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1.GÖREV TANIMI: Kan alacak hastalara Güvenli kanın sağlanması için, Kan bağışçısı seçiminin
bilimin ve tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak .
2.HASTANE İÇİNDEKİ YERİ:
Üst Makam : Başhekim  Yrd.
 Bağlı Birimler: Kan Transfüzyon Merkezi, Kalite yönetim ve kontrol teknikeri, Laboratuar Tekniker ve
teknisyeni, Biyomedikal teknikeri. Flebotomist.
 3.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
   3.1. Kan alacak hastalara Güvenli kanın sağlanması için, Kan bağışçısı seçiminin bilimin ve tıbbın
gereklerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak
   3.2.Kan Bağışçısı seçimini yaparken kanın bağışlayacak kişinin sağlık koşullarının (Kan basıncı, nabız,
beden  ısısı  vb.)tıbbın  gereklerine  uygun  olarak  değerlendirilmesini  sağlar.  Kişinin  kan  bağışı
işleminden dolayı karşılaşabileceği riskleri en aza indirilmesi için gerekli koşulları oluşturur.
   3.3.Kan  bağışçısı  seçimi  için  doldurulması  gereken  “Kan  Bağışçısı  Bilgilendirme  Formu”  nun
bağışçılar  tarafından  doldurulmasının  sağlar.  Kan  bağışçısı  adaylarına  kan  bağışlanabilecek  ve
bağışlanamayacak durumlar  haklında  ve kan yolu ile bulaşabilen hastalıklar hakkında bilgi verir.
   3.4.Kan bağışı ile ilgili her aşamada (Kan bağışçısının bilgilendirilmesi, seçimi,muayenesi, flebotomi
işlemi,  kan  bağışçısı  reaksiyonlarına  karşı  gerekli  önlemelerin  alınması,reaksiyon  oluştuğu  zaman
gerekli  tıbbi  girişimin  yapılması,  acil  müdahaleye  ilişkin  tıbbi  araç  ve  malzemenin  hazır
bulundurulmasının  sağlanması)gerçekleştirilen  her  türlü  işlemin  en  uygun  tıbbi  şartlarda
gerçekleşmesini sağlamak.
   3.5.Kan bağışçıları  ile iyi iletişim kurarak onların düzenli kan bağışçısı olarak kazanımlarına katkı
bulunur.
   3.6.Gerekli  durumlarda, kan bağışı,  kan bankacılığı  ve transfüzyon işlemleri  konusunda tolumu
bilgilendirir.Bu amaçla düzenlenecek seminerlere aktif olarak katılır veya katkıda bulunur.
   3.7.Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mobil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı toplama ekibindeki
personeli uyum içinde verimli çalışmasını sağlar.
   3.8.Kan bağışı  sürecindeki  her aşamanın kan bankacılığı  uygulamalarına uygun gerçekleşmesini
sağlar.
Gerekli denetimleri yapar, eksiklikleri üst yönetime rapor eder.
   3.9.Gerektiğinde reaktif  test  sonuçlarının  kan bağışçılarına  bildirilmesine psikolojik  danışmanlık
yapar.
   3.10.Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan lama faaliyetlerine nezaret eder, kan alma yerinin
genel düzenin kan bankacılığı uygulamalarına uygun olmasını sağlar.
   3.11.Nöbet süresi boyunca hizmet birimine amirlik eder.
   3.12.Bağlı olduğu birim yönetici tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.


	

