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1.AMAÇ:

Hastanemiz Kan Transfüzyon Merkezinde güvenli kan bağışı alımını sağlamak.

2.KAPSAM:

Kan Transfüzyon Merkezini kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.SORUMLULAR:

Kan Transfüzyon Merkezi Hekimi

Kan Transfüzyon Merkezi  teknikerleri

Flebotomist

5.FALİYET AKIŞI:

5.1.TEMEL İLKELER

Kan ve kan bileşenlerinin temininde temel esas, karşılıksız ve gönüllü kan bağışıdır.

Tedavi amacıyla kullanılacak kan, yalnızca sağlıklı kişilerden alınabilir.

Bağışçı değerlendirilmesi ve seçimi her kan bağışında, bağıştan hemen önce hekim tarafından 
gerçekleştirilir.

Bağışçıların değerlendirilmesi ve seçimi genel görünümüne, tıbbi geçmişiyle ilgili basit sorulara 
verdiği yanıtlara, genel sağlık durumu ve yaşam tarzına, bağış öncesi test ve ölçümlere dayanılarak 
verilir.

Tedavi maksatlı kan vermek için başvuran hastalardan kan bağışı kabul edilmez.

Herhangi bir sebeple tetkikleri süren, bir uzmanın muayene ve görüşlerini bekleyen veya bir 
hastanede yatış sırası bekleyen kişilerden kan alınmaz.

Bağışçılara sağlıkları ve risk teşkil edebilecek davranışlarına yönelik mahrem sorular sorulur ve 
bunlar gizli tutulur. Bu nedenle kan bağışından önce görüşmeler başka kişilerin duyamayacağı bir 
ortamda yapılır.

Rehberde tanımlanmamış durumlar için değerlendirme yapan hekim, karar
verme yetkisindedir.

Bağışçının kan vermemesi gereken bir durum söz konusu ise kalıcı veya geçici ret nedenleri hekim 
tarafından bağışçıya izah edilmeli ve kayıt edilmelidir.

Kan güvenliği açısından tehdit oluşturan, yaşam biçimi, alışkanlıklar ve çevre gibi özellikler göz 
önüne alınarak belirlenen ve toplumda belli bir hastalığa sahip olma yönünden beklenenden daha 
yüksek risk taşıyan “risk grupları” kan bağışından men edilir.

Risk gruplarına dâhil kişilerle kondom kullanarak ya da kullanmaksızın vajinal (penis ile vajinanın 
teması), oral (ağzın vajina, penis ya da anüs ile teması) ya da anal yolla (penis ile anüs teması) 
gerçekleştirilen cinsel ilişkiler kan güvenliği açısından sorgulanır.

Bağışçı seçiminden sorumlu olan doktor görüşme yaptığını formu imzalayarak teyit eder.

Kan bağışçısı seçimi kriterleri, hem tam kan bağışı, hem de aferez bağışı için geçerlidir.
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5.2. KAN BAĞIŞ SÜRECİ

Kan bağışı, tam kan veya aferez bağışı şeklinde gerçekleşir. Kan bağışı süreci şu aşamalardan oluşur;

Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi

“Kan Bağışçısı Kayıt Formu” ve “Kan Bağışçısı Sorgulama Formu”nun kan bağışçısı adayı tarafından 
doldurulması

Kan bağışçısı adayının kimlik tespiti ve kayıt işlemleri

Kan bağışçısı adayının hekim tarafından değerlendirilmesi

Kan bağışçısı adayının fiziksel özelliklerinin ve hayati bulgularının ölçülüp kayıt edilmesi

Kan bağışının gerçekleşmesi

5.2.1. Kan Bağışçısı Adayının Bilgilendirilmesi

           Her kan bağışı öncesi bir bilgilendirilmiş onam formu aday bağışçıya teslim edilir ve rahatça 
okuyup değerlendirmesi için uygun ortam sağlanır. Kan hizmet birimi tarafından hazırlanmış kan, kan 
bağış işlemi, kan bileşenleri ve bunların hastalara yararlarının anlatıldığı eğitim materyalleri de ek 
olarak bağışçıya sunulabilir.
          Aday bağışçı, bilgilendirilmiş onam formunu okuyup değerlendirdikten sonra kendisinin gereken
koşulları sağladığını, yapacağı bağışın kendisi ve hasta açısından herhangi bir risk içermediğini 
düşünüyorsa, bilgilendirilmiş onam formunun sonunda bulunan ilgili kısıma el yazısıyla adını soyadını 
yazarak imzalar.
            Aday bağışçı, bilgilendirilmiş onam formunu okuyup değerlendirdikten sonra bağış için uygun 
olmadığına karar verirse, herhangi bir gerekçe bildirmeden kan hizmet biriminden ayrılabilir. Kan 
hizmet birimi, tüm bu süreçlerin kan bağışçısının mahremiyeti ve rahatını karşılayacak koşullarda 
gerçekleşmesini sağlar.
Bağışçı bilgilendirilmiş onam formunun içeriğinde;

Bağış öncesinde niçin tıbbi özgeçmişin ve özel hayata dair bazı hususların sorgulandığı ve 
bilgilendirilmiş onamın neden alındığı,

Yasa gereğince kişinin kan bağışı öncesi verdiği bilgilerin doğruluğundan hukuken sorumlu olduğu,

Yapılan tıbbi değerlendirmede bağışçı ve kanı alacak hasta açısından belirgin bir risk olduğu takdirde
bağışçının geçici ya da kalıcı ret listesine alınacağı,

Kişinin bağışladığı kanda gerekli tıbbi testlerin yapılacağı,

Test sonuçları pozitif olduğu takdirde kendisine ve Sağlık Bakanlığı’na bilgilendirme yapılacağı,

Bağıştan elde edilen kan ve kan bileşenlerinin ihtiyacı olan herhangi bir hastaya verilebileceği,

Bağış işleminin süreci ve eşlik eden riskler,

Bağışçıların istedikleri zaman soru sorabileceği,

Bağış yapacak olan kişiye istediği zaman, herhangi bir neden sunma ihtiyacı duymadan bağış 
yapmaktan vazgeçebileceği,

Bağış esnasında ve sonrasında yetkili personelin tıbbi tavsiye ve yönlendirmesine bağışçının uyması 
gerektiği

Bağışçının kişisel bilgilerinin korunacağı ve bağışçının sağlık durumu ve test  sonuçlarının gizli 
tutulacağı,

Bağışçının imzasının ne anlama geldiği bilgileri açıkça yer almalıdır.

Bağışçı imzasının anlamı şunlardır:

Bağışçı bilgilendirilmiş onam, kayıt ve sorgulama formundaki bilgi ve soruları okumuş-anlamış, 
müzakere etmiş ve burada anlatılan koşulları karşılayacağını kabul etmiştir.
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Soru sorma olanağı bulmuştur.

Sorduğu tüm sorulara tatminkâr cevaplar verilmiştir.

Bağış işlemi için onay vermiştir.

Kayıt formunda verdiği tüm kişisel bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiştir.

Tıbbi değerlendirmede bağışçı ve/veya hasta açısından bir risk belirlendiğinde bağışçının geçici ya 
da kalıcı ret listesine alınacağını anlamıştır. Bağışçı adaylarını bağış süreci ve ilgili riskler hakkında 
bilgilendirmek, kan bağış merkezinde çalışan personelin sorumluluğundadır.

5.2.2. Kayıt ve Sorgulama Formlarının Bağışçı Adayı Tarafından Doldurulması
           Kan bağışçısının gerek bilgilendirilmiş onam formunu okuyup değerlendirme, gerekse kayıt ve 
sorgulama formlarını doldurma süreçlerinde mahremiyetine özen gösterilir ve kan bağış merkezince 
uygun ortam sağlanır.
           Bağışçı, kendisine verilen bilgilendirilmiş onam formunu okuyup değerlendirdikten sonra, kan 
bağışı için uygun olduğunu düşünüyorsa, "Kan Bağışçısı Kayıt Formu"nu ve " Kan Bağışçısı Sorgulama 
Formu”nu eksiksiz olarak doldurur.
          Kan bağışçısı sorgulama formunda "Adı Soyadı" alanı, bağışçının kendi el yazısı ile yazılmalıdır ve
bağışçının imzası bulunmalıdır.
          Formları okuyamayan bağışçılara formların içeriği konusunda bilgi verecek eğitimli bir personel 
yardımcı olmalıdır.

5.2.3. Kan Bağışçısı Adayının Kimlik Tespiti ve Kayıt İşlemleri
            Bağışçı, her kan bağışı işlemi öncesinde, T.C. Kimlik numarasını içeren T.C. Nüfus Cüzdanı veya 
pasaport veya sürücü belgesini ve kalıcı adres bilgisini vererek kendisini tanıtmalıdır. Aksi takdirde 
bağış için kabul edilmez.
           Zorunlu askerlik hizmetini yapan kişiler (er, erbaş) ve askeri öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından bu hizmet süresince verilen geçerli kimliklerini veya T.C. Kimlik Numarası yazılı sağlık 
karnelerini ibraz etmek suretiyle bağışta bulunabilirler.
           Türkiye’de ikameti olmayan yabancı uyruklulardan izlenebilirliğin sağlanamaması nedeniyle kan
bağışı kabul edilmez.
           Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular, aşağıdaki koşulları taşımaları halinde kan bağışında 

bulunabilirler.

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa bağlı olarak çıkartılmış Türkiye’de Oturan Yabancıların 
Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 20 Ekim 2006, Sayı: 26325)” 
hükümlerine göre verilen kimlik numarası kayıt edilerek işlem yapılmalıdır.

Bu yönetmelik hükümlerine bağlı olmayan ancak ülkemizde görevli olarak bulunan diplomatik 
misyon mensuplarının kan bağışçısı olması durumunda çalıştıkları temsilcilikler bazında kayıt 
yapılmalıdır.

Türkiye’de ikamet etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, izlenebilirliğin sağlanması 
amacıyla geçerli bir adres bilgisi (yurtiçi) vermeleri koşuluyla kan bağışı kabul edilmelidir.

Bağışçının kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz kaydedilmeli ve bağış kayıtlarına aktarılmalıdır.

5.2.4. Bağışçıya Ait Genel Bilgilerin ve Fiziksel Özelliklerin Değerlendirilmesi
            Kan bağışçısı adayının kan bağışına uygunluğunun değerlendirilmesi kan bağış merkezi 
doktorunun sorumluluğundadır. Her kan bağışı başvurusu için kişilerin ret veri tabanı kontrolü yapılır.
            Doktor ve kan bağışçısı adayı arasındaki görüşmede mahremiyet sağlanarak, üçüncü şahısların 
herhangi bir şekilde müdahalesini engelleyecek şekilde gerekli önlemler alınır. Değerlendirme 
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sırasında açıklığa kavuşması gereken durumlar, doktor tarafından irdelenir ve tamamlayıcı sorularla 
bağışçıdan bilgi alınır.
            Kan bağışıyla ilgili tüm işlemler; tamamlanmamış kan bağış başvurusu, kan bağışçısının reddi, 
istenmeyen ciddi etki ve olayları da içerecek şekilde kayıt altına alınır ve bağışçı seçimine ve son 
değerlendirmeye ilişkin kayıtlar "Kan Bağışçısı Tıbbi Değerlendirme ve Flebotomi Formu"nda ilgili 
alana kaydedilir ve doktor tarafından imzalanır. Kan bağışçısı, sadece hekim tarafından reddedilir.

Genel görünüm
Bağışçılar aç olmamalı, tercihen kan bağışından iki saat önce tam bir öğün yemiş olmalıdır.
Kan bağışçısının genel görünümü açısından pletorik görünüm, zayıf fiziki yapı, sarılık, anemi, 
siyanoz, dispne, mental kooperasyon durumunun yeterliliği, alkol veya ilaç kullanımına bağlı 
intoksikasyon gibi durumların varlığı dikkatle incelenmeli ve eğer varsa, not alınmalı ve hekim 
tarafından değerlendirilmelidir.
Kan alma bölgesinde lokalize egzama gibi herhangi bir lezyon olmamalıdır.
Kan bağışından önce alkol kullanımı mevcutsa, kan bağışçısı adayı, alkolün etkisi tamamen 
kalkmadan kan bağışçısı olarak kabul edilmemelidir
Kas içi veya damar içi kullanılan yasadışı uyuşturucu aldığına dair kuvvetli  şüphe uyandıranlar, 
sorgulamada mental yönden tam kooperasyon sağlayamayanlar kalıcı olarak reddedilmelidir.

Fiziksel özellikler
Kan bağışçısı yaş aralığı;
• Başlangıç: 19 yaşından gün almış olmalı.
• Bitiş: 66 yaşından gün almamış olmalı.
• İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı.
• Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı, kan bağış 
merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla, yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.
Bağış sıklığı;
• Tam kan bağış sıklığı
o Erkeklerde; bağış aralığı 90 günde birdir

o Kadınlarda; bağış aralığı 120 günde birdir

o Yılda bir defayı geçmemek ve hekim onayı olmak kaydıyla, 2 bağış arası en az 2 ay olabilir

Ağırlık;
• Bağışçının vücut ağırlığı en az 50 kg (çift eritrosit aferezi için en az 70 kg) olmalıdır.
Bağışlanacak kan hacmi;
• Eritrosit konsantresi hazırlamak üzere yapılacak kan bağışının hacmi antikoagülan solüsyon hariç 
450 mL ± %10’dur. Toplam vücut kan hacminin %15’inden fazla kan alınmaz.
• Bağışlanabilecek en çok kan hacmi, bağışçının toplam vücut kan hacmi ile ilişkilidir. Bir kan bağışının 
herhangi bir nedenle durdurulmak zorunda kalınması gibi bir durumda, eğer bağışçı tam bir kan bağışı
yapmayı istiyorsa ve hekim de onaylıyorsa, aşağıda belirtilmiş şartlar yerine getirilmek kaydıyla ikinci 
bir kan torba sistemi ile devam edebilir. İkinci seansta tam bir kan bağışı alınıp alınamayacağının 
bilinmesi gerekir.

           Durdurulmak durumunda kalınan ilk seansta toplanan kan hacmi ile ikinci seansta toplanması 
planlanan bir tam kan bağışı hacminin, numuneler dahil, toplam vücut kan hacminin %15'inden fazla 
olmaması gerekir. 

Hayati bulguların değerlendirilmesi
Nabız; düzenli ve 50–100/dk arasında.
Vücut sıcaklığı; en çok 37,5°C
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Kan basıncı;
• Sistolik basınç: en az 90 mmHg, en çok 180 mmHg
• Diastolik basınç: en az 60 mmHg, en çok 100 mmHg
Hemoglobin seviyesi;
• Erkekler: en az 13,5 g/dL – en fazla 18 g/dL
• Kadınlar: en az 12,5 g/dL – en fazla 16,5 g/dL
          Anormal yüksek ya da düşük hemoglobin düzeyi mutlaka venöz tam kan sayımı ile 
doğrulanmalıdır. Daha önceki bağış ile son bağış değerleri arasında 2g/dL üzerinde fark olduğunda 
veya yukarıda bahsi geçen durumlarda bağışçı sağlığını korumaya yönelik olarak bağışçı 
bilgilendirilmelidir.
          Tekrarlayan kan bağışının, kan donörlerinde demir yetmezliğine yol açabildiği kabul 
edilmektedir. Bu problem bağışçıda herhangi bir bulgu vermeyebilir ve hemoglobin ölçümü ile de her 
zaman tespit edilemeyebilir. Bu kapsamda kan hizmet birimi bu riski en aza indirecek ve kan 
bağışçısının sağlığını koruyacak uygun tedbirleri almalıdır. Son iki yıl içerisinde dörtten fazla tam kan 
bağışında bulunmuş olan bağışçıların kan ferritin düzeylerinin kontrolü yapılmalıdır.
            Ferritin düzeyi 30 ng/ml’nin altında olan kan bağışçısı geçici olarak red edilir ve herhangi bir 
sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Demir eksikliği etyolojisinde organik bir neden olup olmadığı bu sağlık 
kuruluşunda araştırılır, organik bir neden yoksa uygun süre ve dozda tedavi edilir. Ferritin düzeyi 30 
ng/ml’nin üzerine çıktıktan sonra tekrar kan bağışçısı olarak kabul edilir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


