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KAN BAĞIŞÇILARININ SEÇİMİ
1.AMAÇ:  Kan  bağışı  işlemi  sonucu,  bağış  yapan  kişiyi  direkt  olarak  etkileyen  olası  zararlardan
korumak. Kanı alacak hastaların enfeksiyon bulaşı ve bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve
diğer tıbbi durumlardan korumak.

2.GENEL İLKELER:
   2.1.Tedavide kullanılacak kan sadece sağlıklı kişilerden alınır.
   2.2.Bağışçıların görünümüne, tıbbi geçmişi ile ilgili verdiği yanıtlara, genel sağlık durumu ve yaşam
tarzına temel laboratuar testlerine genel olarak güvenmek gerekir.
   2.3.Bağışı anomnezi bağışın yapılacağı gün, kan bağışçısı seçim kriterleri kullanılarak konu ile ilgili
eğitim almış bir kişi tarafından Doktor denetim ve sorumluluğunda değerlendirilmelidir.
   2.4. Tedavi amaçlı kan vermek isteyen hastaların başvurusu kabul edilmez.
   2.5.Bitkinlik ve yorgunluğa sebep olan işlerde çalışanlardan kan alınması ancak bu işi yapmadıkları
günlerde kan alınabilir.
   2.6.Kan bağışı yapıldıktan sonra ağır işlerde birkaç gün çalışılmamalıdır.

3. KAN BAĞIŞÇISI UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ İLKELER
   3.1.Her başvuruda bağışçıların klinik olarak değerlendirilmesi gerekir.
   3.2.Bağışçının bağışçı seçim kriterlerine göre uygun değerlendirilmesi gerekir. İlk olarak her kan
bağışçısı formları doldurup soruları yanıtlamalıdır.
   3.3.Kan merkezinde çalışan personelin görevi bağışçıların kan alma hususunda ve riskleri hakkında
bilgilendirmektir.
   3.4.Bağışçıların sağlıkları ve yaşam şekillerine yönelik mahrem sorular gizli tutulur. Bağışçı ile yapılan
görüşmelerde kişinin haklarına sahip çıkılır.
   3.5.Formları okuyamayan bağışçılara form içeriği hakkında bilgi verecek ve bu amaca yönelik uygun
eğitim almış personel yardımcı olmalıdır.
   3.6.Bağışçıların kendisini tanıtan ve TC kimlik numarasında içerene bir kimlikle kontrol edilmelidir.
Aksi takdirde kimlik göremeyen bağış için kabul edilmez.
   3.7.Bağışçının kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz kaydedilir.
   3.8.Bağışçının doldurduğu form ben kan vermeyi kabul ediyorum ve sağlığımla ilgili söylediklerim
doğrudur. Şeklinde bağışçı tarafından imzalanır.
   3.9.Bağışçıların yaşı 18 ila 65 yaş arası olmalıdır. İlk kez kan verecek olan bağışçılar üs sınır 60 yaştır.
   3.10.Bağışçının kan alacak bölgede herhangi bir lezyon olmamalıdır(egzama gibi)
    3.11.Alkollü olmamalıdır.
    3.12.Nabız düzenli ve 50 ila 100 arasında olmalıdır.
    3.13.Kan basıncı sistolik 180 mm Hg ve diastolik basınç 100 mm Hg yi aşmamalıdır.
    3.14 Kan bağışları arasında ideal süre 3 aydır.
    3.15.Hemoglabin düzeyi erkeklerde 13.5 kadınlarda 12.5 g/dl altında olmamalıdır.
    3.16Eritrositsüspansiyonu hazırlamak üzere yapılacak kan bağışının hacmi antikuagulan solusyon
hariç 450 ml +/- %10 dur.
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