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1.AMAÇ:
Hastanemiz Transfüzyon Merkezinin Güvenli İşleyişini, Kan Ve Kan Ürünlerinin Teminini Sağlamak 
 2.KAPSAM :
Suruç Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi 
 3.KISALTMALAR: 
BKM: Bölge Kan Merkezi
 4.SORUMLULAR:
Transfüzyon Güvenliği Komitesi, Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu doktoru ve tüm birim çalışanları Hemşireler, 
Ebeler
5.FAALİYET AKIŞI
KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ

 Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılayı’na 
verilmiştir. Bu bağlamda kan ve kan bileşenlerinin teminlerinin acil durumlar dışında Türk Kızılayı’ndan 
karşılanması gerekmektedir. Buna istinaden kurumumuz tarafından Türk Kızılayı web sitesinden 
(http://kansistem. org.tr) kan bileşeni istem formu doldurularak kan istemi yapılır.

 Hastanemizde sadece olağan dışı afet durumlarında sağlıklı ve gönüllü her bağışçıdan kan alınır.

 Hafta içi her gün saat 11:00 ‘e kadar Kan Transfüzyon Merkezi tarafından Kızılay BKM’ye ihtiyaç 
bildirilir ve gün içinde Kızılay BKM tarafından kan bileşenlerinin transportu gerçekleştirilir.

 Kliniklerden saat 11:00’den sonra bildirilen ve acil olduğu belirtilen durumlarda ve hafta sonunda, 
resmi tatil günlerinde ve ihtiyaç duyulması halinde hastanemizin aracı Kızılay BKM’ye gönderilmek suretiyle kan 
bileşeni temin edilir.

 Kan bileşenleri Kan Transfüzyon Merkezi tarafından teslim alınırken mutlaka Kızılay BKM’nin 
gönderdiği “Çıkış Teslim ve Onay Raporu”nda yer alan bileşenlerin sayı ve numaraları kontrol edilir. Kan 
bileşenlerinin Kan Transfüzyon Merkezi çalışanı tarafından teslim alındığı tarih ve saat form üzerinde belirtilerek 
imzalanır ve bir nüshası Kızılay BKM çalışanına teslim edilir. Diğer nüshası Kan Transfüzyon Merkezimizde ilgili 
dosyada saklanır. Bu formun üzerinde ürünlere ait tüm bilgiler yer almaktadır (ISBT no, alınma-son kullanma tarihi,
yapılan ek işlemler vb). 

 Gelen bileşenler ile form üzerindeki bilgiler arasında bir tutarsızlık olması durumunda Kızılay BKM ile 
iletişime geçilerek problem çözülür. 

 Transfüzyon Merkezine gelen kan ve kan ürünleri sıcaklık takibi yapılan dolaplarda muhafaza
edilmektedir.Transfüzyon Merkezindeki kan ve kan ürünleri günlük ısı takipleri yapılan buzdolaplarında ayrı ayrı 
raflanarak ve günlük miad kontrolleri yapılarak muhafaza edilir.

 Kan ürünlerinden eritrosit süspansiyonu ve tam kan +2/ +6°C kan dolabında, taze donmuş plazma 
-40 °C de derin dondurucu,random ve afereztrombositler ısı takibi yapılan ajitatörlerde 22 °C muhafaza 
edilmektedir.

 Hastanenin ihtiyacı doğrultusunda birim sorumlusu tarafından belirlenmiş minimum-maksimum stok 
seviyeleri göz önünde bulundurularak, BKM’den kan ve kan ürünleri talep edilir. Bu sayede minimum seviyenin 
altına düşülmesi, maksimum seviyenin de aşılması önlenmiş olur. 

 BKM’nin transfüzyon merkezine, uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması halinde BKM’den 
acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınarak gerekli kan Transfüzyon Merkezin’de alınır. Gerekli testler acil 
şartlarda çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk Transfüzyon Merkezi’ne aittir. Transfüzyon Merkezi bu 
uygulama ile ilgili bilgileri BKM’ye iletmekle yükümlüdür.
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