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1.AMAÇ:Seropozitif bağışçının bilgilendirilmesinde gerekli işlem basamaklarını 
belirlemektir.
2.KAPSAM:Bu talimat, transfüzyon merkezi doktorları,teknisyenlerini kapsamaktadır.
3.KISALTMALAR:
4.TANIMLAR:
5.FAALİYET AKIŞI:
Seropozitif Bağışçının Bilgilendirilmesi

               Tarama testinde tekrarlayan reaktiflik saptanıp doğrulama testleri tamamlanan 

bağışçının tekrar kan bağışı yapıp yapamayacağının belirlenmesi, seropozitifliği 

doğrulanmış olan bağışçının takibinin yapılması, herhangi bir nedenle bağışçıdan yeni bir 

kan numunesinin temin edilmesi, uygun yollarla bilgilendirilmesi ve tıbbi açıdan uygun bir 

sağlık merkezine yönlendirilmesi ile ilgili aşamalar belirlenir, bu aşamaların tümünde yer 

alması gereken kayıtların nasıl yapılacağı tanımlanır, SİP’ler oluşturulur ve tüm süreç 

valide edilir.

Bağışçının Konu Hakkında Bilgilendirilmesi ve Yeniden Test Edilmesi
Tarama ve doğrulama testleri tamamlanamadığı için ya da doğrulama testi 

“pozitif” sonuçlandığı için bağışçı/test sonucu bağlantısını doğrulamak amacıyla ya 

da doğrulama testi “belirsiz” sonuçlandığı için doğrulama testinin tekrar edilmesi 

amacıyla bağışçıdan yeni numunenin temin edilmesi gerekebilir.

Bu durumda bağışçıya öncelikle telefonla ulaşılır. Test türü ve test pozitifliği 

hakkında kesinlikle bilgi verilmez, yalnızca testlerin tekrarlanması ve sürecin 

tamamlanması için kendisinden yeni bir kan numunesi alınması gerektiği, 

testin/testlerin tekrarlanmasından sonra elde edilen sonuçlar hakkında mutlaka 

bilgilendirileceği açıklanır.

Telefon görüşmeleri, bu konuda eğitim almış, yetkin ve yetkilendirilmiş 

personel tarafından gerçekleştirilir. Bağışçı ile yapılan her görüşme kayıt altına alınır.

Kayıtlar; görüşmenin tarih ve saati, görüşmenin kimin tarafından gerçekleştirildiği, 

bağışçının telefon numarası, bağışçının hangi merkeze davet edildiği veya 

yönlendirildiği ve bağışçının bu davet veya yönlendirmeye nasıl bir yanıt verdiği 

bilgilerini içerir.

Bağışçının, yeni numune temin süresi içinde ilgili merkeze gelmediği ya da 

yeni numune vermeyi ret ettiği durumlarda bağışçının adresine “Kan Bağışçısından 

Yeni Kan Numunesi İhtiyacı Bildirim Formu” gönderilir. Aşağıda kan bağışçısına 

gönderilecek davet mektuplarının gönderimi hakkında açıklanan kurallar burada da 

geçerlidir.

Yeni numunenin ilgili kan hizmet biriminde alınması esastır, ancak bağışçının 

kan hizmet birimine çok uzak olması durumunda, bağışçıya yakın, aynı kan hizmet 

birimine (ya da kuruma) bağlı farklı bir merkezde (ya da mobil ekipte) numune 

alınabilir. Her iki durumda da gerekli biyoemniyet kuralları yerine getirilmelidir.
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Yeni  numunenin  testleri  tamamlandığında,  alınan  sonuçlara  göre  ilgili  türde

bilgilendirme  görüşmesi  yapılır.  Rutin  tarama  veya  doğrulama  testleri

tamamlanamadığı için yeni numune alındığı durumda; yeni numunenin tarama testi

sonucu “nonreaktif” ise ya da doğrulama testi sonucuna göre “kalıcı ret” kapsamına

girecek herhangi bir durum söz konusu değil  ise bağışçıya telefonla ulaşılıp bundan

sonraki dönemde kan bağışı yapabileceği konusunda bilgi verilir.

           “Kalıcı Ret” Kapsamına Giren Bağışçının Bilgilendirilmesi

Doğrulanmış  Pozitiflik;  tarama  testinde  tekrarlayan  reaktiflik  saptanan

(tarama testinin “reaktif” sonuçlanması nedeniyle yapılan çift çalışma tekrarında

da en az bir reaktif sonuç saptanan) ve doğrulama testinde pozitif sonuç alınan

kan bağışçısı bu kapsama girer.

Bağışlar  Arası  Doğrulanmamış  Tekrarlayan  Reaktiflik;  Bağışçının  tarama

testinde  tekrarlayan  reaktiflik  saptanmışsa  ve  son  bağış  tarihinden  önceki

dönemde yapmış olduğu bağışlara ait kayıtlarda da daha önce tarama testinde

tekrarlayan  reaktifliğin  tespit  edilmiş  olduğu  kanıtlanırsa  bağışçı  bu  kapsama

alınır. Doğrulama testinde “negatif” ya da “belirsiz” sonuç alınması bu durumu

değiştirmez ancak doğrulama sonucunun “pozitif” bulunması durumunda bağışçı

“Doğrulanmış Pozitiflik” kapsamına alınır.

Doğrulama testlerinde, yeni numunelerle çalışılmasına rağmen,  tekrarlayan

“geçersiz”  ve  “belirsiz”  sonuçlar  alınan  kan  bağışçıları  da  “Bağışlar  Arası

Doğrulanmamış Tekrarlayan Reaktiflik” kapsamında bilgilendirilir.

Seropozitif  kan  bağışçısı,  kan  hizmet  birimine  davet  edilerek  yüz  yüze

görüşme ile bilgilendirilir.

 “Doğrulanmış Pozitiflik” kapsamındaki bağışçı, “Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test

Pozitifliği Bildirim Formu” ile davet edilir.

 “Bağışlar  Arası  Doğrulanmamış  Tekrarlayan  Reaktiflik”  kapsamındaki  bağışçı,  “Kan

Bağışı Reddi Bildirim Formu” ile davet edilir.Davet mektupları, özel bilgilerin gizliliğinin

korunması  prensibi  ile  “kişiye  özel”  posta/kargo  yöntemleriyle  bağışçıya  ulaştırılır

(doğrudan  kişiye  teslimat  yapacak,  kişiye  ulaşılamadığı  ve  dolayısıyla  teslimatın

yapılamadığı durumlarda mektupları ilgili kan hizmet birimine iade edecek nitelikteki

yöntemler/kuruluşlar  tercih  edilmelidir).  Mektupların gönderiminde,  gizlilik  ilkesinin

korunacağının  garanti  altına  alındığı  kanıtlanmadıkça  ve  Sağlık  Bakanlığı’ndan  özel

onay alınmadığı sürece faks, elektronik posta, GSM mesajları ve benzeri elektronik ileti

yöntemleri  kullanılmaz.  Bağışçı  ya  da  bağışçının  herhangi  bir  yakını  ile  telefon

aracılığıyla  bilgilendirme görüşmesi  yapılmaz,  reaktif/pozitif  test  sonuçları  hakkında

bilgi verilmez. Ancak çok istisnai durumlarda (bağışçının ilgili merkeze çok uzak olması
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ve daha yakın  bir  merkeze yönlendirilememesi,  sosyal  ve  psikolojik  açıdan en kısa

sürede konu hakkında bilgilendirme gereksinimi vb.), kan hizmet birimi yöneticisinin

onayı ile doktor tarafından, yalnızca bağışçı ile ön görüşme yapılabilir.

Bilgilendirme görüşmesi kan hizmet biriminde, bu iş için özel olarak ayrılmış, gizlilik

ilkesine uygun, kalabalık ortamdan uzak, izinsiz giriş-çıkışların olmayacağı, bağışçının

kendini  rahat  hissedebileceği  bir  ortamda  (özel  oda,  ya  da  konuşmaların  üçüncü

şahıslar tarafından duyulmayacağı şekilde diğer alanlardan ayrılmış özel bölümlerde)

gerçekleştirilir. Bağışçının kan hizmet birimine gelmesi mümkün değilse, başka bir kan

hizmet birimine ya da mobil kan bağışı birimlerine yönlendirilebilir ancak buralarda da

yukarıda tanımlanan asgari koşullar sağlanmış olmalıdır.

Seropozitif bağışçının bilgilendirme görüşmesi yalnızca kan hizmet biriminde

çalışan doktor/doktorlar tarafından gerçekleştirilir.

Kan  bağışçısı  ile  kişiye özel  görüşme esas  olandır.  Bağışçının  izni  (kendi  el

yazısı  ve imzası)  olmadan bilgileri  üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.  Bu nedenle

kan bağışçısı görüşmeye herhangi bir yakını ile gelmiş olsa bile, durum uygun bir

dille açıklanır, görüşme yalnızca bağışçı ile yapılır. Ancak bazı istisnai durumlarda

(genç bir bağışçı ile birlikte gelmiş, aşırı derecede tedirgin olmuş ebeveynler ya

da birlikte bilgilendirilmeyi arzu eden eşler vb.) sosyal gereklilik olarak üçüncü

şahısların  görüşmeye  katılmasına  izin  verilebilir.  Bu  amaçla  kan  bağışçısı

yalnızken konunun ayrıntıları  hakkında bilgilendirilir.  Bağışçıya,  kan bankacılığı

kuralları gereği ve yasal olarak kan bağışçılarına ait bilgilerin üçüncü şahıslarla

paylaşılamayacağı,  ancak  mevcut  durumda,  kendisinin  talep  etmesi  ve  bu

talebinin ıslak imza ile kayıt altına alınması  şartıyla yakınının görüşmeye dahil

edilebileceği, görüşme sırasında test sonuçları ve söz konusu enfeksiyonun hangi

yollarla  bulaştığı  hakkında  bilgi  verileceği,  bu  enfeksiyonların  cinsel  yolla  da

bulaşabildiği dolayısıyla başka birinin eşliğinde yapılacak görüşmede özel hayatın

zarar  görebileceği  anlatılır.  Buna  rağmen  bağışçı,  yakını  ile  birlikte

bilgilendirilmekte  sakınca  görmediğini  belirtir  ise;  hem  bağışçının  hem  de

görüşmeye eşlik edecek bağışçı yakınının talebi ve rızası kendi el yazıları ve ıslak

imzaları ile kayıt altına alınır, daha sonra birlikte görüşme gerçekleştirilir.

“Doğrulanmış  Pozitiflik”  ve  “Bağışlar  Arası  Doğrulanmamış  Tekrarlayan

Reaktiflik” kapsamındaki bilgilendirme görüşmesi sırasında bağışçıya şu bilgiler

aktarılır;

 bağışçıya ait test sonuçlarının ne anlama geldiği,

 söz  konusu  enfeksiyonun  hangi  yollarla  bulaştığı,  bu  çerçevede  ailesine,

yakınlarına ve iş ortamındaki arkadaşlarına bulaş olmaması için ne gibi tedbirler
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alması gerektiği,

 söz konusu enfeksiyonun nasıl  başlayıp nasıl  ilerlediğini, tedavi  seçeneklerinin

ana hatları ile neler olduğu,

 söz  konusu  test  sonuçlarının  kesin  olarak  hastalığı  işaret  etmediği,  bu  test

sonuçlarının ek tetkikler ve klinik değerlendirme ile desteklenmesi gerektiği,

 bu nedenle en kısa sürede, söz konusu ek tetkikleri yapabilecek nitelikteki bir sağlık
kuruluşuna  (enfeksiyon  hastalıkları  polikliniğinin  bulunduğu  bir  hastaneye)
başvurması gerektiği,  sağlık  kuruluşuna  gittiğinde  muhtemel  sonuçların  neler
olacağı,

 sağlık kuruluşunda yapılan tetkiklerin sonuçları ne olursa olsun, yasal mevzuata

göre  bundan  sonraki  dönemde kan  bağışı  yapamayacağı  (bağışçının  yaklaşım

tarzına  göre;  gerektiğinde,  kan  bağışı  yapmaması  konusunda  uyarılmasına

rağmen kan bağışı girişiminde bulunmanın yasal suç olduğu uyarısı yapılır).

 kan  bağışından  elde  edilen  kan  ve  kan  bileşenlerinin,  hastalara  enfeksiyon

bulaşını engellemek için, transfüzyon amacıyla kullanılmadığını ve imha edildiği

gibi.

“Bağışlar  Arası  Doğrulanmamış  Tekrarlayan  Reaktiflik”  kapsamına  giren

bağışçılarda tarama test reaktifliği kesin olarak doğrulanmış değildir (doğrulama

testi “negatif” ya da “belirsiz”dir). Düşük düzey test pozitiflikleri; bağışçının akut

enfeksiyonun  erken  döneminde  (ya  da  nekahat  döneminin  son  döneminde)

olması  nedeniyle  aranan  antijen  ve/veya  antikorun  düşük  düzeylerde

olmasından  kaynaklanabileceği  gibi,  bağışçıda  enfeksiyon  ajanı  bulunmadığı

halde  “yalancı  pozitiflik”e  yol  açan  etkenlerden de  kaynaklanıyor  olabilir.  Bu

nedenle  “Bağışlar  Arası  Doğrulanmamış  Tekrarlayan  Reaktiflik”  kapsamındaki

bağışçılara,  yukarıda  belirtilen  bilgilere  ek  olarak,  yaşanan  belirsizliğin

nedenlerini işaret eden şu bilgiler de aktarılır;

 bu test pozitifliğinin “KESİNLİK” göstermediği,

 bu tür sonuçlara hangi faktörlerin yol açtığı (bağış sırasında ya da bağışa yakın

zamanda  geçirilen/geçirilmekte  olan  bazı  asemptomatik  viral  enfeksiyonlar,

kullanılan ilaçlar, otoantikorlar vb. nedenlerle gerçekleşen çapraz reaksiyonlar,

nonspesifik reaksiyonlar vb.),

 özellikle  sınırda  pozitif  olan  vakalarda,  bazen  farklı  kit/cihaz  sistemleri  ve

yöntemlerle  (dolayısıyla  farklı  merkezlerde  gerçekleştirilen  testlerde)  negatif/

belirsiz/pozitif gibi farklı sonuçlar alınabileceği,

 ayrıca  bir  kişiye  enfeksiyon  tanısı  koymakla,  bağışçıdan  alınan  kan  ve  kan

bileşenlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik işlemlerde kriterlerin farklı olduğu,
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 bu nedenle bir sağlık merkezine gidip ek tetkikler yaptırıldığında büyük olasılıkla

“negatif” sonuçlar alınabileceği, ancak ulusal ve uluslar arası standartlar gereği

artık kendisinden kan bağışı kabul edilemeyeceği.

Doktor,  görüşme  dilini  bağışçının  algı  ve  sosyokültürel  düzeyine  göre

ayarlar. Bağışçının ve yakınlarının korunmasını sağlayacak mesajların rahatlıkla

anlaşılabilmesi için mümkün olduğu kadar akademik tıbbi ve teknik ifadelerden

kaçınılır. Görüşmenin amacı dışına çıkan ayrıntılara girmemeye çalışılır. Görüşme

boyunca bağışçının soru sormasına imkan tanınır. Bağışçıya, bağışçılara yönelik

hazırlanmış,  kanla  bulaşabilen enfeksiyonlar  hakkında bilgilendirme broşürleri

varsa bunlar verilir.

Bilgilendirme görüşmesi sona erdiğinde; bağışçıya, bu bağışına yönelik yapılmış

tarama ve doğrulama testlerinin sonuçları rapor halinde verilir ve sağlık kuruluşuna bu

raporla birlikte gitmesi gerektiği hatırlatılır.Yapılan görüşme, bağışçının ve görüşmeyi

gerçekleştiren doktorun ıslak imzalarını içerecek şekilde kayıt altına alınır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı
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