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   1-AMAÇ: Hastalarımıza  gerekli  olan  kanların  kanun,  tüzük  ve  yönetmelikler  uyarınca  temin
edilmesidir.

2-KAPSAM :   Kan  Transfüzyon Merkezi 

  3- TANIMLAR:  

4- İŞLEM  : 

4.1-  Kan  Transfüzyon  Merkezi;  Sağlık  Bakanlığı  Kan  merkezi  Yönetmenliğine  göre;Acil
durumlar  hariç  kan alamaz ve  saklayamaz.  Kan Merkezimizde  Kan  İstem ve Transfüzyon Öncesi
Uygunluk Testleri  Formu  ile Acil durumlarda kan vermek isteyen hasta yakınları veya kan bağışında
bulunmak isteyenler müracaat ettikleri taktirde, Donör Formu’deki donöre uygunluk soruları sorulur.
Donör  uygun değilse  donör  reddedilir.  Donör  uygunsa  Kan  Merkezi  Kan  Bağış  Deftere  ad,soyad,
adres, telefon, yaş, ANT-TA, kilo kayıt edilir. Tansiyonuna bakılır. Uygunsa kan alma sedyesine yatırılır.
63 ml. CPDA-1 (antikoagulan solüsyon) içeren tek kullanımlı torbaya toplam hacim 480 ml. oluncaya
kadar  kan alınır.  Kan  alımı  tamamlandıktan  sonra  kan  torbası  üzerine kan  no su,  kanın  kime ait
olduğu, kan alınma tarihi ve son kullanma tarihi ile kan grubu yazılır. 

4.2- Kan alımı tamamlandıktan sonra kan grubu onaylanır ve hemogram ve eliza tüpüne
kan  numunesi  alınır..VDRL,  HIV   Hbs  Ag,  HCV  testleri  için  Laboratuar  İstem  Formu  ile  numune
laboratuara  gönderilir.    sonuçlar  kan  istasyonu  tarafından  alınır.Acil  durumda  Latex
aklutinasyonyöntemi ile testler çalışılıp kan isteyen doktora acil kan istem formu imzalatılır.

    4.3-Testleri çıkan kanlar önce Eliza test kayıt defterine kaydedilir. Test sonuçları Eliza test 
sonuç dosyasında saklanır.   Kan  istem veTransfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Formu doldurulup 
Cross-matching uygunluk testine gönderilir. 

   4.4-Testlerden herhangi birinin (+) pozitif çıkması durumunda alınan kan imha defterine
kaydedilip ay sonumda  imha edilir.

4.5-Eliza testleri pozitif çıkan şahıslar mektupla Hastaneye davet edilir. Durum kendisine 
iletilir ve gerekli uzman hekimle görüşmesi sağlanır. 

      4.6-Servislerle telefon görüşmesi yapılıp kanın hazır olduğu bildirilir ve Cross matching 
testi için 0,5 ml.sitrata 5ml.kan alınması şartı ile hastadan kanı istenir. 

                    4.7- Cross-matching testi için gelen kanla Cross-matching odasında jel santrifügasyon 
Cross-matching testi çalışılır. Cross-matching defterine kayıt edilir. Yapılan Cross matching testlerin 
kan transfüzyon uygunluk belgesi eksiksiz olarak doldurulur. Uygunluk etiketi yazılır ve ilgili kan 
torbasına yapıştırılır. 

4.7-Kan  istasyonumuzda  bulunan  kanlar  (+4.8)C  de  kan  saklama dolabında  muhafaza
edilir. 

4.8-Kullanım süresi dolan kanlar imha talimatına uygun şekilde imha edilir.

4.9-Hekim bilgisi dahilinde tedavi amaçlı kanlar imha talimatına uygun olarak imha edilir.
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4.10-Her ay Aylık Kan Çalışmaları Formu doldurularak istatistik birimine verilir.

4.11-Kan İstasyon servislere gidecek kanlar servis sorumlularına imza karşılığında verilir.

4.12-Servislerle devamlı irtibat kurulur ve kullanılmayan kanlar başka hastalara kullanılır.

4.13-Yılda  dört kez Kan İstasyonu transfüzyon komitesi toplanır  değerlendirme yapılır.

4.14-Müşterinin  temin  ettiği  ürün  kan  veya  kan  ürünü  ise  ürünün  hasar  görmesi,
kullanıma  uygunsuzluğu  veya  acil  durum  söz  konusu  olduğunda  varsa  stoktaki  kanlardan  yoksa
gönüllü donör çağırılarak veya anons yoluyla gerekli kan veya kan ürünü temin edilir.

5-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Kan İstasyonu personeli sorumludur.

          

 


