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1.AMAÇ: Personel, bağışçı ve Kan kullanılacak hastaya güvenli, hijyenik ve steril kan teminin sağlanması.
2.MEKAN SEÇİMİ - Bağışçıların kaydedilmesi ve diğer gerekli olan verirlerin işlenmesi için yeterli olmalıdır.
- Kolay ulaşılabilecek bir telefon bulunmalıdır.
- Bağışçı salonu giriş katında bulunmalıdır.
- Kan alma konta misyonu veya hata riski olmadan yapılır.
- Bağışçıların kan verme süresinde rahatsızlaşma durumunda sosyal ve tıbbi hizmet verilmelidir.
- Bağışçılar ve personellerin yeterli sayıda oturma alanı bulunmalıdır.
- Malzemeler için depolanma alanları olmalıdır.
- Kan alındıktan sonra kanların saklanabilmesi imkanı olmalıdır.
- Kan alma işleminde kullanılan cihazlar için elektrik kaynağı bulunmalıdır.
- Yeterli çalışma alanı bulunmalıdır.
3.SAĞLIK VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ FAKTÖRLER:
- Kan alma işlemi yapılacak olan bağışçı ve personel için güvenli,temiz ve rahat olmalıdır.
-.Kan  gerektirecek  araçlar  kapılara  yakın  olan  yere  park  edilebilmelidir.  Kan  taşıma  alanında  merdiven
bulunmamalıdır.
- Bağışçı araçları için uygun park alanları bulunmalıdır. Bağışçı için kan merkezini gösteren tabela olmalıdır.
- Ortamdaki mobilya, ekipmanlar sıkışıklık olmayacak şekilde dizayn edilmelidir.
- Uygulanacak tüm işlerde ışıklandırma yeterli olmalıdır.
- Elektrik kesintilerinde yeterli ışıklandırma olmalıdır.
-Kan alma ortamı fazla sıcak veya soğuk ve havasız olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Bağışçı ve personel için tuvalet bulunmalıdır.Temizlik için ellerin yıkanabileceği lavabo olmalıdır.
3.1. Kan Alma:
- Doğru ve güvenli kanın alınması hekimin sorumluluğunda olmalıdır.
- Dokümanlar personellerin kolayca ulaşabileceği yerde ve güncel olmalıdır.
3.2 Etiketleme:    Kan alma işlemlerinden sorumlu personel,  her  bağışçı  için  ayrı  bir  numara verilen etiketlerin
bulunduğundan emin olmalıdır. Aynı numara bağış kaydında kan torbaları ve test örneklerinin alındığı tüpler üzerinde
de bulunmalıdır.
Etiket bilgileri; ad,soyadı,Doğum tarihi ve cinsiyeti içermeli veya barkot numarası ile bu bilgilere ulaşılmalıdır
3.3.Kayıtlar:
- Kan bağışçısı ve bağış bilgilerini içeren kayıtlar 30 yıl süre ile saklanmalıdır.
- Yetkili personel gerektiğinde bu kayıtlara kolay ulaşılabilmeli, Bağışçı mahremiyeti korunmalıdır.
3.8. Kan Hacmi Takibi:
-  Alınan  kan miktarı,  bağışçının  aşırı  miktarda kan vermemesi  ve  kanın  antikuagulan  solüsyon ile  doğru  oranda
karışması için takip edilir.
- Torbadaki kan hacminin tayininde kan alma çalkalama cihazı kan miktarını göstermelidir.
-  Kan alma çalkalama cihazı  ve  üretici  firma talimatı doğrultusunda kullanılır  ve kalibrasyonları  periyodik  olarak
yapılır.
3.9. Bağışın Sonlandırılması ve Bağış sonrası Bilgilendirme:
-Kan alma çalkalama cihazı stoplanır. Turnike açılır. sonra iğne koldan çıkarılır.İğnenin çıkarıldığı bölgeye uygun ve
temiz bir pansuman malzemesi ile baskı uygulanır.
- iğne özel kılıfına yerleştirilir. Hortum uygun aralılarla kapatılır ve iğne hortumdan ayrılır. İğne tıbbi atık kutusuna
atılır.
- Torba birkaç kez yavaşça çevrilir ve içerik karıştırılır.
- Bağışçıdan kolunu bükmeden yüksekte tutması ve damar üzerine basınç uygulanması istenir.
- Bağışçı, bağışçı koltuğunda 10 dakika bekletilir ve takip edilir.
- Bağışçı gitmeden önce kolu ve genel sağlık durumu kontrol edilir.
- Bağışçıya iğnenin giriş yerine uygulanacak bakım konusunda bilgi verilir.
-  Bağış  sonrası  herhangi  bir  rahatsızlıkta Hastaneye müracaat etmesi  ve bu konuda kan merkezi  bilgilendirilmesi
istenir.- Bağışçılara, kan bağışının önemi anlatılır.
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