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1.AMAÇ:
Hastanemiz Kan Transfüzyon Merkezinin güvenli işleyişini ve kan teminini sağlamak.

2.KAPSAM: 
Kan Transfüzyon Merkezini kapsar. 

3.KISALTMALAR: 
    TDP: Taze donmuş plazma
    EDTA: Etilendiamin tetraasetik asit
    CROSS-MATCH:Çapraz karşılaştırma testi
    BKM: Bölge Kan Me rkezi
4.TANIMLAR: 
Transfüzyon merkezi: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan kan ve kan ürünlerini     
bağlı bulunduğu kan merkezinden 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.
Donör: Tamamen kendi özgür iradesi ile hiçbir maddi çıkar beklemeden kan, plazma ve kan komponenti 
bağışlayan kişidir.

5.SORUMLULAR:  
Transfüzyon Güvenliği Komitesi, 
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi,
Tüm birim çalışanları,
Hekimler,
Hemşireler, Ebeler

6.FAALİYET AKIŞI:
6.1.KAN VE KAN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK SÜREÇLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU 
İÇİN SORUMLULUKLAR: 
Kan Merkezi Sorumlusu;
Transfüzyon merkezinin 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 Transfüzyon merkezi için verilen görevlerin takibinden sorumludur.
 Kalite biriminden sorumlu personel ile organize şekilde dokümanların güncel olmasını sağlar. 
 Biyolog ;
 Sorumlu teknisyen olarak görev yapar. 
 Transfüzyon Komitesinde görev alır. 
 Transfüzyon Komitesi sekreteryasını yürütür.
Sorumlu hekim ile birlikte personel çalışma düzeninden,
Acil çantası ve kontrolünden,
Transfüzyon merkezinin temizliğinin kontrolünden ,
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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.
Laboratuvar Teknikeri ve Teknisyenleri;
Transfüzyon merkezinde yürütülen rutin çalışmadan ve bu esnada ortaya çıkan sorunların sorumlulara 
bildirilmesinden, 
Transfüzyon merkezi ile ilgili mevzuata uygun olarak, sorumlular tarafından verilen görevleri yerine getirmekten 
sorumludurlar.

 
6.2. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ, HAZIRLANMASI, MUHAFAZA EDİLMESİ VE TRANSFERİNE YÖNELİK 
SÜREÇLER VE BU SÜREÇLERE İLİŞKİN KURALLAR :

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılayı’na verilmiştir. 
Bu bağlamda kan ve kan bileşenlerinin teminlerinin acil durumlar dışında Türk Kızılayı’ndan karşılanması 
gerekmektedir. Buna istinaden kurumumuz tarafından Türk Kızılayı web sitesinden (http://kansistem. org.tr) kan 
bileşeni istem formu doldurularak kan istemi yapılır. Hafta içi her gün saat 11:00 ‘e kadar Kan Transfüzyon Merkezi
tarafından Kızılay BKM’ye ihtiyaç bildirilir ve gün içinde Kızılay BKM tarafından kan bileşenlerinin transportu 
gerçekleştirilir. Kliniklerden saat 11:00’den sonra bildirilen ve acil olduğu belirtilen durumlarda ve hafta sonunda, 
resmi tatil günlerinde ve ihtiyaç duyulması halinde hastanemizin aracı Kızılay BKM’ye gönderilmek suretiyle kan 
bileşeni temin edilir. Kan bileşenleri Kan Transfüzyon Merkezi tarafından teslim alınırken mutlaka 
Kı zılay BKM’nin gönderdiği “Çıkış Teslim ve Onay Raporu”nda yer alan bileşenlerin sayı ve numaraları kontrol 
edilir. Kan bileşenlerinin Kan Transfüzyon Merkezi çalışanı tarafından teslim alındığı tarih ve saat form üzerinde 
belirtilerek imzalanır ve bir nüshası Kızılay BKM çalışanına teslim edilir. Diğer nüshası Kan Transfüzyon 
Merkezimizde ilgili dosyada saklanır. Bu formun üzerinde ürünlere ait tüm bilgiler yer almaktadır (ISBT no, alınma-
son kullanma tarihi, yapılan ek işlemle r vb). Gelen bileşenler ile form üzerindeki bilgiler arasında bir tutarsızlık 
olması durumunda Kızılay BKM ile iletişime geçilerek problem çözülür. Hastanemizde sadece olağan dışı afet 
durumlarında sağlıklı ve gönüllü her bağışçıdan kan alınır.
Servislerden istenilen kan ve kan bileşenleri uygun olarak hazırlanmaktadır. Cross-Match çalışılması tam otomatik 
cihaz ile ve acil durumlarda manüel olarak (tüp ve jel metodu) yapılmaktadır.
Kızılay dan gelen Eritrosit ve tam kan; kan saklama dolabında 2-8 °C’de saklanır, plazma depfreezde(derin 
dondurucuda) (-30)-(-40)°C’de ve trombosit süspansiyonu trombosit inkübatöründe ajitatörde 20-24°C’de saklanır
ve sıcaklık takip formuyla takipleri yapılarak kayıt altına alınır. Tam kanın kullanım süresi ışınlandığı için 28 gün, 
eritrosit süspansiyonunun kullanım süresi 45 gün (SAG-M’li solüsyon),TDP kullanım süresi 36 ay (3 yıl) ve random 
trombosit süspansiyonu kullanım süresi 5 gündür.
Hastaya kullanılacak kan ve kan bileşenleri hastane otomasyon sisteminden gerekliyse kan teslim defterine kayıt 
edilerek hastane personeline imza karşılığında kan taşıma poşeti ile birlikte teslim edilir.

6.3.KULLANILAN TESTLERİN KALİTE KONTROLÜNE YÖNELİK KURALLAR:
Reaktif ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip edilir. Kalite kontrol testlerinin 
sıklığı, test sayısına göre laboratuvar sorumlusu tarafından belirlenir.

Reagen Pozitif kontrol Negatif kontrol

Anti-A A hücresi B hücresi

Anti-B B hücresi A hücresi
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Anti-D Rh D- pozitif hücre Rh D-negatif hücre

A1 gruplama hücreleri Anti-A serumu Anti-B serumu
B gruplama hücreleri Anti-B serumu Anti-A serumu

Sonuçlar iki ayrı laboratuar personeli tarafından bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

Sonuçların değerlendirmesine yönelik prosedür bulunmalıdır.

 Onaylama işleminde şunların yerine getirilmesi gerekir;

Gelen numunedeki kişiye özel tanımlama numarası, istem formundaki veya
bilgisayardaki numara ile karşılaştırılmalı, etiketlemede ve kayıt safhasında hata
yapılmadığından emin olunmalıdır.

 ABO ve RhD gruplarının, mümkünse elektronik ortamda, daha önce bakılan gruplama
sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulaması yapılmalıdır. Transfüzyondan önce tüm
uyumsuzluklar giderilmelidir.

ABO ve RhD gruplarının, mümkünse elektronik ortamda, daha önce bakılan gruplama
sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulaması yapılmalıdır. Transfüzyondan önce tüm
uyumsuzluklar giderilmelidir.

 6.4. KAN VE / VEYA KAN ÜRÜNÜ İSTEM SÜRECİ :

Hekim öncelikle kan ve bileşenleri istemini hasta tedavi planına istem olarak yazar.
Tranfüzyon merkezinden İstem, doktor tarafından Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu (HBYS) ile yapılır ve kan 
laboratuardan istenilir.
Hastanın “Kan ve Kan bileşenleri İstem Formu” order veren doktor tarafından imzalanmış olmalıdır.
Kan transfüzyonu uygulanacak ve kan örneği alınacak hastanın kimlik bilgileri dosyasından, hasta kimlik 
bilekliğinden ve kendisinden doğrulanır.
Kan ve kan bileşenleri istem formu ile servislerden istenen kanın hastanemiz kan merkezinden karşılanmasına,kan 
saklama dolabında istenilen kan grubundan istenilen miktarda olup olmadığına bakılır.
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.

6.5.TRANSFÜZYON ÖNCESİ HASTANIN İŞLEMLE İLGİLİ RIZASININ ALINMASI :

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

6.6. TRANSFÜZYON ÖNCESİ HASTA ADINA HAZIRLANMIŞ KAN YA DA KAN ÜRÜNÜNE AİT BİLGİLERİN KONTROL  
EDİLMESİ :

 Hastanın ve transfüzyonu yapılacak kan ve kan bileşeninin doğru olarak tanımlanması çok önemlidir. Bu basamak,
kritik bir hatanın saptanabileceği son fırsattır. Bu nedenle bakanlığın yayınlamış olduğu hemovijilans rehberi 
doğrultusunda  1.Kişi hemşire  2. Kişi hekim olmak üzere çapraz karşılaştırma test sonucu ile karşılıklı kontrol 
edilerek uygulanmalıdır. Bu uygulamada;  
Hastanın adı soyadı ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) sorularak, kan bileşeni uygunluk raporundaki kimlik bilgileri ile 
karşılaştırılmalıdır.
Kan ve/veya kan ürünün türü ve miktarı,Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır.
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Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki etikette yazan kan grubu 
karşılaştırılmalıdır.
Kan bileşeni uygunluk raporundaki kan ünite numarası ile kan ünitesi üzerindeki numara karşılaştırılmalıdır.
Kan ünitesi üzerinde “çapraz karşılaştırma uygundur” ifadesi görülmelidir.
Çapraz karşılaştırma istenmediyse grup kontrolü yapılmalıdır.
Uygunluk testleri tamamlanmadan verilmiş kan ünitesi üzerinde bu durum açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
Kan ünitesi üzerindeki son kullanım tarihinin geçmemiş olduğu kontrol edilmelidir.
Hekimin hastaya verilecek kan bileşeni ve miktarı ile ilgili istemi görülmelidir.
Transfüzyona başlanmadan önce, hastanın başlangıç vücut ısısı, kan basıncı, nabız ve solunum sayısı kaydedilir. 

6.7. KİMLİK DOĞRULAMASI : 

Transfüzyona başlamadan önce,transfüzyonu uygulayacak klinik hemşiresi tarafından hastanın adı soyadı ve 
doğum tarihi (gün, ay, yıl) ve protokol numarası sorularak, kan bileşeni uygunluk raporundaki kimlik bilgileri ile 
karşılaştırılmalıdır.

6.8. TRANSFÜZYON SÜRESİNCE HASTALARIN İZLENMESİ : 

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 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 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.

6.9. TRANSFÜZYON REAKSİYONU DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER:

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:  
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 Transfüzyon hemen durdurulur.

 İntravenöz yol %0.9 NaCl solüsyonu ile açık tutulur.

 Doğru kan ünitesinin doğru hastaya veridiğinden 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)

6.10.PEDİATRİK KULLANIM İÇİN  KAN BİLEŞENLERİNİN HAZIRLANMASINA YÖNELİK KURALLAR:

Eritrosit konsantresi, buffycoat uzaklaştırılmış eritrosit konsantresi, ek solüsyonlu eritrosit
konsantresi, buffycoat uzaklaştırılmış eksolüsyonlu eritrosit konsantresi, lökositi azaltılmış
eritrosit konsantresi, lökositi azaltılmış ek solüsyonlu eritrosit konsantresi ve taze donmuş plazmanın ve 
trombosit konsantrelerinin (aferez dahil) küçük hacimlere bölünmesi
işlemidir.
Kan bileşenlerinin tercihen kapalı sistemler kullanılarak 3-8 ek torbaya bölünmesiyle
hazırlanırlar. Oluşturulan ürünlerin hacimleri 25-100 mL arasında değişir. Açık sistem
kullanılırsa saklama süresi 4 saate iner. Bu süre amaca hizmet etmeyeceği için steril hortum
birleştirme cihazlarının kullanımı önerilmektedir. Böylece bileşene özgü saklama süreleri
muhafaza edilmiş olur.
Bölünmüş kan bileşenleri; yenidoğanlar, intrauterin transfüzyonlar, kardiyak yüklenme
riski içindeki kalp ve böbrek yetmezliği olan hastalar için hazırlanır. Bölme işlemi, bileşen
hazırlandığı sırada bu iş için üretilmiş özel torba sistemleri ile yapılabileceği gibi
kullanılacağı sırada isteğe binaen de yapılabilir.

6.11.KLİNİK ACİL DURUMLARDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARINA YÖNELİK KURALLAR:

Acil transfüzyon, transfüzyonun gecikmesi halinde hasta yaşamının tehlikeye gireceği
durumlarda yapılır. Mutlak gereklilik yoksa acil transfüzyon yapılmamalıdır. Hastane transfüzyon komitesi acil 
durumlarda kan bileşeni istemi ile ilgili kolay anlaşılan ve
Akış Şeması-1.1 ile uyumlu bir prosedür oluşturur ve yayınlar. Acil durumların derecesini tanımlamak için 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş aşağıdaki terminoloji kullanılır;

Çok acil: Kan bileşeni 15 dakika içinde temin edilmelidir.

Acil: Kan bileşeni bir saat içinde temin edilmelidir.

Öncelikli: Kan bileşeni 3 saat içinde temin edilmelidir.
Acil transfüzyona karar veren doktor veya ekibinden birisi TM ile temas kurar ve yukarıdaki terminolojiyi 
kullanarak durumu bildirir. Acil olarak kan bileşeni temin etmek için kan bileşeni istem formunun “Bölüm-B; 
Acil Talep” kısmı kullanılır. Böyle bir formun kullanılması, durumun aciliyetini gösteren ilk uyarıdır. Bu form 
transfüzyon merkezine ulaşır ulaşmaz hemen işleme konulur. Bu nedenle bu formun eksiksiz doldurulması çok
önemlidir. Acil kan bileşeni istem formlarında aciliyetin derecesi (çok acil, acil, öncelikli) belirtilmelidir. Bu 
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bilgiler TM’ne transfüzyon öncesi testler için zaman kazandırır. Çok acil durumlardaki telefon ile yapılan 
isteklerde hasta kimlik bilgileri, gereken kan bileşeni sayı ve tipine ait bilgiler tam olarak bildirilir ve en kısa 
sürede kan bileşeni istem formu düzenlenerek TM’ne gönderilir.
Acil durumlarda hastanın adı, yaşı, tanısı, hatta kan grubu (bilinmediği veya acele edildiği için) yazılmamış 
olabilir. Fakat hastanın protokol numarası, hangi bileşenden kaç ünite istendiği, istemin yapıldığı saat ve kan 
bileşeninin kullanılacağı saat (aciliyetin derecesi) mutlaka yazılmalıdır. Hastanın adının ve kan grubunun 
bilinmediği durumlarda protokol numarasının yazılması hayati önem taşır (hastayı doğru tanımlamak ve 
hataları önlemek için bileklik sistemi kullanılır, şuuru kapalı ve kimlik bilgileri saptanamayan hastanın
varlığında her sağlık kuruluşu bu tarz hastanın bilekliğine yazılacak bilgileri standart hale getirecek bir 
prosedürü belirler ve uygular). Bu hastanın kimlik bilgileri belirlenir belirlenmez ilgili birimler bilgilendirilerek 
en az iki kişi tarafından yapılan doğrulama sonrasında bileklik değiştirilir.
Acil durumlarda, transfüzyon öncesi uygunluk testleri tamamlanmadan kan bileşeninin klinik kullanımı 
gerekebilir. Çapraz karşılaştırması yapılmamış kan bileşeninin şiddetli transfüzyon reaksiyonu riski taşıdığı 
bilinerek, kullanımının sadece yaşamı tehdit eden durumlarla sınırlandırılması gerekir. Böyle bir uygulamanın 
tüm sorumluluğu endikasyonu koyan hekime aittir. Endikasyon, tıbbi kayıtlarda bulunmalı ve istek formunda 
klinik hekimin ad-soyad ve imzası yer almalıdır. Bu imza ile doktor, acil kan bileşeni temini sırasında bazı 
tetkiklerin yapılmayacağını bildiğini ve sorumluluğu aldığını onaylamış olur.
Transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin temeli; alıcı ve vericinin kan grubu uygunluğudur.
Acil durumlarda her iki kan grubuna bakılarak çapraz karşılaştırma yapılmaksızın ABO-RhD
uygunluğu ile transfüzyon yapılabilir. Hastanın eski kayıtları ya da bilinen kan grubu beyanı doğrultusunda 
transfüzyon yapılamaz. Çapraz karşılaştırma testini yapıp yapmamak durumun aciliyet derecesine bağlıdır.
Transfüzyon merkezine kaç ünite kan bileşeni istendiği ve bunları hazırlamak için ne kadar süre tanındığı bilgisi
verilmelidir. Örneğin çok acil transfüzyonlarda; transfüzyon, numune tüpüne kan alınmasından sonra 15 
dakika içinde başlamalıdır. Hastanelerin stoklarında acil transfüzyon için en az 2-6 ünite O RhD negatif eritrosit
konsantresi ve AB grubu taze donmuş plazma bulunmak zorundadır. Bu bileşenler hasta ile aynı gruptan kan 
bileşeni bulunana kadar çapraz karşılaştırma yapılmaksızın kullanılabilir. Eğer hastaya 5 üniteden daha fazla O 
RhD negatif eritrosit konsantresi transfüze edilmiş ise transfüzyona O RhD negatif eritrosit konsantresi ile 
devam edilir. Aynı durumdaki bir hastada plazma ve trombosit ihtiyacı AB grubu (Rh uygunluğu aranmaksızın) 
TDP ve trombosit ile karşılanabilir. Bahsi geçen tabloda asla O grubu tam kan KULLANILMAMALIDIR.
Acil durumlarda hastadan alınan kan numunesi etiketlerinde hastanın adı-soyadı (biliniyorsa), protokol 
numarası ya da hastayı tanımlayacak bilgiler bulunmalıdır. Kan numunesi, tedaviye başlanmadan önce 
alınmalıdır.
Tüm acil transfüzyon işlemleri karar veren doktor tarafından, aciliyet derecesi, endikasyonu, bileşen seçimi ve 
miktarı dahil kayıt altına alınır.
Çok acil durumlardaki telefon ile yapılan isteklerde isteği yapanın ve hastanın kimlik bilgileri, gereken kan 
bileşeni sayı ve tipine ait bilgiler tam olarak kaydedilir. Yazılı istem belgesi gelmeden yapılan kan bileşeni 
çıkışlarında bu husus da kayıt altına alınır. Acil transfüzyon için hastadan gönderilen kan numunesinin TM’ye 
geldiği ve hastaya kanbileşeni çıkışının yapıldığı zaman da kayıtlarda görülmelidir.
Transfüzyon acil koşullarda yapılmış olsa dahi mevcut numune ile en kısa zamanda kan grubu tiplendirilir ve 
çapraz karşılaştırma yapılır. Çıkışı yapılan kan bileşenlerinin hortum segmentleri uygun koşullarda 7 gün 
saklanır.

6.12.POTANSİYEL  BULAŞTIRICI BAĞIŞLARIN (HIV,HCV VEYA HBV) TESPİTİ,BİLDİRİMİ VE İZLENMESİNE 
YÖNELİK KURALLAR:

Genel prensipler
 Tarama testleri sonuçlanıncaya kadar bağışçıya ait kan ve kan bileşenleri karantinada muhafaza edilir.
Tarama testleri ve tekrarlayan reaktiflik durumunda uygulanacak doğrulama testleri sonuçlanıncaya kadar 
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bağışçı, yeni bir kan bağışı yapmasını engelleyecek şekilde bloke edilir.
Tarama testleri (ilk tarama testi ve tarama testinin reaktif bulunması durumunda gerçekleştirilmesi gereken 
tarama testi tekrarları) ve doğrulama testleri bağışçıdan elde edilen ilk kan numunesine (aynı primer tüpteki 
numune) uygulanır.
Test kiti üreticisinin tanımladığı “geçersiz (invalid)” tarama ve doğrulama testi sonucu, test sonucu olarak 
kabul edilmez, üreticinin önerileri doğrultusunda test tekrarlanır. Bu test tekrarı, aşağıda tanımlanan tarama 
testi tekrarı olarak kabul edilmez.
Test kiti üreticisinin tanımladığı belirsiz (üretici firmanın nonreaktif /negatif ya da reaktif/pozitif olarak 
tanımlanamayan sonuçlara yönelik kullandığı terminolojiye göre; “gray-zone”, “indeterminate”, “uncertain”, 
“indefinite” vb.) tarama testi sonucu “reaktif” olarak kayıt edilir. EIA/CLIA yöntemleri ile gerçekleştirilen 

tarama testlerinde eğer test kiti üreticisi “belirsiz” test sonucu tanımlamamış ise test eşik değerinin %10’una
denk gelen sonuçlar “belirsiz” olarak kabul edilir ve numune tarama testi sonucu “reaktif” olarak kayıt 
edilir.Kan hizmet birimi, geçersiz ve belirsiz test sonucu olan numunelerin yukarıda tanımlandığı şekilde kayıt 
edilmesi konusunda yazılı kayıtlarında, otomasyon programında ya da cihaz yazılımında gerekli düzenlemeleri 
yapar ve yaptığı düzenlemenin sağlıklı olarak çalıştığını kanıtlayacak şekilde valide eder.

Tarama Testi Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler
İlk çalışmada tarama testi nonreaktif olarak belirlenen numunenin tarama testi sonucu “nonreaktif” olarak 
kayıt edilir, kan bileşenleri serbest bırakılır.
 İlk çalışmada tarama testi reaktif olarak belirlenen numuneye (aynı numuneye, aynı test yöntemiyle, kan 
hizmet biriminde testin uygulandığı aynı cihazdan birden fazla bulunması durumunda iki farklı cihazda) iki kez 
daha tarama testi uygulanır (çift çalışma);

Tekrar edilen testlerin her ikisinin de nonreaktif bulunması durumunda; kan bileşenleri serbest bırakılır, 
bağışçının blokajı kaldırılır.

Tekrar edilen testlerin herhangi birinin ya da her ikisinin reaktif bulunması “tekrarlayan reaktiflik” olarak 
tanımlanır. Tarama testinde tekrarlayan reaktiflik saptanan bağışçının kan bileşenleri imha edilir. Numune, 
doğrulama laboratuvarına gönderilir, doğrulama testleri sonuçlanıncaya kadar bağışçının blokajı sürdürülür.

Doğrulama Testi Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler
Yalnızca tarama testinde tekrarlayan reaktiflik saptanan numuneye doğrulama testi/testleri uygulanır. 
Numunenin doğrulama testi sonucu “negatif”, “pozitif” ya da “belirsiz” olarak kayıt edilir. Doğrulama testinde 
geçersiz (invalid) sonuç alınması durumunda bağışçıdan yeni bir numune alınarak doğrulama testleri 
tamamlanır.
Doğrulama testinin “negatif” bulunması durumunda;
Bağışçının blokajı kaldırılır. Bağışçı, kendisi talep ettiği takdirde bilgilendirilir.
 Doğrulama testinin “pozitif” bulunması durumunda;
Bağışçı “kalıcı ret ”kapsamına alınır ve bilgilendirilir. HIV veya hepatit C testi pozitif olan bağışçıdan öncelikle 
bağışçı/test sonucu bağlantısını doğrulamak için yeni bir numune alınır (doğrulama testinin sonuçlandığı 
günden itibaren en geç bir hafta içinde) ve yeni numunede yeniden “pozitif” sonuç alınması durumunda 
bağışçı bilgilendirilir. Primer numune (bağış sırasında alınan numune) ile bağışçıdan alınan yeni numunenin 
test sonuçları arasında uyumsuzluk olması durumunda uyumsuzluğun kaynağı araştırılır (tüp/torba karışımı vb.
uygunsuzluklar araştırılır, tüm kayıtlar kontrol edilir, gerektiğinde mevcut ve yeni numunelerle testler
tekrarlanır vb.).
Doğrulama testinin “belirsiz” bulunması durumunda;
Bağışçının blokajı sürdürülür, bağışçı tarama ve doğrulama test sonuçları hakkında bilgilendirilir. Doğrulama 
testinde “belirsiz” sonuca yol açan nedenler hakkında bağışçıya bilgi verilir ve bu belirsizliğin gidermek için 
yeni bir numune ile doğrulama testinin tekrarlanacağı, ancak bu süreçte kan bağışı yapamayacağı açıklanır. 
Yeni numunenin alınabileceği süre tanımlanır, randevu zamanı ayarlanır.
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HIV doğrulama testi “belirsiz” vakalarda;
 Doğrulama testinin sonuçlandığı günden itibaren en geç bir hafta (7 gün) içinde yeni bir numune alınır.
Hepatit B veya hepatit C veya sifiliz doğrulama testi “belirsiz” vakalarda; 
Bağışçının ilgili bağış (son bağış) tarihinden itibaren en erken 2 ay (sekiz hafta) sonra yeni bir numune
alınır.
Yeni numunede doğrulama testi aynı yöntem ile tekrarlanır;

 Yeni numunenin doğrulama testi sonucu “negatif” ise; bağışçının blokajı kaldırılır, bağışçı test sonucu
hakkında bilgilendirilir ve bundan sonraki dönemde kan bağışı
yapabileceği açıklanır.

 Yeni numunenin doğrulama testi sonucu “pozitif” ise; bağışçı “kalıcı ret” kapsamına alınır ve 
bilgilendirilir.

 Yeni numunenin doğrulama testi sonucu “belirsiz” ise; bağışçı “kalıcı ret” kapsamına alınır ve 
bilgilendirilir.

Son bağışında tarama testinde tekrarlayan reaktiflik saptanan bağışçının önceki bağışlarına ait test kayıtları 
incelenir. Önceki bağışlara ait kayıtlarda aynı tarama testi türü için “tekrarlayan reaktiflik” kaydı var ise bu 
durum “bağışlar arası doğrulanmamış tekrarlayan reaktiflik” olarak tanımlanır. Bu durumda, son bağışa ait 
doğrulama testlerinde “belirsiz” ya da “negatif” sonuç alınmış olsa bile, bağışçı “kalıcı ret” kapsamına alınır ve 
bu kapsamda bilgilendirilir.
Doğrulama testi “pozitif” bulunan bağışçı için ”bağışçıdan hastaya iz sürme” süreci başlatılır.

6.13. İADE EDİLEN ÜRÜNLERİN İADE KABUL ŞARTLARI : 

Kan ve kan bileşenleri transfüzyona kadar kan merkezinde saklanır. Yetkilendirilmiş personel tarafından yapılan 
nakil sırasında, eritrosit süspansiyonları, 2-8 ’C nin arasında korunmalıdır. Eritrosit ürünlerin ısısı 2 ’C nin altına 
inmemeli ve 8 ‘C nin üzerinde olmamalıdır. Bu nedenle de kan merkezi dolabından çıktıktan sonra kullanılmayan 
kan 30 dakika içinde kan merkezine geri dönmüş olmalıdır.Bu saatten sonra gelen kanlar kan merkezinde imha 
edilir. Trombositler, 22-24 ‘C de ve trombosit ajitatöründe korunur.Servise gönderilen trombosit süspansiyonları 
da 30 dakika içinde takılmayacaksa imha için kan merkezine gönderilmelidir. TDP, 37°C su banyosunda poşet veya 
kılıf içerisinde eritilerek kullanılır. Labil faktörler için plazma eritildiğinde hemen kullanılmalı,buzdolabında 
saklanmamalıdır. Eritildikten sonra buzdolabı rafında (2-6 °C ) 24 saat stabildir.Eritildikten sonra buzdolabında 24 
saat beklediği halde takılmayan TDP ler kan merkezine gönderilerek imha olunur. Ancak asla tekrar 
dondurulmamalıdır.

6.13.KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİE İLİŞKİN İADE VE RET KRİTERLERİ:

Bileşen teslimi, reddi ve iadesi ilgili süreçler kalite yönetim ve hemovijilans sisteminin önemli parçalarıdır. TM ve 
BKM, bu süreçlerin her biri ile ilgili SİP’ler oluşturur, dokümante eder ve süreçlerin her aşamasını kayıt altına alır 
ve saklar.
Kan bileşenleri, dağıtım öncesi gözle incelenir. Standartlara uymayan bileşenin dağıtımına izin verilmez. Bir kan 
bileşeni, konuyla ilgili bir protokol olmadıkça ve geri verildiğinde standartlara uygun koşullarda saklandığı 
kanıtlanmadıkça tekrar dağıtılmak üzere geri alınmaz. Eğer uygun koşullarda saklandığı için geri alınmış ise, kan 
bileşeninin tekrar dağıtımından önce bir kez daha incelendiği kayıtlarda gösterilir.
Bileşenler, BKM ve TM arasında yapılan sözleşme ve eklerine göre teslim edilir ve teslim alınır. Teslimat sırasında 
uygunluk karşılıklı olarak gözden geçirilir. Bileşenlerin gereklilikleri karşılamadığı durumlarda, kabul edilmeme 
nedeni tutanak altına alınır.
Gereklilikleri karşılamadığı sonradan anlaşılabilecek bileşenlerin iadesi (direkt coombs pozitifliği, grup tipleme 
hatası, etiket hataları, lipemik ya da pıhtılı bileşen vb.) BKM ve TM arasında yapılan sözleşme ve ekleri 
doğrultusunda “hata bildirim formu” ile yapılır.
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BKM, hata kaynağını araştırır, iade gerekçesine yönelik doğrulama işlemlerini gerçekleştirir ve elde edilen 
sonuçları TM’ye bildirir.

 6.14.İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN ÜRÜNLERİN İMHA USUL VE ESASLARI : 

Kızılay dan temin edilen kan ve kan bileşenleri  kan dolaplarına konulmaktadır.İsteme göre dolaplardan alınarak 
servislere gönderilmektedir. Hastalara kullanılmayan kanlar, başka hastalara testleri yapılarak verilmek üzere kan 
saklama dolabına geri konulmaktadır. Kanların miadı doldu ise imha edilmektedir. Saklama ve transfer koşullarının
sağlanmadığı tespit edilen ürünler ile kan merkezinde miadı dolan ve testleri şüpheli kanların kayıt edilerek imhası 
yapılır. Farklı nedenlerden dolayı kan merkezinden alındığı halde takılmayan kan ve kan ürünlerinin imhası her 
ürüne göre değişmektedir. 
Tam kan ve eritrosit süspansiyonları: Ürünün kan merkezinden servise çıkışı yapılmış ise uygun koşullar ve 2-8 
derecede saklanan kanların kan merkezine iadesi kabul edilir. Transfüzyon başlayıp daha sonra reaksiyon oluşan 
hastalarda, hasta kan numunesi ile torba numunesinin tahlilleri yapılmak üzere kan merkezine gönderilir. 
Uygunsuzluk varsa imha edilir. Uygunsuzluk yoksa ilgili klinik karar verir. 
Taze donmuş plazmalar: Kan Merkezinde plazma eritme cihazlarında eritildikten sonra servise gönderilir, hemen 
takılır. Takılmaz ise, sistemde çıkış saati yazılı olduğundan, bu saatten itibaren 24 saat içinde klinikte buzdolabında 
saklanmak kaydıyla kullanılabilir. 24 saati aşarsa imha edilir. Kesinlikle tekrar dondurulmaz ve iade alınmaz.
Trombosit veya trombosit süspansiyonları: Kan Merkezindeki ajitatör cihazından çıktıktan sonra hemen 
kullanılmalıdır.15 dk. içinde Kan Merkezine gönderilirse ajitatör cihazında miadı dolana kadar saklanır. 15 dk. dan 
fazla klinikte kullanılmadan bekleyen trombositler imha edilir.

İmha veya kontrol için gönderilen kan veya kan ürünleri, kan tranfüzyon takip formu ile birlikte transfüzyon 
merkezine gönderilir.  İmhası yapılan kan ve kan ürünleri çift kırmızı tıbbi atık torbalarına atılır.

Eritrosit süspansiyonu hazırlandığında ayrılan plazmalar -30°C ve altındaki °C de derin dondurucuda 36 ay 
muhafaza edilir.  Tam kan saklama dolabında (+2) – (+6) °C de saklanır ve sıcaklık takip formu ile takibi yapılır.
 Son kullanma tarihi geçmiş, hemolizli, lipemik, olan kanlar ve 4 saatten fazla süren transfüzyonlar sonrası kanlar 
çift kırmızı tıbbi atık torbasına konularak imha edilir.  ELİSA tarama testlerinden (HBsAg, HCV, HIV, VDRL) herhangi 
biri pozitif bulunan kanlar defterlere ve hastane otomasyon sistemine imha nedeniyle birlikte kayıt yapıldıktan 
sonra tıbbi atık poşetine atılır.

6.15.EKİPMANLARIN KULLANIMI,TEMİZLENMESİ,BAKIMI VE KALİBRASYONUNA İLİŞKİN KURALLAR:
Tüm ekipman, belirlenen amacına uygun olarak tasarlanmalı ve kurulmalı; bağışçılar, personel ya da kan 
bileşenlerine yönelik herhangi bir tehlike oluşturmamalıdır. Etkili temizlik gerçekleştirilmeli ve kan toplama sistemi
ile direk temasta bulunan tüm alanlara dezenfeksiyon uygulanmalıdır.
Ekipman, çevresel alanlardan (örneğin, direk güneş ışığı) negatif olarak etkilenmeyen uygun bir alanda 
yerleştirilmelidir.

Kalibrasyon ve Bakım

Kanın toplanması, ayrıştırılması ve kalite kontrol testi için kullanılan ölçme araçları ve sistemleri (ısı denetimi 
gerektiren araçlar, zaman denetimi gerektiren araçlar, pipetler, denge, ve tartı aletleri, hemoglobin ölçme araçları 
v.b) bir plan dahilinde üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak kalibre edilmelidir. 
Kalibrasyon, belirlenen standart işletim prosedürlerine ve yasal düzenlemelere göre gerçekleştirmeli ve kayıt altın 
alınmalıdır.
Bakım, temizlik ve ayar işlemleri düzenli olarak yapılmalı ve kaydedilmelidir. Ekipmanın bakımı, plan çerçevesinde 
periyodik aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Aralıklar, ekipman imalatçısının talimatına göre tanımlanmalıdır. 
Ekipman üreticisi tarafından aralıkların belirlenmediği yerlerde bakım en az yıllık olarak yapılmalıdır (farklı 
aralıklar, risk değerlendirme bazında tanımlanabilir). Tüm bakım çalışmaları dokümante edilmelidir.
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Dışarıdan alınan teknik hizmetlere ilişkin bakım raporları, kan hizmet biriminin personeli tarafından, bakım 
çalışmalarının sonucunda yapılması gereken bir işlem olup olmadığına karar vermek üzere kontrol edilmeli ve 
onaylanmalıdır. 
Bakım kayıtları, ne tür bir kontrol yapıldığını açıklayacak nitelikte yeterli bilgi içermelidir. 
Bakım, yedekleme sistemleri de dâhil olmak üzere düzenli olarak kullanılmayan ekipmana da uygulanmalıdır. 
Hatalı ya da bozuk ekipman, anlaşılır bir şekilde etiketlenmeli ve mümkünse çalışma alanından
çıkarılmalıdır.
 Tüm önem arz eden laboratuvar ekipmanı ya da sistemler için mümkün olduğunca yerinde bakım ve müdahale 
yapılmalıdır. Ancak yerinde bakım veya müdahale gerçekleştirilemez ise; bu durum kayıt altına alınmalı ve hizmete
sokulmadan önce beklenen performansa sahip olup olmadığını saptamak üzere tekrar değerlendirilmeye
tabii tutulmalıdır.
Her türdeki ekipman için, ekipmanda meydana gelecek bozukluk ya da işlev kaybı durumunda yapılacak işlemleri 
tanımlayan talimat ve SİP’ler hazır bulundurulmalıdır.
Genel olarak fonksiyon testleri, ekipmanın transportu sonrası da gerçekleştirilmelidir.
Kullanım, bakım, hizmet, temizliğe ilişkin talimatlar, kullanıcının anlayacağı dilde hazırlanmış olmalıdır.

Temizlik
Ekipman temizleme yöntemleri belirlenmeli ve SİP’ler ile tarif edilmelidir. 
Ekipmanın temizliği, imalatçının talimatları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 
Kan toplama sistemleri ile direk temasta bulunan tüm yüzeyler için mutlaka düzenli temizlik ve dezenfeksiyon 
planı oluşturulmalıdır (örneğin; santrifüj, separatör, depolama rafları vb.) ve bu amaçla onaylı dezenfektanlar 
kullanılmalıdır. 
Temizlik prosedürleri, ekipman ya da kan bileşenleri üzerinde olumsuz etki yaratmamalıdır.
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