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1.AMAÇ:
Kan  ve  kan  ürünlerinin  temini,  hazırlanması,  muhafaza  edilmesi  ve  transferine  yönelik  gerekli  işleyişi
belirlemek.
2.KAPSAM:
Kan transfüzyon merkezini kapsar.
3.KISALTMALAR: 
TM: Transfüzyon Merkezi
BKM: Bölge Kan Merkezi
4.TANIMLAR:
5.SORUMLULAR: 
Transfüzyon Güvenliği Komitesi, 
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi,
Tüm birim çalışanları,
Hekimler,
Hemşireler, Ebeler
6.FAALİYET AKIŞI:
KAN BİLEŞENİ TALEP VE TEDARİK SÖZLEŞMESİ 

1.  Transfüzyon  Merkezi  (TM)  ile  Bölge  Kan  Merkezi  (BKM),  kan  ve  kan  bileşenlerinin  talep  ve  tedarik
esaslarını belirleyen bir sözleşme yaparlar. Sözleşme kapsamındaki asgari gereklilikler, ileride kanun veya
yönetmelikte veya rehberde yapılacak yeni düzenlemeler gereğince genişletilebilir veya değiştirilebilir. 
2. Sözleşme, transfüzyon merkezi sorumlusunun uygunluk onayı ve her iki hizmet biriminin en üst düzey
yetkilisinin imzaları sonrası yürürlüğe girer. 
3. Sözleşme oluşturulurken TM’nin ihtiyaçları  belirleyici  unsurdur. Bu amaçla her TM, acil  ve kritik stok
seviyesini de içeren “Stok Yönetim Planı”nı BKM’ye sunar. BKM’nin bu plana uygunluk vermesinden sonra
uzlaşılan  stok  planı  sözleşmenin  ekinde  yer  alır.  Transfüzyon  merkezi,  BKM’den  talep  edeceği  özellikli
bileşenlerin (ışınlanmış, filtrelenmiş vb.) niteliklerini  ve sayılarını oluşturduğu stok planı içeriğinde ayrıca
belirtmelidir. 
4.  BKM,  TM’nin  bu sözleşme kapsamında belirlenen  tüm ihtiyacını  sağlamakla  yükümlüdür.  Ancak  aksi
hallerde (Acil Durumlarda Transfüzyon) TM, oluşturulmuş olan “provizyon sistemi” ile onay alarak tam kan
bağışı gerçekleştirebilir. Sözleşmenin işlerliği, TM tarafından bir yıl içinde alınan provizyon istem sayısı ve
endikasyonlarının  (Kanın  Uygun  Klinik  Kullanımı  Rehberi’ne  göre)  TM  ve  BKM  tarafından  olgu  bazında
incelenmesi  ile  değerlendirilir,  sayının  beklenenin  üzerinde  olduğu  durumlarda  düzeltici  ve  önleyici
faaliyetler geliştirilir. 
5. Transfüzyon merkezi  ve BKM, bu stok yönetim planı  çerçevesinde bileşen dağıtımı için uygun aralığı
karşılıklı uzlaşı içersinde belirler. Bu aralığın tespitinde bileşen imhasına neden olmayacak, ancak TM’nin de
acil stoklarının devamını sağlayacak aralığın tespiti esastır. Olağanüstü koşullar haricinde bu plana uyulur.
Her TM,  kendisi  için  gerçekleşebilecek  olağanüstü  koşulları   sözleşmeden önce belirler  ve  sözleşmenin
ekinde kayıt altına alır. 
6. Bileşen dağıtımındaki zaman aralıkları, TM’nin kullanımında oluşabilecek değişiklikler nedeniyle sözleşme
süresi bitmeden karşılıklı mutabakat çerçevesinde değiştirilebilir. Bu değişiklik, mevcut sözleşmeye eklenir.
7. Bileşenlerin teslimat ve iade koşulları sözleşmede açıkça belirtilir. Bileşenler, BKM personeli tarafından
teslim tutanağı ile TM personeline teslim edilir, tutanak karşılıklı imza altına alınır. TM, bileşenlerin yalnızca
yetkilendirdiği personele teslim edilmesini istiyor ise TM’nin kendi prosedürlerine göre belirlediği  yetkili
personel  listesi  sözleşmeye  eklenir.  Kan  ve  kan  bileşenlerini  teslimatı  sırasındaki  kan  bileşeni  reddine
yönelik  uygunsuzluk listesi  (pıhtılı,  kısa  hortumlu vb.)  ile  gereklilikleri  karşılamadığı  sonradan belirlenen
bileşenlerin iade koşulları (Direkt Coombs pozitifliği, pıhtılı bileşen, etiket hatası vb.) ve prosedürü sözleşme
ekinde yer alır. 
8.Kızılay  kan sistem otomasyonundan hastanemizin  kullanıcı  adı  ve  şifresi  girilerek  açılan sayfadan Kan
Bileşeni İstemi kaleminden her gün saat 11.00’a kadar kan ve kan ürünleri bileşeni Gaziantep Bölge Kan
Merkezi’nden istenir. 11.00’a kadar istenen kan ve kan ürünleri bileşenlerinden temin edilenler aynı gün
13.30’dan sonra hastane kan transfüzyon merkezine ulaşır. 

Tam Kan (bileşen olarak) ve Eritrosit Konsantrelerinin Depolama ve Taşıma Koşulları 
Bileşen Depolama Depolama

süresi 
Taşıma Özellik 
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Tam Kan 2-6 ºC Kullanılan
antikoagülan/
koruyucu
solüsyonun
türüne  göre
değişir;CPD  için
21 gün, CPDA-1
için 35 gündür. 

2-6 ºC En  fazla  24  saatlik  ulaşım  süresi
boyunca sıcaklığın 
+10  C°'yi  aşmayacağının  garanti
edilebildiği  taşıma  sistemleri
kullanılır. 

Eritrosit Konsantresi 
Lökositi Filtrasyon ile Azaltılmış  Ek Solüsyonlu  Eritrosit Konsantresi 

Ek  Solüsyonlu
Eritrosit
Konsantresi 

2-6 ºC Kullanılan
antikoagülan/
ek  solüsyon
sistemine  göre
değişir;CPD  ve
SAG-M  için  42
gündür. 

2-6 ºC 

Trombosit Konsantrelerinin Depolama ve Taşıma Koşulları 
Bileşen Depolama Depolama süresi Taşıma 
Trombosit  Konsantresi,
Havuzlanmış

20-24 ºC Ajitasyon altında en fazla
5  gün  saklanır.  Saklama
süresi,  bakteriyel
kontaminasyonun
saptanması  ya  da
azaltılması  yöntemi  ile  7
güne uzatılabilir. 
Bileşen  hazırlama  işlemi
(havuzlama,  lökosit
filtrasyonu)  açık  sistem
ile  gerçekleştirilmiş  ise
saklama  süresi  6  saati
geçemez. 

Taşıma sırasında önerilen
depolama  sıcaklığına
mümkün  olduğu  kadar
yakın  tutulur  ve  ulaşma
noktasında  tedavide
hemen  kullanılmayacak
ise  önerilen  şartlar
altında depolanır. 

Plazma Bileşenlerinin Depolama ve Taşıma Koşulları 
Bileşen Depolama Taşıma 
Taze Donmuş Plazma (-18)ºC ile (-25)ºC aralığında; 3ay 

(-25)ºC’den  daha  düşük
sıcaklıkta;36 ay 

Taşıma  sırasında  önerilen
depolama  sıcaklığına  mümkün
olduğu  kadar  yakın  tutulur  ve
ulaşma  noktasında  tedavide
hemen  kullanılmayacak  ise
önerilen şartlar altında depolanır. 
Labil faktörlerin korunabilmesi için,
eritildikten sonra mümkün olan en
kısa  sürede  kullanılır.  Eritilmiş
bileşen tekrar dondurulmaz. 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


