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1. TANIM:
Hemovıjılans,  kan  bağışçısı  veya  alıcılarda  ortaya  çıkan  istenmeyen  ciddi  etki  ve  olaylar  ile  kan  bağışçılarının
epidemoojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktadır.Hemovıjılansın ana hedefi, istenmeyen ciddi
olay ve etkilerin tekrarını engellemektir.Bu amaçla;veriler Bakanlık tarafından TM ve BKM’lerine periyodik olarak geri
bildirilmelidir.Sağlık Bakanlığı,önleyici ve düzeltici faaliyetleri  başlatmak üzere BKM ve TM sorumluları  ile temasa
geçer.Hemovıjılans aynı zamanda bir erken uyarı sistemi ile birleştirilmelidir.
Hemovıjılans yoluyla sağlanan tüm bilgiler, kan alma ve transfüzyon güvenliğinin gelişimine aşağıdaki şekilde katkıda
bulunabilir:
  - Kan alma ve transfüzyonla ilgili istenmeyen ciddi etki ve olaylar güvenilir bilgi kaynağına ulaşmak;
  -  Transfüzyon  sürecinde  bazı  hatalı  uygulamaların  ve  olayların  tekrarının  engellenmesi  için  gereken  düzeltici
faaliyetlerde bulunmak;
   - Hastane ve kan hizmet birimlerini  istenmeyen ciddi etki ve olayların birçok kişiyi  etkileyebileceği konusunda
uyarmak.
2. BİR HEMOVİJİLANS AĞININ OLUŞTURULMASI İÇİN ÖN KOŞULLAR:
2.1.Kan bileşenlerinin izlenebilirliği:
 Hemovijilansın ön koşullarından biri 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.
 Bu nedenle,izlenebilirlik sayesinde aşağıda verilen toplam sayıları hakkında bilgi sahibi olunabilmelidir:
   - Transfüzyon yapılan hasta sayısı,
   - Kullanılan kan ve bileşenlerinin sayısı,
  -  Transfüze edilen kan veya bileşenlerinin bağışçı sayıları.
  İzlenebilirlik,transfüzyon dışı  bir amaçla {tıbbi ürün üretimi veya deneysel araştırmalarda }kullanılan veya imha
edilen kan ve bileşenini de kapsamalıdır.
Bu sistem ile aşağıdaki veriler hatasız olarak alınabilmelidir:
a- Bağışçıyı tek olarak tanımlayan kişisel bilgi ile bu kişiye ulaşmayı sağlayacak iletişim bilgileri;
b- Kan veya kan bileşeninin alınan kan hizmet birimini;
c- Bağış tarihi; Üretilen kan bileşenleri ve gerekliyse bileşenle ilgili ek bilgiler.; 
d- Eğer üretildiği tesisten farklı ise kan bileşeninin gönderildiği hizmet biriminin adı;
e- Kan bileşeninin kullanıldığı transfüzyon merkezi ve servisin adı; kullanım tarihi ve saati. 
Kan bileşenlerinin transfüzyon için kullanılmadığı durumlarda ünitelerin tranfüzyon dışı kullanıldığı veya imha edildiği
yeri tespit edecek bilgiler.
   .
2.2.BKM,TM ve klinikler arasındaki İşbirliği:
   İstenmeyen ciddi etki ve olayların rapor edilmesi ve analizi,transfüzyonun yapıldığı klinik, kan bileşenini kullanıma
hazırlayan transfüzyon merkezi ve kan bileşenini toplayan ve dağıtan  bölge kan merkezi arasında yakın işbirliğini
gerektirir.
 Transfüzyon  kararı,  uygulanması,  takibi,  istenmeyen  ciddi  etki/olayların  bildirimi,  doğrulanması  ve  tedavisi  ile
hemovijilans  açısından  tamamlanmış  form  ve  verilerin   düzenlenmesinden  hastanın  hekimi  soruludur.Hastane
transfüzyon  komitelerinin  toplantı  gündeminin  olağan  maddeleri  arasında  istenmeyen  ciddi/olayların
değerlendirilmesi,  düzeltici-önleyici  faaliyetlerin  planlanması,  doğrulanması  ve  takibi  yer  almalıdır.Transfüzyon
merkezi transfüzyonun takibi ile ilgili verilerin toplanmasından, değerlendirilmesinden ve Bakanlık ile bağlı olduğu
BKM’ne iletilmesinden sorumludur.

2.3. Raporların Standandardizasyonu:
 İstenmeyen ciddi etki ve olaylar, hemovijilans ağına dahil olan tüm kurumlar tarafından aynı şekilde raporlanmalı ve
herhangi bir etki/olayın aynı şekilde yorumlanmasını sağlayabilecek ortak bir eğitim programı uygulanmalıdır
2.4.Veri Analizi:
Tüm  raporlar,kurumsal,bölgesel  veya  ulusal  gibi  farklı  seviyelerde  takip  edilen  bir  hemovijilans  veri  tabanına
eklenmeden önce dikkatle analiz edilmelidir.Ağın büyüklüğü ne olursa olsun, her bir kurum kendi verilerine kolayca
ulaşabilmelidir
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3. HEMOJİLANS AĞINDA TOLANAN İSTENMEYEN ETKİLER:
3.1. Hastalarda istenmeyen etkiler
 Kan bileşenlerinin  transfüzyonu sırasında  gelişen  istenmeyen  ciddi  etki  ve  olaylar,  hemovijilans  sisteminin  ana
faaliyet alanıdır ve aşağıdaki durumlara ait hasta raporlarını içermelidir:
 .  Transfüzyon sırasındaki hemodiyaliz,  hemolitik olmayan ateş reaksiyonu, döküntü eritem,ürtiker,anafılaktik şok,
bakteriyel kontaminasyon , transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı gibi erken istenmeyen ciddi etkiler;
.  Hemodiyaliz,transfüzyon ilişkili  GVHH, post-transfüzyon purpura ,ALT yükselmesi  gibi gecikmiş istenmeyen ciddi
etkiler;
. Virüs, parazit veya prion bulaşır;
 . Eritrosit,HLA veya trombosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon gelişimi.
   Raporlama kuralları, istenmeyen etkinin tipine ve ciddiyetine göre değişebilir.Hemolitik olmayan ateş reaksiyonu,
döküntü,  eritem  ve  ürtiker  gibi  hafif  reaksiyon  durumlarında  raporlar,  klinikler  tarafından  sadece  transfüzyon
merkezine, transfüzyon merkezi ise bu raporları, yıllık olarak,BKM ve Sağlık Bakanlığı’na gönderir.
  Buna  karşılık;  alıcılarda  transfüze  edilen  kan  bileşenine  bağlı  olduğu  düşünülen  istenmeyen  ciddi  etki,  kan
bileşenlerinin  toplandığı hizmet birimine en kısa zamanda haber verilmelidir.BKM, istenmeyen ciddi etkinin oluş
nedenini hızla analiz eder, önleyici ve düzeltici mekanizmaları devreye sokar ve tüm bu süreci Sağlık Bakanlığı’na
rapor halinde sunar.
Hızlı raporlama,ilgili kan bileşenlerinin başka hastalara kullanımı engellenmesi için olanak sağlar.bu uygulamaya,ciddi
zarara  neden  olabilecek  ve  birden  fazla  kişiyi  etkileyebilecek  her  olay  dahil  edilmelidir.Ayrıca;viral  buluş
durumlarından yapılacak işlemlerin  boyutu açıkça tanımlanmalıdır.
 Ciddi istenmeyen etkiler arasında;akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu,bakteriyel  kontaminasyona bağlı  sepsis,
gecikmiş hemoliz, transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı, transfüzyonla ilişkili graft versushost hastalığı,transfüzyonla
buluşan enfeksiyon hastalıkları, anafilaksi yer almalıdır.
3.2. Bağışçılarda istenmeyen etkiler
Kan alma işlemi bağışçılarda da istenmeyen ciddi  olaylara yol  açabileceği  için hemovijilans sisteminin bir  parçası
olarak kabul edilmelidir.
  Bağışçılarla ilgili hemovijilans sistemi ile sağlanacak kazanımlar şunlardır:
  . Kan alma ile ilişkili istenmeyen etkilerin listesi;
 .  Benzer  olay  yada  işleyiş  bozukluklarının  tekrarını  önlemek  için  düzeltici  faaliyetleri  başlatarak  kan  almanın
güvenliğinin arttırılması
 .  Mevcut  işleyişe  göre  bağışçı  seçimi  ve  bağışçıların  epidemiyojik   takibini   yaparak  transfüzyon  güvenliğinin
arttırılması.
 Bağışçıda gözlenen tüm istenmeyen ciddi olay,hem bağışçı hem de kalite sistemi kayıtlarında tam olarak dokümante
edilmelidir.Veriler,  olası  düzeltici  veya   önleyici  faaliyetleri  başlatabilmek  için  düzenli  olarak  analiz
edilmelidir.Bağışçılardaki ciddi istenmeyen olayların raporlama sistemi BKM tarafından formlara uygun olarak Sağlık
Bakanlığı’na sunulur.

3.3. İstenmeyen ciddi olaylar
 Kan veya kan bileşenlerinin toplanması,test edilmesi,işlenmesi,depolanması veya dağıtımıyla ilgili olarak ortaya çıkan
ve bu durumdan etkilenen kan-kan bileşenlerinin transfüzyonu sonucu hastalarda ölüme veya hayati tehlikeye, kalıcı
ve belirgin sakatlığa veya iş görmezliğe veya hastaneye yatma veya hastanede kalma  süresinin uzamasına neden
olabilen  istenmeyen  olayı  tanımlar.Bu  ciddi  istenmeyen  olaylara  örnek  olarak  bir  enfeksiyöz  ajanının  tespit
edilmemesi, ABO tiplendirilmesinde hata, kan bileşenlerinin ve kan örneklerinin yanlış etiketlenmesi verilebilir.
‘’Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar’’ ise istenmeyen olayların bir alt grubunu oluşturur. Transfüze edilmesi
durumunda  istenmeyen  yan  etkileri  yol  açabilecek  olan  hatalı  kan  grubu  tayini,eritrosit  antikoronunun  tespit
edilmemesi,yanlış,uygunsuz  veya  yetersiz  bileşenin  alınması,kullanıma  sunulması  gibi  hataların  transfüzyon
gerçekleşmeden fark edilmesidir.
Bir  transfüzyon  hatası  olmasına  rağmen  istenmeyen  olaya  neden  olmayan’’gerçekleşmesi  son  anda
önlenmiş’’olayların bildirilmesi, klinik transfüzyon uygulamalarındaki zayıf noktaların saptanmasına yardımcı olacağı
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için son derece önemlidir.Bu nedenle hemovijilans sistemi,’’gerçekleşmesi son anda önlenmiş olayların’’ bildiriminin
önemi konusunda personeli  bilgilendirilmelidir.Yeni  hataların anonim halde raporlanmasını  sağlamak için  gönüllü
raporlamayı teşvik eden ve kişisel suçlamalardan koruyan bir sistem oluşturulmalıdır.
Bilgi teknoloji sistemlerinin raporlamayı ve hemovijilans verilerinin analizinin kolaylaştıracağı açıktır. 
3.5. Cihaz hataları:
Sebep araştırması yapılmadığında, istenmeyen etki ve olayda, cihazın olası rolü düşünülürse üretici veya yetkili firma,
yetkili  makam  ile  eş  zamanlı  olarak  bilgilendirilmelidir.  Raporlama  sırasında  sebep  sonuç  ilişkisinin  tam  olarak
ispatlanmış olması gerekli değildir.
3.6. Hastane Düzeyinde olay Bildirim Raporlarında bulunması gereken asgari bilgiler:
Transfüzyon yapılan hastaların bilgileri gizlilik mevzuatına uygun şekilde yönetilmek zorundadır. Kimlik bilgileri, en az
Doğum Tarihi,Cinsiyeti ve Hasta protokol Numarasını içermelidir. İstenmeyen ciddi etki ve olay,ilgili formda standart
bir biçimde dökümante edilmelidir. Bileşenle ilgili aşağıdaki ayrıntılarda forma uygun olarak doldurulmalıdır.

- Bileşenler için ünite no. veya kodlar.
- Bileşenin cinsi ve hazırlanma şekli.

Transfüzyon öncesi saklama koşulları ve süresi.


