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1.AMAÇ
Kan transfüzyon sürecinde istenmeyen reaksiyon ve olayların tekrarını engelleyerek kan bağışçısının ve alıcının
(transfüzyonun) güvenliğini arttırmaktır.

2.KAPSAM
Transfüzyon sürecini kapsar.
Hemovijilans;  kan  ve  kan  bileşenlerinin  toplanmasından  alıcıların  takibine  kadar  tüm transfüzyon  zincirini
kapsayan, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından kaynaklanan beklenmeyen veya
istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların oluşumunu veya tekrarlanmasını
önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme prosedürleridir. Hemovijilansın temel amaçları şunlardır; 
 Kan bağışı veya transfüzyonla ilgili istenmeyen olay ve reaksiyonlar hakkında güvenilir bilgiye ulaşmak, 

 Kan bağışı ve transfüzyon sürecindeki hatalı  uygulamalar ile istenmeyen olay ve reaksiyonların tekrarının
engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 

 Hastane ve kan hizmet birimlerini, istenmeyen olay ve reaksiyonların birçok kişiyi etkileyebileceği konusunda
uyarmak (enfeksiyon hastalıklarının bulaşı, kan bağışı ve transfüzyonu sırasında kullanılan tıbbi cihaz, materyal,
ekipman hataları vb.). 

2. TANIMLAR 

2.1 İstenmeyen Olay 
Kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve transfüzyon süreci ile
ilgili olarak ortaya çıkan ve bağışçı veya alıcıda istenmeyen reaksiyona yol açabilen durum olarak tanımlanır.

2.1.1 İstenmeyen Ciddi Olay 
Kan veya kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve transfüzyon süreci
ile ilgili olarak ortaya çıkan, bağışçı veya alıcıda ölüme veya hayati tehlikeye, kalıcı ve belirgin sakatlığa veya iş
görmezliğe veya hastaneye yatma veya hastanede kalma süresinin uzamasına neden olabilen durum olarak
tanımlanır.  Transfüzyon  zincirinin  herhangi  bir  adımında  karşılaşılan  uygunsuzluk,  hata  veya  olay  olarak
sonuçlanabilir. Örneğin: ABO tiplemesinde hata, kan bileşenlerinin veya kan örneklerinin yanlış etiketlenmesi,
dolap sıcaklığında bir sorun gibi. Genellikle SİP’e uyulmamasının sonucu olarak ortaya çıkar.
 
2.1.2 Ciddi Olaysız Transfüzyon Hataları 
İstenmeyen olayların diğer bir alt grubudur. Yanlış, uygunsuz veya yetersiz bileşenin transfüzyonuna rağmen
alıcıda istenmeyen duruma yol açmamış olan hatalar olarak tanımlanır. Örneğin ABO uygun bileşenin çapraz
karşılaştırma  yapılmadan  transfüzyonu  veya  talep  edilmiş  olmasına  rağmen  bileşenin  ışınlanmadan
transfüzyonu gibi.

2.1.3 Yanlış Transfüzyon 
Hasta için transfüzyon uygunluk gerekliliklerini yerine getirmeyen veya bir başka hasta için hazırlanmış kan ve
kan  bileşenlerinin  transfüzyonudur.  Transfüzyon  hataları  (yanlış  transfüzyon)  genellikle  standart  işletim
prosedürlerinden veya hastane politikalarından sapmalar  sonucu oluşmaktadır.  İstenmeyen reaksiyona yol
açabildiği gibi herhangi bir reaksiyona neden olmayabilir (ciddi olaysız transfüzyon hataları)
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2.1.4 Ramak Kala 
Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylardır. Bu durum kan bileşenlerinin transfüzyonu öncesinde fark edilen
bir durum olarak tanımlanabilir.  Böylece alıcının sağlığını  tehdit etmez.  Transfüzyon yapılması  durumunda,
istenmeyen yan etkilere yol açabilecek olan hatalı kan grubu tayini, eritrosit antikorunun tespit edilememesi,
yanlış,  uygunsuz  veya  yetersiz  bileşenin  alınması,  kullanıma  sunulması  gibi  hataların  transfüzyon
gerçekleşmeden tespit  edilmesidir.  Bir  transfüzyon hatası  olmasına rağmen istenmeyen ciddi  olaya  neden
olmayan ‘gerçekleşmesi son anda önlenmiş olayların bildirilmesi, klinik transfüzyon uygulamalarındaki zayıf
noktaların  saptanmasına  yardımcı  olacağı  için  önemlidir.  Bu  nedenle  hemovijilans  sistemi  ”ramak  kala”
olayların bildirimini zorunlu tutar. 

2.2 İstenmeyen Reaksiyon 
Kan bağışı sırasında bağışçılarda veya kan veya kan bileşeninin transfüzyonu ile ilişkili olarak hastada ortaya
çıkan beklenmeyen ve istenmeyen durumdur. Bu durum şart olmamakla beraber istenmeyen olayın sonucu
olabilir.
2.2.1 İstenmeyen Ciddi Reaksiyon 
Kan ve kan bileşenlerinin toplanması veya transfüzyonu ile ilişkili olarak bağışçıda veya alıcıda ortaya çıkan
ölüme  veya  hayati  tehlikeye,  kalıcı  ve  belirgin  sakatlığa  veya  iş  görmezliğe  veya  hastaneye  yatma  veya
hastanede kalma süresinin uzamasına neden olabilen durum olarak tanımlanır. Gerek istenmeyen olay veya
istenmeyen reaksiyon, gerekse gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar olsun söz konusu uygunsuzluklara
yönelik  düzeltici/önleyici  faaliyet  ilgili  birim tarafından  oluşturulur.  İstenmeyen reaksiyon ve  olayların  kök
neden analizi yapılırken kök nedenler; materyal, ekipman, personel, altyapı, süreç ve yönetim kaynaklı olarak
sınıflandırılabilir.  Bu  başlık  altına  alınamayanlar,  diğer  kaynaklar  altında  toplanabilir  ancak  açıklanması
zorunludur. Karşılaşılan uygunsuzluğun nedeni araştırıldığında; istenmeyen reaksiyon veya olayda, bir cihazın
olası rolü olduğu düşünülürse üretici veya yetkili firma ve yetkili makam eş zamanlı olarak bilgilendirilmeli,
yapılan  yönlendirmelere  göre  düzeltici/önleyici  faaliyet  belirlenmelidir.  Raporlama  sırasında  sebep  sonuç
ilişkisinin tam olarak ispatlanmış olması gerekli değildir. Ayrıca aynı cihazı kullanan diğer kan kuruluşları da
uyarılmalıdır.  Personel  kaynaklı  olması  halinde  kişisel  suçlamalardan  koruyacak  şekilde  faaliyetler
tanımlanmalı, gönüllü bildirimleri teşvik eden sistem geliştirilmelidir.

2.3 İz Sürme 
2.3.1 Hastadan Bağışçıya İz Sürme (Trace-back) 
Alıcıda transfüzyon ile ilişkili bir reaksiyon şüphesi varlığında, reaksiyona yol açması muhtemel kan bileşenini
bağışlayan bağışçının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sürecidir. 
2.3.2 Bağışçıdan Hastaya İz Sürme (Look-back) 
Bağışçıda transfüzyon güvenliğini tehdit eden bir durumun saptanmasını takiben, bu bağışçıdan elde edilen
kan  bileşenlerinin  güncel  akıbetinin  (transfüze  edildiği  hastalar,  üretim,  imha  veya  stok  durumu  vb)
belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sürecidir. 
2.4 Geri Çağırma 
Transfüzyon güvenliğini tehdit eden bir durumun saptanması halinde potansiyel tehlike oluşturan ve henüz
kullanılmamış olan kan bileşenleri ve ürünlerinin tedarikçi tarafından geri çekilmesi sürecidir.
2.5 İade 
Transfüzyon güvenliğini tehdit eden bir durumun saptanması halinde potansiyel tehlike oluşturan ve henüz
kullanılmamış olan kan bileşenleri ve ürünlerinin kullanıcı tarafından tedarikçiye geri verilmesi sürecidir.
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2.6 İlişkilendirme (Imputabilite) 
İstenmeyen olay veya reaksiyonun bağışçıda kan bağışı ile alıcıda transfüzyon ile ilişkili olma olasılığıdır.

3. ULUSAL HEMOVİJİLANS SİSTEMİ

 Hemovijilans sistemi, çok paydaşlı bir sistem olup her paydaşın birbirleriyle ilişkisi söz konusudur. Bu nedenle,
sistemden  doğabilecek  yükümlülükler  paydaşlar,  birbirleriyle  ilişkileri  ve  yer  aldıkları  kısımlar  bağlamında
değerlendirilir  (Bakınız;  04.12.2008 tarih  ve  27074 sayılı  Resmi  Gazetede yayınlanan  Kan ve  Kan Ürünleri
Yönetmeliği). 22 Hemovijilans, Kan Transfüzyon Otoritesi (KTO- Sağlık Bakanlığı) nin sorumluluğundadır. Ulusal
Hemovijilans Sistemi, kan hizmet birimleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki operasyonel bağlantıları içermelidir.
Bu  operasyonel  bağlantılar  aşağıda  sıralanan  birimler/organizasyonlar  arasında  kurulur  (Bakınız;  EKLER,
Hemovijilans Sistemi organizasyonu). 
 Bakanlık Hemovijilans Departmanı (BHVD) 

 Bölge Hemovijilans Birimi (BHVB) 
 Bölge Kan Merkezi Hemovijilans Birimi (BKM-HVB)

 Bölge Kan Merkezi Hemovijilans Birim Sorumlusu (BKM-HVBS) 
 Hastane Hemovijilans Koordinatörü (HVK) 

 Hastane Hemovijilans Hemşiresi (HVH) 
 Hastane Hemovijilans Klinik Sorumlusu (HVKS) 

 Hastane Transfüzyon Komitesi (HTK) 
BHVD’ın oluşturulması Sağlık Bakanlığı’nın, BHVB’nin oluşturulması Kızılay Bölge Kan Merkezlerinin bulunduğu
illerdeki  İl  Sağlık  Müdürlüğü’nün,  Türk  Kızılayına  ait  Bölge  Kan  Merkezlerinde  BKM-HVB  ve  BKM-HVBS
organizasyonlarının oluşturulması Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, hastanelerde HVK, HVH,
HVKS ve HTK organizasyonlarının oluşturulması ise hastane başhekimliğinin sorumluluğundadır (Bakınız; Kan
Hizmet Birimleri için Ulusal Standartlar, Organizasyon Şeması). 

4. İZLENEBİLİRLİK

 4.1 Kan Bileşenlerinin İzlenebilirliği 
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.  İzlenebilirliğin sağlanabilmesi  için her bir bağışa ve bu bağıştan elde edilen bileşenlere harf ve
rakamlardan  oluşan  bir  tanımlama  kodu  (ISBT;  International  Society  of  Blood  Transfusion)  verilir.  Bu
tanımlama kodunun, belirli bir bağışçının kanını alan tüm hastaları veya bir hastaya verilen tüm bileşenlerin
bağışçılarını izleyebilmek amacıyla hem bağışçı hem de alıcıyı tanımlayan verilerle bağlantıları bulunmalıdır. Bu
sistem ile aşağıdaki veriler hatasız olarak alınabilmelidir; 
 
 Bağışçıyı  tek  olarak  tanımlayan  kişisel  bilgi  (bağışçı  numarası)  ile  bu  kişiye  ulaşmayı  sağlayacak  iletişim
bilgileri, 

 Kan veya kan bileşeninin alındığı kan hizmet birimi, 
 Bağış tarihi ve bağış numarası, 

 Üretilen kan bileşenleri ve gerekliyse bileşenle ilgili ek bilgiler, 
 Üretildiği tesisten farklı ise kan bileşeninin gönderildiği kan hizmet biriminin adı, 
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 Kan  bileşenini  kullanan  TM’nin  ve  birimin  adı,  kan  bileşeninin  verildiği  hasta  adı,  ve  doğru  hastaya
transfüzyonun yapıldığının olumlu doğrulaması, 
 Kan bileşeninin kullanım tarihi ve saati, 

Kan bileşenlerinin transfüzyon için kullanılmadığı durumlarda, kan bileşenlerinin transfüzyon dışı kullanıldığı
veya imha edildiği yeri tespit edecek bilgiler. 
Kan bileşenlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla kurulacak ve işletilecek sistem; hastaları, kan bileşenlerini
ve  bağışçıları  veri  giriş  anahtarları  olarak  kullanarak  hızlı  izlenebilirliği  kolaylaştıran  bir  yapıda  olmalı  ve
transfüzyon dışı bir amaç için (tıbbi ürün üretimi, deneysel araştırmalarda vb.) kullanılan ya da imha edilen kan
ve kan bileşenlerini  de kapsamalıdır.  Hazırlanan kan bileşeninin ilgili  hastaya verildiğini  garantileyecek veri
güvenliğinin sağlanması ve transfüzyonun gerçekleştiğini doğrulayan belgenin, erken istenmeyen reaksiyon ve
olayların gözlenip gözlenmediğine yönelik bilgileri de içermesi izlenebilirliğin önemli koşullarındandır. Belirli bir
zaman  dilimi  içerisinde oluşan  istenmeyen reaksiyon ve  olayların  sayısı  ve  ilgili  süreçteki  kritik  sorunların
saptanabilmesi  için  olayların  insidansının  hesaplanması  ve  riskin  tahmin  edilmesi  gereklidir.  İzlenebilirlik
kapsamında aşağıdaki verilerin, kan hizmet birimleri tarafından, “Transfüzyon Merkezi Faaliyet Formu ve/veya
Bölge Kan Merkezi Faaliyet Formu” ile izleyen yılın mart ayının son gününe kadar, Sağlık Bakanlığı Hemovijilans
Departmanı (BHVD)’na gönderilmesi gereklidir (bakınız; EKLER): 
 HVK aracılığıyla transfüzyon merkezleri tarafından; 

 Transfüzyon yapılan hasta sayısı 
 Transfüze edilen kan bileşeni ünite sayısı 

 BKM-HVB aracılığıyla bölge kan merkezi tarafından (KBM ve BKM düzeyinde); 
 Kan grubuna ve kan bileşeni türüne göre hazırlanan kan bileşeni ünite sayısı 

 Merkezlere gönderilen / imha edilen/ üretici firmaya gönderilen kan bileşenleri listesi

4.2 Bağışçıdan Hastaya İz Sürme (Look-back) 
Bağışçıdan  hastaya  iz  sürme  işlemi,  bağışçıda  transfüzyon  güvenliğini  tehdit  eden  bir  durum  saptanması
durumunda gerçekleştirilir.  Böyle bir durumda bağışçıdan alınan bir veya birden çok kan ünitesinden elde
edilen kan bileşenlerinin tüm alıcıları belirlenmelidir. Bağışçıdan hastaya iz sürme sürecinde elde edilen bilgiler
ilgili tüm basamaklarda özel bir kodlama sistemiyle bilgi yönetim sistemine aktarılmalıdır. Tüm kişisel bilgiler,
kan hizmet biriminin veri  havuzunda,  veri  güvenliği  güvence altına alınarak saklanır.  Bağışçıdan hastaya iz
sürme süreci hakkında aşağıda tanımlanan işlemler yanında BHVB, bağışçıdan hastaya iz sürme süreci ile ilişkili
istatistiksel bilgileri ve dönemsel raporları BHVD’na sunar. BHVD, tüm istatistiksel bilgi ve dönemsel raporları
değerlendirerek kan tedarik sisteminin güvenliğini artırıcı politikaları oluşturmak amacıyla kullanır. Bağışçıdan
hastaya  iz  sürme  iki  şekilde  gerçekleştirilir.  Bu  nedenle  akış  şemaları  farklıdır  (Bakınız;  Kan  Bağışçısından
Hastaya İz Sürme Akış Şemaları). 
4.2.1 Enfeksiyöz Doğrulama Testi Pozitif Olan Kan Bağışçısından Hastaya İz Sürme 
Burada amaç, bağışçının enfeksiyonun pencere dönemindeki bağışlarının tespit edilmesi, bu bağış/bağışlara ait
kan ve kan bileşenleri henüz transfüzyon amacıyla kullanılmamışsa bunların bloke edilmesi, transfüze edilmiş
ise  hasta/hastalara  yönelik  koruyucu  tedbirlerin  devreye  sokulması  ve  hastalarda  transfüzyon  kaynaklı
enfeksiyon bulaşı olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Süreç şu şekilde işletilir 
BKM Doğrulama Laboratuvarı; 
 Mikrobiyolojik doğrulama testi pozitif olan kan bağışçısının kayıtlarını inceler, önceki dönemde başka kan
bağışının olup olmadığını kontrol eder. Eğer son bir yıl  içerisinde başka kan bağışı varsa “İstenmeyen Olay
Bildirim Formu”nu doldurur ve BKM-HVB’ne iletir. 
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 Son bir yıl içinde bağışı var ise, bu bağışlara ait şahit numunelerde ilgili testleri gerçekleştirerek enfeksiyon
bulaş riski olup olmadığını araştırır. Söz konusu testler tamamlanınca “İstenmeyen Olay Doğrulama Formu”nu
doldurur ve BKM-HVB’ne iletir (formlar için bakınız; EKLER). 
BKM-Hemovijilans Birimi; 
 “İstenmeyen  Olay  Bildirim  Formu”nu  aldıktan  sonra  ilgili  bağışçıdan  elde  edilen  kan  bileşenlerinin
gönderildiği hastaneleri tespit eder, ilgili hastane HVK’ya, BHVB’ye ve BHVD’ya göndererek şüpheli pencere
dönemi bildiriminde bulunur. Bu arada bağışçının ilgili kan ve kan bileşenleri için ürün blokajı ve geri çağırma
prosedürlerini başlatır. 
 “İstenmeyen Olay Doğrulama Formu”nu ilgili hastane HVK’ya, BHVB’ne ve BHVD’na gönderek istenmeyen
olayın  doğrulaması  hakkında  bilgi  akışını  sağlar.  Doğrulama  sonucuna  göre  ürün  blokajı  ve  geri  çağırma
prosedürlerini sürdürür ya da iptal eder. 
Bölge Hemovijilans Birimi;
  Kan  bağışçısına  ait  doğrulama sürecinin  uygun  şekilde  gerçekleştirildiğini,  ürün  blokajı  ve  geri  çağırma
işlemlerinin yapılıp yapılmadığını denetler (BHVD da bu denetim aşamasında olaya müdahalede bulunabilir).
Hastane Hemovijilans Koordinatörü; 

 İlgili bağışlara ait kan bileşenlerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırır, kan bileşenleri kullanılmamış ise kan
bileşenlerinin TM’de imhasını sağlar ve imha edildiği bilgisini BKM-HVB’ne ve BHVB’ne bildirir. 

 Bileşenlerin  transfüzyonunun  gerçekleştirildiği  hastalara  ulaşır  ve  bu  hastaların  transfüzyon  kaynaklı
enfeksiyonlar açısından takibini ve gerekli testlerin yapılmasını sağlar. 

 Hastalarda transfüzyon kaynaklı enfeksiyonlar açısından pozitif bulgu tespit edildiği durumlar, negatif bulgu
tespiti, pencere dönemi şüphesi ile izlemin sürdürülmesi gerektiği haller veya hastaya ulaşılamadığı bilgisini
BKM-HVB’ne ve BHVB’ne bildirir. 
Bölge Hemovijilans Birimi; 

 BKM-HVB’ inden ve HVK’dan gelen bilgiler doğrultusunda sonuç raporunu hazırlar, ilgili  kan bileşenlerine
yönelik istenmeyen olay dosyasını kapatır, BKMHVB’ne ve BHVD’na bildirir.
Bakanlık Hemovijilans Departmanı; 
 Tüm  bu  süreç  içerisinde  görev  alan  hemovijilans  birimleri  arasındaki  bilgi  akışını  ve  faaliyetlerinin
uygunluğunu takip eder. 
 Tüm bu süreç içerisinde kendisine bildirimi yapılan olayları analiz eder, değerlendirir ve gerektiğinde olaya
müdahale eder.

4.2.2 Kan Güvenliğini Tehdit Eden Diğer Durumlarda Kan Bağışçısından Hastaya İz Sürme
 Kan bağışçısının, bağış sırasında gizlediği, kan güvenliğini özellikle enfeksiyon açısından sıkıntıya sokacak bir
durumu (şüpheli  cinsel ilişki  ya da İV ilaç kullanımı vb.) bağış sonrasında bildirdiği  haller veya kan bileşeni
üretim  sürecinde  karantinada  bulunan  ürünlerin  etiketlerinin  karıştığı  ve  bunun  enfeksiyon  bulaşına  yol
açabileceği durumlar bu sürece örnek olarak verilebilir. Süreç, şu şekilde işletilir. 

Olayın gerçekleştiği yere göre bildirimde bulunan kişi;
  Herhangi bir gecikmeye mahal bırakmadan “İstenmeyen Olay Bildirim Formu”nu doldurarak BKM-HVB’ne
iletir (bakınız; EKLER). BKM-Hemovijilans Birimi; 
 İlgili kan ve kan bileşeni için derhal ürün blokajı ve/veya geri çağırma ile ilgili prosedürleri başlatır. 

 İlgili kan ve kan bileşenlerinin gönderildiği hastaneleri tespit eder ve “İstenmeyen Olay Bildirim Formu”nu
ilgili hastane HVK’ya, BHVB’ne ve BHVD’na göndererek bildirimde bulunur. 
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 İstenmeyen  olayın  doğrulama  sürecini  başlatır  ve  BKM  Doğrulama  Laboratuvarı  aracılığı  ile  durumun
aydınlatılması için gerekli araştırmaların yürütülmesini sağlar.
BKM Doğrulama Laboratuvarı; 

 Olayın doğrulanmasına yönelik işlemleri yürütür. 
Kan güvenliğini tehdit eden durumun neden ve sonuçları ile ilgili soruşturmayı tamamladıktan sonra durum
ile ilgili “İstenmeyen Olay Doğrulama Formu”nu doldurarak BKM-HVB’ne iletir. 
BKM- Hemovijilans Birimi; 

 İstenmeyen  olay  ile  ilgili  doğrulama  formunu  ilgili  hastane  HVK’ya  BHVB’ne  ve  BHVD’na  göndererek
istenmeyen olayın doğrulaması hakkında bilgi akışını sağlar. 

 Olay doğrulanmış ise, mevcut kan bileşenlerinin (ürün blokajı yapılan ve geri çağrılan) imhasını sağlar.
  Olay doğrulanmamış ise ilgili kan bileşenlerine yönelik geri çağırma ve ürün blokajı işlemlerini iptal eder,
süreci sonlandırır. 
Bölge Hemovijilans Birimi; 

 İstenmeyen olay ile ilgili  sürecinin uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini, ürün blokajı  ve geri çağırma
işlemlerinin yapılıp yapılmadığını denetler.
Hastane Hemovijilans Koordinatörü; 
İlgili kan bileşenlerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırır, 

 Kan bileşenleri kullanılmamış ise, kan bileşenlerinin TM’de imhasını sağlar ve imha edildiği bilgisini BKM-
HVB’ne ve BHVB’ne bildirir. 

 Kan  bileşenleri  kullanılmış  ise,  transfüzyonunun  gerçekleştirildiği  hastalara  ulaşır  ve  bu  hastaların
transfüzyon kaynaklı enfeksiyonlar açısından takibini ve gerekli testlerin yapılmasını sağlar, 

 Hastalarda transfüzyon kaynaklı enfeksiyonlar açısından pozitif bulgu tespit edildiği durumlar, negatif bulgu
tespiti, pencere dönemi şüphesi ile izlemin sürdürülmesi gerektiği haller veya hastaya ulaşılamadığı bilgisini
BKM-HVB’ne ve BHVB’ne bildirir. 
Bölge Hemovijilans Birimi; 

 BKM-HVB’ inden ve HVK’dan gelen bilgiler doğrultusunda sonuç raporunu hazırlar, ilgili  kan bileşenlerine
yönelik istenmeyen olay dosyasını kapatır, ilgili hastane HVK’ya, BKM-HVB’ne ve BHVD’na bildirir.
Bakanlık Hemoviijilans Departmanı; 
 Tüm  bu  süreç  içerisinde  görev  alan  hemovijilans  birimleri  arasındaki  bilgi  akışını  ve  faaliyetlerinin
uygunluğunu takip eder. 
 Tüm bu süreç içerisinde kendisine bildirimi yapılan olayları analiz eder, değerlendirir ve gerektiğinde olaya
müdahale eder. 
4.3 Hastadan Bağışçıya İz Sürme (Trace-back) 
Hastadan  bağışçıya  iz  sürme  süreci,  alıcının  sağlık  durumundaki  sorunların  transfüzyonu  gerçekleşen  kan
bileşenlerinin  kalite  ve  güvenliğinden  kaynaklandığı  düşünüldüğünde  başlatılmalıdır.  Bu  durumda  alıcıya
transfüze  edilen  kan  ve  kan  bileşenlerinin  hangi  kan  bağışçısına/bağışçılarına  ait  olduğu  belirlenmeli,
transfüzyon zincirindeki tüm prosedürler doğrulanmalı ve gerektiğinde aynı bağışçının söz konusu bağışına ait
diğer kan bileşenlerinin alıcıları da saptanmalıdır. Hastadan bağışçıya iz sürme sürecinde elde edilen bilgiler,
ilgili tüm basamaklarda özel bir kodlama sistemiyle bilgi yönetim sistemine aktarılmalıdır. Tüm kişisel bilgiler,
kan hizmet biriminin veri  havuzunda,  veri  güvenliği  güvence altına alınarak saklanır.  Hastadan bağışçıya iz
sürme süreci hakkında aşağıda tanımlanan işlemler yanında BHVB, hastadan bağışçıya iz sürme süreci ile ilişkili
istatistiksel bilgileri ve dönemsel raporları BHVD’na sunar. BHVD, tüm istatistiksel bilgi ve dönemsel raporları
28 değerlendirir  ve  rapor  sonuçlarına göre  kan tedarik  sisteminin güvenliğini  artırıcı  politikaları  oluşturur.
Sorumlu doktor, hastada bağışçıdan kaynaklandığından şüphelenilen bir istenmeyen reaksiyon tespit ettiğinde
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(transfüzyon kaynaklı  enfeksiyon bulaşı,  TRALI  vb.)  hastadan bağışçıya iz  sürme sürecini  başlatır.  Süreç şu
şekilde işletilir 
Sorumlu Doktor;

 Öncelikle  “Transfüzyon  ile  ilişkili  İstenmeyen  Reaksiyon  Formu”  ile  “Transfüzyon  ile  İlişkili  İstenmeyen
Reaksiyon İnceleme ve Tedavi Formu”nu doldurur (Bakınız; EKLER). 

 Bu iki formu, HVH’ne iletir. Bu arada transfüzyon dışı nedenleri (transfüzyon öncesi ve sonrasındaki cerrahi
girişimler,  endoskopi  uygulamaları  vb.  enfeksiyon  bulaşına  neden  olabilecek  nedenler)  dışlamak  amacıyla
çalışmalar  yürütür.  Bu  konuda  güvenilir  bir  sonuca  varır  ise  (sorunun  transfüzyon  dışı  nedenlerden
kaynaklandığı ispatlanır ise) durumu HVH’ne bildirir. 
Hemovijilans Hemşiresi; 
 Kendisine iletilen formların uygun ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını kontrol eder ve durumu HVK’ya
bildirir. Bu arada sorumlu doktordan, sorunun transfüzyon dışı nedenlerden kaynaklandığına dair bilgi alırsa
bunu HVK’ya bildirir. 
Hemovijilans Koordinatörü; 
 Durumu, “Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı Bildirim Formu (Hasta)” ile BKMHVB’ne, BHVB’ne ve BHVD’na
bildirir. Bu arada, sorunun transfüzyon dışı nedenlerden kaynaklandığına dair bilgi alırsa bunu BKM-HVB’ne,
BHVB’ne ve BHVD’na bildirir.
BKM-Hemovijilans Birimi; 
 İlgili  kan bileşenlerinin ait olduğu bağışçıyı/bağışçıları saptar,  bağışçı/bağışçılara ait tüm kan bileşenlerine
ürün blokajı ve geri çağırma süreçlerini başlatır. 
 Doğrulama laboratuvarı  ile  ilişki  kurarak bahsi  geçen hastaya  kullanılan kan bileşenleri  ile  ilgili  iz  sürme
süreçlerini  ve  doğrulama  sürecini  başlatır.  Bu  süreç  yürütülürken  HVK’dan,  sorunun  transfüzyon  dışı
nedenlerden kaynaklandığına dair bilgi alırsa süreci sonlandırır.
 BKM Doğrulama Laboratuvarı; 
 Doğrulama sürecine uygun işlemleri  gerçekleştirir ve elde edilen sonuçları  “İstenmeyen Olay Doğrulama
Formu” ile BKM-HVB’ne iletir. 
Bu süreç yürütülürken BKM-HVB’den, sorunun transfüzyon dışı nedenlerden kaynaklandığına dair bilgi alırsa
süreci sonlandırır.
BKM- Hemoviijilans Birimi;

  “İstenmeyen Olay Doğrulama Formu”nu HVK’ne, BHVB’ne ve BHVD’na iletir.
  Durumun  transfüzyon  kaynaklı  olduğu  kanıtlanır  ise,  bahsi  geçen  bulaşa  neden  olan  kan
bileşenini/bileşenlerini bağışlayan bağışçı veya bağışçılarla ilgili “Bağışçıdan Hastaya İz Sürme” sürecini başlatır.
Devam edecek bu süreç, “Enfeksiyöz Doğrulama Testi Pozitif Olan Kan Bağışçısından Hastaya İz Sürme İş Akış
Şeması” doğrultusunda gerçekleştirilir 
  Durumun transfüzyon kaynaklı  olmadığı kanıtlanır ise, ilgili  bağışçının/bağışçıların, ilgili  bağışlara ait kan
bileşenleri hariç diğer kan bileşenlerine yönelik ürün blokajı ve geri çağırma süreçlerini iptal eder. 
Bölge Hemovijilans Birimi; 

 İstenmeyen olayın kaynağının araştırılmasında ve doğrulanmasında BKM ve hastane ayaklarının rehbere
uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetler.

  HVK’den ve BKM-HVB’ inden gelen bilgiler doğrultusunda sonuç raporunu hazırlar, ilgili kan bileşenlerine
yönelik istenmeyen olay dosyasını kapatır, HVK’ne, BKM-HVB’ne ve BHVD’na bildirir.
Bakanlık Hemovijilans Departmanı;
  Tüm bu süreç içerisinde görev alan hemovijilans birimleri arasındaki bilgi akışını ve faaliyetlerin uygunluğunu
takip eder. 
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 Tüm bu süreç içerisinde kendisine bildirimi yapılan olayları analiz eder, değerlendirir ve gerektiğinde olaya
müdahale eder.

5.HASTANE DÜZEYİNDE HEMOVİJİLANS SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

5.1 Hastane Transfüzyon Komitesi 
Kan ve kan bileşeni transfüzyonu gerçekleştirilen hastanelerde, hastane transfüzyon komitelerinin kurulması
yasal  zorunluluktur.  Komitelerin  kuruluş  amacı;  kan  ve  kan  bileşenlerinin  temini,  saklanma  ve  kullanım
güvenliği  konularında  hastane  politikası  oluşturmak,  kan  ve  kan  bileşenlerinin  kullanıldığı  tüm  olgularda
transfüzyon  endikasyonunu  ve  uygulamalarını  değerlendirmek,  hasta  ihtiyacını  karşılama  konusunda
transfüzyon merkezinin yeterliliğini değerlendirmek, kan ve kan bileşenlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını
değerlendirmektir. 
5.1.1 Yapısı 
Bu yapının daimi profesyonel bir komite olması ve üyelerinin mevzuata göre seçilmesi gerekmektedir (Bakınız;
T.C  Sağlık  Bakanlığı  Tedavi  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü,  2004/66  sayılı  Genelge).  Hastane  yönetimi,
Transfüzyon  Merkezi  ve  kan  ve  kan  bileşenleri  kullanılan  tüm  bölümler  transfüzyon  komitesinde  temsil
edilmelidir.  Hastane  başhekimi  veya  görevlendireceği  bir  başhekim  yardımcısı  komitede  bulunmalıdır.
Transfüzyon  merkezi  sorumlusu  mutlaka  komite  üyesi  olmalıdır.  Transfüzyon  sürecinde  yer  alan
klinik/departman  temsilcileri  (anestezi  uzmanı,  cerrahlar,  iç  hastalıkları  uzmanı,  hematolog  (varsa),  çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzmanı, neonatolog (varsa), pediatrik hematoloji-onkoloji uzmanı (varsa), kadın doğum
uzmanı,  acil  tıp  hekimi,  yoğun  bakım  uzmanı  (varsa),  laboratuvar  yöneticisi,  perfüzyonist  (varsa)  vb  gibi)
komitede yer almalıdır. Ayrıca yoğun transfüzyon yapan servisler ile transfüzyon merkezinden birer temsilci
hemşire, istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik veya arşiv görevlisi komitede bulunmalıdır.
Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi birikimine sahip
uzmanlar  komiteyi  oluşturmalıdır.  Konuya  ilgi  duyan  sağlık  personelinin  toplantılara  katılmasına  izin
verilmelidir.
5.1.2 Sorumlulukları 
5.1.2.1  Transfüzyon  komitesi,  kurumsal  politikanın  bir  parçası  olarak,  düzenli  olarak  ilgili  raporları
değerlendirmeli ve yönetime sunmalıdır. Değerlendirilen raporlar aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

 Toplam transfüzyon sayısı, transfüze edilen bileşen tipi gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) genel istatistikî
bilgi,

 Son kullanım tarihi geçmiş veya imha edilmiş kan bileşeni sayısı, 
 Çapraz eşleştirme/transfüzyon oranı,

  Otolog alım sayısı, gerçekleştirildiyse transfüzyon sayısı, 
 Ameliyathanede gerçekleştirilen hemodilüsyon prosedürleri; intra-operatif kan kazanım prosedürleri, post-
operatif kan kazanım prosedürleri (gerçekleştirilen prosedür sayısı, kullanılan cihaz, teknoloji ve yöntemler de
dahil), 

 Reinfüzyon prosedürlerinin sayısı (ör: Radyoizotop etiketli hücre reinfüzyonu gerektiren tanı prosedürleri) ve
diğer bağlantılı istenmeyen olaylar, 

 Lokal uygulamalar için kullanılan kan ürünleri sayısı (Örneğin; fibrin yapıştırıcı ve trombosit jel), 
 Transfüzyon hizmetlerine ilişkin hasta politikasında veya prosedürlerinde ciddi  bir  yenilik  veya revizyona
gidilmesi, 
 Hastada  kan  ve  kan  bileşenleri  ile  bulaşan  şüpheli  enfeksiyon  hastalıkları  da  dahil  tüm  istenmeyen
reaksiyonlar, ciddi reaksiyon detayları ve bunların soruşturma sonuçları, 
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 KTO tarafından gerçekleştirilen teftiş sonuçları, 

 Kan hizmetlerinde istihdam edilen personel değişiklikleri,  Rehberler ve standartlardaki değişiklikler.
5.1.2.2 Hastane Transfüzyon Komitesi, immünohematolojik inceleme yöntemleri, kan bileşenlerinin kullanımı,
çapraz  karşılaştırması  yapılmış  bileşenlerin  rezervasyon süreleri  vb.  hastane  transfüzyon süreçlerine ilişkin
kılavuz ve talimatların hazırlanmasını ve/veya güncellenmesini sağlamalıdır.
 5.1.2.3  Komite  hastanede  gerçekleştirilen  kan  ve  kan  bileşenlerinin  transfüzyonuyla  ilgili  tüm  işlemlerin
uygunluğunun gözden geçirilmesi için etkin bir izleme planı oluşturmalıdır.
 5.1.2.4 Hastane transfüzyon komitelerinin en az üç ayda bir, gerektiğinde daha sık toplanması ve hastane
yönetimi ile Sağlık Bakanlığı’na rapor vermesi gerekmektedir.

5.2 Hastane Düzeyinde Hemovijilans Sisteminin Aktörleri 
Hemovijilans sisteminin organizasyonunda hastanede çalışan tüm personelin yer aldığının anlaşılması önem
taşımaktadır. Transfüzyon ile ilişkili görev ve sorumlulukları olan her personel, hemovijilans ile ilgili bildirimleri
gerçekleştirebilir. Bu bildirimlerin uygun olarak gerçekleştirilmesinden ilgili kliniklerin hemovijilans sorumluları
ve hastane hemovijilans hemşiresi yükümlüdür. 
5.2.1 Hemovijilans Klinik Sorumlusu (HVKS) 
 Hemovijilans Klinik Sorumlusu olarak ilgili klinikte çalışan doktor veya hemşire görevlendirilir (ilgili klinik, bu
amaçla görevlendirdiği personelini hastane transfüzyon komitesine bildirmelidir). 
 Hastalara ait Transfüzyon İzlem Formu (Bakınız, EKLER) ile birlikte hemovijilans sisteminin sürdürülebilirliği
için istenen diğer verileri, Hemovijilans Hemşiresine iletilmesinden sorumludur. 
5.2.2 Hemovijilans Hemşiresi (HVH) 

 7500 ünite/yıl ve altında transfüzyon gerçekleştirilen hastanelerde en az 1 (bir) kişi olarak istihdam (7500 ve
katlarında katlanarak artar. Örneğin; 15000 ünite/yıl, en az 2 kişi olacak şekilde) edilir.

 7500 ünite/yıl ve üzerinde transfüzyon gerçekleştiren hastanelerde sadece Hemovijilans Hemşiresi olarak
çalıştırılır (bu kişiye görevi dışında idari nöbetler ve klinik ve/veya laboratuvar hizmeti ve/veya nöbeti gibi ek
görevler verilemez). 
 Doğrudan transfüzyon komitesine bağlı  olarak çalışır  ve aynı  zamanda transfüzyon komitesinin doğal  bir
üyesidir. 
 Hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların,  Transfüzyon İzlem Formu ile izlemlerinin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini takip eder. Bu konuda, periyodik eğitimler düzenler. 
 Uygunsuzlukları,  transfüzyon  komitesine  bildirir.  Düzeltici  önleyici  faaliyetlerin  ilgili  klinik  tarafından
başlatıldığından emin olur. Bu konulardaki kayıtları ve dokümanları tutar. 
 Periyodik olarak transfüzyon komitesini ilgili faaliyetler hakkında bilgilendirir. 

 Gerçekleşen tüm istenmeyen olay ve reaksiyonları hastane hemovijilans koordinatörüne (HVK) bildirir. 
 Aşağıdaki form kapsamında transfüzyon ile ilişkili süreçlerin uygunluğunu denetler.

5.2.3 Hastane Hemovijilans Koordinatörü (HVK) 

 Transfüzyon merkezi  sorumlu hekimi  veya transfüzyon merkezinde görevli  diğer  bir  hekim,  transfüzyon
komitesi tarafından HVK olarak görevlendirilir. 

 Transfüzyon komitesinin doğal bir üyesidir. 
 Kendisine Hemovijilans Hemşiresi tarafından iletilen verileri sınıflar. 

 Bildirimlerin doğrulamasını gerçekleştirir. Tanımlamaların uygunluğu gösterildikten sonra, ilgili Hemovijilans
Klinik Sorumlusu ile birlikte istenmeyen olay ve reaksiyonların nedenlerini belirler.
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  Ciddiyet derecesi 2 ve üzerinde olan istenmeyen olay ve reaksiyonlarda, transfüzyon komitesinin toplanması
süre  alacağı  ve  süreci  geciktireceği  için,  transfüzyon  komitesi  başkanını  doğrudan  bilgilendirerek  gerekli
bildirimi  gerçekleştirir.  Transfüzyon  komitesi  başkanı,  gerekli  gördüğü  hallerde  transfüzyon  komitesini
olağanüstü toplantıya çağırır. 
 Mümkün ise düzeltici önleyici faaliyetlerinin oluşturulmasında katkıda bulunur. Bunların uygunluğunu analiz
eder. 
 İstenmeyen olay ve reaksiyonları, uygun raporlama sistemi ile transfüzyon komitesine, BHVB’ne, BHVD’na ve
gerekli durumlarda BKM-HVB’ne sunar. 
 Hastanenin  yıllık  hemovijilans  raporlarının  oluşturulmasından  ve  BHVB’ne  iletilmesinden  sorumludur
(Bakınız;  EKLER,  İstenmeyen Olay  İçin  Yıllık  Bildirim Formu,  Transfüzyon İle  İlişkili  Reaksiyon Yıllık  Bildirim
Formu.

5.3 Hastane-Kayıt, Dokümantasyon ve Raporlama 
Hastane hemovijilans sisteminde; kan ve kan bileşeninin transfüzyon merkezine kabulünden transfüzyon ve
transfüzyon sonrası oluşabilecek istenmeyen olay ve reaksiyonlara kadar (ramak kala olaylar dâhil) tüm süreç
kayıt altına alınır. Bu süreç, Kan Hizmet Birimleri Bilgi Yönetim Sistemi (KHBYS)’nin ilgili modülleri ile Hastada
İstenmeyen  Reaksiyon  Bildirim  Akış  Şeması’na  ve  Ulusal  Hemovijilans  Rehberi’ndeki  reaksiyon  tanım  ve
kodlarına  uygun  bir  biçimde,  İstenmeyen  Reaksiyonların  Derecelendirilmesi  (Hasta)  Çizelgesi  kullanılarak
gerçekleştirilir. Bu süreçte kayıt altına alınması gerekenler; 

 Kan ve kan bileşeni kabulüne ilişkin kayıtlar (bakınız, Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve
Kalite Güvencesi Rehberi-Kan ve Kan Bileşeni Kabul İşlemleri) 

 Kan ve kan bileşenlerinin saklanması, depolanması ve dağıtımına ilişkin kayıtlar (bakınız, Ulusal Rehber-Kan
ve Kan Bileşenlerinin Saklanması, Depolanması ve Dağıtımı)

  Kan ve Kan Bileşeni İstem Formu (acil istem dâhil) (bakınız, Kan ve Kan Bileşenleri Haızrlama, Kullanım ve
Kalite Güvencesi Rehberi - Transfüzyon) 

 İstenmeyen Olay Bildirim Formu 
 İstenmeyen Olay Doğrulama Formu 

 İstenmeyen Olay Yıllık Bildirim Formu 
 Transfüzyon İzlem Formu 

 Transfüzyon ile lişkili İstenmeyen Reaksiyon Formu 
 Transfüzyon ile İlişkili İstenmeyen Reaksiyon İnceleme ve Tedavi Formu 

 Transfüzyon ile İlişkili Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı bildirim Formu 
 Transfüzyon ile İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Doğrulama Formu 

 Transfüzyon ile İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Yıllık Bildirim Formu 
 Transfüzyon Merkezi Faaliyet Formu

5.4 Hastada İstenmeyen Reaksiyon Bildirimi Akış Şeması
Bölge Hemovijilans Birimi,  transfüzyonla ilişkili  istenmeyen olay ve reaksiyonlara ait istatistiksel  bilgileri  ve
dönemsel  raporları  BHVD’na sunar  (örneğin;  İstenmeyen Olay  Yıllık  Bildirim Formu,  Transfüzyon  İle  İlişkili
İstenmeyen Reaksiyon Yıllık Bildirim Formu, Bakınız; EKLER). BHVD, tüm istatistiksel bilgi ve dönemsel raporları
değerlendirerek kan transfüzyonu güvenliğini artırıcı politikaları oluşturmak amacıyla kullanır. Bu iş akışı ile
belirtilen bilgiler, ilgili tüm basamaklarda özel bir kodlama sistemiyle bilgi yönetim sistemine aktarılır. Tüm
kişisel  bilgiler,  transfüzyon  merkezi  veri  havuzunda,  veri  güvenliği  güvence  altına  alınarak,  saklanır.
Transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyon şüphesi olduğunda süreç şu şekilde işletilir. 
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Transfüzyonu Yapan Sağlık Personeli; 

 Hastada istenmeyen reaksiyonlar izlendiğinde hastanın hekimine ve Transfüzyon Merkezine durumu bildirir,
bu  arada  gerekli  tedavi  edici  müdahaleler  yapılır,  tedbirler  alınır,  ilgili  formlar  doldurulur.  Formların
doldurulmasından hastanın hekimi sorumludur. Öncelikle Transfüzyon ile İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Formu
doldurulur (bakınız, EKLER). 

 Hastada akut transfüzyon reaksiyonu söz konusu ise; ‘Transfüzyon ile İlişkili İstenmeyen Reaksiyon İnceleme
ve Tedavi Formu doldurulur (bakınız, EKLER).

  Bu  iki  formu  (gecikmiş  transfüzyon  reaksiyonları  için  2  form)  ve  transfüzyona  ait  Transfüzyon  İzlem
Formu’nu, HVH’ne gönderir.

  HVKS; o Kliniklerde bu sürecin düzgün işlemesinden sorumludur. 
 HVH; o Formların doğru ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını kontrol eder, o Durumu hastane HVK’ne
bildirir. 
 HVK; o İstenmeyen reaksiyonları, Şüpheli İstenmeyen Reaksiyon Hızlı Bildirim Formu (Hasta) ile (Hasta kimlik
Bilgileri gizlenerek) BHVB’ne iletir (bakınız, EKLER). o Reaksiyon, kan bileşeninin kalite ve güvenliği ile ilgili ise
durumu, aynı anda aynı form(Hasta kimlik Bilgileri gizlenerek) ile BKM-HVB’ne de bildirir. o Ciddi/yaşamı tehdit
eden istenmeyen reaksiyonları  (derece 2 ve üzeri)  aynı  anda BHVD’na da(Hasta kimlik Bilgileri  gizlenerek)
bildirir.

  BHVB; o Tüm süreci değerlendirir. Ciddi/yaşamı tehdit eden istenmeyen reaksiyonların olduğu durumlarda
en geç 48 saat BHVD’na görüşünü iletir.

  BHVD o Süreci değerlendirir, ciddi/yaşamı tehdit eden istenmeyen reaksiyon olduğu durumlarda, BHVD,
BHVB’nin katkılarıyla doğrulanma aşamasında da olaya müdahalede bulunabilir. 

 HVK; o Reaksiyonla ilgili durumun açıklığa kavuşmasını takiben ‘Transfüzyonla İlişkili İstenmeyen Reaksiyon
Doğrulama Formu’nu BHVB’ne iletir (bakınız; EKLER). o Reaksiyon, kan bileşeninin kalitesi ve güvenliği ile ilgili
ise aynı anda aynı form ile BKM-HVB’ne de durumu bildirir. o Doğrulama formunu, ciddi/yaşamı tehdit eden
istenmeyen reaksiyon olduğu durumlarda BHVD’na da iletir.

  BHVB  o  HVK’dan  gelen  bilgiler  doğrultusunda  sonuç  raporunu  hazırlar,  ilgili  kan  bileşenlerine  yönelik
istenmeyen olay dosyasını kapatır, BKM-HVB’ne ve BHVD’na bildirir 

  BHVD o Tüm bu süreç içersinde görev alan hemovijilans birimleri arasındaki bilgi akışını ve faaliyetlerin
uygunluğunu takip eder. Tüm bu süreç içersinde kendisine bildirimi yapılan olayları analiz eder, değerlendirir
ve gerektiğinde olaya müdahale eder. 
5.5 Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Tanımları 
Hastalarda istenmeyen reaksiyonlar tip olarak ikiye ayrılır. 
  Erken (akut) ilk 24 saat içerisinde 

 Gecikmiş   24  saat  sonrası  İstenmeyen  reaksiyonlar  ayrıca  “immün”  ve  “immün  olmayan”  olarak  da
sınıflandırılabilir (bakınız; Kanın Uygun Klinik Kullanımı Rehberi). Aşağıda yer alan transfüzyon reaksiyonları,
kayıt altına alınabilmesi ve istatiksel veri toplanabilmesi için, kodlanmaktadır. Raporlama sisteminde erken ve
gecikmiş reaksiyonlar olarak sınıflandırılmaktadır ve erken reaksiyonlar ‘akut’a itafen A1, A2, A3, … AX şeklinde
kodlanırken,  gecikmiş  reaksiyonlar  ‘gecikmiş’e  itafen  G1,  G2,  G3,  …  GX  şeklinde  kodlanmaktadır.
Tanımlanamayan reaksiyonlar ise “X” ile gösterilmektedir.
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6. İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 
BHVB,  kendisine  BKM  ve  hastane  hemovijilans  birimlerinden  iletilen  istenmeyen  olaylara  ait  istatistiksel
bilgileri  ve  dönemsel  raporları  BHVD’na  sunar.  BHVD,  tüm  istatistiksel  bilgi  ve  dönemsel  raporları
değerlendirerek kan tedarik sisteminin güvenliğini artırıcı politikaları oluşturmak amacıyla kullanır. Bu iş akışı
ile belirtilen bilgiler, ilgili tüm basamaklarda özel bir kodlama sistemiyle bilgi yönetim sistemine aktarılır. Tüm
kişisel  bilgiler,  kan  hizmet  biriminin  veri  havuzunda,  veri  güvenliği  güvence  altına  alınarak  saklanır.  Kan
Kuruluşunda istenmeyen olay izlendiğinde süreç şu şekilde işletilir (Bakınız; EKLER, İstenmeyen Olay Bildirimi
Akış Şeması) ; 
 İlgili  Personel;  o  Tespit  ettiği  istenmeyen  olay  hakkında  ‘İstenmeyen  Olay  Bildirim  Formu’nu  doldurur
(bakınız; EKLER). o Formu, görev yerine göre BKM-HVB’ye veya hastane HVH’ye o da HVK’ya iletir.
 BKM-HVBS veya HVK; o Formun uygun ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. o Durumu,
“İstenmeyen Olay Bildirim Formu” ile BHVB’ye iletir, kitlesel etkisi olabilecek istenmeyen olayları ( örneğin;
aynı  lot  numaralı  kan  torbalarında  bakteriyel  kontaminasyon  tespit  edilmesi  gibi)  aynı  anda  BHVD’ye  de
bildirir. o Bu arada, sorunu değerlendirir, doğrulanması için gerekli işlemleri ve düzeltici-önleyici faaliyetleri
başlatır. 

 BHVB; o Tüm olayları değerlendirir, ancak kitlesel etkisi olabilecek istenmeyen olaylar için en geç 48 saat
içinde, BHVD’ye görüşünü iletir.

  BHVD; o Süreci  değerlendirir,  ancak kitlesel  etkisi  olabilecek istenmeyen olaylarda BHVB’nin katkılarıyla
doğrulanma aşamasında da olaya müdahalede bulunabilir. 

 BKM-HVBS veya HVK; o İstenmeyen olay ile ilgili durumun açıklığa kavuşmasını takiben ‘İstenmeyen Olay
Doğrulama Formu ’nu (Bakınız; EKLER), BHVB’ye iletir. 

 BHVB;  o  İstenmeyen  olay  ile  ilgili  sürecinin  uygun  şekilde  yürütülüp  yürütülmediğini,  denetler,  BKM-
HVBS’den veya  HVK’dan  gelen  bilgiler  doğrultusunda  sonuç  raporunu hazırlar,  istenmeyen olay  dosyasını
kapatır BKM-HVB’ye veya HVK’ya ve BHVD’ye bildirir. 
 BHVD; o Tüm bu süreç içersinde kendisine bildirimi yapılan olayları analiz eder, değerlendirir ve gerektiğinde
olaya müdahale eder. o İstenmeyen olayın malzeme ile ilişkili olduğunun doğrulanması ve kitlesel etkisinin
olabileceğinin doğrulanması halinde, durumu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da bildirir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Kalite Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


