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1.AMAÇ: 
Kan ve kan ürünü bileşeni isteminde istemin aciliyet derecesinin belirlenmesi, istenilen ürünün açık ve 
anlaşılır olarak dökümante edilmesi ve transfüzyon merkezinin en uygun kan ürününü seçip çıkışını yapması.
2.KAPSAM:
Kan transfüzyon merkezi
3.KISALTMALAR:
TM: Transfüzyon merkezi
4.TANIMLAR:
5.SORUMLULAR: 
Transfüzyon Güvenliği Komitesi, 
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi,
Tüm birim çalışanları,
Hekimler,
Hemşireler, Ebeler
6.FAALİYET AKIŞI:
Herhangi bir kan bileşeninin transfüzyonu öncesinde, transfüzyon endikasyonları dikkate alınır ve 
dokümante edilir. Transfüzyon komplikasyonlarının büyük çoğunluğu, numune alımı ya da transfüzyon 
sırasında yapılan kimlik tespit hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu hataların en aza indirilmesi için hasta 
kimliğinin doğru tespiti sağlanmaktadır. 
Kan Bileşeni İsteminde; 
Kan bileşeni istem formu eksiksiz olarak doldurulur
Kan bileşeni istem formunda bulunması gerekli asgari hasta kimlik bilgileri; hastanın adı-soyadı, gün/ay/yıl 
olarak doğum tarihi, cinsiyeti ve hastane protokol numarasıdır. 
Aynı hasta için birden çok protokol numarası verilmemektedir.. Eğer hastaya birden çok protokol numarası 
verilmiş ise TM’ye yeni protokol numarası ile yeni bir kan örneği gönderilir ve TM bilgilendirilerek aynı 
hastaya ait iki farklı protokol numarası kayıtları TM otomasyon sisteminde birleştirilir. Bu tür hataların 
önlenebilmesi için otomasyon sistemindeki hasta kayıtları tek belirleyici numara üzerinden izlenmektedir. 
Bu amaçla TC kimlik numarası kullanılır. Bu sayede hatalı kayıtların önlenmesi mümkün olur. 
Kan bileşeni istem formları ayrıca aşağıdaki bilgileri de içermektedir; 

 İstem tarihi 

 Hastanın yattığı/yatacağı bölüm ve oda numarası 

 Kan bileşeni sayı ve tipi 

 Kanın kullanılacağı zaman 

 Hastanın tanısı, bilinen kan grubu 

 Hastanın gebelik, transfüzyon ve transfüzyon reaksiyonu öyküsü (bir uyumsuzluk saptanması 
durumunda, sorunun çözümünde yardımcı bilgiler) 

 Transfüzyon endikasyonu, ek işlem isteği (ışınlama, filtrasyon, yıkama vb.), istek formu üzerinde 
işaretlenmektedir.

 İstemi yapan hekimin imza ve kaşesi bulunmaktadır. Tercihen iletişim amacıyla telefon numarası yer
almaktadır.
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