan Bağışçı Sorgulama Formu’nun 1.inci sorusunun cevabı “evet” diğer soruların cevabı 

“hayır” ise problemsiz donördür.  

BKM: Bölge Kan Merkezi 

TM: Transfüzyon Merkezi 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Fethiye Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezi; “Transfüzyon Merkezleri Ruhsat Yönetmeliği”ne uygun olarak 

laboratuar, donasyon odası ve personel odasından oluşmaktadır. 

Transfüzyon Merkezimizde, Hemşire,  Sağlık Memuru, Laboratuar Teknisyeni,  Sekreter görev yapmaktadır. 

Hastanemiz Transfüzyon Merkezinde; Kızılay Bölge Kan Merkezinden, Eritrosit süspansiyonu, Trombosit 

süspansiyonu, TDP ve ihtiyaç halinde özellikli kan ve kan ürünlerinin tedariği yapılarak ilgili testler uygulanıp 

kullanımı sağlanmaktadır. Bunun dışında ihtiyaç halinde, gerekli prosedürler uygulanarak Tam Kan donasyonu 

gerçekleştirilmektedir. Transfüzyon Merkezi Laboratuvarımızda Cross match testi, kan grubu, yeni doğan kan 

grubu, DAT, (Direkt Coombs), İndirekt coombs, zayıf D testleri, ilgili SİP’lerde belirtildiği şekilde  yapılmaktadır.  

Transfüzyon Merkezimiz, acil durum dahilinde talep üzerine, civar kamu ve özel hastanelere kan ve kan ürünü 

desteği sağlamaktadır. 

Transfüzyon Merkezimiz, aynı zamanda bölgemizde bulunan talasemili hastalara da haftanın iki günü (Çarşamba 

ve Perşembe) özellikli ürün temin ve uygulamasını gerçekleştirerek hizmet vermektedir. 
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Kızılay’dan Kan ve Kan Ürünleri Tedarik Süreci;  
 Transfüzyon Merkezimizin kan ve kan ürünleri ihtiyaçlarının temini, Denizli Kızılay Bölge Kan merkezi 

tarafından karşılanmaktadır. Olağan şartlarda ürün talep günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olarak 

belirlenmiştir. İlgili günlerde görevli nöbetçi teknisyen, Minimum kan stok seviyesi miktarlarını ve stok ürün 

sayılarını karşılaştırarak ürün ihtiyacını belirler. Daha sonra belirlenen bu ihtiyaçlar, Kızılayın otomasyon 

programı üzerinde bulunan “Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik” modülü kullanılarak talep edilir.   

 Acil durumlarda kan ve kan ürünü tedarik mecburiyeti doğarsa, haftanın her günü 7/24, en hızlı iletişim kanalı 

vasıtasıyla ( telefon, mail, otomasyon vb.) Denizli Bölge Kan Merkezi yetkilileriyle iletişime geçilerek, ürün ve 

transfer şartları konusunda mütabık kalınarak ürün tedariği sağlanır. 

Hastane Servis/Acil Servis/Onkoloji Birimlerinden Gelen Ürün Talep ve Tedarik Süreci; 

    Transfüzyon Merkezimizden ürün talebi olan birimler, HBYS üzerinde çalışan Transfüzyon Merkezi Modülünü 

kullanarak “Kan ve Kan Ürünü İstek Formu” düzenleyip iki adet çıktı alırlar. İstek Formunda hastanın Adı-Soyadı, 

Kan grubu, yattığı servis, talep edilen ürün cins ve miktarının belirtilmiş olduğuna özellikle dikkat edilir. Kan 

grubu belli olmayan istem kabul edilmez. Kan grubu belli olmayan hastalar için, kan ürünü talebinin yanında kan 

grubu test isteminin de yapılması sağlanır. İstek Formu üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, EDTA lı tüpe 

alınmış 2ml hasta kan örneğiyle beraber her iki istek formu da, numuneyi alan hemşire adı-soyadı ve imzası, ilgili 

hekim ad-soyad imzası atılarak transfüzyon merkezine gönderilir. 

İstek formu Transfüzyon Merkezine geldikten sonra görevli personel, geliş saatini istem formu üzerine yazarak kaşe 

ve imzasını atar. Akabinde depo dolaplarından uygun kan ürünü alınarak ES istemleri için Cross Match işlemi 

gerçekleştirilir. Rutin şartlarda Cross-Match işlemi 60-90 dakika arasında gerçekleştirilir. İstem sayısı kadar Cross-

Match yapılıp uygun bulunmuş kanlar, hastane otomasyonu üzerinde hasta adına “rezerve” edilir. Bu süreç sonunda, 

HBYS üzerinde istem yapan birimin bilgi ekranına “Kan Hazır” şeklinde uyarı düşer. Rezerve edilmiş kan ve kan 

ürünü kullanılacağı zaman, ilgili birim, hasta adına çıkarılmış 2 barkodla, personelini  kan taşıma çantasıyla beraber 

Transfüzyon Merkezine gönderir. Transfüzyon Merkezi görevlisi, gelen hasta tanımlama barkodunu kontrol ederek, 

o hasta için daha önceden gelmiş olan “kan ve kan ürünleri istem formu”nu bulur ve talep edilmiş olan ürünü 

kontrol ederek ilgili hasta için rezerve edilmiş ürünü kan dolabının rezerv kanlar için ayrılmış olan kısmından alarak 

taşıma çantasına yerleştirir. Daha sonra numune almak için gelen personel, kan ve kan ürünleri istem formuna ad-

soyad, saat, tarih yazarak imzalar. Aynı şekilde kan merkezi personeli de kanın çıkış saatini yazarak kaşesini basar. 

Bununla beraber transfüzyon merkezi görevlisi hasta için iki adet Kan Transfer ve Transfüzyon İzlem Formu 

düzenler. Hastanın adı-soyadı yazılı barkot ve cross uygun barkot bu form üzerine yapıştırılır, kan ve cross-match 

ile ilgili kısımlar doldurulur ve imzalanarak personele verilir. Bu formun transfüzyon işlemi ile ilgili kısımları, işlem 

esnasında bir hemşire ve bir hekim gözetiminde doldurulur ve imzalanır. İşlem sonrasında bir nüshası Transfüzyon 

Merkezine saklanmak üzere gönderilir. 

Acil Kan Ürünü Talep ve Tedarik Süreci: 

 Acil kan ürünü talep işlemlerinde “Acil Kan Ürünü İstem Formu” kullanılır. Söz konusu form, talep eden birim 

tarafından doldurulur ve  Cross kanı örneğiyle beraber personel vasıtasıyla Transfüzyon Merkezine gönderilir. İlgili 

hekim, acil eritrosit süspansiyonu taleplerinde Cross match testi çalışılmadan ürünü kullanmak isterse, acil istem 

formu üzerinde bulunan “Durumun aciliyetine binaen cross-match testi istemiyorum” kutucuğunu işaretleyerek 

kaşe ve imza atar. Kan merkezi uygun grup kan yoksa O Rh(-) Negatif kan vermek suretiyle acil istemi karşılar. 

Tam Kan Talep ve Tedarik Süreci: 

Tam Kan ürün talebi, diğer ürün taleplerinde olduğu gibi, Kan ve Kan Ürünleri Talep Formu ile gerçekleştirilir. 

İlgili hekim formu doldurarak, özellikle tam kan talep endikasyonunu belirtip süreci başlatır. Talep formu eline 

ulaşan Transfüzyon Merkezi görevlisi, Tam Kan alımlarında; Merkezimiz Kızılay Denizli Bölge Kan Merkezi ile 

iletişime geçer ve hasta bilgilerini ve, tam kan talep endikasyonunu bildirir. Merkezimizin kızılay’ın izni olmadan 

Tam kan alma yetkisi bulunmamaktadır. Kızılay yetkilisi endikasyonu uygun görürse, Transfüzyon Merkezine, 

Kızılay Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi üzerinden 24 saat kullanılmak üzere yetki verir. Bu yetki 

verilmeden Transfüzyon Merkezi tam kan donasyonu gerçekleştiremez. 

  Tam Kan donörleri, öncelikle hasta yakını yönlendirmesi, sonrasında anons sistemiyle bulunur ve Transfüzyon 

Merkezine davet edilir. Gönüllüler, donör olarak kabul edilmeden önce, Kızılay’ın sistemi üzerinden kontrol 

edilerek, önceden donör olarak kabul edilmelerine engel bir durum için kayıt olup olmadığı sorgulanır. Bu 

sorgulama sonrası engel bir durumu bulunmayan gönüllülere, “ Tam Kan Bağışçısı Bilgilendirilmiş Onam Formu” 

eşliğinde gerekli bilgiler verilerek formu imzalaması istenir. Formu imzalayan gönüllülere, doktor odasında, 

 



 Transfüzyon Hekimi tarafından “Kan Bağışçısı Sorgulama Formu” nda bulunan donör uygunluk soruları sorularak 

değerlendirilir ve gerekli muayene işlemleri yapılır. İşlem sonunda gönüllüler Transfüzyon Hekimi tarafından red, 

geçici red yada kabul olmak üzere değerlendirilir ve karar Kızılay’ın sistemine işlenir. Kabul edilen gönüllüler için 

Hastane Otomasyon Sistemi üzerinden Kan Grubu, Anti-HIV, anti- HCV, HbsAg ve VDRL test istemleri yapılır ve 

çalışılır. Transfüzyon Merkezi Hekimi tarafından çıkan sonuçlar değerlendirilir ve uygunluk durumunda donasyon 

işlemine başlanır. 

Taze Donmuş Plazma (TDP) Talep ve Tedarik Süreci;  
 Taze Donmuş plazmalar yeterli stok seviyesinde Kan merkezi derin dondurucularında(-18C ve -25 C)de 

saklanmaktadır. -18C de 3 ay, -25C 3 yıl süreyle saklanabilir. TDP istemleri ve tedariği süreci diğer kan ürünleri 

tedarik süreci ile benzerdir. Ancak TDP’de cross match çalışılmaz. Hasta istemi geldikten sonra hastaya daha önce 

ürün verilmiş mi diye hastane otomasyonundan bakılır. Ürün verilmişse aynı grup TDP eritilir ve yarım saat 

içerisinde servise gönderilir. Daha önce ürün verilmemiş ise tekrar kan grubu teyit edilir. 

Trombosit Talep ve Tedarik Süreci 
Trombosit Kızılaydan hasta adına istenir. Hastanın adı-soyadı ve T.C. si yazılır. Trombositler daha çok 

havuzlanmış ve Aferez Trombosit olarak kullanılmaktadır. İlgili servis hangi ürünü istiyorsa istemini yapar. Kan 

merkezi daha önce ürün verilmiş bir hasta ise direkt istem yapar değilse tekrar kan grubunu teyit eder. Servisten 

kan grubu ister. TDP ve Trombositlerde Cross-Match çalışılmadığı için kan grublarının kontrolünün yapılması 

oldukça önemlidir. Çünkü Kızılay’dan gelen ürün direkt hastaya verilir. Trombositlerin ömürleri alındıktan sonra 5 

gün ve elde edilmesi çok zor olduğu için Trombosit istemlerini takip etmek için Kan merkezi ve ilgili servisin 

sürekli iletişim halinde olması oldukça önemlidir. Herhangi bir ex durumunda hemen trombosit istemi iptal 

edilmelidir. Trombositler hasta adına geldiği için başka hastaya vermekte mümkün olmamaktadır. Bu yüzden 

Trombositlerin takibi ve istem süreci oldukça önemlidir. 

Kan bileşenlerinin rezerve işlemi ve iptali;  
 Ameliyat hazırlığı için rezerve edilen kanlar 48 saat  önceden hazırlatılmalıdır. İstem formuna Rezerve ibaresi 

belirtilmeli kan merkezi ona göre hazırlık yapmalıdır. Negatif bir grupsa mutlaka servisle iletişime geçip kızılay’dan 

hasta adına istenmelidir. Rezerve sonrası kullanılmayan kanlar 72 saat sonra iptal edilip başka bir hastaya hazırlanır. 

Bu süre zarfından önce iptal yapılacaksa mutlaka servis aranmalı ve kan ve ürünü iptal edilmelidir. Kan ve ürünleri 

miatlı ürünler olduğu için sürenin kullanılması oldukça önemlidir. 

Kan ve ürünlerin imhası kan ve ürünlerinin son kullanım tarihleri dolmuşsa ya da torbada patlak ve çatlak mevcutsa 

kan ürünü imha edilip tıbbı atık kutusuna atılır. İmha edilip Tıbbı atık kutusuna atılmalıdır. İmha edilecek ürün 

hastane otomasyon sistemine kaydedilir. İmha nedeni yazılır bir barkod çıktısı alınır. İmha kayıt defterine 

yapıştırılır. İmha tarihi ve nedeni yazılır. 

Kan ve Kan ürünlerinin kaydedilmesi;  

 Kızılay tarafından gönderilen Kan ve Kan ürünleri ilgili nöbetçi tarafından kontrol edilir. Her hangi bir olumsuzluk 

durumu mevcut değilse hastane otomasyonuna kaydedilir. Her ürün için çift barkot çıkartılır. 1 tanesi Kan ve ürünü 

üzerine 1 tanesi de kan kayıt kabul defterine yapıştırılır. 

Tedavi amaçlı Trapötik flebotomi: 

 Kan merkezimiz de Tedavi amaçlı hastadan kan alınıp imha işlemi de yapılmaktadır. Bu işlem ilgili branş hekim 

tarafından istemi yapılıp, hasta barkotla merkezinize gelir. Tansiyon, Ateş vb. vital bulgularına bakılır. Hasta 

mutlaka tok olması gerektiği söylenir. Otomasyon sistemi üzerinden girişi yapılıp 1 ünite taze kan alınıp 

kullanılmamak üzere imha edilir. 

Hastane Dışı Transfer 

 Kan merkezimizde bölgemizde bulunan özel ve diğer ilçe devlet hastanelerinde acil durumlarda Kan satışı 

yapılmaktadır. İlgili hastane merkezimizle önce telefonla bağlantıya geçer. Stok durumuna göre nöbetçi personel 

kanı karşılar ya da karşılamayacağını bildirir. İlgili hastane istek formuyla birlikte uygun Kan taşıma çantasıyla 

personelini gönderir. Personel hasta adına Acil servisten giriş yaptırır. Giriş evrakıyla kan merkezine gelir. Kan 

merkezi otomasyon üzerinden Kan çıkışı yapar. Bir nüsha personele bir nüsha Kan merkezinde dosyalanır. Kızılay 

üzerinden ilgili kan hangi hastaneye satılmışsa Türk Kızılay Kan bileşeni tanımlama sistemi üzerinden transfer 

edilmelidir. 
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Kullanılan Testlerde İnternal ve External (Kalite Kontrolleri): 

 İnternal Kontroller: İnternal kontroller kullanılan cihaza (günlük, aylık ya da kit değişimine göre) yapılır. Manuel 

çalışma solüsyonları ise; eldeki bilinen numuneler ya da pozitif ve negatif kontrollerle doğrulanır  

External kontroller: External kontroller için tedarikçi firmanın anlaşmış olduğu dış kalite kontrol laboratuarı 

tarafından dönderilen external kontrol numunesi çalışılarak sonuçlar çıkarılır. Devamında tedarikçi firmanın istediği 

yol izlenir ve sonuçlarda cihazın uygunsuz sonuçlar verdiği görülürse cihazla yapılan çalışmalar durdurulur. 

Tedarikçi firma ile görüşülerek sorun bildirilir. Çalışılan dış kalite laboratuar uzmanı tarafından dış kalite Takip 

sistemine girilir. Hemde sonuçlar dosyalanır. External Kontroller yılda en az 2 kez çalışılmalıdır. 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


