
        
SURUÇ DEVLET HASTANESİ

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN TEMİNİ KABUL-RET KRİTERLERİ

TALİMATI

Doküman no: TH.TL.005 Yayın tarihi: 31.12.2015 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 1 / 2           

1.AMAÇ: Hastaya sağlıklı bir kanı temin etmektir.
2.TEMEL İLKELER:

   - Kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden cinsel yasamı yüksek risk olusturan kisiler kalıcı olarak reddedilir.
   -  .Olağan dışı  durumlar görevli  hekime yönlendirilir  hekimin uygunluk hakkında bır kuskusu olduğunda bağışçı
reddedilir.
   - Görevli hekim tarafından sorgulama formu degerlendırılır kan vermeye sağlıklı görünmeyenler reddedilir
   - Ret kriterleri 4 şekilde gruplandırılır.
      2.1. Kalıcı ret gerektiren durumlar.
      2.2. Geçici red gerektiren durumlar
     2.3. Kişiye Gore değerlendirilmesi gereken durumlar
     2.4. Enfeksiyon hastalıkları
   2.1 Kalıcı ret gerektiren durumlar:
Kanser:kanser yada bu tur oykusu olanlar 
Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH):İnsan hipofiz hormon ekstreleri ile tedavi gormus olanlar,kornea durumater alıcıları
ya da CJH veya herhangi bir ‘bulaşıcı spongioform ensefalopati’ için ailevi risk öyküsü olanlar.
Diabet(DM):İnsülin tedavisi gerektiriyor ise.
İlaçlar:İntravenöz uyuşturucu kullanım öyküsü olanlar
Kalp  ve  Damar  Hastalığı:Koroner  hastalık  anjina  pektoris  inyokart  enfarktüsü  öyküsü  Ağır  kardiak  aritmi
öyküsü,Serebrovasküler hastalık öyküsü,Arteriyel tromboz,Tekrarlayan venöz tromboz
Enfeksiyöz  Durumlar:HIV  ½,HBV,HCV  taşıyıcıları  Babezyoz  Layşmanyoz(kala-Azor)Kronik  Qateşi,Trypanozama
kruzi(Şagas hastalığı) Ksenotransplant Alıcılar.
2.2. Geçici Ret Gerektiren Durumlar:
        Durumlarla ilgili tablo aşağıda çizelge halinde verilmiştir.

Durum                                                          
38’c üzeri ateş.grip benzeri tablo

Diş çekimi

Tropikal hastalıklar

Cerrahi

Fleksibl aletlerle yapılan endoskopik biyopsi

İnokülasyon lezyonu

Akupunktur
Dövme
Delici Takılar

Mukozaya insan kaynaklı kan,doku veya hücresel
transplant sıçraması

Kan bileşenlerinin transfüzyonu

Gebelik

Osteomyelit

Red süresi
Semptomların bitimini izleyen 2 hafta

Komplikasyon yok ise 12 hafta

Açıklanamayan bir ateş yada hastalık olmaması 
koşuluyla tropikal bölgeden dödükten sonraki 6 
ay
12 ay

12 ay

12 ay

12 ay
12 ay
12 ay

12 ay

12 ay

12 ay

İyileşmeden sonra 2 yıl
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Romatizmal ateş

Epilepsi

Akut glomerülonefrit

İlaç tedavisi

İyileştirmeden sonra 2 yıl Kronik kalp hastalığı 
oluşmuşsa devamlı ret sebebidir

Tedaviden sonra ataksız 3 yıl

Tam iyileşmesi sonrası 5 yıl

Özellikle terotojenik etkisi kanıtlanmış ilaçları 
kullanan bağışçılar ilacın farmokoknetik 
özelliklerini uygun sure boyunca reddedilir            

   2.3.Kişiye göre değerlendirilmesi gereken durumlar:
Bağışçılar geçmişe ait veya güncel bir çok tıbbı sorun belirtebileceklerinden bağış sonrası enfeksiyon işaretinden 
bulgu ve belirtiler gelişirse bağışçılar kan hizmeti birimine haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir
Durum                                    Açıklama
 Alerji                                      anafilaksi öyküsü olanlar bağışçı kabul edilmez.

 Bronşit                                    ağır kronik bronşit bulguları olanlar bağışçı kabul edilmez.

 Soğuk algınlığı                       kandını iyi hissediyor ve semptomsuzsa kabul edilir

 Otoimmün hastalıklar             birden fazla organ tutulumu varsa kalıcı red edilir.
 Betatalasemi taşıyıcısı sağlıklı ve uygun hemoglobin düzeyinde ise kan verir. 

 Hipertansiyon sistolik kan basıncı 180 mm Hg diastolik kan basıncı 100 mm Hg üzeri ise kabul edilmez.   
 2.4. Enfeksiyon hastalıkları :
Enfeksiyon hastalıklarında belirtilerin kaybolmasından sonra en az iki haftalık bir red dönemi uygulanmalıdır 
Enfekte kişi ile temas var ise ret dönemi unkubasyon suresine eşit olmalıdır 
Bağılcı seçim politikaları bir hastalığın görüldüğü bölgelerde bulunan bağışçıların riskini dikkate alarak uygun bir süre 
reddedilmelerini içermelidir.
Yeni ortaya çıkan bazı enfeksiyon hastalıkları transfüzyon güvenliği acısından reddedilmelidir.
AİDS ve HIV enfeksiyonu geçişi konusunda kan bağışçılarına doğru bilgi verilmeli bu hastalıklara yakalanan kişilerle 
cinsel ilişkisi veya yakın teması olanlar reddedilmeli
Bruselloz en az iki yıl sonrasına kadar reddedilebilir. 
Şagas hastalığı geçıren yada geçırmıs olanlar kalıcı olarak reddedilir.
Hepatit bulaşmasına ılıksın riskli davranışlar konusunda bağışçılar bilgilendirilir ve kan bağışçısına kan bağısında 
vazgecme fırsatı verilir 
10 yasından sonra sarılık yada hepatit öyküsü olanlar kan bağışçısı olarak kabul edilemez 
Hepatit B enfeksiyonu olan biriyle yakın temas doğrudan temas cinsel eşleri aşı ile bağ ışıklandıkları gösterilmedikçe 
reddedilir
Hepatit C enfeksiyonu olan biriyle yakın temas doğrudan temas ve cinsel eşleri ren edilir. hepatitli hastaların vücut 
salgıları ile doğrudan mukozmembran teması olan hastane personeli bir gün sure ile red edilir. 
Sıtma öyküsü olanlar son altı ay içinde sıtma bölgesinde bulunmuş sıtmayla uyumlu tanısı konmamış ateşli hastalığı 
olanlar reddedilir.


	KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN TEMİNİ KABUL-RET KRİTERLERİ TALİMATI

