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ÖNSÖZ

Değerli Sağlık Çalışanları,

Kan ve kanla ilgili bütün faaliyetler toplum sağlığı bakımından büyük önem arz 
etmektedir. Bu itibarla,  bilimsel ve güncel gelişmelere uygun olarak ülkemizde kan 
ve kan Ürünlerinin kullanım ve temininde yaşanan problemlere çözüm getirmek 
ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak için “Kan ve Kan Ürünleri 
Yönetmeliği”ni yayımladık. Anılan mevzuatlara uygun olarak hazırladığımız Kan 
ve Kan Ürünleri Ulusal Rehberi’ni kullanıma sunduk.

Bütün bu çalışmalar 2002/98 sayılı ana direktif ile 2004/33, 2005/61 ve 2005/62 
sayılı yan direktifleri doğrultusunda Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak 
hazırlandı.

Yeni Mevzuatlar ve Ulusal Kan Rehberi ile kan temini ve kullanımı konusunda 
Avrupa’daki örneklerine uygun olarak vatandaşlarımızın layık olduğu yüksek 
standartta yeterli ve güvenli kan temini ve kullanımı konusunda yaşadığı 
sıkıntıların sona erdirilmesini hedefledik. 

Bildiğiniz gibi güvenli kan temini ve kullanımında esas; gönüllü ve sağlıklı 
kan bağışçısının doğru olarak sorgulanması, zorunlu testlerin yapılarak kanın 
bileşenlerine ayrılması, uygun şartlarda saklanması ve kullanıma hazır hale 
getirilmesi ve doğru zamanda ve miktarda kullanılmasıdır.

Kan ve Kan Ürünleri Ulusal Rehberi güvenli kan temini ve transfüzyonu 
konusunda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve mevzuatı içeren bir el kitabı olarak şu 
anda elinizde bulunmaktadır. Bu kitap çok değerli bilim adamlarımızın katkılarıyla 
Avrupa Kan Transfüzyon Komitesince hazırlanıp TKMTD (Türkiye Kan 
Merkezleri ve Transfüzyon Derneği) tarafından Türkçeye çevrilen Avrupa Birliği 
Rehberinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Kan ve Kan Ürünleri Ulusal Rehberi kan hizmet birimlerinde çalışan sağlık 
personelimizin her zaman yararlanacakları bir kitap olarak her yıl ihtiyaca ve 
yeniliklere göre güncellenecektir. 

Bu rehberin hazırlamasında emeği geçen Kan ve Kan Ürünleri Kurulu, Kan 
Hizmetleri Bilim Komisyonu, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kan Merkezleri 
ve Transfüzyon Derneği’nin değerli üyelerine ve Bakanlığım çalışanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı
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3KISIM A: MEVZUAT

BÖLÜM 1. 
KAN VE KAN ÜRÜNLERİYLE 

İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT

A1.1. KANUNLAR :
A1.1.1 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU

Kanun No. 5624 Kabul Tarihi : 11/4/2007

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kan, kan bileşenleri ve ürünleri ile ilgili usûl 

ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Kanun; kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum 

ve kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunmak üzere Bakanlıkça izin verilmiş ger-
çek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.

(3) Kan kök hücresi uygulamaları bu Kanun kapsamı dışındadır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Aferez: Elde edilmek istenen kan bileşenlerinin özel bir cihaz kullanılarak ay-

rıştırılmasını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Bölge kan merkezi: Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi böl-

gesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu 
olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili 
bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimi,

d) Hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merke-
zini,
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e) Kan bağışçısı (donör): Tam kan veya bileşenlerini veren kişiyi,
f) Kan bağışı (donasyon): Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemini,
g) Kan bağışı merkezi: Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan merke-

zine bağlı olarak çalışan birimi,
ğ) Kan bileşenleri: Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde 

edilen eritrosit, trombosit, granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri 
ile plazmayı,

h) Kan ürünleri: Kandan elde edilen kan bileşenleri ve plazma ürünlerini,
ı) Plazma ürünleri: İnsan plazmasının işlenmesi suretiyle elde edilen tedavi mak-

satlı bütün ürünleri,
i) Plazma ürünleri üretim tesisi: Taze donmuş plazmadan, tedavi amacıyla ihtiyaç 

duyulan proteinlerin ayrıştırılarak kullanılabilir hale getirildiği millî ve milletlerarası 
standartlara uygun olarak üretim yapan tesisi,

j) Tam kan: Kan bağışçısından transfüzyon için veya işlenerek yeni ürünler elde 
etmek üzere alınan ve uygun bir antikoagülan madde ile karıştırılmış ve hiçbir ayrım 
işlemine tâbi tutulmamış insan kanını,

k) Transfüzyon: Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan 
bileşeni naklini,

l) Transfüzyon merkezi: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetki-
si olmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma 
ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan 
birimi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kan ve Kan Ürünleri Kurulu

Genel esaslar
MADDE 3 – (1) Kan, kan bileşenleri ve ürünleri ile ilgili genel esaslar şunlar-

dır:
a) Bu Kanun kapsamındaki hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenme-

si hususlarında, Bakanlık münhasıran yetkili ve sorumludur.
b) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin temininde karşılıksız ve gönüllü bağış esas-

tır. Ancak malî karşılık anlamına gelmeyecek şekilde kan bağışçısını teşvik edici 
uygulamalar müstesnadır.

c) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağışçı ve 
alıcının sağlığının tehlikeye düşürülmemesi, tıbbî risklere karşı korunması, transfüz-
yonun güvenle yapılması ve transfüzyon sonrası bağışçı ve alıcının izlenmesi şart-
tır. Alıcı ve vericide ortaya çıkabilecek komplikasyonların bildirilmesi zorunludur. 
Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması, kaydı, analizi, işlenmesi, depolanması, 
kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve kullanımını ilgilendiren kan bağışı, kan bağış-
çısı, hazırlayan kuruluş, kullanım yeri ve alıcı ile ilgili bütün verilerin yazılı veya 
elektronik ortamda kaydedilmesi ve otuz yıl süreyle saklanması zorunludur. Kan is-
tek formu ve bağışçı sorgulama formlarının asılları ile kan bağışçısından alınan kan 
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örneklerinin şahit numuneleri bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek 
süreyle saklanır.

ç) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin so-
rumluluğu ve denetimi altında yapılır.

d) Yurt içinde toplanan plazmanın ürün üretimi amacıyla yurt içinde ve yurt dışın-
da değerlendirilmesi ancak Bakanlığın izni ile mümkündür. Ürün üretimi amacıyla 
yurt dışından plazma getirilmesi de Bakanlığın iznine tâbidir.

e) Hizmet birimi açan ve işletenlerin bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini ulusal 
ve uluslararası kalite güvence programları çerçevesinde yürütmeleri zorunludur.

f) Kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetini yürütenler bağışçıya ilişkin kişisel 
bilgileri korumak, üçüncü kişilere vermemek, basına açıklamamak ile yükümlüdür-
ler. Bu bilgiler ancak Bakanlığa verilir.

g) Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde lüzumlu olacak 
kan ve kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzemenin temini ve ülke çapında stok-
lanmasını bölge kan merkezleri Bakanlığın planlaması çerçevesinde organize eder.

Kan ve Kan Ürünleri Kurulu
MADDE 4 – (1) Bakanlığın; kan, kan bileşenleri ve ürünleri konusunda yapaca-

ğı çalışmalarda gerekebilecek bilimsel desteği sağlamak üzere Bakanlık ilgili birim 
amiri başkanlığında kan, kan ürünleri ve kan bankacılığı konusunda yaptığı çalışma-
larla alanında temayüz etmiş uzman hekimler veya bu konularda lisansüstü eğitim 
yapmış kişiler arasından Bakan tarafından seçilen yedi üyeden oluşan Kan ve Kan 
Ürünleri Kurulu oluşturulur.

(2) Kan ve Kan Ürünleri Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi 
sona eren üye tekrar seçilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kan Temini ve Kullanımı Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri, hizmet birimi açmaya yetkili kişiler
MADDE 5 – (1) Kanın temini ve kullanımı için transfüzyon merkezleri, kan ba-

ğışı merkezleri ve bölge kan merkezleri kurulur.
(2) Bu Kanun kapsamındaki hizmet birimlerinden;
a) Bölge kan merkezi ve kan bağışı merkezini; kamu kurum ve kuruluşları ile 

Türkiye Kızılay Derneği,
b) Transfüzyon merkezini; bu fıkranın (a) bendinde sayılanların yanı sıra, bün-

yesinde acil müdahale şartlarını taşıyan özel sağlık kuruluşlarında olmak kaydıyla 
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri,

c) Plazma ürünleri üretim tesisini; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler 
ve özel hukuk tüzel kişileri,

açıp, işletebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat, Denetim ve Cezaî Hükümler

Ruhsat alma zorunluluğu, denetim ve cezaî hükümler
MADDE 6 – (1) Bu Kanun kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve tüzel 

kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirme-
si halinde valiliklerden ruhsat almak ve ruhsata tâbi her faaliyet için ayrı ayrı hesap 
ve kayıt tutmak zorundadırlar. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından belirlenen 
ruhsat alma, ruhsat tadili, ruhsat sureti çıkartma ve yıllık ruhsat bedellerini Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek muhasebe birimine ödemek zorundadırlar.

(2) Bakanlık, hizmet birimlerinin her türlü faaliyetini denetler veya denetlettirir. 
Ruhsat sahibi kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını Bakanlık denetimine ha-
zır ve açık bulundurmak ve Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi 
zamanında Bakanlığa vermek zorundadırlar.

(3) Ruhsat alınmış olması bu Kanun ve diğer mevzuatın gereklerinin yerine geti-
rilmesi mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Bu Kanun kapsamındaki hizmet birimleri, 
standartlar ve çalışma usûl ve esasları ile ilgili olarak Bakanlıkça sonradan yapılacak 
düzenlemelere de uymak zorundadırlar.

(4) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi veya ge-
rekli tedbirlerin alınması, işin mahiyetine göre süre verilerek veya derhal istenilir. 
Bakanlık, hizmetin gereği olarak giderilmesi lüzumlu eksikliklerin giderilmediği 
durumlarda gerekiyorsa masrafları ilgilisinden alınmak kaydıyla gereken tedbirleri 
re’sen alır. Bu sürede eksikliğin giderilmesi Bakanlığın yaptırım uygulama yetkisini 
ortadan kaldırmaz.

(5) Ruhsat şartlarını faaliyetleri sırasında yitirmiş olanların ruhsatları Bakanlıkça 
geri alınır.

(6) Ruhsat almadan veya mevcut ruhsatı kapsamı dışında faaliyet gösterenler ile 
bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde saklanması zorunlu 
tutulan belge ve örnekleri saklamadığı tespit edilenlere ilgili valilikçe faaliyetten 
men edilerek onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

(7) Yapılan denetimlerde;
a) İstenilen bilgileri zamanında vermeyenlere Bakanlıkça veya ilgili valilikçe bin 

Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde beşbin Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) Uygun nitelikte personel çalıştırmadığı tespit edilenlere Bakanlıkça veya ilgili 
valilikçe beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
sokacak biçimde faaliyet gösterenler, derhal faaliyetten men edilerek bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu kişile-
re beş yıl süreyle ruhsat verilmez. Ayrıca teknik ve tıbbî şartları haiz olmadığı tespit 
edilen kan ve kan ürünlerinin müsaderesine hükmolunur.

(9) Ruhsatı geri alınan veya faaliyetten men edilen bölge kan merkezleri ile kan 
bağış merkezlerine ihtiyaç halinde el konularak Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmak 
suretiyle işletilir.
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(10) Kan yolu ile bulaşan bir hastalığı veya böyle bir hastalık taşıma riski oldu-
ğunu bilip, bu durumu saklayarak kan verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
beşyüz gün adlî para cezası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelik
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda kurulması öngörülen transfüzyon merkezi, kan 

bağışı merkezi ve bölge kan merkezlerinin kurulması, cihaz, malzeme ve personel 
standartlarının belirlenmesi, birbirleriyle olan ilişkileri ile çalışma usûl ve esasları-
nın tespiti, uygulayacakları kalite güvence programlarına dair usûl ve esaslar, ruhsat 
alınması ile bedelleri ve iptaline ilişkin usûl ve esaslar, plazma ürünleri üretim tesi-
sinin kurulma ve işletilme esasları ile sair hususlar, Kan ve Kan Ürünleri Kurulunun 
çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 8 – (1) 23/6/1983 tarihli ve 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe konulması ve mevcut birimlerin ruhsatlandırılma-
sı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, altı ay içinde Ba-
kanlıkça yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenle-
melerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar faaliyet göstermekte olan A ve B 
tipi kan merkezleri ile kan istasyonları ve diğer hizmet birimleri, yönetmeliğin yü-
rürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde eksikliklerini gidererek faaliyet türlerine 
uygun şekilde ruhsat almak ve bu Kanuna uygunluklarını sağlamak zorundadırlar. 
Bu süre içinde Bakanlık izni olmadan bu Kanun kapsamında yeni bir birim açıla-
maz.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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A1.2. YÖNETMELİKLER :
A1.2.1 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
(4 Aralık 2008, 27074 sayılı Resmi Gazete)

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, transfüzyon merkezi, kan bağışı mer-

kezi ve bölge kan merkezlerinin kurulması, cihaz, malzeme ve personel standartla-
rının belirlenmesi, birbirleriyle olan ilişkileri ile çalışma usûl ve esaslarının tespiti, 
uygulayacakları kalite güvence programlarına dair usûl ve esaslar, ruhsat alınması 
ile bedelleri ve iptaline ilişkin usûl ve esaslar ile Kan ve Kan Ürünleri Kurulunun 
çalışma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kan ve kan bileşenleri ile ilgili faaliyetlerde 

bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini 
kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönet-
meliği hükümleri saklıdır.

(3) İnsan kanı ve plazmasından endüstriyel yöntemlerle kamu ya da özel kurum-
lar tarafından elde edilen ve özellikle albumin, immünoglobulin ve koagülasyon fak-
törleri gibi ürünleri içeren kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler, kan, kök hücreleri 
bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan 

Ürünleri Kanununun 7 nci maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Kendisine kan ya da kan bileşenleri transfüze edilen kişiyi,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
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ç) Bölge Kan Merkezi (BKM): Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, ken-
di bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, so-
rumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı 
ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimi,

d) Dağıtım: Kan ve kan bileşenlerinin imalatçıya, transfüzyon merkezlerine su-
nulmasını (kan ve kan bileşenlerinin transfüzyon amaçlı olarak verilmesini kapsa-
maz),

e) Hemovijilans: Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan beklenmedik veya 
şiddetli yan etki ya da olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlan-
dığı prosedür bütününü,

f) Hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkez-
lerini,

g) İstenmeyen ciddi olay (İCO): Kan veya kan bileşenlerinin toplanması, test 
edilmesi, işlenmesi, depolanması veya dağıtımıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve bu 
durumdan etkilenen kan-kan bileşenlerinin transfüzyonu sonucu hastalarda ölüme 
veya hayati tehlikeye, kalıcı ve belirgin sakatlığa veya iş görmezliğe veya hastaneye 
yatma veya hastanede kalma süresinin uzamasına neden olabilen istenmeyen olayı,

ğ) İstenmeyen ciddi etki (İCE): Kan ve kan bileşenlerinin toplanması veya trans-
füzyonu ile ilgili olarak bağışçılarda veya hastalarda ölüme veya hayati tehlikeye, 
kalıcı ve belirgin sakatlığa veya iş görmezliğe veya hastaneye yatma veya hastanede 
kalma süresinin uzamasına neden olabilen istenmeyen etkiyi,

h) İzlenebilirlik: Bağışçıdan alınan her bir ünite kan ya da kan bileşeninin son 
varış yerine kadar ve bunun tersi yönündeki izleme yeteneğini,

ı) Kalite güvencesi: Kullanım amacına uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin ge-
rekli kalitede olduğunu garanti etme amacıyla kan toplanmasından dağıtımına kadar 
yapılan tüm faaliyetleri,

i) Kalite kontrol: Kalite gereklerini yerine getirmek üzere odaklanan kalite siste-
minin bir parçasını,

j) Kalite sistemi: Kalite yönetiminin uygulanması için kurumsal yapı, sorumlu-
luklar, prosedürler, işlemler ve kaynakları,

k) Kalite yönetimi: Hizmet birimi içerisinde tüm seviyelerdeki kaliteye ilişkin 
olmak üzere bir organizasyonun yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi için koordine 
edilen faaliyetleri,

l)  Kan: Transfüzyon veya imalat amacıyla vericiden alınan ve işlenen tam kanı,
m) Kan bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişiyi,
n) Kan bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemini,
o) Kan Bağışı Merkezi (KBM): Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan 

merkezine bağlı olarak çalışan birimi,
ö) Kan bileşeninin serbest bırakılması: Hazırlanmış bir kan bileşenin serbest bı-

rakma niteliklerini karşılamasını sağlayacak sistemlerin ve prosedürlerin kullanımı 
ile bir kan bileşeninin karantina durumundan çıkarılmasını sağlayan süreci,

p) Kan bileşenleri: Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde 
edilen eritrosit, trombosit, granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri 
ile plazmayı,
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r)  Kan ürünleri: Kandan elde edilen kan bileşenleri ve plazma ürünlerini,
s)  Kanun: 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununu,
ş) Kaynağını bulma: Bir alıcıdaki transfüzyonla ilgili istenmeyen etki şüphesi 

raporuna istinaden, şüpheli verici ya da vericilere ulaşılması amacıyla yapılan araş-
tırmayı,

 t) Kurul: Kan ve Kan Ürünleri Kurulunu,
u) Otolog transfüzyon: Verici ve alıcının aynı kişi olması durumunda, önceden 

alınmak suretiyle kişinin kendi kan veya kan bileşenlerinin kullanıldığı transfüzyon 
şeklini,

ü) Plazma ürünleri: İnsan plazmasının işlenmesi suretiyle elde edilen tedavi mak-
satlı bütün ürünleri,

v) Raporlama kuruluşu: Yetkili otoriteye istenmeyen ciddi etki ve/veya olayları 
rapor eden hizmet birimini,

y) Rehber: Kan ve Kan Ürünleri Kurulu tarafından hazırlanıp her yıl revize edilen 
kan bankacılığı ve transfüzyon uygulamaları konusunda standart ve gerekliliklerin 
tanımlandığı yazılı dokümanı,

z) Ret: Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli veya geçici 
olarak askıya alınmasını,

aa) Serbest bırakılma: Kan ve kan bileşeninin transfüzyona uygun, kullanıma 
hazır hale gelerek çıkışının yapılabileceğini,

bb) Standart: Karşılaştırma için ihtiyaç duyulan gerekleri,
cc) Tam kan: Kan bağışçısından transfüzyon için veya işlenerek yeni ürünler elde 

etmek üzere alınan ve uygun bir antikoagülan madde ile karıştırılmış ve hiçbir ayrım 
işlemine tâbi tutulmamış insan kanını,

çç) Tesisler: Kan yada kan bileşenlerinin teslim edilebileceği hastaneler, imalat-
çılar ve biyo-medikal araştırma enstitülerini,

dd) Transfüzyon: Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan 
bileşeni naklini,

ee) Transfüzyon Merkezi (TM): Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan 
alma yetkisi olmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz kar-
şılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla 
hazırlayan birimi,

ff) Yazılı prosedürler: Belirlenmiş olan faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini anlatan 
kontrol edilmiş dokümanları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kan ve Kan Ürünleri Kurulu

Gönüllülük esası
MADDE 5 – (1) Kan ve kan bileşenleri ve ürünlerinin temininde karşılıksız, gö-

nüllü ve düzenli bağış esastır. Ancak malî karşılık anlamına gelmeyecek şekilde kan 
bağışçısını teşvik edici uygulamalar müstesnadır.
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(2) Hizmet birimleri kendi yetki ve sorumluluklarında olmak şartı ile; karşılıksız, 
gönüllü ve düzenli bağışı teşvik etmek amacıyla, kamu yararına hizmette bulunan 
kurumlarla işbirliği içinde ve Bakanlığı bilgilendirerek çeşitli kampanyalar ve eği-
tim toplantıları düzenleyebilir. Ancak bu faaliyetler kesinlikle ticari amaç ve muh-
teva içeremez.

Görev ve sorumluluklar
MADDE 6 – (1) Kan ve kan ürünleri ile ilgili hizmetlerin planlanması, yürütül-

mesinin izlenmesi, hizmet birimlerinin açılması ve denetlenmesi hususlarında Ba-
kanlık yetkili ve sorumludur.

(2) Yurt içinde toplanan plazmanın ürün üretimi amacıyla yurt içinde ve yurt dı-
şında değerlendirilmesi veya ürün üretimi amacıyla yurt dışından plazma getirilmesi 
için gerekli izin Bakanlıkça verilir.

(3) Bakanlık, kan ve kan ürünleri konusunda yapacağı çalışmalarda gerekli bilim-
sel desteği sağlamak üzere Kan ve Kan Ürünleri Kurulunu oluşturur.

(4) Bakanlık gerektiğinde bilimsel ve danışman nitelikli komisyonlar oluşturur. 
Komisyonlar, kendi çalışma usul ve esaslarını belirler.

(5) Kan ve kan bileşenlerinin bağışçıdan temininden alıcıya verilmesine kadar 
bağışçı ve alıcının sağlığının tehlikeye düşürülmemesi, tıbbî risklere karşı korunma-
sı, transfüzyonun güvenle yapılması, transfüzyon sonrası bağışçı ve alıcının izlen-
mesi ilgili hizmet biriminin görevidir.

(6) Kan ve kan bileşenlerinin alınması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, 
kullanılır hale getirilmesi, kullanıma sunulması, dağıtılması ve transfüzyon uygula-
malarının geri bildiriminin izlenmesi, ilgili hizmet biriminin sorumluluğundadır.

(7) Hizmet birimlerinin rehberde belirlenen faaliyetleri yazılı veya elektronik 
ortamda kaydedilir ve 15 yıl saklanır. Bağışçıların temel test sonuçları elektronik 
ortamda 30 yıl saklanır. Saklanması zorunlu kayıt içerikleri EK-6’da belirtilen şe-
kilde düzenlenir. Bağışçı şahit numuneleri 1 yıldan az olmamak şartıyla rehberde 
belirlenen şekilde ve sürede saklanır.

(8) Hizmet birimleri, bağışçı kişisel bilgilerini korumak, üçüncü kişilere verme-
mek, basına açıklamamak ile yükümlüdür. Her hizmet biriminin veri güvenliği ile 
ilişkili usul ve esasları bulunur ve bilgilerin korunma ve/veya açıklanması bu usul ve 
esaslara uygun olarak yapılır.

(9) Hizmet birimleri bağışçı bilgilendirilmesinden sorumludur.
(10) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin bağışçıdan alınması ve alıcıya transfüz-

yonu hekim sorumluluğu ve denetimi altında yapılır.
(11) Hizmet birimleri faaliyetlerini kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütür.
(12) BKM’ler olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ge-

rekebilecek kan ve kan ürünleri ile bunlar için gerekli malzemenin temini ve ülke 
çapında stoklanmasını Bakanlığın planlaması çerçevesinde organize eder.

Kurulun teşkili, çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Kan ve Kan Ürünleri Kurulu Bakanlık ilgili birim amiri başkan-

lığında; kan, kan ürünleri ve kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında yaptığı ça-
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lışmalarla alanında temayüz etmiş uzman hekimler veya bu konularda lisansüstü eği-
tim yapmış kişiler arasından Bakan tarafından seçilen yedi üye olmak üzere toplam 
sekiz kişiden oluşur. Üyeler iki yıllığına seçilir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir.

(2) Bakanlık, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler ve Türkiye Kı-
zılay Derneği ile kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmak üzere Kurula uzman davet eder.

(3) Seçilmiş üyelerden, geçerli bir mazereti olmaksızın üyelik süresi içerisinde 
üst üste iki defa toplantılara katılmayanların üyeliği düşer,  üyeliği düşen üye yerine 
bir ay içerisinde başka bir üye seçilir.

(4) Kurul, yılda en az dört defa olağan toplantı yapar. Bakanlık, gerekli hallerde 
Kurulu olağan toplantıları dışında da toplantıya davet eder. Toplantı daveti; toplantı 
tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte Bakanlık tarafından önceden üyelere bildirilir.

(5) Toplantıya iştirak eden üyelerin salt çoğunluğunun kabulü ile Kurul, görevleri 
ile ilgili olmak kaydıyla, toplantı gündemi dışındaki konular hakkında da görüşme 
yapar ve karar alır.

(6) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararları oy 
çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaş-
tırılmış sayılır. Kurul kararları, toplantı tutanağı haline getirilir ve toplantıya katılan 
üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar şerh koymak suretiyle kararları imzalar. 
Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

(7) Konu ile ilgili Komisyonların faaliyet raporları kurul tarafından denetlenir.
(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimlerince yürütülür.

Kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Ulusal kan politikasının ve bu politikanın yürütülmesini sağlayacak olan kan 

programının oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması konularında bilimsel gö-
rüş oluşturmak,

b) Hizmet birimlerinin açılmaları, faaliyetleri ve denetlenmeleri ile ilgili görüş 
belirtmek, çalışma alanı ile ilgili münazaralı uygulamalarda bilimsel görüş desteği 
sağlamak,

c) Kan ve kan bileşenlerinin güvenlik ve kalitesinin artırılması, bilimsel ve tek-
nik ilerlemeleri kapsayacak uygulama rehberlerinin hazırlanması, yenilenmesi ve 
geliştirilmesi ile kan bankacılığı ve transfüzyonla ilgili tıbbi konulardaki çalışma ve 
uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, sorunlara çözüm üretmek ve yasal düzen-
lemelere yansıtılmasını sağlamak amacıyla tavsiye kararları almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri, Kan Temini ve Kullanımı

Bölge Kan Merkezi
MADDE 9 – (1) Bölge Kan Merkezi; Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde ku-

rulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde 
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1
çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan 
bankacılığı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı hizmet birimi olup 
kesintisiz hizmet verir.

(2) Bakanlık, bölgenin coğrafi, nüfus, ulaşım ve iklim şartlarını göz önüne alarak 
BKM’nin sorumluluk alanını belirler. Belirlenen hizmet bölgesinde sadece bir BKM 
ruhsatlandırılır. BKM;

a) Sorumluluk alanı içinde kan bağış organizasyonu, kan ve kan ürünlerinin top-
lanması, test edilmesi, hazırlanması, depolanması ve dağıtımı ile ilgili tüm faaliyet-
lerden, transfüzyon merkezleri tarafından gönderilen transfüzyonun takibi ile ilgili 
verilerin değerlendirilmesinden ve kendi alanı içinde gerekli düzenlemeleri yapmak-
tan sorumludur.

b) Tanımlanmış hizmet bölgesi içinden aktif bağışçı organizasyonu planlayarak 
kan bağışçılarını sağlar. Yeterli kan ve kan bileşenlerinin sağlanması için diğer BKM 
ile işbirliği yapar.

c) Sabit veya mobil KBM açar. Bu merkezlerin çalışma şartları ve işletilmesinden 
sorumludur.

ç) Transfüzyon amaçlı bağış aferez ünitesi açma ve işletme yetkisi münhasıran 
sorumluluğundadır.

d) Ürün elde etmek için plazma toplama amaçlı plazma aferez ünitesini bakanlık 
onayı ile kurar.

e) TM ile rehberde ana hatları belirtilen protokol imzalar.
f) Sorumluluk alanı içindeki transfüzyon merkezlerinin ihtiyaç duyduğu kan ve 

kan bileşenlerini sağlamak,  protokolde belirtilen kritik stok seviyesini takip etmek, 
stoklanan kan miktarını kritik stok seviyesi altına düşürmemek için TM’nin talebini 
karşılamakla yükümlüdür. TM’nin ihtiyaç duyduğu kan ve kan bileşenini karşılamak 
için yurt dışından temin etmek gerektiğinde Bakanlıktan izin alarak ithal eder.

g) Sorumluluk alanı içindeki TM’nce talep edilen, çeşitleri, standartları ve hazır-
lama yöntemleri rehberde tanımlanan kan bileşenlerini hazırlamakla yükümlüdür.

ğ) TM’nin talebi doğrultusunda otolog transfüzyon uygulaması için hastadan 
ameliyat öncesi kan alım ve depolanması şartlarını sağlar ve uygular.

h) Sorumluluk alanı içindeki transfüzyon merkezlerinde kalite ve protokol gerek-
leri yönünden uygunsuzluk tespit edilmesi halinde durumu Bakanlığa bildirir.

ı) Kan ve kan bileşenleri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütür. 
Sorumluluk alanı içindeki KBM kalite kontrol programlarını izler.

i) Personelinin hizmet içi eğitimini planlar.
j) Bakanlık yazılı onayı ile kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında referans 

laboratuvarı olarak çalışır.
k) Sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve doğal afetler ve Bakanlığın gerekli gördüğü 

diğer haller için Bakanlık planına uygun olarak kanın temini, depolanması ve dağı-
tılmasını organize eder.

Transfüzyon Merkezi
MADDE 10 – (1) Transfüzyon Merkezi; Acil durumlar dışında kan bağışçısından 
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kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu BKM’den temin 
eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak 
hastalarda kullanımı için hazırlayan birimdir.

(2) Tüm yataklı tedavi kurumları ile acil müdahale şartlarını taşıyan ve Bakanlı-
ğın transfüzyon uygulaması için gerekli gördüğü sağlık kuruluşları TM açar. TM;

a) İdarî açıdan kendi kurumuna bağlıdır.
b) Gerekli olan her tür kan ve kan bileşenini bağlı olduğu BKM’ den aralarında 

imzalanan protokole uygun olarak sağlar.
c) Bağlı olduğu BKM’ne bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Bakanlıkça 

düzenlenmiş ruhsatı protokol sırasında ibraz eder.
ç) BKM’ nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunu yazılı olarak Ba-

kanlığa bildirir.
(3) Transfüzyon kararı, uygulanması, takibi, istenmeyen etki/olayların bildirimi, 

doğrulanması ve tedavisi ile hemovigilans açısından rehberde tanımlanmış ilgili 
form ve verilerin düzenlenmesinden hastanın hekimi sorumludur. Hastanelerde ya-
pılan transfüzyon uygulamalarından hastanın hekimi ile beraber hastane transfüzyon 
komiteleri de sorumludur. Transfüzyon merkezi transfüzyonun takibi ile ilgili veri-
lerin toplanmasından, değerlendirilmesinden ve Bakanlığa ve bağlı olduğu BKM’ne 
iletilmesinden sorumludur.

(4) Acil transfüzyon gerektiren durumlarda müdavi hekim tarafından bildirilen 
transfüzyon ihtiyacı transfüzyon merkezi stoklarından karşılanır. TM bu talebi karşı-
layamadığı durumlarda BKM’den acil talepte bulunur. BKM’ nin TM’ ne uygun kan 
veya kan bileşenini karşılayamaması halinde BKM’ den acil durum onayı en hızlı 
iletişim vasıtası ile alınır. Bu durumda kan TM’nde alınır. Gerekli testler acil şartlar-
da çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk TM ye aittir. TM bu uygulama ile ilgili 
bilgileri BKM’ ne iletmekle yükümlüdür.

Kan Bağışı Merkezi
MADDE 11 – (1) Kan Bağışı Merkezi; Bağışçıdan kan alan, teknik ve idari işle-

yiş yönünden BKM’ne bağlı olarak çalışan birimdir. Güvenli kan temini için gerekli 
görülen yerlerde BKM tarafından açılan ve BKM’nin organize ettiği gönüllü, karşı-
lıksız ve düzenli bağışçı organizasyonlarında yer alan birimdir.

Hizmet birimi sorumlusu
MADDE 12 – (1) Aşağıdaki niteliklere sahip kişiler ruhsat başvurusunda bulun-

mak üzere EK-1’de yer alan gerekli bilgi ve belgeleri temin eder. Ruhsat alındıktan 
sonra kurumları tarafından hizmet biriminin sorumlusu olarak atanır. BKM ve KBM 
sorumlusu tam gün süreyle çalışır. TM sorumlularına bu görevlerini aksatmamak 
kaydı ile kurum idaresince ek görevler verilebilir.

a) Hizmet birimleri sorumluları; Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip 
uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kur-
su sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek 
lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır.
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b) BKM laboratuvar sorumlusu; kendi uzmanlık dalı müfredat programında la-
boratuvar eğitimi almış Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp 
doktoru olmalıdır.

c) BKM birim sorumluları için ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl 
çalışmış olmak şartı aranır.

ç) TM ve KBM’ ne atanan birim sorumluları (a) bendinde belirtilen şartları taşı-
mamaları halinde atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan ban-
kacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorun-
ludur.

(2) Hizmet birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve 

belgeleri temin etmek ve başvuruda bulunmak,
b) Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve iş-

birliği içinde çalışmasını sağlamak,
c) Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite stan-

dartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak 
ve çalışmaları belirtilen çerçevede denetlemek,

ç) Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağ-
lamak,

d) Hizmet birimi ve kendine bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gideril-
mesini sağlamak,

e) Hizmet biriminde dokümantasyon ve kayıtların tutulmasını, hemovigilans kap-
samında izlenebilirliği, istenmeyen ciddi olay ve etkilerin bildiriminin yapılmasını 
sağlamak,

f) Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
g) Hizmet biriminin bir önceki yıla ait çalışma raporunu hazırlamak ve bir sonra-

ki yılın hedeflerini belirleyerek çalışma programını projelendirip uygulamak,
ğ) Üst yönetim tarafından incelenmesi istenen konular hakkında inceleme ve 

araştırma yapmak, rapor hazırlamak, görüş bildirmek,
h) Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve di-

siplin yönetmeliği hükümlerine göre izlemek ve yerine getirilmesini sağlamak,
ı) Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izlemek, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara 

yansıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

Hizmet birimi personeli
MADDE 13 – (1) Hizmet birimi faaliyet alanı kapsamında kan ve kan bileşen-

lerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, dağıtılması, kayıtların tu-
tulması ve değerlendirilmesi konularında doğrudan görev alan yeterli sayıda uygun 
eğitim almış, deneyimli personel bulundurur. Her hizmet biriminde;

a) 12 nci maddede tanımlanmış niteliklere sahip sorumlu,
b) Teknik, idari ve kalite konularından sorumlu personel,
c) Hizmet biriminin kapasitesine göre yeterli sayıda teknik,  idari ve kalite per-

soneli, bulunur.
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(2) Hizmet birimi personelinin görev ve sorumlulukları rehberde tanımlanır. Per-
sonel rehberde belirtilen niteliklere sahip olmalıdır.

(3) Hizmet birimi personelinin eğitimi yönetim tarafından planlanır, eğitim prog-
ramının içeriği belirlenir ve kayıtları tutulur. Personel yeterliliği, düzenli olarak de-
ğerlendirilir ve kayıtları tutulur.

(4) Biyoemniyet ve hijyen talimatları 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hak-
kında Yönetmeliğe göre uygulanır.

Hizmet birimi binası, bölümler, ekipman ve materyal
MADDE 14 – (1) Hizmet birimi, EK-2 “hizmet birimi için ruhsat başvuru for-

munda” belirtilen hizmet birimi faaliyetleri için gerekli bölümleri, ekipman ve ma-
teryalleri güncellenmiş rehbere göre bulundurmak zorundadır.

(2) Hizmet birimi binası; mobil alanlar dahil hata riskini en aza indirecek şekilde, 
işleyiş mantığına ve faaliyetlere uygun sırada düzenlenir ve devamlılığı sağlanır. 
Kontaminasyon riskinin asgari düzeye düşürülmesi için etkin, temizlik ve bakım 
olanağı bulunur.

(3) Hizmet birimi rehberde tanımlanan bölümlerden oluşur. Bu bölümlerden:
a) Kan alma salonu; Bağışçıdan güvenli kan almak üzere ayrılmış, adverse reak-

siyon görülen bağışçıların ilk tedavilerinin yapılmasına uygun olarak donatılmış ve 
işlem sırasındaki hataların önlenmesi için gerek bağışçı, gerekse personelin güven-
liğini sağlayacak biçimde düzenlenmiş salondur. Kan alma öncesinde gizli görüş-
melerin ve uygunluk değerlendirmelerinin yapılabileceği diğer faaliyet alanlarından 
ayrı bir alan bulunur.

b) Test ve işleme alanları; güvenli kanın hazırlanması için gerekli her türlü testin 
çalışılması, kan ve kan bileşenlerinin işlenmesi için ayrı olarak düzenlenmiş, yalnız-
ca yetkili personelin erişebileceği laboratuvar alanıdır.

c) Saklama alanı; farklı kan ve kan bileşenleri ile gerekli materyallerin uygun 
şartlarda, güvenli ve ayrı bir şekilde saklanmasını sağlar. Ekipman arızası ya da güç 
kesintisine karşı gerekli önlemler alınır.

ç) Tıbbi Atık depolama alanı; atıkların güvenli bir şekilde depolanması için bir 
alandır.

(4) Hizmet biriminde ekipman ve materyal;
a) Bağışçı, personel ve kan ve kan ürünlerine karşı riskleri en aza indirecek şe-

kilde seçilir.
b) Kullanım amacına uygun olarak valide ve kalibre edilir, sürekliliği sağlanır.
c) İşleyiş talimatı hazırlanarak gerekli kayıtları kalite sistemine uygun şekilde 

tutulur.
ç) Envanter kayıtları tutulur ve en az 10 yıl süre ile saklanır.
d) Bilgisayarlı sistemlerde güvenilirliği sağlamak amacıyla yazılım, donanım ve 

yedekleme prosedürleri kurulum aşamasında ve düzenli aralarla kontrol edilir. Do-
nanım ve yazılım, izin verilmemiş kullanım ve değişikliklere karşı korunur. Yedek-
leme prosedürü, veri kaybını ve veriye gelebilecek zararı önler.
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Kalite sistemi
MADDE 15 – (1) Hizmet biriminde kalite sisteminin kurulması ve yürütülmesi 

esasları şunlardır:
a) Hizmet birimindeki tüm personel işleyişin kalite sistemine uygunluğundan so-

rumludur.
b) Kalite sistemi; kalite yönetimi, kalite güvencesi, sürekli kalite gelişimi, perso-

nel, bina ve ekipman, dokümantasyon, toplama, test etme ve işleme, depolama, dağı-
tım, kalite kontrol, kan bileşenlerinin geri çekilmesi, mali denetim, kontrat yönetimi, 
uygunsuzluk ve iç denetimi içerir.

c) Kalite sistemi, tüm işlemlerin standart ve spesifikasyonlara uygun olarak yeri-
ne getirilmesini sağlar. Yönetim düzenli aralıklarla sistemin etkinliğini gözden geçi-
rir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alır.

(2) Hizmet birimleri ulusal ya da uluslar arası bir sistemle kalite güvencelerini 
destekler. Bu sistem dahilinde prosedürler, binalar ve ekipman kullanılmadan önce 
valide edilir.

(3) Test ve süreçler şunlardır:
a) Bağışçının uygunluğu: Güvenli kanın sağlanması için, bağışçı seçimi ve bağış-

çı sorgulamasında Ek-4 ve Ek-5’de belirtilen gereklere uygun prosedürler hazırlanır 
ve uygulanır. Görüşme, gizliliği sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bağışçının uy-
gunluğuna ilişkin kayıt ve değerlendirmeler görevli personel tarafından imzalanır.

b) Kan ve kan ürünlerinin toplanması süreci: Bağışçı kimliğinin doğrulanması, 
kayıt edilmesi ve bağışçı ile kan, kan bileşenleri ve kan örnekleri arasındaki bağlan-
tının açık bir şekilde kurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu süreci tanımlayan 
prosedürler oluşturulur. Süreç ve kalite kontrol çalışmaları rehberde tanımlandığı 
şekilde sürdürülür.

c) Bağışçıya uygulanacak temel laboratuvar testleri;
1) ABO, Rh D kan grubu,
2) HBsAg,
3) Anti-HCV,
4) Anti-HIV 1/2,
5) Sifiliz tarama,
6) Kurulun bilimsel gelişmeler ışığında öngördüğü ve Bakanlıkça onaylanarak 

rehberde yayımlanacak diğer testlerdir.
ç) Testler valide edilir, miyarların uygunluğunu kanıtlayan veriler bulunur ve test 

prosedürleri hazırlanır. Testlerle ilgili algoritmalar, kullanılan yöntemler ve uygula-
ma biçimleri rehberde yer aldığı şekilde yürütülür.

d) Validasyon: Ekipman ve materyaller valide edilmiş prosedürlere göre kulla-
nılır.

e) Etiketleme: Kan ve kan ürünleri, tüm aşamaların izlenebilirliğini sağlayabile-
cek şekilde etiketlenir. Hizmet biriminin etiket üzerinde kullandığı tanımlar tek tip 
olmalıdır.  Etikette en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1) Bileşenin adı,
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2) Kalite gereklerine uygun şekilde ürünün ölçüm (hacim, ağırlık, sayı vb.) bil-
gisi,

3) Bağışçının sayısal veya alfabetik tanımı,
4) Hizmet biriminin adı,
5) ABO kan grubu, Rh D Grubu,
6) Alınma ve son kullanma tarihi,
7) Depolama sıcaklığı,
8) Antikogulan ve ek solüsyonlarının ismi, bileşimi ve hacmi.
f) Hizmet birimi, EK-6’ da belirtilen bilgileri kan ve kan ürünlerinin tam izlene-

bilirliğini sağlamak amacıyla 30 yıldan az olmamak üzere uygun ortamda okunabilir 
şekilde kaydeder ve saklar. Hizmet birimi, izlenebilirlik sistemini “Ek-7 İzlenebi-
lirlik için veri kaydı”nda belirtilen maddelere uygun olarak, kan ve kan ürünlerinin 
alınmasından transfüze edilmesine kadar izlenmesini sağlayacak biçimde oluşturur.

g) Otolog kan ve kan ürünleri rehbere uygun şekilde etiketlenir.
ğ) Kan ve kan bileşenleri, Yönetmelik gerekleri yerine getirilmeden serbest bıra-

kılamaz. Serbest bırakılmayı engelleyecek durumda aynı bağıştan elde edilen diğer 
bileşenlerin de serbest bırakılması engellenir. Serbest bırakılma işlemi yetkili kişi 
veya kişiler tarafından yapılır ve kaydedilir. Serbest bırakma kaydı, sürecin her aşa-
masında formların, diğer kayıtların ve test sonuçlarının kabul edilme kriterlerine 
uygun olduğunu gösterir.

h) Serbest bırakılmış ve bırakılmamış kan ve kan bileşenleri idari ve fiziksel ola-
rak ayrı tutulur, bu durum etiketleme ile tanımlanır. Serbest bırakılma, sonrası her 
bir ünitenin alıcıya transfüze edildiğini, edilmediyse akıbetini belirleyen prosedür 
hazırlanır.

(4) Hizmet birimleri yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini rehberde be-
lirtildiği şekilde Bakanlığa sunar. Hizmet birimlerine ait istatistiksel veriler en az 15 
yıl süreyle saklanır.

(5) Kan ve kan bileşenlerinin depolanması ve dağıtımı esasları şunlardır:
a) Kan ve kan bileşenlerinin depolanması ve dağıtımı rehberde belirtildiği şekilde 

yapılır.
b) Tıbbi ürünlerin imal edilmesi amacıyla toplanan kan ve kan bileşenleri için 

depolama ve dağıtım gereklerinin 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile 23/10/2003 tarihli 
ve 25268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olmasını hizmet biriminin kalite sistemi sağlar.

c) Kan ve kan bileşenlerinin saklama süresi boyunca kalitesini sağlamak ve sür-
dürmek amacı ile rehberde tanımlanmış depolama ve dağıtım prosedürleri bulunur 
ve uygulanır.

ç) Envanter ve dağıtım kayıtları prosedüre uygun olarak tutulur. Kan ve kan bi-
leşeninin kalite gereklerine ve prosedüre uygunluğu tanımlanmadan envantere geri 
dönüşü yapılmaz.

d) Depolama, ambalajlama ve dağıtım süresince kan ve kan bileşenlerinin bütün-
lüğü ve saklama ısısı korunur.
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e) Otolog kan ve kan bileşenleri ile spesifik amaçlarla toplanan ve hazırlanan kan 
bileşenleri belirlenmiş prosedürlere uygun ve ayrı olarak saklanır.

f) Yurt içinde toplanan plazmayı ürün üretimi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında 
değerlendirmek veya ürün üretimi amacıyla yurt dışından plazma getirmek isteyen 
özel ve kamu hukuk tüzel kişiler izin başvuruları sırasında söz konusu plazmaların 
bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönet-
meliği ile Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu-
nu belgelemekle sorumludur.

(6) Kan ve kan bileşenlerinin uygun olmama durumu:
a) Rehberde belirtilen kalite ve güvenlik şartlarını sağlamayan kan ve kan bile-

şenlerinin serbest bırakılması, kan ve kan bileşeninin transfüze edileceği hastanın 
hekimi ile TM veya BKM sorumlusu tarafından ortak alınan kararla mümkündür. 
Karar, hasta kayıtlarında gerekçeli olarak bulunur.

b) Serbest bırakılmış kan bileşenlerine ait şikayetler, istenmeyen ciddi etki ve 
olaylar kaydedilir. Gerekli yerlerde geri çekme işlemi, düzeltici yada önleyici faali-
yetler yetkili personel tarafından belirlenir, yürütülür ve sonuçlandırılır.

c) 17 nci maddeye uygun olarak istenmeyen ciddi etki ve olayların bildirimi ile 
ilgili etkin ve doğrulanabilir bir prosedür hazırlanır. Prosedürde belirlenen aralarla 
uygun olmama durumları analiz edilir.

ç) Yetkili personel, geri çekme halinde riskli durum söz konusu ise kaynaklara 
ulaşarak bildirimde bulunur.

(7) İç denetim:
a) Hizmet biriminde yürütülen süreçlerin takibi için iç denetim prosedürü hazır-

lanır.
b) Denetimler, prosedüre uygun şekilde eğitilmiş ve yetkili kişiler tarafından ya-

pılır.
c) Denetim raporu hazırlanıp düzeltici-önleyici faaliyetler izlenir.

Dokümantasyon
MADDE 16 – (1) Hizmet biriminin yürüttüğü tüm faaliyetleri kapsayan spesifi-

kasyonlar, prosedürler ve kayıtları kapsayan dokümanlar oluşturulur ve güncellenir.
(2) Kayıtlar el yazısı ile okunaklı olarak veya mikrofilm ya da bilgisayar ortamın-

da tutulur.
(3) Belgeler üzerinde yalnızca yetkili kişi değişiklik yapar. Değişiklik durumunda 

tarih ve imza atılır, gözden geçirilir, derhal uygulamaya konur.
(4) Tüm dokümanlar denetimler sırasında hazır bulundurulur.

İstenmeyen ciddi etki ve olayların bildirimi
MADDE 17 – (1) Hizmet birimleri, kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenli-

ğine bağlı olabilecek transfüzyon öncesinde, sırasında veya sonrasında gözlenen is-
tenmeyen ciddi etkilerin ve olayların kayıtlarını tutar ve Bakanlığa bildirir. Bildirim, 
rehberde yer alan “İstenmeyen ciddi etki ve olayların bildirimi”ne göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Hizmet birimlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsat alma yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve 

tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilen-
dirmesi halinde valilikten ruhsat almak zorundadırlar.

(2) Kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, 
dağıtımı, ürün elde etmek amaçlı plazma ithalatı dışında kan ve kan bileşenlerinin 
ithalatı ve transfüzyonun takibi yalnızca ruhsat almış hizmet birimleri tarafından 
yürütülür.

(3) Hizmet birimleri; BKM, TM ve KBM olarak EK-1’de tanımlanan bilgi ve 
belgelerle birlikte bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne ruhsat almak üzere başvuruda 
bulunur. Her bir hizmet birimi için ayrı ruhsat başvurusunda bulunulur.

(4) Başvurunun uygunluğu il sağlık müdürlüğünce 7 gün içerisinde değerlendi-
rilir. Eksiklikler varsa ilgili kuruma yazı ile bildirilir. İl sağlık müdürlüğü bilgi ve 
belgelerin eksiksiz ve uygun olduğunu tespit ettikten sonra ruhsat talebinde bulunan 
hizmet birimini, Yönetmelikle belirlenen şartlara sahip olup olmadığının tespiti için 
bir ay içinde yerinde denetler. Uygunluğu tespit edilen hizmet birimine ait başvu-
ru dosyası ile yerinde inceleme raporu müdürlükçe Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, 
başvuru dosyası ve inceleme raporunu değerlendirir, gerekli gördüğü takdirde hiz-
met birimini yerinde denetledikten sonra uygun görülen hizmet birimine yürüteceği 
faaliyetler ve bu faaliyetleri yürüteceği yer için 30 gün içersinde ruhsat düzenler.

(5) Hizmet birimi sorumlusunun değişmesi ya da ayrılması halinde, 12 nci mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan başka bir kişiye sorumluluk dev-
redilir. Bu durumda ilgili kurum yeni hizmet sorumlusu ile ilgili belgeler ile bir ay 
içerisinde Bakanlığa başvurur. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun-
luğu tespit edilen başvurularda yeni sorumlu ruhsata işlenir.

(6) Yeni açılacak hizmet birimleri ruhsat alıncaya kadar kullanmak üzere bir ke-
reye mahsus olmak kaydı ile en fazla bir yıl için EK-3’deki belgeleri tamamlayarak 
geçici ruhsat için başvurur. Geçici ruhsat ile faaliyet gösteren hizmet birimi Yö-
netmelik ve rehberde belirtilen esaslara göre çalışmalarını sürdürür. Bu süre içinde 
kalıcı ruhsat için gereken eksiklerini tamamlar.

(7) Geçici ruhsat başvurusu TM adına ilgili hastane, KBM adına bağlı olduğu 
BKM, BKM adına Bakanlıkça kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ve 
Türkiye Kızılay Derneği tarafından yapılır. Bakanlık 15 iş günü içinde geçici ruhsat 
başvurusunu sonuçlandırır.

(8) Hizmet birimleri, Bakanlığın yazılı izni olmaksızın ruhsat başvurusunda yer 
alan faaliyetlerinde değişiklik yapamaz.

(9) Valiliklere yetki devredilmesi halinde BKM dışında hizmet birimlerinin ruh-
sat düzenleme işlemleri ilgili valilikçe sonuçlandırılır.

(10) Ruhsat bedeli ilgili mevzuata göre Bakanlıkça ayrıca belirlenerek ilan edi-
lir.

(11) Hizmet birimleri ruhsatlarını 5 yılda bir yenilemek zorundadır. Aksi halde 
ruhsatları iptal edilir.
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Denetim
MADDE 19 – (1) Hizmet birimleri açan kurum ve kuruluşlar Kanun ve bu Yö-

netmeliğin hükümlerine uymak ve uygulamada çıkan idari ve teknik problemleri 
koordineli veya bağlı olduğu hizmet birimine 5 iş günü içerisinde bildirmek zorun-
dadır. Bölge Kan Merkezleri kendilerine bağlı hizmet birimlerinin bildirimlerini 5 iş 
günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Olağanüstü denetimler hariç olmak üzere hizmet birimleri rehberde yer alan  
denetim formuna göre yılda en az iki kez Bakanlık tarafından denetlenir.

(3) Bakanlık, istenmeyen ciddi olay, etki ya da bunlara dair şüphe olması du-
rumunda, hizmet birimlerinden gerekli bilgi talebinde bulunur veya konuyla ilgili 
olarak olağanüstü denetim yapar.

(4) Denetimlerde hizmet biriminin fiziki yapısı, teknik donanımı, personel du-
rumu, kanın temini, depolanması, dağıtımı, immunohematolojik ve mikrobiyolojik 
testlerde kullanılan yöntemler ile kayıtları Yönetmeliğe, Bakanlık tebliğlerine ve 
rehberde belirtilen asgari standartlara uygun olmalıdır.

(5) Denetimlerde denetleme formu doldurulur, denetim raporu yönetime ve Ba-
kanlığa bildirilir. Tespit edilen usulsüzlük ve eksiklikler için Kanunun 6 ncı maddesi 
ile bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İdarî yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bakanlık, denetimlerde tespit edilen eksiklik, hata ve/veya uy-

gunsuzlukların giderilmesi için ilgili hizmet birimini uyarır. Verilen süre içinde hiz-
met biriminin eksiklik, hata ve/veya uygunsuzlukları gidermediğini veya herhangi 
bir denetimde hizmet biriminin ruhsata esas gerekleri karşılamadığını tespit etmesi 
durumunda ilgili birimin ruhsatını askıya alır veya iptal eder.

(2) Bakanlık, hizmet biriminin eksiklik, hata ve/veya uygunsuzlukları giderme-
diğini veya ruhsata esas gerekleri karşılamadığını tespit eden denetim raporunun il-
gili birimine ulaşmasından itibaren 14 işgünü içinde hizmet birimine ruhsatın askıya 
alındığını ve nedenlerini bildirir. Bildirim aşağıdaki hususları içerir;

a)  Hata ve/veya uygunsuzluğun tanımı,
b) Hata veya uygunsuzluğun giderilmesi için hizmet biriminin alması gereken 

önlemler, yapması gereken faaliyetler,
c) Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken süre.
(3) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen hata veya uygunsuzluğun giderilmesi için 

hizmet biriminin alması gereken önlemleri, yapması gereken düzeltici faaliyetleri 
bildirilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen hizmet biriminin ruhsatını iptal eder ve 
7 iş günü içerisinde bildirimde bulunur.

(4) Bakanlık, kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durumlarda hizmet birimi-
nin ruhsatını derhal iptal eder ve bildirir.

(5) Bakanlık, geçici ruhsat başvurusunda bulunan hizmet birimlerinin eksiklik-
lerini BKM için bir yıl diğer birimler için üç ay içinde tamamlamaması durumunda 
hizmet birimlerinin geçici ruhsatını iptal eder.

(6) Ruhsatı iptal edilen hizmet birimleri ihtiyaç halinde Bakanlıkça el konularak 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle Bakanlıkça işletilir.



22 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

Rehber
MADDE 21 – (1) Hizmet birimlerinde yürütülen bütün faaliyetlerin Bakanlıkça 

çıkarılacak rehbere uygun olması zorunludur. Rehber, bilimsel gelişmelere uygun 
olarak yılda en az bir defa Kurul tarafından güncellenir.

(2) Rehberde yer alması gereken konular şunlardır:
a) Bağışçı sorgulama formu ve değerlendirme kriterleri,
b) Kan alma usul ve esasları, bağışçı reaksiyonları,
c) Kan bileşenlerinin hazırlanma yöntemleri, taşıması gereken nitelikler, kan bi-

leşenlerinin saklama ve taşınma şartları,
ç) Kalite kontrole ilişkin temel bilgiler,
d) Transfüzyon öncesinde yapılması gereken immunohematolojik testler ve mik-

robiyolojik tarama testlerinin yapılışı ve değerlendirilmesi,
e) Teknik donanım, fiziki yapı, kullanılan cihazların nitelikleri,
f) Biyolojik güvenlik önlemleri,
g) Kanın bağışçıdan alıcıya kadar izlenebilmesini sağlayan kayıt sisteminin özel-

likleri,
ğ) Kan ve kan bileşenlerinin dağıtımında izlenecek yöntemler,
h) Standart işletim prosedürleri ve kalite el kitabının hazırlanma tekniği,
ı) BKM ile TM arasında imzalanacak protokol,
i) Transfüzyonla ilgili prosedürler ve alternatif transfüzyon prosedürü,
j) Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik prosedürler,
k) Hizmet birimleri denetim formu.

Bakanlıkça tutulacak kayıtlar
MADDE 22 – (1) Bakanlık, hizmet birimlerinin ruhsatlandırılması sırasında ken-

disine sunulmuş olan tüm bilgi ve belgeleri, bu kuruluşların denetim ve kontroller 
sonucunda elde edilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte denetim raporunu, kendisine 
yapılan istenmeyen ciddi etki ve olaylara ilişkin bildirimlerin kaydını tutar ve en az 
15 yıl süreyle muhafaza eder.

Mali hükümler
MADDE 23 – (1) BKM tarafından TM’ye teslim edilen kan ve kan bileşenleri, 

TM ile yapılan protokol gereği BKM’nce faturalandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Rehberin hazırlanması ve mevcut kan birimlerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde geçen rehber 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça yayım-
lanır.
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(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar faaliyet göstermekte olan A ve B tipi 
kan merkezleri ile kan istasyonları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
bir yıl içinde eksikliklerini gidererek Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre 
ruhsat almak zorundadır. Bu süre içerisinde ruhsat almayanların faaliyeti valilikçe 
durdurularak Bakanlığa bildirilir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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EK – 1
RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Ek-2’deki “Hizmet birimi ruhsat başvuru formunun” doldurulması,
2 – Hizmet biriminin bina ve yerleşim planı,
3 – Hizmet birimi sorumlusunun;
– Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,
– Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,
– 2 adet vesikalık fotoğrafı,
– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
4 – Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekon-

tu,
5 – Kalite sistemine ilişkin gerekleri karşılar nitelikte kalite ek kitabı veya ana 

dosyaların yer aldığı bilgisayar dokümanı ile;
– Görev tanımları,
– Organizasyon şeması,
– Personel sayısı ve niteliği,
– Hijyen koşulları,
– Bina ve ekipman,
– Standart İşletim Prosedürlerinin listesi (Bağışçıların seçim, red-kabul kriterleri, 

kan ve kan bileşenlerinin hazırlanması, test edilmesi, dağıtılması ve imhası, istenme-
yen ciddi etki ve olayların kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili).
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EK – 2

HİZMET BİRİMLERİ İÇİN RUHSAT BAŞVURU FORMU
HİZMET BİRİMLERİ RUHSAT BAŞVURU FORMU

(1) Önceki Bilgiler
Ruhsat Numarası
Sağlık Bakanlığı’ndan önceden ruhsat alınmış ise aşağıda belirtiniz.

Ruhsat No :

Tarih/Sayı :

(2) Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler
Hizmet Biriminin Tipi
Hizmet Biriminin Adı
Başvuru Sahibi
Kurum Unvanı
T.C.Kimlik No:
Posta kodu
Telefon
Mobil tel
Faks
E- posta
Adres

Ruhsat başvuru sahibi adına danışman veya temsilci iseniz lütfen burayı işaretle-
yip aşağıdaki iletişim bilgilerini doldurunuz.

İletişim Bilgileri (Danışman/temsilci)
İrtibat kişisi adı-soyadı
Firma adı
Adres

Posta kodu
Telefon
Mobil tel
Faks
E- posta
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(3) Hizmet Birimi Bilgileri
(a) Faaliyetler
BİRİMİN FAALİYETLERİ EVET HAYIR
Bağışçı uygunluğunun değerlendirilmesi
Bağışçı sorgulama
Bağışçı örneklerinin test edilmesi
Bağışçı muayenesi
Kanın toplanması
Tam kan toplama
Aferez
Otolog kan toplama
Mobil kan toplama
Bağışçı organizasyonu
Kanın test edilmesi
İmmunohematolojik testler
Mikrobiyolojik tarama testleri
Doğrulama testleri
Kanın bileşenlerine ayrıştırılması
Ürün hazırlanması
Eritrosit süspansiyonu
Taze donmuş plazma
Trombosit süspansiyonu
Kriyopresipitat
Kriyopresipitatı alınmış plazma
Granülosit
Buffy coat
Sitaferez
Plazmaferez
Multikomponent aferez
İşlemler
Filtrasyon
Işınlama
Yıkama
Küçük volümlere ayırma
Havuzlama
Viral inaktivasyon
Bakteriyel inaktivasyon
Kan ve kan bileşenlerinin depolanması
20–22°C
2–8°C
-18– -25°C
- 25 altı°C
Kan bileşenlerinin dağıtımı
Kanın kullanımı
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(b) Yerleşim Planı
• Hizmet biriminin yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin yerleşim planının ana 

hatlarıyla çizimi ve kısaca açıklamasını yapınız.

(c)  Hizmet Birimi Sorumlusu

Unvanı
Adı
Soyadı
İş Adresi

Telefon
Mobil tel
Faks
E- posta

(d) Dağıtım

Transfüzyon Merkezlerine İlişkin Ayrıntılar
Hastane Adı ve Adresi

Hastane Adı ve Adresi

Hastane Adı ve Adresi

Hastane Adı ve Adresi

Hastane Adı ve Adresi

Hastane Adı ve Adresi

Bu sayfadan birden fazla kopya yapıldıysa toplam sayfa sayısı ………..   belir-
tilmelidir.
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(3) Beyan

Yukarıda belirttiğim hususların tam, kesin ve doğru olduğunu teyit eder, 
belirtilen faaliyetler çerçevesinde

( ) Bölge Kan Merkezi

( ) Kan Bağışı Merkezi

( ) Transfüzyon Merkezi

olarak hizmet vermek üzere formda adı geçen hizmet birimi sorumlusu adına 
ruhsat verilmesi için başvuruyoruz.

Hizmet Birimi Sorumlusunun Adı Soyadı Tarih/İmza

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı Tarih/İmza

Kurum Amirinin Adı Soyadı Tarih/İmza

Formu doldurduğunuz zaman lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:

Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kan Şubesi Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhiye/ ANKARA
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EK - 2 A
HİZMET BİRİMİ RUHSATI BAŞVURU FORMUNUN 

DOLDURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

Genel Açıklama:
Bu doküman, başvuru formunun doldurulmasında size yardımcı olmak üzere ha-

zırlanmıştır. Form, ruhsat almak isteyen kuruluştaki faaliyetler göz önüne alınarak 
doldurulmalıdır.

Başvuru formunun son sayfası, hizmet birimi sorumlusu, başvuru sahibi ve ku-
rum amiri tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir

Form dört bölümden oluşmaktadır:
1. Önceki Bilgiler
2. Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler
3. Hizmet Birimi Bilgileri
4. Beyan
Formdaki tüm bölümlerin büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurulması zo-

runludur. Formda yer alan bilgilerin açık ve anlaşılır bir biçimde olması başvuru 
sürecini kolaylaştıracaktır.

Tamamlanan formlar şu adrese gönderilmelidir:
Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kan Şubesi Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 3
Sıhhiye/ANKARA
(1) Önceki Bilgiler
Ruhsat Numarası – Ruhsat başvurusu yapan kuruluş daha önce Sağlık 

Bakanlığı’ndan ruhsat ya da açılış onayı almış ise ilgili yazının tarih ve sayısı da 
belirtilmelidir.

Numarası olmayan kuruluşlar bu bölümü boş bırakmalıdır.
(2) Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler
Hizmet Biriminin Tipi
• Hizmet biriminin 11/4/2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 

ve ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde tipini yazınız. Örnek; Bölge Kan Merkezi
Hizmet Biriminin Adı
• Hizmet biriminin adını yazınız. Örnek; Serpil Akdağ Kan Merkezi.
Başvuru Sahibi
• Hizmet birimi adına ruhsat başvurusunda bulunmaya yetkili kişidir. Başvuru,  

başvuran adına üçüncü kişi (temsilci ya da danışman) tarafından yapılıyorsa aşağı-
daki kutu işaretlenerek iletişim bilgileri doldurulmalıdır.
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“Ruhsat başvuru sahibi adına danışman veya temsilci iseniz lütfen burayı işaret-
leyip aşağıdaki iletişim bilgilerini doldurunuz.”

Kurum Ünvanı
• Hizmet biriminin bağlı bulunduğu kurumun adını yazınız. Örnek; Ankara Üni-

versitesi
(3) İletişim Bilgileri
• Başvuran adına üçüncü kişi (temsilci ya da danışman) bulunmadığı durumlarda 

bu bölüm boş bırakılacak ve “Başvuru sahibi hakkında bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgiler iletişim için kullanılacaktır.

(4) Hizmet Birimi Bilgileri
Bu bölüm dört alt başlıktan oluşmaktadır:
(a) Faaliyetler: Hizmet biriminin 11/4/2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan 

Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde tipine (bölge kan merkezi, 
transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi) uygun faaliyetler işaretlenir.

(b) Yerleşim Planı: Hizmet birimlerinin faaliyetlerine ilişkin yerleşim planı ana 
hatlarıyla kutu içinde açıklanır ve başvuru ile birlikte hizmet biriminin mimari pro-
jesi sunulur.

(c) Hizmet Birimi Sorumlusu: Hizmet birimi sorumlusu ile ilgili formdaki bilgi-
lere ek olarak, Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen aşağıdaki belgeler de forma eklen-
melidir

c-1 Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı
c-2 Özgeçmiş formu
c-3 Altı aydan eski olmamak üzere onaylanmış nüfus cüzdanı örneği
c-4 2 adet vesikalık fotoğraf
(d) Dağıtım: Ruhsat talebinde bulunulan hizmet biriminin hizmet verdiği/vere-

ceği hastane ve/veya kan merkezlerinin adı ve adresleri yazılmalıdır. Tanımlanacak 
hastane/kan merkezi sayısı sayfada belirtilenden fazla ise sayfa çoğaltılmalı, forma 
eklenmeli ve kopya sayısı asıl sayfada belirtilmelidir. Örnek: A bölgesel kan merke-
zinin kan ürünü dağıtımında bulunduğu 15 transfüzyon merkezi varsa kutucuklara 
bu merkezlerin adı ve adresi yazılmalıdır. Benzer şekilde kan bağış merkezinin bağlı 
olduğu bölgesel kan merkezi bir adet ise adı ve adresi de tek kutu olarak yazılmalı-
dır.

(5) Beyan: Bu bölümde ne tip hizmet birimi için ruhsat talebinde bulunuluyorsa 
yalnızca o kutucuk işaretlenmelidir. Tüm ilgililer tarafından form imzalanmalı, ad, 
soyad ve tarih yazılmalıdır.
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EK - 3
GEÇİCİ RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ 

BİLGİ VE BELGELER

1. Ek-2’deki hizmet birimi  ruhsat başvuru formunun doldurulması,
2. Hizmet biriminin bina ve yerleşim planı,
3. Hizmet birimi sorumlusunun;
- Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,
- Deneyim sahibi olduğunu gösteren belgeler,
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No:
- 2 adet vesikalık fotoğrafı.
4. Başvuru sırasında yatırılması gereken ücretin yatırıldığına dair banka dekon-

tu.
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EK - 4
KAN BAĞIŞÇISINDAN ALINMASI VE BAĞIŞÇIYA 

VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

(BÖLÜM A)
Kan ve kan bileşenleri bağışı yapacak muhtemel vericilere sağlanacak bilgiler
1. Kanın esas yapısı, kan bağışı işlemi, tam kandan elde edilen bileşenler ve afe-

rez bağışların hastalara sağladığı önemli faydalar hakkında kamuoyu tarafından an-
laşılabilecek eksiksiz eğitim materyalleri sağlanır.

2. Hem allojenik hem de otolog bağışlarda vericilerin muayenesi sağlık ve tıbbi 
geçmişe, bağışların test edilmesine ihtiyaç duyulmasının nedenleri  açıklanır ve rı-
zanın önemi belirtilir.

Allojenik bağışlar için kişisel red, geçici ve kalıcı red ve alıcı için bir risk olması 
halinde kişilerin neden kan ve kan bileşenleri bağışlamaması gerektiğinin nedenleri 
açıklanır.

Otolog bağışlar için red olasılığı ve otolog kan ve kan bileşenlerinin vericisi ya 
da alıcısı olarak kişinin sağlığı için risk oluşturması halinde bağış işleminin gerçek-
leşmemesinin nedenleri açıklanır.

3. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi: Vericinin kimliği, vericinin sağlığı 
ile ilgili bilgiler ve gerçekleştirilen testlerin sonuçları izinsiz ifşa edilemez.

4. Kişilerin kendi sağlıklarına zarar verebilecek bağışlarda bulunmamalarını ge-
rektiren nedenler belirtilir.

5. Hem allojenik hem otolog bağışlarda uygulanan işlemlerin yapısı ve bunlara 
bağlı riskler ile ilgili spesifik bilgiler verilir. Otolog bağışlar için otolog kan ve kan 
bileşenlerinin amaçlanan transfüzyon gerekleri için yeterli gelmeme olasılığı belir-
tilir.

6. Vericiler için, gerçekleşecek bir işlemden önce fikirlerini değiştirme seçenek-
lerine ilişkin bilgi ya da bağış sürecinin herhangi bir anında, herhangi bir usulsüzlük, 
utanç ya da rahatsızlık olmaksızın geri çekilme ya da kişisel-red imkanına ilişkin 
bilgi verilir.

7. Hizmet birimleri, vericinin önceki bağışının, transfüzyon için herhangi bir ne-
denle uygun olmaması durumunda, konuya ilişkin neden bilgi vermesinin gerektiği-
nin önemi hakkında vericiyi bilgilendirir.

8. Test sonuçlarının vericinin sağlığında özel bir anormalliği göstermesi halinde 
hizmet biriminin bağışçıyı uygun bir mekanizma ile bilgilendirme sorumluluğuna 
ilişkin bilgi verilir.

9. Kullanılmamış otolog kan ve kan bileşenlerinin neden atıldığı ve diğer hasta-
lara transfüzyon edilmediği ile ilgili bilgi verilir.

10. HIV, HBV, HCV virüslerinin ya da kanla geçebilecek diğer mikrobiyolojik 
ajanların markerlarının tespit edildiği, test sonuçlarının vericinin reddedilmesine ne-
den olduğu ve alınan ünitenin yok edilmesi ile sonuçlanacağına dair bilgi verilir.

11. Vericilerin her zaman soru sorma fırsatının olduğuna dair bilgi verilir.
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(BÖLÜM B)
Hizmet birimleri tarafından vericiden her bağışta alınması gereken bilgiler
a) Bağışçının tanımlanması;
Tanımlama hatası riski olmaksızın, bağışçıyı diğer kişilerden ayıran kişisel bilgi-

ler ve iletişim bilgileri.
b) Bağışçının sağlığı ve tıbbi geçmişi;
Sağlık ve tıbbi geçmiş bir anketle ve kalifiye bir sağlık personeli tarafından ger-

çekleştirilen bir kişisel görüşme yoluyla sağlanır ve bağışlarının diğer kişiler için 
-hastalık bulaştırma gibi- ya da kendisi için bir sağlık riski oluşturabileceği kişilerin 
tanımlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olabilecek diğer faktörleri de kapsar.

c) Bağışçının imzası;
Bağışçının sağlık geçmişinin alınmasından sorumlu olan sağlık hizmeti personeli 

tarafından da imzalanmış olan bağışçı anketindeki bağışçı imzası. Bağışçı anketi, 
bağışçının:

(1) sağlanan eğitim materyallerini okumuş ve anlamış olduğunu;
(2) soru sorma fırsatı olduğunu;
(3) sorduğu tüm sorulara tatmin edici cevaplar aldığını;
(4) bağış işlemi için rıza vermiş olduğunu;
(5) otolog bağışlarda, bağışlanan kan ve kan bileşenlerinin amaçlanan transfüz-

yon gereklerini karşılayamayabileceği konusunda bilgilendirilmiş olduğunu ve
(6) kendi bilgisi dahilinde, kendisi (bağışçı) tarafından verilen bütün bilginin 

doğru olduğunu kabul ettiğini;
teyit eder.
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EK - 5
KAN BAĞIŞÇILARININ UYGUNLUK KRİTERLERİ

Kan bağışçılarının uygunluk kriterleri aşağıda verilmiştir. Bu kriterler otolog ba-
ğışlara uygulanmaz. Geçici ve kalıcı red kriterleri güncel rehberde belirtildiği şekil-
de değerlendirilir.

Özel durumlarda aşağıdaki kriterlere uymayan bireysel bağışlara hizmet biri-
minin sorumlu doktoru tarafından izin verilir. Bu tür durumlar, açık biçimde kay-
dedilir ve bu Yönetmeliğin Madde 15-hizmet birimindeki kalite sistemi, Madde 
16-Dokümantasyon ile ilgili hükümleri çerçevesinde kalite yönetimi şartlarına tabi 
olur.

Yaş

18 – 65 yaş
Bağışçı adayı, reşit kabul 
edilebilmesi için yasal olan 18 
yaşını doldurmuş olmalıdır

60 yaş üzeri ilk bağış Hizmet birimi sorumlu 
doktorunun onayı ile65 yaş üstü

Vücut Ağırlığı ≥50 kg

Hemoglobin
Kadın Erkek

≥ 12.5 g/dl ≥ 13.5 g/dl

Total protein ≥ 6 g/dl Düzenli plazmaferez bağışçıları 
için en az yılda bir kez

Trombosit sayısı ≥ 150x 109 /l
Tromboferez bağışçıları için
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EK - 6
KAYITLARIN SAKLANMASI

(a) 30 yıl saklanması gereken bilgiler;
Hizmet biriminin adı1. 
Bağışçının sayısal veya alfabetik tanımı2. 
Kan-kan bileşeni tanımı3. 
Kanın alınma ve son kullanma tarihi (gün/ay/yıl)4. 
Kan-kan bileşeninin dağıtıldığı birimler5. 
Dağıtım tarihi (gün/ay/yıl)6. 
Kan-kan bileşeninin kullanıldığı birimler7. 
Transfüzyon alıcısının tanımı8. 
Transfüzyon tarihi (gün/ay/yıl)9. 
İade edilen kan-kan bileşeninin kabul onayı ve tarihi (gün/ay/yıl)10. 
İmha tarihi (gün/ay/yıl)11. 
İmha nedeni12. 

(b) 15 yıl saklanması gereken bilgiler;
Bağışçıların (aday ve bağış yapanlar) toplam sayısı1. 
Bağışların toplam sayısı2. 
Hizmet birimlerine bağlı olan ya da hizmet birimlerinin bağlı olduğu diğer 3. 

birimlerin listesi
İmha edilen bağış sayısı4. 
Üretilen ve dağıtılan kan-kan bileşenlerinin sayısı5. 
Mikrobiyolojik tarama testi sonuçları (% olarak)6. 
Geri çekilen kan-kan bileşeni sayısı7. 
Raporlanan istenmeyen ciddi etki ve olayların sayısı8. 
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EK - 7
İZLENEBİLİRLİK İÇİN VERİ KAYDI

Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezi:
Bölge kan merkezinin adı,1. 
Kan bağışı merkezinin adı,2. 
Bağışçı kimliği,3. 
Kan-kan bileşeni kimliği,4. 
Alınma tarihi (gün/ay/yıl),5. 
Kan-kan bileşenlerinin dağıtıldığı transfüzyon merkezleri,6. 
İade alınan kan-kan bileşeni için tekrar dağıtıldığı transfüzyon merkezi,7. 
Dağıtılmayan kan-kan bileşeni için imha tarihi (gün/ay/yıl),8. 

Transfüzyon Merkezleri:
Kan-kan bileşeninin sağlandığı bölge kan merkezinin adı,1. 
Kan-kan bileşeni kimliği,2. 
Transfüzyon alıcısının kimliği,3. 
Transfüze edilmemiş kan-kan bileşeni için iade veya imha nedeni,4. 

5. Transfüzyon, iade ya da imha tarihi (gün/ay/yıl).
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SAĞLIK BAKANLIĞI  

                           Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü   
    
        18.06.2009 

Sayı   : B.10.0.THG.0.15.00.01/ 213.090.07*24726 
  
Konu : Zorunlu Kan Temini 
 

  
       GENELGE 
          2009/37 

    
İlgi : 12.05.2009 Tarih 18951 sayılı yazımız.  

 
İlgi’de kayıtlı yazımızda, 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı 

olarak çıkartılan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yapılanmasında Bölge Kan 
Merkezlerinin Türk Kızılayı tarafından kurulacağı, tüm yataklı tedavi kurumları 
transfüzyon merkezi olarak çalışacakları belirtilmiş, hastanelerimizin anılan mevzuata ve 
Kızılay ile yapılan “kan ve kan bileşenlerinin temini” protokolünün gereğini yerine 
getirerek ihtiyaçları olan kanı öncelikle Kızılay’dan temin etmeleri gerektiği bildirilmişti.  

Ancak Türk Kızılayı’nın Bakanlığımıza yaptığı geri bildirimde, gönüllülük 
esasına göre toplanmış kanların yeterli miktarda kullanılmadığı, hastanelerce replasman 
kan alımına devam edildiğinden Kızılay kan stoklarının imha edildiği belirtilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri, “Güvenli Kan Temini Projesi” 
kapsamında Kızılay ile yapılan protokol ve Bakanlığımızca yayımlanan ilgi’de kayıtlı  
“Kan Temini” genelgesi hükümleri doğrultusunda; kanın doğrudan hasta yakınından talep 
edilmemesi gerekmektedir. Ancak ilgili Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kanın 
temin edilememesi durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir. Kızılay’dan 
temin edilemeyen kanlarla ilgili gerekçeler Bakanlığımıza bildirilecektir. 

 Konu ile ilgili tedbirlerin acilen alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, aksine 
hareket eden hastane baştabipleri ve kan merkezi sorumluları hakkında idari işlem 
başlatılması hususunda, 

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim 
 

Prof. Dr. Nihat TOSUN 
             Bakan a. 

                     Müsteşar        

DAĞITIM : 

81 İl Valiliğine 
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A1.3. KANLA İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI 
GÜNCEL GENELGELER 

A1.3.1  HIZLI TANI KİTLERİ İLE İLGİLİ BAKANLIK GENELGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10. 0.THG.0.15.00.01 / 213. 10 
Konu : Hızlı Tanı Kitleri

GENELGE
2008

İlgide kayıtlı genelgemizde acil transfüzyonun gerektiği durumlarda kısa sürede 
test sonucu verebilen hızlı tanı yöntemlerine ait kitlerin Kan Merkezlerinde hazır bu-
lundurularak işlem yapılması gerektiği bildirilmişti. Yapılan denetimler ve Bakanlı-
ğımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda bazı Kan Merkezleri tarafından konunun yanlış 
anlaşıldığı, sadece acil vakalara yönelik değil, tüm donörlerde ELİSA’ya alternatif 
bir yöntem olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Oysa hızlı tanı kitlerinin duyarlılığının değişken olmasından dolayı, bahsi geçen 
genelgede yalnızca tıbbi gereklilik nedeniyle sıcak transfüzyon yapılacak hastalarda 
testleri çalışmadan kan transfüzyonu yapmak yerine, bu kitlerin kullanılması iste-
nilmiştir. Kan Merkezlerinde rutin transfüzyonlarda standart yöntem olarak ELİSA 
tekniği kullanılmalı, kapasitelerinin düşük olmasından dolayı Kan Merkezlerinde 
ELİSA cihazı bulunmayan yataklı tedavi kurumlarında ise bu hizmetin Mikrobiyo-
loji laboratuarlarında yapılması gerekmektedir.

Genelgede belirtilen hızlı tanı kitleri ise sadece sıcak transfüzyonda veya çok na-
dir kan bağışı kabul eden merkezlerde kullanılmalıdır. Bundan böyle uygulamaların 
yukarıda belirtilen doğrultuda yapılaması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 Uzm.Dr. Orhan F.GÜMRÜKÇÜOĞLU
 Bakan a.
 Müsteşar

DAĞITIM:
Üniversite Tıp Fakültesi Dekanlıkları
İl Sağlık Müdürlükleri
Kızılay Genel Müdürlüğü
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A1.3.2  TRANSFÜZYON KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI VE 
GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BAKANLIK GENELGESİ

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI  

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

SAYI : B100THG0100004/5190  
KONU : Transfüzyon Komitesi 

07.05.2004 /7456
......................................VALİLİĞİNE 

İLGİ: 07.09.1996 tarih ve 17728 sayılı genelgemiz.  
  

13 Ocak 1983 tarih ve 17987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre, yöneticilerin çalışmalarını kolaylaştırmak 
ve koordinasyonu sağlamak amacıyla tüm hastanelerde “Hastane Konseyi” ve eği-
tim hastanelerinde de “Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu” kurulması öneril-
mektedir. 

Bu bağlamda ilgide kayıtlı genelgemiz ile kan ve kan ürünlerinin kullanımı ala-
nında çalışmalar yapmak, uygulamaların geliştirilmesini sağlamak ve karşılaşılan 
sorunları çözmek amacıyla Transfüzyon Komitelerinin kurulması istenmiştir. Ancak 
bazı hastanelerde bu komitelerin hiç oluşturulmadığı, bazı hastanelerde ise anılan 
komitelerin aktif olarak çalışmadığı tespit edilmiştir. 

Kan transfüzyonundaki sorunların çözülmesi ve güvenli kan bağışının sağlan-
ması için ekte gönderilen “ Transfüzyon Komitesi Kuruluş Amaçları” ve “Çalışma 
Esasları ve Görevleri” çerçevesinde “Transfüzyon Komitelerinin” yenilenmesi, et-
kin olarak çalışmalarının sağlanması ve elde edilen verilerin muntazam olarak Ba-
kanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Halk sağlığı yönünden yukarıda belirtilen hususların tatbik ve takibinden İl Sağ-
lık Müdürleri ve Başhekimler sorumludur.

Gereğini rica ederim. 
 Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR 

 Bakan a. 
 Müsteşar

EKLER:
EK 1: 1 Transfüzyon Komitesi Kuruluş Amaçları 
EK 2: 1 Çalışma Esasları ve Görevleri 
Dağıtım Gereği için: 
81 İl Valiliğine 
Üniversite Rektörlüklerine 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına 
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(EK-1) 
TRANSFÜZYON KOMİTESİ 

KURULUŞ AMACI 

1.  Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, 
kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak, 

2. Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu 
değerlendirmek,

3. Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlen-
dirmek,

4. Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek.

KURULUŞU 

Hastane yönetimi, kan merkezi ve kan ürünleri kullanılan tüm bölümler ve kan 
merkezi transfüzyon komitesinde temsil edilmelidir.

1. Hastane başhekimi veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısı komitede 
bulunmalıdır.

2. Kan merkezinden sorumlu doktor mutlaka komite üyesi olmalıdır. 
3. Cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölüm-

lerinin temsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yenidoğan 
ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz), kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi la-
boratuvar uzmanı komitede yer almalıdır.

4. Yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, 
istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik veya arşiv görevlisi komi-
tede bulunmalıdır.

5. Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, 
istek ve bilgi birikimine sahip uzmanlar komiteyi oluşturmalıdır.

6. Konuya ilgi duyan sağlık personelinin toplantılara katılmasına izin verilmeli-
dir.

Hastanenin kan kullanım politikasında doğrudan etkin olan kan merkezi sorumlu 
doktoru komitenin mutlak üyesi olmalıdır. Ancak başkan olması zorunlu değildir. 
Hastanede hematoloji uzmanı var ise, hematoloji uzmanının başkan olması tercih 
edilmelidir.
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(EK-2) 
ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ 

Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından 
gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

1. Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kulla-
nım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli 
girişimleri belirlemelidir.

2. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir. 
3. Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.
4. Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;
a. Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında 

kullanılan yöntemler,
b. Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan 

yöntemler,
c. Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım 

oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır.
5. Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye 

yönelik tedbirler alınmalıdır.
6. Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının 

kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
7. Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konula-

rında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman du-
rumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

8-Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun 
yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

9. Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde 
gelişmeler takip edilmelidir.

10. Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, 
hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir.

11. Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komi-
te ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.

Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan has-
tane personeli haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kayde-
dilmeli ve raporlar hastane personeline sunulmalıdır.
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A1.3.3  TAM KAN KULLANIMI HAKKINDAKİ BAKANLIK GENELGESİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B100THG100004/5190
KONU : Tam Kan kullanımı  23240 * 12.12.2006

………..……………………..……………
GENELGE 2006/128

Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve esaslar yönünden  
doğru yapılması önemli tıbbi,iktisadi ve sosyal sorunları ortadan kaldıracaktır.Dola-
yısıyla transfüzyon endikasyonu konulmasından transfüzyon sonrası  hasta takibine 
kadar gelişen bütün evrelerde hekimlerimizin  hassas davranmaları gerekmektedir.

“Tam Kan” bugün dünyada bir hammadde olarak kabul edilmekte ve transfüz-
yon tıbbında belirli endikasyonlar dışında kullanılmamaktadır.Bakanlık olarak 
hedefimiz“Tam Kan” kullanım oranını  %5 civarına indirmektir.

Bu maksatla hastanelerimizde  hekimlerimizin ekte gönderdiğimiz kan talep 
formlarını mutlaka doldurarak kan talebinde bulunmaları ve kan bileşenlerinin temin 
edilebildiği durumlarda “Tam Kan”ı ekte bildirilen endikasyonlar dışında kullanma-
maya azami özen göstermeleri ve transfüzyon ilkelerine titizlikle uymaları gerek-
mektedir.

“Transfüzyon komiteleri”nin kurumda gerçekleşen tüm kan transfüzyonlarını 
düzenli olarak incelemesi, endikasyon dışı “Tam Kan” kullanımlarının kurum idari 
amirlerince takip edilmesi  gerekmektedir.

Bu genelge hükümlerine aykırı işlem yapanlar hakkında genel hükümlere göre 
işlem yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve ilgililere tebliğini arz/ rica ederim. 

                                                                                      Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
                                                                                                   Bakan a.
                                                                                                  Müsteşar
EK: 
1- Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu
2- Acil Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu
3- Tam Kan Kullanım Endikasyonları

DAĞITIM:
81 İl Valiliği
Üniversite Tıp Fakültesi Dekanlıkları



42 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

...................................... HASTANESİ KAN MERKEZİ
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İSTEM FORMU

HASTANIN

• Protokol no: İstem Tarihi ve Saati:  
• Adı Soyadı:       

• Yaş- Cinsiyet: Dr. Adı Soyadı: İmza:
• Klinik:  .................. ....................             
• Telefon:                                                                               
• Teşhis: Hastanın KAN GRUBU:      
• Son 3 ayda gebelik veya transfüzyon öyküsü :
• Daha önce transfüzyon öyküsü                       : 
• Antikor tanımlanmış ise tipi ve tarihi             :
• Kan istem gerekçesi:  □  Ameliyat  □  Exchange □ Hemoglobin yükseltme
 Diğer ( açıklama )         
• Kanın planlanan kullanım tarihi :

HASTA VE DONOR İÇİN İSTENEN TETKİKLER

□  Kan Grubu  (ABO ve Rh) :   □  Donor hazırlama testleri 
□  Cross-match  □  HBsAg    
□  Rh Alt Grubu   □  Anti-HCV                                                                                    
□  Antikor Tarama   □  Anti-HIV 1/2                                            
□  Antikor Tanımlama  □  VDRL
□  Direkt Coomb’s (polivalan)  □  Hemogram
□  Direkt Coomb’s (monovalan)
□  İndirekt Coomb’s
□  Soğuk Aglutinin
□  Rh Antikor Titresi
□  Anti-A, Anti-B Titresi
□  Diğer Eritrosit Antijenleri 
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İSTEMİ YAPILAN ÜRÜNÜN CİNSİ
    

İstenen ürünün KAN GRUBU:
Tam Kan  ……Ünite * Endikasyon : ...........................
Eritrosit Süspansiyonu  ……Ünite □  Işınlama □ Lökosit Filtrasyonu
Yıkanmış Eritrosit Süsp. ……Ünite □  Işınlama     
Random Trombosit Süsp. ……Ünite □  Işınlama □ Lökosit Filtrasyonu
Kriyopresipitat  ……Ünite
Taze Donmuş Plazma  ……Ünite 
Diğer (belirtiniz)
        

              İSTENEN AFEREZ İŞLEMİ VE AFEREZ ÜRÜNÜ

□ Trombosit Süsp. ……Ünite  …… Işınlama  □ Lökosit Filtrasyonu
□ Eritrosit Süsp.  ……Ünite  …… Işınlama    
□ Granülosit Süsp.  ……Ünite  …… Işınlama         
□ Plazma Exchange İşlemi
□ Lökoferez İşlemi
□ Hastabaşı Hemaferez  İşlem Farkı

VERİLEN KAN BİLEŞENLERİNİN 
           

Kan Grubu          :

Ünite Numaraları :

Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan 
bankasında saklanacaktır.

• Tam Kan İstemlerinde Ekteki Endikasyonlardan biri belirtilecektir.
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EK:1
.............................................. HASTANESİ KAN MERKEZİ

ACİL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İSTEM FORMU

Hastanın    

Protokol No : Kan Grubu :
Adı Soyadı :                 
Yaş-Cinsiyet  :
Klinik : İstem Tarihi ve Saati:                                     
Telefon :   

Teşhis : 
Acil Kan İstem Gerekçesi :  
   
İstemi Yapılan Ürünün Cinsi

□  Kan Grubu : 
□  Tam Kan  : ................... Ünite  *Endikasyon:...................
□  Eritrosit Süsp.  : ................... Ünite
□  Diğer (belirtiniz) :
* Tam Kan İstemlerinde Ekteki Endikasyonlardan biri belirtilecektir.

Hastanın acil transfüzyon ihtiyacı olduğu için verilecek kanın;
□  Cross-match yapılmadan,
□  Acil cross-match yapılarak,
□  HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, VDRL testleri tamamlanmadan, 
□  HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, VDRL testleri hızlı tanı kitleri ile yapılarak,

HER TÜRLÜ TIBBİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU ALARAK 
TRANSFÜZYON İÇİN HAZIRLANMASINI İSTİYORUM. 
Dr. Adı Soyadı:  
(El yazısı ile)                                                        İmza...........................           

Verilen kan bileşeninin 

Kan Grubu           :
Ünite Numaraları :

Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan ban-
kasında saklanacaktır.
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EK: 2
TAM KAN KULLANIM ENDİKASYONLARI

Tam kanın bugün dünyada bir hammadde olduğu kabul edilmekte ve transfüzyon 
tıbbında belirli endikasyonlar dışında kullanılmamaktadır. Kan ve volüm eksiklik-
lerinin birlikte olduğu durumlarda  eğer yeterli kan bileşeni bulunamıyorsa tam kan 
kullanılabileceği bilinmektedir.

Günümüz tıbbında tam kan transfüzyonunun mutlak endikasyonu olmamakla bir-
likte genel kabul gören transfüzyon nedenleri;

1. Masif transfüzyonlarda (kan kaybının, total kan hacminin %25-30’unu geçme-
si halinde)

2. Yenidoğan exchange transfüzyonlarında (7 günlük taze tam kan tercih edil-
mektedir.)

3. Arka arkaya dört ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve sıvı replasma-
nına rağmen hastanın hemodinamik dengesi stabil hale gelmiyorsa (hipotansiyon, 
ortostatik hipotansiyon, taşikardi, periferik soğukluk, idrar hacminde azalma gözle-
niyorsa) 

4. Bazı özel durumlarda; 
a. Böbrek transplantasyonu öncesi immunolojik tolerans sağlanması amacıyla,
b. Kardiyopulmoner bypass ameliyatlarında, (2 günlük taze tam kan önerilmek-

tedir.)
c. Kraniyofasiyal cerrahide,
d. Spinal cerrahide,
e. Bazı nöroşirurji ameliyatlarında,
f. Pediatrik periferik kök hücre toplanması.
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EK: 3
A.1.3.4 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TEMİNİ KONUSUNDAKİ BAKAN-

LIK GENELGESİ
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG100004/5190
KONU : Kan Temini

................................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE 2005/145

İlgi:  2005 /91 sayılı genelge.
İlgide kayıtlı Genelge’de kan ve kan komponentleri konusunda 2005 Mali Yılı 

Bütçe Uygulama Talimatının 18.1 nci maddesine istinaden, resmi ve özel hastane-
lerin kan ihtiyaçlarını Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecekleri, 
buna dair her türlü işlemlerin talep sahibi sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi ara-
sında doğrudan yapılacağı, hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir 
talepte bulunulmayacağı, hususları belirtilmiş idi.

Ancak yukarıda yayınlanan Genelgenin yanlış yorumlandığı, bazı kurumların 
kan temininde ve vatandaşın ihtiyacının karşılanmasında zorluklar yaşandığı anlaşıl-
maktadır. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve ilgili Genelge ile hedeflenen 
amaç, ülkemizde kan ihtiyacının düzenli olarak gönüllü kan bağışçıları aracılığıyla 
karşılanması olup, bu, kan güvenliği açısından çağdaş dünyanın da hedef olarak be-
nimsediği bir gerçektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için kan temin ve kullanım 
esaslarını yeniden düzenleyen yeni Kan Kanunu Taslağı tartışmaya açılmıştır. Bu 
süreçte vatandaşlarımıza da gönüllü kan bağışı konusunda büyük sorumluluk düş-
mektedir. 

Kan temini konusunda hedeflenen noktaya ulaşılıncaya kadar, hastalarımızın 
mağdur edilmemeleri esasından hareketle, hastane kan merkezleri öncelikli olarak 
Kızılay kan merkezlerinden kan temini yoluna gidecekler, ancak Kızılay tarafından 
temin edilemeyen kanların tedariki için yine vatandaştan kan bağışı talep etmeye ve 
tam kapasite ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu konuda tüm kurumların 
gerekli hassasiyeti göstermesi ve güvenli ve yeterli kan temini hedefine ulaşma ko-
nusunda işbirliği yapmaları büyük önem taşımaktadır. 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
                                                                                    Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                  Müsteşar                                                                
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
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BÖLÜM 2. 
ULUSLARARASI MEVZUAT

A2.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KANLA İLGİLİ DİREKTİFLERİ
A2.1.1  2002-98-EC SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ

İnsan kanı ve kan bileşenlerinin toplanılma, kontrol edilme, transformas-
yon, muhafaza edilme, ve dağıtımı konusunda güvenlik ve kalite standartlarını 
düzenleyen ve 2001/83/EC  sayılı direktifi değiştiren 27 Ocak 2003 tarihli ve 
2002/98/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Amaçlar
Mevcut direktif, insan sağlığını korumada yüksek düzeyi sağlamak için kan ve 

kan bileşenlerinin güvenlik ve kalite standartlarını düzenler.

Madde 2
Uygulama alanı
1. Mevcut direktif, amacı ne olursa olsun insan kanının ve kan bileşenlerinin, top-

lanılmasına ve kontrolüne ve transfüzyona yönelik olması durumunda da bunların 
transformasyonuna, depolanmasına veya dağıtımına uygulanır.

2 Sadece otolog transfüzyonu amacıyla toplanılmış ve kontrol edilmiş ve açıkça 
böyle tanımlanan kan ve kan bileşenleri söz konusu olduğunda, ilgili amaca uygun 
olan hükümler, madde 29 (g)’de belirtilenlerle uyumlu olacaktır.

3.Mevcut direktif, 93/42/CE(15), 95/46/CE ve 98/79/CE(16) sayılı direktiflere 
zarar vermeksizin, uygulanır.

4. Mevcut direktif, kan kök hücrelerine uygulanmaz.

Madde 3
Tanımlar
Mevcut direktifin amaçları kapsamında, aşağıdaki tanımlar şunlardır:
(a) “kan” transfüzyon veya fabrikasyon amacıyla transforme edilen ve donörden 

alınan total kan; 
(b) “kan bileşenleri” farklı metotlarla elde edilebilen (alyuvar, akyuvar, plaklar, 

plazma) kanın terapötik bir bileşeni;
(c) “kan ürünü” insan kanından veya plazmasından üretilen tüm terapötik ürün-

ler;
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(d) “otolog (autologous) transfüzyonu” donör ve alıcının aynı kişi olduğu, ön nu-
mune ile elde edilmiş kan veya kan bileşenlerinin kullanıldığı transfüzyon şeklidir.

(e)“kan transfüzyon kuruluşu” transfüzyon amaçlı olması durumunda bunların 
transformasyon, muhafaza ve dağıtımından, kullanım amacı ne olursa olsun insan 
kanı veya kan bileşenlerinin toplanılmasından ve kontrolünden sorumlu tüm kuru-
luşlar veya tüm kurumlar. Mevcut tanım, hastane kan bankalarına uygulanmaz.

(f) “hastane kan bankası”, hastane kapsamında, kan transfüzyonu sırasında karşı-
laştırma testlerini gerçekleştirebilen dahil, hastane servislerinde münhasıran kullan-
maya yönelik kan ve kan bileşenlerini depolayan ve dağıtan hastane ünitesi;

(g) “istenmeyen ciddi vaka” ölümle sonuçlanabilen,yaşamı tehdit edebilen, has-
taneye kaldırılması veya hastanede kalma süresinin uzatılmasını gerektirebilen, ka-
lıcı ve belirgin bir özürle sonuçlanabilen kan veya kan bileşenlerinin toplanılmasına, 
kontrolüne, transformasyonuna, depolanmasına veya dağıtımına bağlı tüm istenme-
yen vakalar;

(h) “istenmeyen ciddi reaksiyon” ölümle sonuçlanan, yaşamı tehdit eden, has-
taneye kaldırılması veya hastanede kalma süresinin uzatılmasını gerektiren, kalıcı 
ve belirgin bir özürle sonuçlanan kan veya kan bileşenlerinin transfüzyonuna veya 
toplanılmasına bağlı hasta veya donörde beklenmedik reaksiyon;

(i) “kan bileşenin dışlanmasının kaldırılması” dışlanmanın kaldırılmasına olanak 
sağlayan spesifikasyonları karşılayan bitmiş ürünü garanti eden prosedürlerin ve sis-
temlerin kullanımından sonra dışlanmaya bırakılan kan bileşenin sonundaki süreç.

(j) “erteleme” kan veya kan bileşenlerin verecek kişinin uygunluğunun ertelen-
mesi, bu erteleme süreklide olabilir,geçici de olabilir.

 (k) “dağıtım” kan ve kan bileşenlerinin, plazma ve kan türevli ürünlerin üretici-
lerine, hastane kan bankalarına ve diğer kan transfüzyon kuruluşlarına sağlanması. 
Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyon amaçlı olarak verilmesini kapsamaz.

(l) “hemovijilans”donörlerin epidemiyolojik takibi yanında alıcılarda veya do-
nörlerde aniden ortaya çıkan beklenmedik veya ciddi istenmeyen reaksiyonlar ve 
vakalara yönelik organize edilmiş sürveyans prosedürlerinin bütünü; 

 (m) “denetleme”mevcut direktife ve diğer mevzuat metinlerine uyumu değerlen-
dirmeye ve problemleri belirlemeyi amaçlayan benimsenmiş normlara uygun yürü-
tülen objectif ve resmi kontrol.

Madde 4
Yürütme
1. Üye devletler, mevcut direktif gerekliliklerinin yürütülmesinden sorumlu yet-

kili otoriteleri veya otoriteyi atar.
2. Mevcut direktif, anlaşma hükümlerine uyulması dahilinde, Üye devletlerin 

kendi topraklarında, daha sıkı koruma önlemlerin benimsemelerini veya devam ettir-
melerini engellemez. Üye devletler, özellikle, anlaşma tarafından öngörülen şartlara 
uyulması şartıyla, madde 20 (1)’de saptanan amaca ulaşmak ve sağlığı korumada 
yüksek düzeyi sağlamak için, kan ve kan bileşenlerinin ithalatın yasaklanması veya 
sınırlandırılması dahil, gönüllü ve karşılık kan bağışlarına uygulanan gereklilikleri 
benimseyebilir.
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3. Mevcut direktife bağlı aktivitelerin yerine getirilmesinde, Komisyon, finansal 
destek dahil, kontrol, denetleme, izleme, yönetim, hazırlık, tanımlama konularında, 
yararlanıcıların ve Komisyonun ortak çıkarına, idari ve/veya teknik yardıma başvu-
rabilir.

BAŞLIK II
ÜYE DEVLET OTORİTELERİNİN ZORUNLULUKLARI 

Madde 5
Kan transfüzyon kuruluşlarının atanması, ruhsatı, akreditasyonu ve lisans 

belgesi almaları
1. Üye devletler, sadece, idari otorite tarafından bu amaçla atanmış, ruhsatlan-

dırılmış, akreditasyon veya lisans belgesi verilmiş kan transfüzyon kuruluşlarının, 
insan kanı ve kan bileşenlerinin, transfüzyona yönelik olmaları durumunda bunların 
dağıtımı ve bunların transformasyonu, bunların depolanması, bunların yönelik ol-
dukları kullanım ne olursa olsun, toplanılmasına ve kontrolüne yönelik faaliyetlere 
girişebilmelerini sağlar. 

2. Paragraf 1’in amaçları kapsamında,kan transfüzyon kuruluşları,  Ek I’ de dökü-
mü yapılan enformasyonları, yetkili otoriteye iletir.

3. Kan transfüzyon kuruluşunun mevcut direktifin gerekliliklerine uyduğunun 
doğrulanmasından sonra, idari otorite, bu kuruluşa, girişebileceği faaliyetleri ve faa-
liyetlerin uygulanabilir şartlarını belirtir.

4. Kan transfüzyon kuruluşu, idari otoritenin yazılı önkoşul izni olmaksızın, faa-
liyetlerine temel nitelikte hiçbir değişiklik getiremez.

5. Eğer kontrol tedbirleri veya denetleme ile bu kuruluşun mevcut direktifin ge-
rekliliklerine uyulmadığı saptanırsa, idari otorite; kan transfüzyon kuruluşuna veri-
len atama, ruhsat, akreditasyon veya lisans belgesi geri çekilebilir veya askıya alı-
nabilir.

Madde 6
Hastane kan bankaları
Madde 7. 10, 11(1), 12(1), 14, 15, 22 ve 24, hastane kan bankalarına uygulanır.

Madde 7
Mevcut kuruluşlara yönelik hükümler
Üye devletler, madde 32’de öngörülen tarihten itibaren dokuz ay boyunca, mev-

cut direktif gerekliliklerine uygun olan kendi mevzuatları kapsamında, kan transfüz-
yonu yapan kuruluşlara müsaade etmek için, kendi ulusal hükümlerini sürdürmeye 
karar verebilirler.

Madde 8
Kontrol tedbirleri ve denetlemeler
1. Üye devletler; mevcut direktifin gerekliliklerine uyulmasını sağlamak için, 

yetkili otorite tarafından kan transfüzyon kuruluşlarında uygun kontrol tedbirlerinin 
ve denetimlerim yapılmasını organize eder.
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2. Yetkili otorite düzenli olarak, kontrol tedbirlerini ve denetimleri gerçekleştirir. 
İki denetim ve kontrol tedbiri arasındaki aralık, iki yılı geçmez. 

3. Bu denetim ve kontrol tedbirleri, yetkili otoritenin bir memuru tarafından ger-
çekleştirilir, bu memur aşağıdaki konularda yetkilendirilmiş olmalıdır:

a) Madde 18’e uygun olarak inceleme ve değerlendirme prosedürlerini uygulama 
göreviyle madde 5’de atıfta bulunulan atama, ruhsat, akreditasyon veya lisans sahibi 
tarafından kendi bölgesi üzerinde kurulmuş üçüncü taraflardan herhangi birinin te-
sislerinin yanında kan transfüzyon kuruluşlarını incelemek.

b) Analiz ve inceleme amaçlı numune almak;
c) Preparasyon metodunun betimlenmesi konusunda memurların yetkilerini sınır-

layan mevcut direktifin yürürlüğe girmesi sırasında, Üye Devletlerde yürürlükte olan 
hükümler kaydıyla, denetleme amacına ilişkin olan tüm dokümanları incelemek.

4. Yetkili otorite, madde 15’e uygun olarak, kaza veya istenmeyen ciddi reaksi-
yon veya kaza şüphesi veya bu tip bir reaksiyon durumunda, ihtiyaç olduğu sürece 
diğer kontrol tedbirlerini denetimleri organize eder.

BAŞLIK III
KAN TRANSFÜZYON KURULUŞLARINA YÖNELİK HÜKÜMLER

Madde 9
Sorumlu kişi
1. Kan transfüzyon kuruluşları:
- Her kan ve kan bileşeni ünitesininin, kullanım içeriği ne olursa olsun, topla-

nılmış veya kontrol edilmiş ve transfüzyona yönelik olması durumunda, ilgili üye 
devlette yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanmış, depolanmış veya dağı-
tılmış olmasını denetlemekle; 

- Atama,ruhsat, akreditasyon prosedürü sırasında, madde 5’e uygun olarak enfor-
masyonları idari otoriteye iletmekle;

- Madde 10 ila 15 arasında belirtilen gereklilerin kan transfüzyon kuruluşlarında 
yürütmekle yükümlü olan (bundan böyle sorumlu kişi olarak adlandırılacaktır) bir 
kişiyi atarlar.

2. Sorumlu kişi, aşağıdaki niteliklere minimal şartlarda cevap vermelidir: 
a) Tıp veya biyoloji bilim alanında, ilgili Üye devlet tarafından eşdeğer olarak ta-

nınan formasyon dönemini veya üniversite formasyon dönemini onaylayan bir başka 
unvan veya bir diploma veya sertifikaya sahip olma; 

b) İnsan kanın veya kan bileşenlerinin toplanılmasına, kontrol edilmesine ve bun-
ların transformasyonuna, bunların depolanmasına ve bunların dağıtılmasına yönelik 
faaliyetleri yürütmekle yetkilendirilmiş bir veya birçok kuruluşta, ilgili ve doğru 
alanlarda en azından iki yıl boyunca üniversite sonrası uygulama deneyimi;

3. Paragraf 1’de belirtilen görevler, bu görevleri yerine getirmede, formasyonları 
ve deneyimleri ile yeterli olarak değerlendirilen diğer kişilere de verilebilir.
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4. Kan transfüzyon kuruluşları, paragraf 1’de belirtilen sorumlu kişinin ismini, ve 
paragraf 3’de belirtilen diğer kişilerin isimlerini ayrıca yükümlü oldukları spesifik 
görevlere yönelik enformasyonları, idari otoriteye iletir.

5. Sorumlu kişinin veya paragraf 3’de belirtilen kişilerin geçici veya sürekli ola-
rak yer değiştirmeleri söz konusu olduğunda, kan transfüzyon kuruluşu, anında, yeni 
sorumlu kişinin ismini ve göreve getirildiği tarihi idari otoriteye bildirir.

Madde 10
Personel
Kan ve kan bileşenlerinin toplanmasında, kontrolünde, transformasyonunda, de-

polanmasında ve dağıtımında direkt olarak uğraşan personel, bu görevleri yerine 
getirmek için gerekli niteliklere sahip olmalıdır ve uygun zamanda düzenli olarak 
güncelleştirilmiş olan konuyla ilgili formasyon alır.

BAŞLIK IV
KALİTE YÖNETİMİ

Madde 11
Kan tranfüzyon kuruluşlarındaki kalite sistemi
1. Üye devletler, her kan transfüzyon kuruluşunun, iyi uygulama prosedürleri 

üzerine kurulmuş kalite sistemini kurmasını ve devam ettirmesini sağlamak için ge-
rekli tüm tedbirleri alır.

2. Komisyon, kan transfüzyon kuruluşu tarafından işleyişe konulacak kalite sis-
temine yönelik aktiviteler için, madde 29(h)’da belirtilen topluluk standartlarını ve 
şartnameleri düzenler.

Madde 12
Dokümantasyon
1. Üye devletler, kan transfüzyon kuruluşlarının, işletme prosedürlerine, kılavuz-

lara, formasyona ve referans kitapçılığına ve bilgilendirme formlarına ilişkin do-
kümanların çıkarılmasını sağlamaları ve bunları güncelleştirmeleri için gerekli tüm 
tedbirleri alır.

2. Üye devletler, madde 8’de belirtilen kontrol tedbirlerinden ve denetlemeden 
sorumlu memurların bu dokümanlara erişebilmesini sağlamak için gerekli tüm ted-
birleri alır.

Madde 13
Verilerin arşivlenmesi
1. Üye devletler, kan transfüzyon kuruluşlarının, madde 29(b), (c) ve (d) gereği 

olarak ve Ek II ve VI’ de istenilen enformasyonları kayıt etmelerini sağlamak için 
gerekli tüm tedbirleri alır. Dosyalar, en azından on beş yıl boyunca muhafaza edilir. 

2. İdari otorite, madde 5, 7, 8, 9 ve 15’e uygun olarak kan transfüzyon kuruluşla-
rından elde edilen verilere ilişkin dosyaları muhafaza eder.
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BAŞLIK V
HEMOVİJİLANS

Madde 14
İzlenebilirlik
1. Üye devletler, kendi topraklarında toplanılmış, kontrol edilmiş, transforme 

edilmiş, depolanmış, piyasaya sürülmüş ve/veya dağıtılmış kan ve kan bileşenleri-
nin alıcısının, vericisinin ve karşılığının izlenebilirliğini sağlamak için gerekli tüm 
önlemleri alır. Bu amaçla, Üye devletler,transfüzyon sayesinde vericiden alıcıya ge-
çerek, tam bir izlenebilirliği garanti eden, kan ve kan bileşenlerinin her ünitesini, her 
kan başlığını saptamaya olanak sağlayan bir sisteme işlerlik kazandırmalarını sağlar. 
Sistem, tartışma götürmeyecek bir biçimde, her kan bağışını ve her kan bileşenini 
saptamak zorundadır.Bu sistem, madde 29 (a)’da belirtilen gerekliliklere uygun ola-
rak kurulur. Üçüncü ülkelerden ithal edilen kan ve kan bileşenlerine gelince, Üye 
devletler, donör kimlik saptama sisteminin, eşdeğer izlenebilirlik düzeyini garanti 
eden kan tranfüzyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesini sağlar.

2. Üye devletler, Ek III’ de belirtilen etiketleme konusundaki gereklilikleri yerine 
getiren ve paragraf I’ de kimlik saptama sistemine uygun olan, kendi topraklarında 
toplanılmış, kontrol edilmiş, transforme edilmiş, depolanmış, piyasaya sürülmüş ve/
veya dağıtılmış kan ve kan bileşenlerinin etiketleme sistemini garanti etmek için 
gerekli tüm önlemleri alır.

3. Tam bir izlenebilirliği sağlamak için gerekli veriler, mevcut maddeye uygun 
olarak, en az otuz yıl muhafaza edilirler.

Madde 15
İstenmeyen ciddi reaksiyonların ve vakaların  bildirimi

1. Üye devletler:
- Kan ve kan bileşenlerinin kalitesine ve güvenliğini bağlı olabilen transfüzyon 

sonrası veya sırasında gözlenmiş ciddi istenmeyen reaksiyonların ayrıca güvenlikle-
rine ve kalitelerine etkisi olabilecek kan ve kan bileşenlerinin toplanılmasına, kont-
rol edilmesine, transformasyonuna, depolanmasına ve dağıtımına bağlı tüm ciddi 
vakaların (kaza ve hata) idari otoriteye bildirilmiş olmasını;

- Kan transfüzyon kuruluşlarının, söz konusu bildirime neden olan kan ve kan 
bileşenlerinin denetlenebilir bir şekilde ve etkin ve kesin olarak dağıtımının geri 
çekilmesine olanak sağlayacak bir prosedüre sahip olmasını denetler.

2. Bu reaksiyonlar ve istenmeyen ciddi vakalar, madde 29(i)’de belirtilen form 
altında ve prosedüre uygun olarak bildirilmiş olmalıdırlar.
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BAŞLIK VI
KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN GÜVENLİĞİNE VE KALİTESİNE 

YÖNELİK HÜKÜMLER

Madde 16
Kan bağışında bulunmaya aday kişilere sağlanacak enformasyonlar
Üye devletler, Toplulukta kan ve kan bileşenleri bağışında bulunmaya aday tüm 

kişilerin madde 29 (b)’da belirtilen enformasyonları almasını sağlar.

Madde 17
Donörlerden sağlanacak enformasyonlar
Üye devletler, kendi istekleriyle kan veya kan bileşenleri bağışında bulunan tüm 

Topluluk  donörlerinin, madde 29 (c)’da belirtilen enformasyonları transfüzyon ku-
ruluşuna sağlamaları için gerekli tüm tedbirleri alır. 

Madde 18
Donör uygunluğu
1. Kan transfüzyon kuruluşları, değerlendirme prosedürlerinin tüm kan ve kan 

bileşenleri donörlerine uygulanabilir olmasını ve madde 29 (d)’de belirtilen bağış 
konusundaki kriterlerin yerine getirilmesini sağlar.

2. Donör muayene ve değerlendirme prosedürlerinin sonuçları kayıt edilir ve tüm 
önemli anomaliler donörlere bildirilir.

Madde 19
Donörlerin muayenesi

Bir mülakatı da kapsayan, donörün muayenesi, her kan ve kan bileşimi bağışın-
dan önce uygulanır. Kalifiye sağlık çalışanı, özellikle, donörün uygunluğunu sapta-
mak için gerekli enformasyonları kabul etmekle ve gerekli enformasyonları donöre 
iletmekle sorumludur ve duruma göre donörün uygunluğu konusunda karar verir. 

Madde 20
Karşılıksız ve gönüllü kan bağışı
1. Üye devletler, mümkün olduğu sürede kan ve kan bileşenlerinin bu bağışlar-

dan gelmesini güvence altına almak amacıyla, karşılıksız ve gönüllü kan bağışlarını 
teşvik etmek için gerekli tedbirleri alırlar.

2. Üye devletler, mevcut direktifin yürürlüğe girmesinden sonrası iki yıl sonra ve 
takibinde her üç yılda, bu tedbirler hakkında Komisyona bir rapor sunar. Bu rapor-
lardan yola çıkarak, Komisyon, topluluk düzeyinde alınması kararlaştırılan gerekli 
tamamlayıcı önlemeleri Avrupa Parlamentosuna ve Konseye bildirir.
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Madde 21
Kan bağışı kontrolü
Kan tranfüzyon kuruluşları, tüm kan ve kan bileşenleri bağışının, Ek IV.’de belir-

tilen gerekliliklere uygun olarak kontrol edilmiş olmasını sağlar.
Üye Devletler, Topluluğa ithal edilmiş kan veya kan bileşenlerinin, IV.’de belirti-

len gerekliliklere uygun olarak kontrol edilmesini sağlar. 

Madde 22
Muhafaza, nakil ve dağıtım şartları
Kan tranfüzyon kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin muhafaza, nakil ve dağı-

tım şartlarının, madde 29(e)’de belirtilen gerekliliklere uygun olarak oluşturulmasını 
sağlar.

Madde 23
Kan ve kan bileşenlerinin güvenliğine ve kalitesine yönelik gereklilikler
Kan transfüzyon kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin güvenliğine ve kalitesine 

yönelik gerekliliklerin, madde 29 (f)’de belirtilen gerekliliklere uygun olarak yüksek 
standartları karşılamasını sağlar. 

BAŞLIK VII
VERİLERİN KORUNMASI

Madde 24
Verilerin korunması ve gizlilik
Üye devletler, donörlerin artık kimliğinin saptanamayacağı biçimde, adlar veril-

meden oluşturulan, ve mevcut direktife uygun olarak toplanan, genetik enformas-
yonlar dahil, tüm verilere, üçüncü kişilerin erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri 
alır.

Bu amaçla, üye devletler:
a) Enformasyonların izinsiz transferi yanında ihraç kayıtlar veya donörlerin fiş-

lerinde izin verilmemiş değişiklikleri veya yok edilmeyi ve eklemeleri önlemek ve 
verilerin güvenliği için tedbirlerin alınmış olmasını;

b) Veriler arasındaki tüm tutarsızlıkları çözmek için prosedürlerin yürütülmesi-
ni;

c) Garanti edilmiş verilerin izlenmesini ve bu enformasyonların izinsiz hiçbir 
şekilde ifşa edilmemesini sağlar.
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BAŞLIK VIII
ENFORMASYONLARIN DEĞİŞİMİ, RAPORLAR VE MÜEYYİDELER

Madde 25
Enformasyonların değişimi
Komisyon, mevcut direktifin uygulanması kapsamında, kazanılmış deneyimler 

konusundaki enformasyonların değiştirilmesi için diğer ilgili bölümlerin ve kan 
transfüzyon kuruluşlarının uzman delegasyonlarını ve üye devletler tarafından atan-
mış yetkili otoriteleri düzenli olarak toplantıya çağırır.

Madde 26
Raporlar
1. 31 Aralık 2003 tarihinde ve sonrasında her üç yılda, Üye devletler, özellikle 

kontrol ve denetleme konusunda alınmış önlemler dahil, mevcut direktif hükümleri 
ile ilişkili olarak gerçekleştirilmiş faaliyetler konusunda Komisyona bir rapor su-
nar.

2. Komisyon, mevcut direktifin uygulanmasında kazanılmış deneyimler hakkın-
daki Üye devletler tarafından tabi olunan raporları, Avrupa Parlamentosuna, Konse-
ye, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölge Komitelerine iletir.

3. 1 Temmuz 2004 tarihinde ve sonrasında her üç yılda, Komisyon, özellikle 
kontrol ve denetme konularındaki gerekliliklerin ve mevcut direktif gerekliliklerin 
işleyişe konulması hakkındaki bir raporu, Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekono-
mik ve Sosyal Komiteye ve Bölge Komitelerine iletir.

Madde 27
Müeyyideler
Üye devletler, mevcut direktifin uygulanmasına alınmış olan ulusal hüküm ihlal-

leri konusunda uygulanabilir müeyyide rejimlerini düzenler ve mevcut direktifinin 
işleyişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

Öngörülen müeyyideler, etkin, orantılı ve caydırıcı olmak zorundadır. Üye dev-
letler, bu hükümleri, en geç madde 32’de öngörülen tarih itibarıyla Komisyona teb-
liğ eder ve bu hükümler konusundaki sonraki değişiklikleri anında yine Komisyona 
iletir. 

BAŞLIK IX
KOMİTELER

Madde 28
Mevzuat prosedürü
1. Komisyon, Komite tarafından yardım görür.
2. Mevcut paragrafa gönderme yapılması durumunda, 1999/468/EC sayılı Kara-
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rın 5 ve 7. maddeleri, kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde bulundurularak 
uygulanır. 1999/468/EC sayılı Kararın madde 5 (6)’de öngörülen periyot, üç aylık 
süre olarak saptanmıştır.

3. Komite kendi iç kurallarını benimser.

Madde 29
Teknik gereklilikler ve bilimsel ve teknik ilerlemelere kendi uyumları
Ek I ila IV arasında belirtilen teknik gerekliliklere, bilimsel ve teknik ilerlemelere 

uyum kararı, madde 28 (2)’de belirtilen prosedüre uygun olarak alınmıştır. Madde 
28(2)’ye göre kararlaştırılmış olan teknik gereklilikler ve teknik ve bilimsel ilerle-
melere kendi adaptasyonları, aşağıdaki konular hakkındadır:

a) İzlenebilirlik konusundaki gereklilikler;
b) Donörlere sağlanacak enformasyonlar;
c) Kimlik saptaması, sağlık öyküsü ve donörün imzası dahil, dahil donörlerden 

alınması zorunlu enformasyonlar;
d) Kan ve plazma donörlerin kabul edilmeleri ve bağışlanan kanın araştırılması 

konusundaki gereklilikler ayrıca:
1. Sürekli dışarı atma kriterleri ve olası bağışıklık,
2. Geçici dışarı atma kriterleri
e) Depolama, nakletme ve dağıtım kriterleri;
f) Kan ve kan bileşenlerinin güvenliğine ve kalitesine yönelik gereklilikler;
g) Otolog (autologous) transfüzyonu konusundaki gereklilikler;
h) Kan tranfüzyon kuruluşlarındaki kalite sistemine yönelik topluluk standartları 

ve teknik şartnamedeki maddeler;
i) Vakaların ve istenmeyen ciddi reaksiyonların bildirilmesinde topluluk prose-

dürleri ve bildirim şekli. 

Madde  30
Bir veya birçok bilimsel komiteye danışma
Madde 29’da belirtilen teknik gerekliliklerin belirlenmesi söz konusu olduğun-

da ve Ek I ila IV arasında belirtilen gerekliliklerin, bilimsel ve teknik ilerlemelere 
adapte edilmesi söz konusu olduğunda, Komisyon, özellikle tıbbı ürün üretimi için 
ilk madde olarak ve transfüzyon için kullanılan kan ve kan bileşenin güvenliğinin 
ve kalitesinin eşit düzeyini sağlamak için, ilgili bilimsel komite veya komitelere 
danışabilir.  
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BAŞLIK X
NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 31
2001/83/EC sayılı direktifin değiştirilmesi
2001/83/EC sayılı direktifin 109. maddesi aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:
Madde 109; “İnsan plazmasının ve insan kanının toplanılması ve kontrolü için, 

insan kanı ve kan bileşenlerinin toplanılma, kontrol edilme, transformasyon, muha-
faza edilme, ve dağıtımı için güvenlik ve kalite standartlarını düzenleyen ve 2001/83/
EC (17) sayılı direktifi değiştiren 27 Ocak 2003 tarihli ve 2002/98/EC sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyin direktifi uygulanabilir.”

Madde 32
İç hukuka aktarma
1. Üye Devletler, en geç 8 Şubat 2005 tarihi itibarıyla bu Direktife uyum sağlamak 

için gerekli kanunlar, tüzükler ve idari hükümleri kabul ederler. En kısa zamanda bu 
durumu Komisyona iletirler. Üye Devletler, bu hükümleri benimsedikleri zaman, bu 
hükümler bu Direktife göndermede bulunurlar veya bu hükümlerin resmi organlarda 
yayımlanmasında kimi göndermelere eşlik ederler. Bu göndermelerin özel şartları, 
Üye Devletler tarafından karara bağlanır.

2. Üye Devletler, bu Direktifle yönlendirilecek alanlar için benimsedikleri iç hu-
kuk hükümlerinin metinlerini Komisyona iletirler.

Madde 33
Yürürlüğe girme
Mevcut direktif, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı gün yürürlüğe 

girer.

Madde 34
İlgililer
Mevcut direktif, Üye devletlere yöneliktir. 27 Ocak 2003 tarihinde Brüksel’de 

kaleme alınmıştır.
Avrupa Parlamentosu Adına
Başkan
P. Cox
Konsey Adına
Başkan
G. Drys
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EK I
MADDE 5(2)’E UYGUN OLARAK, ATANMA, RUHSAT, AKREDİTASYON, 

VEYA LİSAN VERİLMESİ AMAÇLI OLARAK YETKİLİ OTORİTEYE, 
KAN TRANSFÜZYON KURULUŞU TARAFINDAN SAĞLANACAK 

ENFORMASYONLAR
Bölüm A : Genel enformasyonlar
- Kan transfüzyon kuruluşunu tanıma
- Sorumlu kişilerin isimleri, nitelikleri ve bunlarla görüşme olanakları hakkında 

detaylı bilgiler
- kuruluşun ihtiyacı olması durumunda başvurulacak hastane kan bankalarının 

listesi
Bölüm B : Kalite sistem tanımı ve ayrıca:
- hiyerarşik yapı ve sorumlu kişilerin fonksiyonları dahil, organizasyon şeması 

gibi, dokümantasyon,
- madde 11(1)’e uygun olarak kalite sistemini betimleyen, kalite kitapçığı veya 

olay yeri liste dosyası (Site Master File- Olay yeri ana dosyası) gibi dokümantas-
yon;

- çalıştırılan personelin sayısı ve nitelikleri,
- hijyen konusundaki hükümler
- binalar ve ekipmanlar,
- ciddi istenmeyen reaksiyonların ve vakaların kayıt edilmelerine ve bildirilme-

sine ayrıca kan ve kan ürünleri bağışlarının hazırlık dönemine, kontrol edilmesine, 
reddedilmesine, donörlerin kabul edilmelerine, donörlerin sürekliliğine, ve donörle-
rin değerlendirilmelerine yönelik operasyonel prosedürlerin listesi.

EK II
KAN TRANSFÜZYON KURULUŞLARININ ÖNCEKİ YILLARDAKİ 

AKTİVİTELERİ HAKKINDAKİ RAPOR
Bu yıllık rapor aşağıdaki bilgileri kapsar:
- kan ve kan bileşenleri veren donörlerin toplam sayısı,
- bağışların toplam sayısı,
- kuruluşun kan temin ettiği hastane kan bankalarının güncelleştirilmiş listesi, 
- kullanılmayan tüm kan bağışlarının toplam sayısı,
- üretilmiş ve dağıtılmış bileşenlerin sayısı,
- kan ve kan bileşenleri donörlerinde transfüzyon ile oluşan bulaşıcı enfeksiyon 

markırlarının yaygınlığı ve sıklığı,
- atık ürünlerin sayısı,
- rapor edilen ciddi istenmeyen reaksiyonların ve vakaların sayısı.
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EK III
ETİKETLEME KONUSUNDAKİ GEREKLİLİKLER

Bileşen üzerine yapıştırılan etiket, aşağıdaki enformasyonları kapsamak zorun-
dadır:

- bileşenin resmi ismi,
- bileşen hücrelerindeki sayı, ağırlık ve hacim (gerektiğinde)
- bağışın sayısal numaralı veya hem alfabetik hem sayısal numaralı tek tanımla-

ma kodu,
- üretici kan transfüzyon kuruluşunun ismi,
- ABO grubu (sadece fraksiyonasyon amacıyla kullanılan plazma için istenmez)
- Rh D grubu, Rh D pozitif veya Rh D negatif ile (sadece fraksiyonasyon amacıy-

la kullanılan plazma için istenmez)
- zaman aşım tarihi veya süresi (gerektiğinde)
- muhafaza sıcaklığı,
- (varsa) antikogulant veya katkı solüsyonlarının ismi, bileşimi veya hacmi.

EK IV
PLASMA VE TOTAL KAN BAĞIŞI İÇİN UYGULANAN TESTLERE 

YÖNELİK TEMEL GEREKLİLİKLER
Ön numune ile otolog kan verme dahil, aferezis (apheresis) kan verme veya total 

kan verme konusunda uygulanmak zorunda olunan testler şunlardır: 
- Grup ABO (sadece fraksiyonasyon amacıyla kullanılan plazma için istenmez)
- Grup Rh D (sadece fraksiyonasyon amacıyla kullanılan plazma için istenmez)
- Donörlerde aşağıdaki enfeksiyonların tanısı için kullanılan testler: 
- Hepatit B (HBs-Ag)
- Hepatit C (Anti-HCV) - HIV 1/2 (Anti-HIV 1/2)
Diğer tamamlayıcı testler, özel bileşenler veya donörler veya epidemiyolojik du-

rumlar için gerekli olabilir. 
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A2.1.2  2004-33-EC SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ

Kan ve Kan Bileşenlerinin Bazı Teknik Gerekler ile İlgili 2002/98/EC Sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin Uygulanmasına İlişkin 22 Mart 
2004 Tarih ve 2004/33/EC Sayılı Direktifi

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU;
Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşmayı dikkate alarak;
İnsan kanı ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolan-

ması ve dağıtımına ilişkin güvenlik ve kalite standartlarını düzenleyen ve 2001/83/
EC  sayılı Direktifi değiştiren 27 Ocak 2003 tarihli ve 2002/98/EC sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve özellikle bu Direktif’in 29. maddesinin (b) ve 
(g) şıklarını dikkate alarak;

Ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak;
BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR.
(1) 2002/98/EC sayılı Direktif’in insan sağlığının yüksek seviyede korumasını 

sağlanmak amacıyla, transfüzyon için kullanılacak olan insan kanı ve kan bileşenle-
rinin toplanması ve test edilmesinin ve ne amaçla kullanılırsa kullanılsın işlenmesi-
nin, saklanmasının ve dağıtılmasının kalite ve güvenlik standartlarını ortaya koyar.

(2) Kan kuruluşları için bir kalite sistemi oluşturulmasına ilişkin kan ve kan bi-
leşenleri aracılığıyla hastalıkların bulaşmasını engellemek ve eşit düzeyde kalite ve 
güvenlik sağlamak amacıyla 2002/98/EC sayılı Direktifle kuruluşlar için spesifik 
teknik gerekleri oluşturur.

(3) Bu Direktif kan ve plazma vericilerinin uygunluğu ve Topluluk içerisinde 
bağışlanan kanın taranmasına ilişkin 29 Haziran 1998 tarih ve 98/463/EC sayılı 
Konsey Tavsiyesi’ni, Avrupa Konseyi’nin (Council of Europe) bazı tavsiyeleri, Tıb-
bi Ürünler ve Tıbbi Cihazlar Bilimsel Komitesinin görüşleri, özellikle tescilli tıbbi 
ürün üretimi için bir başlangıç maddesi olarak kullanılan kan ve kan bileşenleri ba-
kımından Avrupa farmakopesinin monografları, bu alandaki uluslar arası deneyimi 
olan Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini dikkate alır.

(4) Üçüncü ülkelerden ithal edilen ve insan kanı ve plazmasından elde edilen 
tescilli tıbbi ürünlerin imalatında bir başlangıç maddesi/hammadde olarak kullanılan 
kan ve kan bileşenlerini de kapsayan kan ve kan bileşenleri, bu Direktif’te belirtilen 
kalite ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır.

(5) Otolog transfüzyonla (otolog bağış), tek amaçla ve özel kullanım için toplan-
dığı, kan ve kan bileşenleri ile ilgili, 2002/98/EC sayılı Direktif’te Madde 2(2)’de 
özel teknik gerekler düzenlenmiştir. Bu tür bağışlar açıkça tanımlanmalı ve diğer 
hastalara transfüzyon için kullanılmamasını sağlamak amacıyla diğer bağışlardan 
ayrı muhafaza edilmelidir.  

(6) 2002/98/EC sayılı Direktif ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
için teknik terminolojide ortak tanımların belirlenmesi gerekir.

(7) Bu Direktif’te belirtilmiş olan önlemlerin 2002/98/EC sayılı Direktif tarafın-
dan kurulan Komite’nin görüşüne uygun olduğunu göz önünde bulundurur.
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Madde 1
Tanımlar 
Bu Direktif’in amaçları çerçevesinde, Ek I’de verilen tanımlar uygulanır.

Madde 2
Muhtemel vericilere bilgi sağlanması hükmü

Üye Devletler, kan kuruluşlarının muhtemel kan ve kan bileşenleri vericilerine 
Ek II’nin A bölümünde belirtilen bilgileri sağlamalarını temin ederler.

Madde 3
Vericilerden talep edilen bilgiler
Üye Devletler, kan ve kan bileşenlerinin bağışının gönüllülük esasına göre baş-

laması için, Ek II Bölüm B’de belirtilen bilgileri verici tarafından kan kuruluşuna 
verilmesini temin eder. 

Madde 4
Vericilerin uygunluğu
Kan kuruluşları, tam kan ve kan bileşenleri bağışlayan vericilerin Ek III’de belir-

tilen uygunluk kriterlerine uymalarını sağlar.

Madde 5
Kan ve kan bileşenlerinin depolama, nakil ve dağıtım koşulları
Kan kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin depolama, nakil ve dağıtım koşulları-

nın Ek IV’de belirtilen gereklere  uygun olmasını sağlarlar.

Madde 6
Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenlik gerekleri
Kan kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenlik gereklerinin Ek 

V’de belirtilen gereklere uygun olmasını sağlarlar.

Madde 7
Otolog bağışlar
1. Kan kuruluşları otolog bağışların 2002/98/EC sayılı Direktif’te ortaya koyulan 

şartlara ve bu Direktif’te ortaya koyulan belirli şartlara uygun olmasını sağlar.
2. Otolog bağışlar, bu şekilde açıkça tanımlanır ve allojenik bağışlardan ayrı mu-

hafaza edilir.
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Madde 8
Validasyon
Üye Devletler Ek II ila Ek V’te belirtilen kan ve kan bileşenlerinin tüm test ve 

işleminin validasyonlarını sağlarlar.

Madde 9
İç Hukuka Aktarma
1. 2002/98/EC sayılı Direktif’in 7. maddesine halel getirmeksizin, Üye Devlet-

ler en geç 8 Şubat 2005 tarihine kadar bu direktife uyum sağlamak amacıyla ge-
rekli olan kanunları, tüzükleri ve idari hükümleri yürürlüğe koyarlar. Akabinde bu 
hükümlerin metinlerini ve bu Direktif ile bu hükümler arasındaki bir korelasyon 
tablosunu Komisyon’a iletirler. Üye Devletler, bu hükümleri benimsedikleri zaman, 
bu hükümler bu Direktife referansta bulunurlar veya bu hükümlerin resmi olarak ya-
yımlanmasında kimi referanslara başvururlar. Nasıl referansta bulunulacağına Üye 
Devletler tarafından karar verilir.

2. Üye Devletler, bu Direktif kapsamındaki alanlar için benimsedikleri ulusal 
kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona iletirler.

Madde 10
Yürürlüğe girme
Bu direktif Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığının 20. gününde 

yürürlüğe girer.

Madde 11
İlgililer
Bu direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel’de, 22 Mart 2004 tarihinde yapılmıştır.

Komisyon adına;   David Bryne (Komisyon Üyesi)
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EK I
TANIMLAR

(Madde 1’de referans verildiği gibi)
1. ‘Otolog bağış’ bir kişiden alınmış olan ve yalnızca aynı kişi için sonraki bir 

transfüzyon ya da başka bir uygulamada kullanılmak üzere toplanmış olan kan ve 
kan bileşenlerini anlamına gelmektedir.

2. ‘Allojenik bağış’ bir kişiden diğer kişilere transfüzyon amacıyla tıbbi cihaz-
larda ya da tıbbi ürünlerin imalatında başlangıç maddesi/ hammadde olarak kullanıl-
mak üzere toplanmış olan  kan ve kan bileşenlerini ifade etmektedir. 

3. ‘Validasyon’ belirli bir kullanımda bazı gereklerin istikrarlı bir şekilde yerine 
getirilebilmesi için dokümante edilmesini ve nesnel kanıtın oluşturulması anlamına 
gelmektedir.

4. ‘Tam kan’ tek bir kan bağışı anlamını ifade etmektedir. 
5. ‘Kriyoprezervasyon’ dondurma işlemi yoluyla kan bileşenlerinin depolama 

ömrünün uzatılması anlamına gelmektedir.
6. ‘Plazma’ içerisinde hücrelerin bulunduğu kanın sıvı olan bölümü anlamına 

gelmektedir. Plazma taze dondurulmuş plazma olarak tedavi amaçlı alınmış tam ka-
nın hücreli kısmından ayrılabilir ve transfüzyon için kriyoprespitat ve kriyoprespitatı 
azaltılmış plazma olana kadar işlenebilir. İnsan kanı ve plazmasından elde edilen 
tıbbi ürünlerin imalatında ya da havuzlanmış trombosit veya lökositten arındırılmış 
trombositlerin hazırlanmasında kullanılabilir. Aynı zamanda exchange transfüzyon 
ya da perinatal transfüzyon için eritrosit  süspansiyonu olarak da kullanılabilir. 

7.  “Kriyoprespitat” proteinlerin dondurma-eritme çökeltmesiyle taze donmuş 
plazmadan hazırlanan bir plazma bileşeni, sonraki konsantrasyon ve plazmanın kü-
çük bir hacmindeki çökeltilmiş proteinlerin yeniden süspansiyonu anlamına gelmek-
tedir.

8. ‘Yıkanmış’ hücrelerden süpernatan sıvının boşaltılması, santrifüj yapılması 
ve genellikle bir sonraki süspansiyonun santrifüjlenmesi işlemini takiben sonradan 
çıkarılan ve değiştirilen bir izotonik süspansiyon sıvısının eklenmesi yöntemleriy-
le plazmanın ya da saklama maddesinin çıkarılması işlemi  anlamına gelmektedir.  
Santrifüj, boşaltma ve yerine koyma işlemi birkaç defa tekrarlanabilir.

9.  ‘Eritrosit’ bağıştan alınan büyük miktarda plazma ile tek bir tam kan bağışın-
dan alınan eritrosit anlamına gelmektedir.

10. ‘Buffy coattan arındırılmış eritrosit’ bağıştan alınan büyük miktarda plaz-
ma ile tek bir tam kan bağışından alınan eritrosit anlamına gelmektedir.. Bağışlanan 
ünitede büyük miktarda trombosit ve lökosit içeren ‘buffy coat’ çıkarılır. 

11. ‘Lökositten arındırılmış eritrosit ’ bağıştan alınan büyük miktarda plazma 
ile tek bir tam kan bağışından alınan ve lökositleri çıkarılmış olan eritrosit anlamına 
gelmektedir.
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12. ‘Ek solüsyonlu eritrositler’ bağıştan alınan büyük miktarda plazma ile tek 
bir tam kan bağışından alınan ve plazması çıkarılmış olan eritrosit anlamına gelmek-
tedir. Bir besleyici/koruyucu solüsyon eklenir.

13. ‘Ek solüsyon’ saklama sırasında hücresel bileşenlerin yararlı özelliklerini 
korumak amacıyla özel olarak formüle edilmiş olan bir solüsyon anlamına gelmek-
tedir.

14. ‘Ek solüsyonlu buffy coatu arındırılmış eritrositler’ bağıştan alınan büyük 
miktarda plazma ile tek bir tam kan bağışından alınan eritrosit anlamına gelmektedir. 
Bağışlanan ünitede büyük miktarda trombosit ve lökosit içeren ‘buffy coat’ çıkarılır. 
Bir besleyici/koruyucu solüsyon eklenir.

15. ‘Buffy coat’ tam bir ünite kanın santrifüjü ile hazırlanan ve içerisinde çok 
miktarda lökosit ve trombosit içeren kan bileşeni anlamına gelmektedir.

16. ‘Ek solüsyonlu lökosidi arındırılmış eritrositler’ bağıştan alınan büyük 
miktarda plazma ile tek bir tam kan bağışından alınan ve lökosidi çıkarılmış olan 
eritrosit anlamına gelmektedir. Bir besleyici/koruyucu solüsyon eklenir.

17. ‘Eritrosit aferezi’, aferez eritrosit bağışından alınan eritrosit anlamına gel-
mektedir.

18. ‘Aferez’ işlem esnasında ya da işlem sonrasında kanın bileşenlerinin vericiye 
geri verildiği tüm kanın makine işlemine tabi tutularak bir ya da daha fazla kan bile-
şeni elde etme metodu anlamına gelmektedir.

19. ‘Trombosit aferezi’ aferez yoluyla elde edilen kan trombositlerinin konsant-
re bir süspansiyonu anlamına gelmektedir.

20. ‘Lökositi arındırılmış, trombosit aferezi’ aferez yoluyla elde edilen ve lö-
kosidi arındırılmış kan trombositlerinin konsantre bir süspansiyonu anlamına gel-
mektedir.

21. ‘Havuzlanmış zengin trombosit’ tam kan ünitelerinin işlenmesi yoluyla elde 
edilen ve ayırma esnasında yada sonrasında alınan ve havuzlanan kan trombositleri-
nin konsantre süspansiyonu anlamına gelmektedir. 

22. ‘Lokösitten arındırılmış havuzlanmış zengin trombosit’ tam kan ünite-
lerinin işlenmesi yoluyla elde edilen ve ayırma esnasında yada sonrasında alınan, 
havuzlanan ve lökositten arındırılmış  kan trombositlerinin konsantre süspansiyonu 
anlamına gelmektedir. 

23. ‘Tek ünite zengin trombosit’ bir tam kan ünitelerinin işlenmesi yoluyla elde 
edilen kan trombositlerinin konsantre süspansiyonu anlamına gelmektedir.

24. ‘Lokösitten arındırılmış tek ünite zengin trombosit’ bir tam kan ünitele-
rinin işlenmesi yoluyla elde edilen ve lökositten arındırılmış kan trombositlerinin 
konsantre süspansiyonu anlamına gelmektedir.

25. ‘Taze donmuş plazma’ tam kan bağışından ya da aferez ile toplanmış, don-
durulmuş ve depolanmış plazmadan ayrılan süpernatan plazma anlamına gelmekte-
dir.
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26. ‘Transfüzyon için  kriyoprespitattan arındırılmış plazma’ Bir taze don-
muş plazma ünitesinden hazırlanan plazma bileşeni anlamına gelmektedir. Bu kri-
yoprespitatın kaldırılmasından sonra kalan miktardır.

27. ‘Granülosit aferez’ aferez ile elde edilen granülositin konsantre süspansiyo-
nu anlamına gelmektedir. 

28. ‘İstatistiksel süreç kontrolü’ bir ürünün kalite kontrol metodu ya da süreç-
teki her ürünün ölçülmesine gerek kalmaksızın uygun numune büyüklüğünün analiz 
edildiği sisteme dayanan bir süreç anlamına gelmektedir.

EK II
BİLGİ GEREKLERİ

(Madde 2 ve Madde 3’te referans verildiği gibi)

BÖLÜM A
Kan ve kan bileşenleri bağışı yapacak muhtemel vericilere sağlanacak bilgiler

1. Kanın esas yapısı, kan bağışı işlemi, tam kandan elde edilen bileşenler ve afe-
rez bağışların hastalara sağladığı önemli faydalar hakkında kamuoyu tarafından an-
laşılabilecek eksiksiz eğitim materyalleri sağlanır.

2. Hem allojenik hem de otolog bağışlarda vericilerin muayenesi sağlık ve tıbbi 
geçmişe, bağışların test edilmesine ihtiyaç duyulmasının nedenleri  açıklanır ve rı-
zanın önemi belirtilir. Allojenik bağışlar için kişisel red, geçici ve kalıcı red ve alıcı 
için bir risk olması halinde kişilerin neden kan ve kan bileşenleri bağışlamaması ge-
rektiğinin nedenleri açıklanır. Otolog bağışlar için red olasılığı ve otolog kan ve kan 
bileşenlerinin vericisi ya da alıcısı olarak kişinin sağlığı için risk oluşturması halinde 
bağış işleminin gerçekleşmemesinin nedenleri açıklanır.

3. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi: vericinin kimliği, vericinin sağlığı 
ile ilgili bilgiler ve gerçekleştirilen testlerin sonuçları izinsiz ifşaa edilemez.

4. Kişilerin kendi sağlıklarına zarar verebilecek bağışlarda bulunmamalarını ge-
rektiren nedenler belirtilir.

5. Hem allojenik hem otolog bağışlarda uygulanan işlemlerin yapısı ve bunlara 
bağlı riskler ile ilgili spesifik bilgiler verilir. Otolog bağışlar için otolog kan ve kan 
bileşenlerinin amaçlanan transfüzyon gerekleri için yeterli gelmeme olasılığı belir-
tilir.

6. Vericiler için, gerçekleşecek bir işlemden önce fikirlerini değiştirme seçenek-
lerine ilişkin bilgi ya da bağış sürecinin herhangi bir anında, herhangi bir usulsüzlük, 
utanç ya da rahatsızlık olmaksızın geri çekilme ya da kişisel-red imkanına ilişkin 
bilgi verilir. 
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7. Kan kuruluşları, vericinin önceki bağışının, transfüzyon için herhangi bir ne-
denle uygun olmaması durumunda, konuya ilişkin neden bilgi vermesinin gerektiği-
nin önemi hakkında vericiyi bilgilendirir. 

8. Test sonuçlarının vericinin sağlığında özel bir anormalliği göstermesi halinde 
kan kuruluşunun vericiyi uygun bir mekanizma ile bilgilendirme sorumluluğuna iliş-
kin bilgi verilir. 

9. Kullanılmamış otolog kan ve kan bileşenlerinin neden atıldığı ve diğer hasta-
lara transfüzyon edilmediği ile ilgili bilgi verilir.

10. HIV, HBV, HCV virüslerinin ya da kanla geçebilecek diğer mikrobiyolojik 
ajanların markerlarının tespit edildiği, test sonuçlarının vericinin reddedilmesine ne-
den olduğu ve alınan ünitenin yok edilmesi ile sonuçlanacağına dair bilgi verilir.

11. Vericilerin her zaman soru sorma fırsatının olduğuna dair bilgi verilir.

BÖLÜM B
Kan kuruluşları tarafından vericiden  her bağışta alınması gereken bilgiler
1. Vericinin tanımlanması
Tanımlama hatası riski olmaksızın, vericiyi diğer kişilerden ayıran kişisel bilgiler 

ve iletişim bilgileri.
2. Vericinin sağlığı ve tıbbi geçmişi
Sağlık ve tıbbi geçmiş bir anketle ve kalifiye bir sağlık personeli tarafından ger-

çekleştirilen bir kişisel görüşme yoluyla sağlanır ve bağışlarının diğer kişiler için 
-hastalık bulaştırma gibi- ya da kendisi için bir sağlık riski oluşturabileceği kişilerin 
tanımlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olabilecek diğer faktörleri de kapsar.

3. Vericinin imzası
Vericinin sağlık geçmişinin alınmasından sorumlu olan sağlık hizmeti personeli 

tarafından da imzalanmış olan verici anketindeki verici imzası. Verici anketi, veri-
cinin: 

(a) Sağlanan eğitim materyallerini okumuş ve anlamış olduğunu;
(b) Soru sorma fırsatı olduğunu;
(c) Sorduğu tüm sorulara tatmin edici cevaplar aldığını;
(d) Bağış işlemi için rıza vermiş olduğunu;
(e) Otolog bağışlarda, bağışlanan kan ve kan bileşenlerinin amaçlanan transfüz-

yon gereklerini karşılayamayabileceği konusunda bilgilendirilmiş olduğunu ve
(f) Kendi bilgisi dahilinde, kendisi (verici) tarafından verilen bütün bilginin doğ-

ru olduğunu kabul ettiğini;  teyit eder.
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EK III
TAM KAN VE KAN BİLEŞENLERİ BAĞIŞLAYACAK OLAN VERİCİLER 

İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ
(Madde 4’te referans verildiği gibi)

1. TAM KAN VE KAN BİLEŞENLERİ BAĞIŞLAYACAK OLAN VERİCİ-
LER İÇİN KABUL KRİTERLERİ

İstisnai şartlar altında, aşağıdaki kritere uymayan bireysel bağışlara, kan kuru-
luşunda kalifiye bir sağlık profesyoneli tarafından izin verilebilir. Bu tür bütün du-
rumlar, açık bir biçimde belgelenmeli ve 2002/98/EC sayılı Direktif’in 11,12 ve13. 
Maddelerindeki kalite yönetimi şartlarına tabi olmalıdır.

Aşağıdaki kriterler otolog bağışlara uygulanmaz.
Vericinin yaşı ve vücut ağırlığı

Yaş

18 – 65 yaş
17- 18 yaş - kanun tarafından küçük olarak 

sınıflandırılmadığı müddetçe 
ya da ebeveyninden veya yasal 
vasisinden yazılı rıza ile

60 yaş üstü ilk kez bağış 
yapan vericiler

- kan kuruluşundaki doktorun 
takdir yetkisi ile

65 yaş üstü - kan kuruluşundaki doktor 
tarafından verilen yıllık izni ile

Vücut 
Ağırlığı

≥50 kg ( tam kan ya da aferez kan bileşenleri bağışlayan 
vericiler için)

Vericinin kanındaki hemoglobin seviyeleri

Hemoglobin kadınlar için
≥ 125 g/l

erkekler için
≥ 135 g/l

Tam kan ve hücresel bileşenlerini 
bağışlayan allojenik vericilere 
uygulanır.

Vericinin kanındaki protein seviyeleri

Protein ≥ 60 g/l Aferez plazma bağışları için protein analizi en az 
yıllık olarak gerçekleştirilmelidir.

Vericinin kanındaki trombosit seviyeleri

Trombosit
Trombosit sayısı
150x 109 /l’ye eşit ya da 
büyük

Aferez trombosit vericileri 
için istenen seviye
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2. TAM KAN VE KAN BİLEŞENLERİ BAĞIŞLAYACAK OLAN VERİCİ-
LER İÇİN REDDETME KRİTERLERİ

Yıldız(*) işareti ile gösterilen testler ve reddetme süreleri, bağış  yalnızca fraksi-
nasyon amaçlı  plazma için kullanıldığında gerekli değildir.

Bütün allojenik bağışlar için kalıcı reddetme kriterleri
Kardiyovasküler hastalık Aktif ya da geçmiş olan ciddi 

kardiyovasküler hastalığı (tedavisi 
tamamlanmış konjenital anomaliteler hariç) 
olan muhtemel vericiler 

Merkezi sinir sistemi hastalığı Ciddi MSS hastalığının bir geçmişi
Normal dışı kanama eğilimi Bir koagulopati geçmişi veren muhtemel 

vericiler
Tekrarlanan bayılma ya da bir 
konvülziyon geçmişi 

Çocukluk dönemi konvülziyonları dışında, 
son konvülziyon görülmesinden sonra 
antikonvülzan tedavi almasının üzerinden 
3 yıl geçen ve bundan sonra konvülziyona 
rastlanmayan vericilerde

Gastrointestinal, ürogenital, 
hematolojik, imünolojik, 
metabolik renal veya 
respiratuar sistem hastalıkları

Ciddi aktif, kronik ya da tekrarlanan 
hastalıklara sahip olan muhtemel vericiler

Diyabet Eğer insülin ile tedavi ediliyorsa
Bulaşıcı hastalıklar Hepatit B, bağışıklığı olduğu ispat edilen 

HBsAg-negatif kişiler hariç
Hepatit C
HIV-1/2
HTLV I/II
Babesiozis (*)
Kala Azar (*) (viseral )
Trypanosomiazis cruzi (Chaga hastalığı) (*)

Malign hastalıklar Tamamen iyileşmiş in situ kanseri hariç 
Bulaşıcı spongiform 
ensefalopatiler (TSEler) (ör. 
Creutzfeldt Jacob hastalığı,   
Creutzfeldt Jacob hastalığının 
farklı şekilleri)

TSE geliştirme riskine maruz bırakan bir 
aile geçmişine sahip kişiler ya da korneal 
veya dura mater aşısı (graft) yapılan kişiler 
ya da geçmişte insan hipofizinden yapılan 
ilaçlar ile tedavi edilen kişiler.
Creutzfeldt Jacob hastalığının farklı şekilleri 
için daha ileri önlemler önerilebilir. 

Damar içi (IV) ve kas (IM) içi 
ilaç kullanımı

Vücut geliştirme steroidleri ve hormonları 
da dahil olmak üzere herhangi bir 
reçetelendirilmemiş IV ve IM ilaç 
kullanımına ilişkin geçmiş 

Ksenotransplantasyon alıcıları
Cinsel davranış Cinsel davranışları nedeniyle, kan yolu 

ile ciddi bulaşıcı hastalıklar kapma riski 
yüksek olan kişiler
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Allojenik bağışlar için geçici reddetme kriterleri
Enfeksiyonlar
Reddetme dönemi süresi
Bir bulaşıcı hastalık sonrasında, muhtemel vericiler, tam klinik iyileşmenin ar-

dından en az iki hafta reddedilirler.
Bununla birlikte, aşağıdaki tabloda listelenen enfeksiyonlar için reddetme süre-

leri uygulanır:
Bruselloz(*) Tam iyileşme tarihini takip eden 2 yıl 
Osteomyelit Tedavi edildiğinin teyit edilmesinden sonraki  

2 yıl
Q Humması Ateşi (*) (Q Fever) Tedavi edildiğinin teyit edildiği tarihi takip 

eden 2 yıl
Sifiliz (*) Tedavi edildiğinin teyit edildiği tarihi takip 

eden 1 yıl
Toksoplazmoz(*) Klinik iyileşmeyi takip eden 6 ay

Tüberküloz Tedavi edildiğinin teyit edildiği tarihi takip 
eden 2 yıl

Romatizmal ateş Kronik kalp hastalığı kanıtları olmadıkça, 
semptomların kesilmesini takip eden 2 yıl

Yüksek ateş  Fever > 0C Semptomların kesildiği tarihi takip eden 2 
hafta

Grip benzeri hastalık Semptomların kesilmesinden sonraki 2 hafta 
Sıtma 
- yaşamlarını ilk beş yılında 
sıtma olan bir bölgede yaşamış 
olan kişiler

Kişide semptom görülmemesi şartıyla, 
herhangi bir endemik alanı son ziyaretten 
dönülmesini takip eden 3 yıl; bir 
immünolojik ya da moleküler genomik testin 
her bağışta negatif olması halinde 4 aya 
kadar indirilebilir  

- sıtma geçmişi olan kişiler Tedavinin kesilmesini ve semptomların 
görülmemesini takip eden 3 yıl.  Ancak bir 
immünolojik ya da moleküler testin negatif 
çıkmasından sonra kabul edilebilir. 

- endemik bölgelerin 
asemptomatik ziyaretçileri

bir immünolojik ya da moleküler testi 
negatif çıkmadıkça, endemik bölgenin terk 
edilmesinden sonra 6 ay

- endemik bölgeyi ziyaret 
sırasında ya da ziyaret sonrası 6 
ay içinde teşhis konmamış ateşli 
hastalık geçmişi olan kişiler

semptomların çözümünü takip eden 3 yıl; bir 
immünolojik ya da moleküler testin negatif 
olması halinde 4 aya kadar indirilebilir

- Batı Nil virüsü(WNV)* insanlarda görülmeye devam eden WNV 
bulaşının olduğu bir alanı terk ettikten  28 
gün sonra
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Transfüzyon yoluyla geçen hastalıklara yakalanma riskine maruz kalma 
- esnek aletler kullanılarak yapılan 
endoskopik muayene,
- kanla ya da iğne yaralanması ile 
mukozal bulaşma
- kan bileşenlerinin transfüzyonu
- insan kaynaklı doku ya da hücre nakli
- büyük cerrahi müdehaleler
-dövme ya da vücut küpesi
- (nitelikli bir pratisyen tarafından, steril 
tek kullanımlık iğneler ile yapılmadıkça) 
akupunktur
- hepatit B’li kişilerle aynı evde yaşadığı 
için risk altında olan kişiler 

Hepatit C için bir NAT testinin 
negatif çıkması koşuluyla, 6 ay ya 
da 4 ay reddetme 

Davranışları ya da faaliyetleri 
dolayısıyla kan yolu ile ciddi bulaşıcı 
hastalıklar kapma riski yüksek olan 
kişiler

Riskli davranışa son verilmesi ile 
ve uygun testlerin varlığıyla söz 
konusu hastalığa göre belirlenen 
dönem boyunca reddetme

Aşı
Atenüe virüs veya bakteri 4 hafta
İnaktive edilmiş/öldürülmüş 
virüsler, bakteriler veya 
ricketsia 

Eğer iyiyse, reddetme uygulanmaz

Toksoid Eğer iyiyse, reddetme uygulanmaz
Hepatit A veya Hepatit B 
aşıları

Eğer iyiyse ve bir maruz kalma durumu 
olmadıysa reddetme uygulanmaz

Kuduz Eğer iyiyse ve bir maruz kalma durumu 
olmadıysa reddetme uygulanmaz
Eğer aşı kuduza maruz kaldıktan sonra 
yapıldıysa, reddetme süresi 1 yıldır.

Keneye bağlı ensefalit aşıları Eğer iyiyse ve bir maruz kalma durumu 
olmadıysa reddetme uygulanmaz

Diğer geçici reddetmeler
Gebelik Olağanüstü durumlar ve doktorun takdir yetkisini 

kullanmasının dışında, doğumun olması ya da 
gebeliğe son verilmesini takip eden 6 ay, 

Küçük cerrahi 
müdehaleler

1 hafta

Diş tedavisi Diş hekimi ya da diş hijyenisti tarafından yapılan 
küçük çaplı tedavi – ertesi güne kadar erteleme 
(NB: Diş çekimi, kök-dolgusu ve benzer tedaviler, 
küçük çaplı tedaviler olarak kabul edilir.) 

Medikal tedavi Verilen ilaçların doğasına, faaliyet şekline ve 
tedavi edilen hastalığa bağlıdır. 
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Belirli epidemiyolojik durumlar için reddetme

Belirli epidemiyolojik durumlar 
(örn. hastalık salgınları)

Epidemiyolojik durumla tutarlı olarak 
reddetme (Bu reddetmeler yetkili otorite 
tarafından Avrupa Komisyonu’na bir 
Topluluk faaliyeti olarak bildirilir)

Otolog bağışta bulunan vericiler için reddetme kriterleri
Ciddi kalp hastalıkları Kan toplamanın klinik 

ortamına bağlı olarak
Aşağıdaki hastalıklarla ilgili geçmişi olan kişiler:
- hepatit B (bağışıklığı olduğu ispat edilen 
HBsAg-negatif kişiler dışında)
- hepatit C
- HIV-1/2
- HTLV I/II

Üye Devletler, böyle 
kişilerin otolog bağışları 
için özel hükümler 
koyabilirler.

Aktif bakteriyal enfeksiyon
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EK IV
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İÇİN DEPOLAMA, 

NAKLETME VE DAĞITIM
(Madde 5’te referans verildiği gibi)

1. DEPOLAMA
Sıvı depolama
Bileşen Depolama ısısı Maksimum Depolama süresi
Alyuvar preparatları ve tam 
kan (eğer tam kan olarak 
transfüzyon için kullanılmış 
ise)

+2’den +6°C alma, işleme ve depolama 
kullanılan işlemlere göre 28 
den 49 güne kadar

Trombosit preparatları +20’den +24°C 5 gün; bakteriyel 
kontaminasyonun tespiti ve 
azaltılması ile birlikte 7 güne 
kadar depolanabilir

Granülositler +20’den +24°C 24 saat

Soğuk koruma
Bileşen Depolama şartları ve süre
Alyuvar hücreleri alma, işleme ve depolama kullanılan işlemlere 

göre 30 yıla kadar
Trombositler alma, işleme ve depolama kullanılan işlemlere 

göre 24 aya kadar
Plazma ve kryopresipitat alma, işleme ve depolama kullanılan işlemlere 

göre 36 aya kadar
Soğuk korunmuş alyuvar hücreleri ve trombositler, çözüldükten sonra 
uygun bir ortamda düzenlenmelidirler (formüle edilmelidirler). Çözülme 
sonrası kabul edilebilir depolama süresi, kullanılan metoda bağlıdır.

2. NAKLETME VE DAĞITIM

Transfüzyon zincirinin her aşamasında, kan ve kan bileşenlerinin nakli ve dağıtı-
mı, ürünün bütünlüğünü koruyacak şartlar altında olmalıdır. 

3. OTOLOG BAĞIŞLAR İÇİN EK GEREKLER
Otolog kan ve kan bileşenleri açıkça tanımlanmalıdır ve allojenik kan ve kan 

bileşenlerinden ayrı depolanmalı, nakledilmeli ve dağıtılmalıdır.
Otolog kan ve kan bileşenleri 2002/98/EC sayılı Direktif’te belirtildiği gibi eti-

ketlenmelidir ve ek olarak etiket vericinin kimlik bilgilerini ve ‘YALNIZCA OTO-
LOG TRANSFÜZYON İÇİNDİR’ uyarısını içermelidir.
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EK V
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İÇİN KALİTE VE 

GÜVENLİK GEREKLERİ
(Madde 6’te referans verildiği gibi)

KAN BİLEŞENLERİ1. 
1. Eritrosit preparatları 1.1’den 1.8’e kadar listelenmiş olan bileşenler, 

daha sonra kan kuruluşunda işlenebilir ve buna 
göre etiketlenmelidir.

1.1 Eritrositler
1.2 Buffy coattan arındırılmış eritrositler
1.3 Lökositten arındırılmış eritrositler
1.4 Ek solüsyonlu eritrositler
1.5 Ek solüsyonlu buffy coatu arındırılmış 

eritrositler
1.6 Ek solüsyonlu lökosidi arındırılmış eritrositler
1.7 Eritrosit aferezi
1.8 Tam kan

2. Trombosit preparatları

2.1’den 2.6’ya kadar listelenmiş olan 
bileşenler, daha sonra kan kuruluşunda 
işlenebilir ve buna göre etiketlenmelidir.

2.1 Trombosit aferezi
2.2 Lökositi arındırılmış, trombosit aferezi
2.3 Havuzlanmış zengin trombosit
2.4 Lokösitten arındırılmış havuzlanmış zengin 

trombosit
2.5 Tek ünite zengin trombosit
2.6 Lokösitten arındırılmış tek ünite zengin 

trombosit
3. Plazma preparatları 3.1’den 3.3’e kadar listelenmiş olan bileşenler, 

daha sonra kan kuruluşunda işlenebilir ve buna 
göre etiketlenmelidir.

3.1 Taze-donmuş plazma
3.2 Kriyoprespitattan arındırılmış taze-donmuş 

plazma
3.3 Kriyopresipitat
4. Granülosit aferezi
5. Yeni bileşenler Kan ve kan bileşenleri için kalite ve güvenlik 

gerekleri ulusal yetkili otorite tarafından 
düzenlenir. Böyle yeni bileşenler, Avrupa 
Komisyonu’na bir Topluluk faaliyeti olarak 
bildirilir 
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2. KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İÇİN KALİTE
KONTROL GEREKLERİ
Kan ve kan bileşenleri aşağıdaki teknik kalite ölçümlerine uymalı ve kabul edile-

bilir sonuçları karşılamalıdırlar.
Toplama ve imalat süreçlerinin uygun bakteriyolojik kontrolü gerçekleştirilme-

lidir.
Üye Devletler, üçüncü ülkelerden ithal edilen kan ve kan bileşenlerinin  - insan 

kanı ve plazmasından elde edilen ve tıbbi ürünlerin imalatı için başlangıç maddesi ya 
da hammadde olarak kullanılanlar da dahil olmak üzere – bu Direktif’te düzenlenen 
kalite ve güvenlik standartlarını eşit biçimde karşılar. 

Otolog bağışlar için, yalnızca yıldız işareti (*) ile işaretlenen ölçümler tavsiye 
edilmektedir.

Bileşen

Gerekli olan kalite 
ölçümleri. Bütün 
ölçümler için gerekli 
olan numune alma 
sıklığı, istatistiki 
işlem kontrolü 
kullanılarak belirlenir

Kalite ölçümleri için kabul 
edilebilir sonuçlar

Eritrositler Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 45g’dan az değil

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Buffy coattan 
arındırılmış 
eritrositler

Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 43g’dan az değil

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Lökositten 
arındırılmış 
eritrositler

Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 40g’dan az değil
Lökosit içeriği Her ünite için 1×106’dan az

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Ek solüsyonlu 
eritrositler Hacim

Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 45g’dan az değil
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Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Ek solüsyonlu 
buffy coatu 
arındırılmış 
eritrositler

Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 43g’dan az değil

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Ek solüsyonlu 
lökosidi 
arındırılmış 
eritrositler

Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 40g’dan az değil
Lökosit içeriği Her ünite için 1×106’dan az

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Eritrosit aferezi Hacim
Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 

Hemoglobin (*) Her ünite için 45g’dan az değil

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Tam kan Hacim

Ürünü hemoglobin ve hemoliz 
spesifikasyonlarının devamlılığı 
için geçerli depolama özelikleri 
450 ml +/- 50 mlPediatrik otolog 
tam kan alınması – vücut ağırlığı 
kilogram başına 10,5 ml.’yi 
geçmemek üzere 

Hemoglobin (*) Her ünite için 45g’dan az değil

Hemoliz Raf ömrünün sonunda, eritrosit 
kütlesinin %0,8’inden az

Trombosit aferezi Hacim
Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Tek bir bağış için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir

pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri, 
22oC raf ömrünün sonunda
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Lökositi 
arındırılmış, 
trombosit aferezi 

Hacim
Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Tek bir bağış için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir

Lökosit içeriği Her bir ünite başına 1×106’dan az
pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri 

22oC raf ömrünün sonunda
Havuzlanmış 
zengin trombosit Hacim

Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Her bir havuz için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir

Lökosit içeriği

Tek ünite için 0,2 ×109’dan 
az (trombosit-zengin plazma 
metodu)Tek ünite için 0,05 
×109’dan az (buffy coat metodu)

pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri 
22oC raf ömrünün sonunda

Lokösitten 
arındırılmış 
havuzlanmış 
zengin trombosit 

Hacim
Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Her bir havuz için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir

Lökosit içeriği Her havuz için 1×106’dan az
pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri 

22oC raf ömrünün sonunda
Tek ünite zengin 
trombosit Hacim

Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Tek bir ünite için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir
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Lökosit içeriği

Tek ünite için 0,2 ×109’dan 
az (trombosit-zengin plazma 
metodu)Tek ünite için 0,05 
×109’dan az (buffy coat metodu)

pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri 
22oC raf ömrünün sonunda

Lokösitten 
arındırılmış tek 
ünite zengin 
trombosit 

Hacim
Ürünü pH spesifikasyonlarının 
devamlılığı için geçerli depolama 
özelikleri

Trombosit içeriği

Tek bir ünite için trombosit 
içeriğindeki varyasyonlara, 
geçerli preparasyon ve koruma 
şartlarına uyan belirli sınırlar 
içinde izin verilmiştir 

Lökosit içeriği Her bir ünite için 1×106’dan az

pH Düzeltilmiş 6,4 – 7,4 değeri 
22oC raf ömrünün sonunda

Taze-donmuş 
plazma Hacim Bildirilen hacim +/-  %10

Faktör VIIIc (*)

Ortalama (donma ve çözülme 
sonrası) : taze toplanmış plazma 
ünitesinin %70’i ya da daha 
fazlası 

Toplam protein (*) 50 g/l’den az değil

Rezidüel hücreli 
içerik (*)

Eritrositler: 6,0 × 109/l’den 
az Lökositler: 0,1 × 109/l’den 
azTrombositler: 50 ×109/l’den az

Kriyoprespitattan 
arındırılmış taze-
donmuş plazma

Hacim Bildirilen hacim +/-  %10

Rezidüel hücreli 
içerik (*)

Eritrositler: 6,0 × 109/l’den 
az Lökositler: 0,1 × 109/l’den 
azTrombositler: 50 ×109/l’den az

Kriyopresipitat Fibrinojen içeriği (*) Ünite başına 140 mg’dan fazla 
ya da eşit

Faktör VIIIc içeriği 
(*)

Ünite başına 70 uluslararası 
üniteden fazla ya da eşit

Granülosit aferezi Hacim 500 ml’den az

Granülosit içeriği Ünite başına 1×1010 
granülosit’ten fazla
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A2.1.3  2005-61-EC SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN 2002/98/EC SAYILI Dİ-
REKTİFİNİN İZLENEBİLİRLİK GEREKLERİ VE CİDDİ ADVERS OLAY 
VE ETKİLERİN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA-
SINA İLİŞKİN  30 EYLÜL 2005 TARİH VE

2005/61/EC SAYILI KOMİSYON DİREKTİFİ

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU,

Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşmayı dikkate alarak;
İnsan kanı ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolan-

ması ve dağıtımına ilişkin güvenlik ve kalite standartlarını düzenleyen ve 2001/83/
EC  sayılı Direktifi değiştiren 27 Ocak 2003 tarihli ve 2002/98/EC sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve özellikle bu Direktif’in 29. maddesinin (a) ve 
(i) şıklarını dikkate alarak, 

(1) 2002/98/EC sayılı Direktif’in insan sağlığının yüksek seviyede korumasını 
sağlanmak amacıyla, transfüzyon için kullanılacak olan insan kanı ve kan bileşenle-
rinin toplanması ve test edilmesinin ve ne amaçla kullanılırsa kullanılsın işlenmesi-
nin, saklanmasının ve dağıtılmasının kalite ve güvenlik standartlarını ortaya koyar.

(2) Kan kuruluşları için bir kalite sistemi oluşturulmasına ilişkin kan ve kan bi-
leşenleri aracılığıyla hastalıkların bulaşmasını engellemek ve eşit düzeyde kalite ve 
güvenlik sağlamak amacıyla 2002/98/EC sayılı Direktifle kuruluşlar için ciddi ad-
vers etki ve olayların bildirimi için bir Topluluk prosedürü ve bildirim formatının 
oluşturulmasını içeren izlenebilirlikle ilgili spesifik teknik gerekleri oluşturur.

(3) Şüphelenen ciddi advers etkiler, farkına varılır varılmaz yetkili otoriteye bil-
dirilmelidir. Bu nedenle bu Direktif, Üye Devletler’in 2002/98/EC sayılı Direktif’te 
Madde 4 (2)’de sağlanan ve Anlaşma’nın hükümlerine uyan daha sıkı koruyucu ted-
birler getirmesi ya da devam ettirmeleri konusundaki yetkilerine halel getirmeksizin, 
ihtiyaç duyulan asgari veriyi tanımlayarak, bildirim formatını oluşturur.

(4) Bu Direktif kan ve plazma vericilerinin uygunluğu ve Topluluk içerisinde ba-
ğışlanan kanın taranmasına ilişkin 29 Haziran 1998 tarih ve 98/463/EC sayılı Konsey 
Tavsiyesi’ni, Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin  6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/EC sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifini, kan ve kan bileşenlerinin bazı teknik 
gerekler ile ilgili 2002/98/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin 
uygulanmasına ilişkin 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/EC sayılı Direktifi, Avrupa 
Konseyi’nin (Council of Europe) bazı tavsiyelerini dikkate alır.

(5) Benzer şekilde, üçüncü ülkelerden Topluluk’ta dağıtılması amaçlı ithal edilen 
kan ve kan bileşenlerinin  - insan kanı ve plazmasından elde edilen ve tıbbi ürünlerin 
imalatı için başlangıç maddesi ya da hammadde olarak kullanılanlar da dahil olmak 



79KISIM A: MEVZUAT

üzere – bu Direktif’te ortaya koyulan, izlenebilirlik ve ciddi advers etki ve ciddi 
advers olaylara ilişkin bildirim şartları ile ilgili eşit Topluluk standartlarını ve spesi-
fikasyonları karşılaması gerektiğini göz önüne alır.

(6) 2002/98/EC sayılı Direktif ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
için teknik terminolojide ortak tanımların belirlenmesi gerekir.

(7) Bu Direktif’te belirtilmiş olan önlemlerin 2002/98/EC sayılı Direktif tarafın-
dan kurulan Komite’nin görüşüne uygun olduğunu göz önünde bulundurur.

BU DİREKTİF’İ KABUL ETMİŞTİR. 

Madde 1
Tanımlar
Bu Direktif’in amaçları kapsamında:

(a) ‘izlenebilirlik’ vericiden alınan her bir ünite kan ya da kan bileşeninin bir 
alıcı, bir tıbbi ürün ya da tek kullanımlık ürün imalatçı olsun son varış yerine kadar 
ve bunun tersi yönündeki izleme yeteneğini;

(b) ‘Raporlama kuruluşu’ yetkili otoriteye ciddi advers etki  ve/ veya ciddi 
advers olayları rapor eden kan kuruluşu, hastane kan bankası ya da tranfüzyonun  
gerçekleştiği tesisleri, 

(c) ‘alıcı’ kendisine kan ya da kan bileşenleri transfüze edilen kişiyi, 
(d) ‘çıkarma’ bir kan kuruluşu ya da hastane kan bankası tarafından bir alıcıya 

transfüze edilmek üzere kan ya da kan bileşenlerinin tedarik edilmesini, 
(e) ‘isnat edilebilirlik’ bir alıcıda, transfüze edilmiş kan veya kan bileşenlerine 

isnat edilebilecek ciddi bir advers etkinin gerçekleşmesi ya da bir vericide bağış sü-
recine isnat edilebilecek ciddi bir advers etkinin gerçekleşmesi olasılığını, 

(f) ‘tesisler’ kan ya da kan bileşenlerinin teslim edilebileceği hastaneler, imalat-
çılar  ve biyo-medikal araştırma enstitülerini ifade eder.

Madde 2
İzlenebilirlik
1. Üye Devletler, doru tanımlanan prosedür, kayıtların devamlılığı ve uygun bir 

etiketlendirme sistemi yoluyla kan ve kan bileşenlerinin izlenebilirliğini sağlarlar. 
2. Üye Devletler, kan kuruluşunda yerindeki izlenebilirlik sistemini, kan bileşen-

lerinin yerlerine ve işlenme aşamalarına göre izlenmesini mümkün kılacak biçimde 
sağlarlar.

3. Üye Devletler, belli bir kan bileşeninin teslim edildiği tesisler ile bütün kan 
kuruluşlarının, her bir vericinin, alınan her bir ünite kanı ve hazırlanan her bir kan 
bileşenini, kullanım amacı ne olursa olsun, tek bir şekilde yerinde (mahalde) tanım-
layacak bir sisteme sahip olmasını sağlarlar. 
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4. Üye Devletler, bütün tesislerin, yerinde(tesiste) hazırlansın ya da hazırlanma-
sın alınan her bir kan ünitesini ya da kan bileşenini ve bu alınan ünitenin nihai varış 
yerini, yapıldıysa tranfüze edildiğini, bertaraf edildiğini ya da dağıtıcı kan kuruluşu-
na geri gönderildiğini kaydetmek için yerinde bir sisteme sahip olmalarını sağlarlar.

5. Üye Devletler, her bir kan kuruluşunun kendini aldığı her bir kan ünitesiyle ve 
hazırladığı her kan bileşeni ile tam olarak ilişkilendirecek tek bir tanımlayıcıya sahip 
olmasını sağlarlar.

Madde 3
Kan ve kan ürünlerinin çıkarılması için doğrulama prosedürü
Üye Devletler, transfüzyon için kan ya da kan bileşenleri çıkardığında kan kuru-

luşunun ya da hastane bankasının, çıkarılan her bir ünitenin amaçlanan alıcıya trans-
füze edildiğini ya da edilmediyse daha sonra yapılacak işlemleri doğrulayan yerinde 
bir prosedüre sahip olmasını sağlarlar. 

Madde 4
İzlenebilirlik ile ilgili verilerin kaydı
Üye Devletler, kan kuruluşlarının, hastane kan bankalarını ya da tesislerin izle-

nebilirliği sağlamaları için Ek I’de belirtilen verilerin en az 30 yıl süreyle uygun ve 
okunabilir bir saklama ortamında muhafaza edilmesini temin ederler. 

Madde 5
Ciddi advers etkilerin  bildirimi
1. Üye Devletler, transfüzyonun gerçekleştiği tesislerin transfüzyonla ilgili kayıt-

ların tutulması ve kan kuruluşlarının transfüzyon esnasında ve sonrasında alıcılarda 
gözlemlenen ve kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliğine isnat edilebilecek 
herhangi bir ciddi advers etkilerin derhal bildirilmesi için gerekli prosedürlere sahip 
olmalarını sağlarlar.  

2. Üye Devletler, raporlama kuruluşlarının yetkili otoriteyle şüphelenen ciddi ad-
vers etkilere  ilişkin bütün bilgilerden haberdar olur olmaz bildirimde bulunması için 
yerinde prosedürlere sahip olmalarını sağlarlar. Ek II’de Bölüm A ve Bölüm C’de 
ortaya koyulan bildirim formatları kullanılır.

3. Üye Devletler, raporlama kuruluşlarının aşağıdaki şartları yerine getirmelerini 
sağlarlar:

a. Ek II Bölüm B’de bahsedildiği gibi, , kan ve kan bileşenlerinin kalite ve gü-
venliğine isnat edilebilecek ve isnat edilebilirlik derecesi 2 ya da 3 olan ciddi advers 
etkiler ile ilgili bütün bilgiler, yetkili otoriteye bildirilir, 

b. Bilgi edinir edinmez, kan ve kan bileşenleri ile herhangi bir bulaşıcı enfeksi-
yon ajanı vakası yetkili otoriteye bildirilir, 

c. Transfüzyon için ya da plazma fraksinasyonu olarak kullanılmak üzere da-
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ğıtılmış ve bu duruma dahil olmuş diğer kan bileşenlerine ilişkin gerçekleştirilen 
faaliyetler tanımlanır, 

d. Şüphelenen ciddi advers etkiler, Ek II Bölüm B’de ortaya koyulan isnat edile-
bilirlik derecelerine göre değerlendirilir, 

e. Ciddi advers etki bildirimini, araştırmanın tamamlanması üzerine, Ek II Bölüm 
C’de ortaya koyulan formatı kullanarak tamamlanır, 

f. Ek II Bölüm D’de ortaya koyulan formatı kullanarak yetkili otoriteye ciddi 
advers etkilere ilişkin yıllık olarak tam bir rapor sunulur. 

Madde 6
Ciddi advers olayların bildirimi
1. Üye Devletler, kan kuruluşlarının ve hastane kan bankalarının, kan ve kan 

bileşenlerinin kalite ve güvenliğine etki edebilecek ciddi advers olayların kayıtlarını 
tutmaları için gerekli prosedürlere sahip olmasını sağlarlar.

2. Üye Devletler, raporlama kuruluşlarının, söz konusu olayla ilgisi olanlar ha-
ricinde, vericilerin ya da alıcıları tehlikeye atabilecek ciddi advers olaylara ilişkin 
bütün ilgili bilgilerden haberdar olur olmaz yetkili otoriteye Ek III Bölüm A’da orta-
ya koyulan formatı kullanarak bildirimde bulunmak için gerekli prosedürlere sahip 
olmalarını sağlarlar.

3. Üye Devletler, raporlama kuruluşlarının aşağıdaki hususları yerine getirmele-
rini sağlarlar:

a. Süreç kapsamındaönlenebilir sebepleri tanımlayabilmek için ciddi advers olay-
ları değerlendirme;

b. Ciddi advers etki bildirimini, araştırmanın tamamlanması üzerine, Ek III Bö-
lüm B’de ortaya koyulan formatı kullanarak tamamlama;

c. Ek III Bölüm C’de ortaya koyulan formatı kullanarak yetkili otoriteye ciddi 
advers etkilere ilişkin yıllık olarak tam bir rapor sunma.

Madde 7
İthal kan ve kan bileşenleri için gerekler
1. Üye Devletler, üçüncü ülkelerin kan kuruluşlarından ithal edilmiş kan ve kan 

bileşenlerinin Madde 2(2)’den (5)’e kadar olan bölümlerdekine eşdeğer bir izlenebi-
lirlik sistemine sahip olmasını sağlarlar.

2. Üye Devletler, üçüncü ülkelerden yapılan kan ve kan bileşenleri ithalatları için 
Madde 5 ve Madde 6’ya eşdeğer bir bildirim sisteminin olmasını sağlarlar. 

Madde 8
Yıllık raporlar
Üye Devletler, Komisyon’a bir sonraki yılın 30 Haziran tarihinde, Ek II Bölüm 

D’de ve Ek II Bölüm C’deki formatları kullanarak, yetkili otorite tarafından ciddi 
advers olay ve etkilere ilişkin alınan bildirimlerle ilgili yıllık bir rapor sunarlar. 
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Madde 9
Yetkili otoriteler arasında bilgi iletimi

Üye Devletler, kusurlu olan  kan ve kan bileşenlerinin bilindiğinin askıya alındı-
ğını, kullanımdan uzaklaştırıldığını ve berteraf edildiğini  garanti etmek için ciddi 
advers etkiler ve olaylarla ilgili olarak yetkili otoritelerin bu tür bilgileri birbirlerine 
uygun bir biçimde iletmelerini sağlarlar. 

Madde 10
İç Hukuka Aktarma
1. 2002/98/EC sayılı Direktif’in 7. maddesine halel getirmeksizin, Üye Devlet-

ler en geç 31 Ağustos 2006 tarihine kadar bu direktife uyum sağlamak amacıyla 
gerekli olan kanunları, tüzükleri ve idari hükümleri yürürlüğe koyarlar. Akabinde 
bu hükümlerin metinlerini ve bu Direktif ile bu hükümler arasındaki bir korelasyon 
tablosunu Komisyon’a iletirler. Üye Devletler, bu hükümleri benimsedikleri zaman, 
bu hükümler bu Direktife referansta bulunurlar veya bu hükümlerin resmi olarak ya-
yımlanmasında kimi referanslara başvururlar. Nasıl referansta bulunulacağına Üye 
Devletler tarafından karar verilir.

2. Üye Devletler, bu Direktif kapsamındaki alanlar için benimsedikleri ulusal 
kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona iletirler.

Madde 11
Yürürlüğe girme
Bu direktif Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığının 20. gününde 

yürürlüğe girer.

Madde 12
İlgililer
Bu direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel, 30 Eylül 2005.
Komisyon adına
Markos Kyprianou
Komisyon Üyesi
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EK I
Madde 4’te belirtilen izlenebilirlik hakkındaki veri kaydı

KAN KURULUŞLARI TARAFINDAN
Kan kuruluşunun kimliği1. 
Kan vericisinin kimliği2. 
Kan ünitesinin kimliği3. 
Bireysel kan bileşeni kimliği4. 
Toplama tarihi (yıl/ay/gün)5. 
Kan ünitelerinin ya da kan bileşenlerinin dağıtıldığı tesisler veya bir sonraki 6. 

kullanım (disposition)
TESİSLER TARAFINDAN

Kan bileşeni sağlayıcısının kimliği1. 
Çıkarılmış kan bileşeni kimliği2. 
Transfüzyon alıcısının kimliği3. 
Transfüzyon edilmemiş kan üniteleri için bir sonraki kullanımın (disposition) 4. 

teyidi.
Transfüzyon ya da kullanım (disposition) tarihi (yıl/ay/gün)5. 
Eğer varsa bileşenin lot numarası6. 

EK II
CİDDİ ADVERS ETKİLERİN BİLDİRİMİ

BÖLÜM A
Şüpheli ciddi advers etkiler için hızlı bildirim formatı

Raporlama yapan kuruluş
Raporlama bilgileri tanımı
Raporlama tarihi (yıl/ay/gün)
Transfüzyon tarihi (yıl/ay/gün)
Alıcının yaşı ve cinsiyeti
Ciddi advers etkinin tarihi (yıl/ay/gün)

Ciddi advers etkinin bağlı ilişkili olduğu etmenler
- Tam kan
- Kırmızı kan hücreleri
- Trombositler
- Plazma
- Diğer (belirtiniz)
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Ciddi advers etkilerin  türleri 
- ABO kan  uyuşmazlığına bağlı immünolojik hemoliz
- Non-immünolojik hemoliz
- Transfüzyon ile bulaşan bakteriyal enfeksiyon
- Anaphylaxis/hypersensitivite
- Transfüzyon kaynaklı akut ciğer zedelenmesi 
- Transfüzyon kaynaklı viral enfeksiyon (HBV)
- Transfüzyon kaynaklı viral enfeksiyon (HCV)
- Transfüzyon kaynaklı viral enfeksiyon (HIV-1/2)
- Transfüzyon kaynaklı viral enfeksiyon, Diğer (belirtiniz)
- Transfüzyon kaynaklı parasitikal enfeksiyon (Sıtma)
- Transfüzyon kaynaklı parasitikal enfeksiyon, Diğer (belirtiniz)
- Post-transfüzyon purpura
- Graft versus host hastalığı
- Diğer ciddi etkiler (belirtiniz)

İsnat edilebilirlik seviyesi (NA, 0-3)

BÖLÜM B
Ciddi advers etkiler  — İsnat edilebilir  seviyeleri

Ciddi advers etkileri değerlendirmek için yapılan isnat edilebilirlik seviyeleri
İsnat edilebilirlik  seviyesi Açıklama
Yok Yok İsnat edilebilirlik  değerlenmesi için yetersiz 

veri olduğunda
0 Hariç tutulan Advers etkinin sebebini diğer etmenlere 

bağlayan mantıklı bir şüphenin ötesinde nihai 
kanıt olduğunda

Muhtemel değil Advers etkinin sebebinin kan ve kan 
bileşenlerinden başka nedenlere bağlandığı açık 
olduğu durumlarda

1 Muhtemel Advers etkinin kan ve kan bileşenlerine ya da 
alternatif olan diğer sebeplere bağlanacağının 
belirsiz olduğu durumlarda

2 Olağan Advers etkinin kan ya da kan bileşenlerine 
açıkça bağlı olduğu durumlarda

3 Kesin Advers etkinin sebebini kan ve kan 
bileşenlerine bağlayan mantıklı bir şüphenin 
ötesinde nihai kanıt olduğunda
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BÖLÜM C
Ciddi advers etkiler için doğrulama formatı

Raporlama kuruluşu
Rapor kimliği
Doğrulama tarihi (yıl/ay/gün)
Ciddi advers etkinin tarihi (yıl/ay/gün)
Ciddi advers etkinin doğrulanması (Evet/Hayır)
İsnat edilebilirlik  seviyesi (Yok, 0-3)
Ciddi advers etkinin türünde değişiklik (Evet/Hayır)
Evetse, belirtiniz
Klinik çıktı (eğer biliniyorsa)
- Tam iyileşme
- Minor sekeller
- Ciddi sekeller 
- Ölüm
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BÖLÜM D
Ciddi advers etkiler için yıllık bildirim formatı

Raporlama kuruluşu
Raporlama periyodu

Bu tablonun göster-
dikleri 
[ ] Tam kan
[ ] Kırmızı kan hüc-
releri
[ ] Trombositler
[ ] Plazma
[ ] Diğer 
(her bir bileşen için 
ayrı tablo kullanın)

Çıkarılmış olan  ünite sayısı (kan bileşenleri ile birlikte 
çıkarılmış olan  ünitelerin toplam sayısı) 

Transfüzyon yapılmış alıcı sayısı ( belirli bir kan bileşeni 
sayısı ile transfüzyon yapılan alıcıların toplam sayısı top-
lam) (eğer varsa) 

Transfüzyon yapılmış ünite sayısı (raporlama periyodun-
dan sonra yapılan kan bileşenlerinin (ünite)toplam sayısı) 
(eğer varsa) 

Rapor edi-
len toplam 
sayı

Doğrulamadan sonra İsnat edilebilirlik    sevi-
yesi 0 ve 3 arasında olan ciddi advers etkilerin 
sayısı (bakınız Ek IIA)

Ölümlerin 
sayısı

Yok Seviye 0 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

İmmü-
nolojik 
Hemoliz

Kan Gru-
bu uyuş-
mazlığına
bağlı

Toplam

Ölümler

Diğer 
allo-
antikor-
lara bağlı

Toplam

Ölümler

İmmünolojik olma-
yan hemoliz Toplam

Transfüzyon yoluyla 
bulaşan bakteriyal 
enfeksiyon

Ölümler

Anaphylaxis/hiper-
sensitivite Toplam

Transfüzyon kay-
naklı akut akciğer 
zedelenmesi Ölümler
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Trans-
füzyon 
kaynaklı 
viral en-
feksiyon

HBV Toplam

HCV
Ölümler

HIV-1/2 Toplam

Diğer 
(belirti-
niz) 

Ölümler

Trans-
füzyon 
kaynaklı 
parazit 
enfeksi-
yonlar

Sıtma Toplam

Diğer 
(belirti-
niz) Ölümler

Transfüzyon sonrası 
purpura

Toplam

Ölümler

Graft versus host 
hastalığı

Toplam

Ölümler

Diğer ciddi etkiler 
(belirtiniz)

Toplam

Ölümler
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EK III
CİDDİ ADVERS OLAYLARIN BİLDİRİMİ

BÖLÜM A
Ciddi advers olaylar için acil doğrulama formatı

Raporlama kuruluşu
Raporlama kimliği
Raporlama tarihi (yıl/ay/gün)
Ciddi advers olayın tarihi (yıl/ay/gün)
Aşağıdakilerde 
meydana gelebilecek 
olan bir deviasyondan 
kaynaklanabilecek 
olan kan bileşeninin 
kalitesini ve güvenliğini 
etkileyebilecek olan ciddi 
advers olay:

Spesifikasyon
Ürün 
kusuru

Ekipman 
hatası/
arızası

İnsan hatası Diğer 
(belirtiniz)

Tam kan toplanması
Aferez toplanması
Bağışların test edilmesi
İşlemesi
Depolanması
Dağıtımı
Materyaller
Diğer (belirtiniz)

BÖLÜM B
Ciddi advers olaylar için doğrulama formatı

Raporlama kuruluşu
Rapor kimliği
Doğrulama tarihi (yıl/ay/gün)
Ciddi advers olayın tarihi (yıl/ay/gün)
Ana sebep analizi (detaylar)
Alınan düzenleyici önlemler (detaylar)
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BÖLÜM C
Ciddi Advers Olaylar için yıllık bildirim formatı

Raporlama kuruluşu
Raporlama periyodu 1 Ocak-31 Aralık (yıl)
İşlemden geçirilmiş olan kan ve kan bileşenlerinin toplam sayısı:
Aşağıdakilerde 
meydana 
gelebilecek olan 
bir deviasyondan 
kaynaklanabilecek 
olan kan bileşeninin 
kalitesini ve 
güvenliğini 
etkileyebilecek olan 
ciddi advers olay:

Toplam 
sayı

Spesifikasyon
Ürün 
kusuru

Ekipman 
hatası/arızası

İnsan 
hatası

Diğer 
(belirtiniz)

Tam kan toplanması
Aferez toplanması
Bağışların test 
edilmesi
İşlenmesi
Depolanması
Dağıtımı
Materyaller
Diğer (belirtiniz)
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A.2.1.4  2005-62-EC SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ

2002/98/EC SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN KAN 
KURULUŞLARI İÇİN BİR KALİTE SİSTEMİ OLUŞTURULMASINA İLİŞ-
KİN TOPLULUK STANDARTLARI VE SPESİFİKASYONLARI HAKKIN-
DAKİ DİREKTİFİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 30 EYLÜL 2005 TA-
RİH VE 2005/62/EC SAYILI KOMİSYON DİREKTİFİ

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU,
Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşmayı dikkate alarak, 
İnsan Kanı ve Kan Bileşenlerinin Toplanması, Test Edilmesi, İşlenmesi, De-

polanması ve Dağıtımına İlişkin Güvenlik ve Kalite Standartlarını Düzenleyen ve 
2001/83/EC  Sayılı Direktifi Değiştiren 27 Ocak 2003 Tarihli ve 2002/98/EC Sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve özellikle bu Direktifin 29. maddesinin 
2. paragrafının (h) hususunu dikkate alarak;

(1) 2002/98/EC sayılı Direktif’in insan sağlığının yüksek seviyede korumasını 
sağlanmak amacıyla, transfüzyon için kullanılacak olan insan kanı ve kan bileşenle-
rinin toplanması ve test edilmesinin ve ne amaçla kullanılırsa kullanılsın işlenmesi-
nin, saklanmasının ve dağıtılmasının kalite ve güvenlik standartlarını ortaya koyar.

(2) Kan kuruluşları için bir kalite sistemi oluşturulmasına ilişkin kan ve kan bi-
leşenleri aracılığıyla hastalıkların bulaşmasını engellemek ve eşit düzeyde kalite ve 
güvenlik sağlamak amacıyla 2002/98/EC sayılı Direktif’in Topluluk standartlarını 
ve spesifikasyonlarını içeren belirlenmiş teknik şartların oluşturulmasını talep eder.

(3) Kan kuruluşları için oluşturulmuş olan bir kalite sistemi kalite yönetiminin, 
kalite güvencesinin ve sürekli kalite gelişiminin ilkelerini bünyesinde barındırması 
gerektiğini ve personeli, binaları ve ekipmanı, dokümantasyonu, kan alımını, test 
edilmesini ve işlenmesini, depolanmasını ve dağıtılmasını, kontrat yönetimini, uy-
gunsuzluğu ve öz-denetlemeyi, kalite kontrolü, kan bileşeninin geri çekilmesi ile iç 
ve dış mali denetimi içerir.

(4) Bu Direktif kan ve plazma vericilerinin uygunluğu ve Topluluk içerisinde ba-
ğışlanan kanın taranmasına ilişkin 29 Haziran 1998 tarih ve 98/463/EC sayılı Kon-
sey Tavsiyesi’ni, Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin  6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/EC 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifini, beşeri tıbbi ürünler ve araştırma 
amaçlı beşeri tıbbi ürünler için iyi imalat uygulamaları ilkeleri ve kılavuzlarını dü-
zenleyen 8 Ekim 2003 tarih ve 2003/94/EC sayılı Komisyon Direktifi, kan ve kan 
bileşenlerinin bazı teknik gerekler ile ilgili 2002/98/EC sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konseyi Direktifinin uygulanmasına ilişkin 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/EC 
sayılı Direktifi, Avrupa Konseyi’nin (Council of Europe) bazı tavsiyeleri, özellikle 
tescilli tıbbi ürün üretimi için bir başlangıç maddesi olarak kullanılan kan ve kan bi-
leşenleri bakımından Avrupa farmakopesinin monografları, bu alandaki uluslar arası 
deneyimi olan Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini dikkate alır.
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(5) Kan ve kan bileşenleri için en yüksek düzeyde kalite ve güvenliğin sağlana-
bilmesi amacıyla kan kuruluşlarının kalite sistemi şartlarını destekleyecek iyi uygu-
lamayı temin etmek amacıyla tıbbi ürünler için gerekli olan standartların sürdürül-
mesini sağlayan ve 2001/83/EC sayılı Direktif’in 47. maddesinde belirtilmiş olan 
detaylı kılavuzları tümüyle dikkate alınmalıdır.

(6) Topluluk içerisinde dağıtılmak amacıyla, insan kanı ve insan plazmasından 
elde edilen tıbbi ürünlerin üretimi için başlangıç maddesi ya da ham madde olarak 
kullanılan kan ve kan bileşenleri de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerden ithal edilen 
kan ve kan bileşenlerinin bu Direktif’te ortaya konulduğu üzere kan kuruluşları için 
bir kalite standardı ile ilgili olarak eşit Topluluk standartlarını ve spesifikasyonlarını 
karşılaması gerekir.

(7) Topluluk içerisinde dolaşan tüm kan ve kan bileşenleri için bir kalite sistemi-
nin uygulanması ve Üye Devletlere üçüncü ülkelerden gelen kan ve kan bileşenleri-
nin ithalatı aşamasında kan kuruluşlarının bu Direktifte belirtilmiş olan sistemine eş 
değer nitelikte bir sistemin temin edilmesi gerekir.

(8) 2002/98/EC sayılı Direktif ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
için teknik terminolojide ortak tanımların belirlenmesi gerekir.

(9) Bu Direktif’te belirtilmiş olan önlemlerin 2002/98/EC sayılı Direktif tarafın-
dan kurulan Komite’nin görüşüne uygun olduğunu göz önünde bulundurur.

BU DİREKTİFİ BENİMSEMİŞTİR:

Madde 1
Tanımlar
Bu Direktifin amaçları kapsamında: 
(a) “Standart” karşılaştırma için ihtiyaç duyulan gerekleri,
(b) “Spesifikasyon” gerekli kalite standardına ulaşılabilmesi için yerine getiril-

mesi gereken kriterleri,
(c) “Kalite sistemi” kalite yönetiminin uygulanması için kurumsal yapı, sorumlu-

luklar, prosedürler, işlemler ve kaynakları,
(d) “Kalite yönetimi” kan kuruluşu içerisinde tüm seviyelerdeki kaliteye ilişkin 

olmak üzere bir organizasyonun yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi için koordine 
edilen faaliyetleri,

(e) “Kalite kontrol” kalite gereklerini yerine getirmek üzere odaklana kalite sis-
teminin bir parçasını,

(f) “Kalite güvencesi” kullanım amacına uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin 
gerekli kalitede olduğunu garanti etme amacıyla kan toplanmasından dağıtımına ka-
dar yapılan tüm faaliyetleri,

(g) “Kaynağını bulma” bir alıcıdaki transfüzyonla ilgili advers etki şüphesi ra-
poruna istinaden, potansiyel olarak verici olmuş bir kişinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan araştırmayı,
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(h) “Yazılı prosedürler” belirlenmiş olan faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini anlatan 
kontrol edilmiş dokümanları,

(i) “Mobil alan” kan kuruluşunun dışında fakat kuruluşun kontrolünde olan bir 
yerde kan ve kan bileşenlerini toplamak için kullanılan geçici ya da hareket edebilir 
yer/aracı,

(j) “İşleme” kan toplanması ve bir kan bileşeninin ayrıştırılması aşamaları arasın-
da yürütülüp bir kan bileşeninin hazırlanmasında yer alan herhangi bir aşamayı,

(k) “İyi uygulama” tanımlanmış düzenlemelere uygun olan ve önceden belirlenen 
spesifikasyonları karşılayan  nihai kan ve kan bileşenlerinin toplu olarak elde edil-
mesini sağlamak üzere oluşturulmuş uygulamadaki tüm unsurları,

(l) “Karantina” yeni materyaller/ayıraçlar (reajen) ya da kan bileşenlerinin kabul, 
dışarıda bırakma (issuance) ya da reddini beklerken değişken bir zaman dilimi içe-
risinde kan bileşenlerinin ya da yeni materyallerin/ayıraçların (reajen) fiziksel izo-
lasyonunu,

(m) “Validasyon” belirli bir prosedür ya da işlem için önceden tanımlanmış ge-
reklerin tutarlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için belgelendirilmiş ve tarafsız bir 
kanıtın oluşturulmasını, 

(n) “Kalifikasyon”, validasyonun bir parçası olarak, personelin, binanın, ekipma-
nın ya da materyalin doğru bir biçimde çalıştığını ve beklenen sonucu doğrulayan 
faaliyeti,

(o) “Bilgisayar sistemi” raporlama, otomatik kontrol veya dokümantasyon için 
kullanılacak olan veri girişi, elektronik işlem ve bilgi çıktısını kapsayan bir sistemi

ifade eder. 

Madde 2
Kalite sistem standartları  ve spesifikasyonları
1. Üye Devletler tüm kan kuruluşlarındaki kullanımda olan kalite sistemlerinin 

bu direktifin Ek’inde yer alan Topluluk standartlarına ve spesifikasyonlarına uygun 
olmasını sağlarlar.

2. Paragraf 1’de belirtilmiş olan Topluluk standartlarının ve spesifikasyonlarının 
yorumlanması için 2002/98/EC sayılı Direktif’in 28. maddesine uygun olarak, Ko-
misyon tarafından iyi uygulama kılavuzları geliştirilir. Bu kılavuzları geliştirirken, 
Komisyon 2001/83/EC sayılı Direktif’in 47. maddesinde belirtilmiş olan iyi imalat 
uygulamalarının detaylı ilkeleri ve kılavuzlarını tümüyle göz önünde bulundurur.

3. Üye Devletler Topluluk içerisinde kullanılmak ya da dağıtılmak üzere üçüncü 
ülkelerden ithal edilmiş olan kan ve kan bileşenleri için kan kuruluşlarından ithalat-
tan önceki aşamada Madde 2’de belirtilen kalite sistemine eşdeğer bir kalite sistemi-
nin olmasını temin ederler.
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Madde 3
İç Hukuka Aktarma
1. 2002/98/EC sayılı Direktif’in 7. maddesine halel getirmeksizin, Üye Devlet-

ler en geç 31 Ağustos 2006 tarihine kadar bu direktife uyum sağlamak amacıyla 
gerekli olan kanunları, tüzükleri ve idari hükümleri yürürlüğe koyarlar. Akabinde 
bu hükümlerin metinlerini ve bu Direktif ile bu hükümler arasındaki bir korelasyon 
tablosunu Komisyon’a iletirler. Üye Devletler, bu hükümleri benimsedikleri zaman, 
bu hükümler bu Direktife referansta bulunurlar veya bu hükümlerin resmi olarak ya-
yımlanmasında kimi referanslara başvururlar. Nasıl referansta bulunulacağına Üye 
Devletler tarafından karar verilir.

2. Üye Devletler, bu Direktif kapsamındaki alanlar için benimsedikleri ulusal 
kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona iletirler.

Madde 4
Yürürlüğe girme
Bu direktif Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığının 20. gününde 

yürürlüğe girer.

Madde 5
İlgililer
Bu direktif Üye Devletlere yöneliktir.
Brüksel, 30 Eylül 2005.
Komisyon adına
Markos Kyprianou
Komisyon Üyesi
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EK
KALİTE SİSTEM STANDARTLARI VE SPESİFİKASYONLARI

1. GİRİŞ VE GENEL İLKELER
1.1. Kalite sistemi
1. Kalite kan kuruluşunun işleyişi içinde kaliteye sistematik bir yaklaşım sağla-

yan yönetim ve kalite sisteminin uygulanması ve devam ettirilmesi ile birlikte  tüm 
kişilerin sorumluluğu olarak kabul edilir.

2. Kalite sistemi, kalite yönetimi, kalite güvencesi, sürekli kalite gelişimi, per-
sonel, bina ve ekipman, dokümantasyon, toplama, test etme ve işleme, depolama, 
dağıtım, kalite kontrol, kan bileşenlerinin geri çekilmesi, iç ve dış mali denetim, 
kontrat yönetimi, uygunsuzluk ve öz-denetimi ihtiva eder.

3. Kalite sistemi bütün kritik işlemlerin uygun talimatlar çerçevesinde belirlen-
mesini ve bu Ek’te belirtilen standartlara ve spesifikasyonlara uygun olarak yerine 
getirilmesini sağlar. Yönetim düzenli aralıklarla sistemin etkinliğini doğrulamak için 
ve gerekirse düzeltici önlemler almak amacıyla sistemi gözden geçirir.

1.2. Kalite güvencesi
1. Tüm kan kurumları ve hastane kan bankaları kalite güvencesini yerine getirir-

ken dahili ya da ilgili bir kalite güvencesi fonksiyonu ile desteklenir. Bu fonksiyon, 
kaliteyle ilgili uygun belgelerin gözden geçirmesi ve onaylaması da dahil kaliteyle 
ilgili bütün konuları kapsar.

2. Kan ve kan bileşenlerinin kalitesi ve güvenliği üzerinde bir etkiye sahip olan 
tüm prosedürler, binalar ve ekipman kullanılmadan önce valide edilir ve bu faaliyet-
lerin bir sonucu olarak belirlenen düzenli aralıklarla yeniden valide edilirler.

2. PERSONEL VE ORGANİZASYON
1. Kan kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, 

depolanması ve dağıtılması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için yeterli 
sayıda bu alanda eğitim görmüş ve görevlerini yerine getirebilecek kapasitede per-
sonel bulundurur.

2. Kan kuruluşlarındaki tüm personelin görev ve sorumluluklarını açıkça ortaya 
koyan güncel iş tanımları yapılır. Kan kuruluşları, kan ve kan bileşenlerinin işlen-
mesi ve kalite güvencesi için birbirinden farklı ve bağımsız olarak çalışan kişileri 
belirler. 

3. Kan kuruluşlarındaki tüm personel kendi görevlerine uygun olarak ilk ve son-
radan devam ettirilecek olan eğitimleri alırlar. Eğitim kayıtları tutulur. Eğitim prog-
ramları yerinde ve iyi uygulamayı içerir nitelikte olur.

4. Eğitim programlarının içerikleri ve personelin yeterliliği düzenli olarak değer-
lendirilir.
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5.89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 
2000/54/EC sayılı Direktifi’ne uygun olarak yerine getirilecek olan faaliyetler için 
kabul edilen ve uygun yazılı güvenlik ve hijyen talimatları olur.

3. BİNALAR
3.1. Genel
Mobil alanlar dahil,  binalar yürütülecek faaliyetlere uygun olarak düzenlenir ve 

devamlılığı sağlanır. Binalar hata riskini en aza indirmek amacıyla işin mantıklı bir 
sıra içerisinde yürütülmesini sağlar ve kontaminasyon riskinin asgari düzeye düşü-
rülmesi için etkin temizlik ve bakım olanakları sunar. 

3.2. Kan bağışı alanı
Gizli kişisel görüşmelerin ve kişilerin bağış için uygunluk değerlendirmesi yapı-

lacak bir alan bulunur. Bu alan, bütün işleme alanlarından ayrılmış olmalıdır.
3.3. Kan toplama alanı
Kan alma işlemi, vericilerden güvenli bir biçimde kan alınması için ayrılmış, kan 

bağışına ilişkin advers etkiler ya da yaralanmalar yaşayan vericilerin ilk tedavisi 
için uygun bir şekilde donatılmış ve kan alma işlemi sırasında ortaya çıkabilecek 
hataların önlenmesi için hem vericilerin hem personelin güvenliğini sağlayacak bir 
biçimde düzenlenmiş bir bölgede gerçekleştirilir.

3.4. Kan test etme ve işleme alanları
Test için, kan bağışı ve kan bileşeni işleme alanlarından ayrı olarak, yalnızca yet-

kilendirilmiş personelin erişimiyle sınırlandırılmış bir laboratuar alanı bulunur.
3.5. Depolama alanı
• Depolama alanı, karantina altında ve serbest bırakılmış materyaller ile özel kri-

terler altında toplanmış kan ve kan bileşenleri üniteleri (örn: otolog bağış) de dahil 
olmak üzere, farklı kan ve kan bileşenleri ve materyallerinin uygun bir biçimde gü-
venli ve ayrılmış bir şekilde saklanmasını sağlar.

• Ana saklama tesisinde ekipman arızası ya da güç kesintisi olması durumunda bu 
koşulları sağlayacak tedbirler alınır.

3.6. Atık imha alanı
kan ve kan bileşenlerinin alınması, test edilmesi ve işlenmesi sırasında kullanılan 

ve tek kullanımlık maddeler ile reddedilen kan ve kan bileşenlerinin atıklarını gü-
venli bir şekilde yok edilmesi için bir alan belirlenir. 

4. EKİPMAN VE MATERYALLER
1. Bütün ekipman, kullanılma amacına uygun olarak valide edilir, ayarlanır ve 

sürekliliği sağlanır. İşleyiş talimatları bulunur ve uygun şekilde kayıt tutulur.
2. Ekipman vericilere, personele ya da kan bileşenlerine karşı tehlikeleri en aza 

indirgeyecek şekilde seçilir.
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1. Yalnızca izin verilmiş sağlayıcılardan temin edilmiş, gerekleri ve spesifikas-
yonları karşıladığı belgelenen ayıraçlar (reajen) ve materyaller kullanılır. Kritik ma-
teryaller bu görevi gerçekleştirecek nitelikte bir kişi tarafından serbest bırakılır. İlgili 
olduğu yerlerde, materyaller, ayıraçlar (reajen) ve ekipman tıbbi cihazlar ile ilgili 
93/42/EEC sayılı Konsey Direktifi’ndeki ve Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin 
in vitro tıbbi tanı cihazlar ile ilgili 98/79/EC sayılı Direktif’indeki gerekleri karşılar 
ya da üçüncü ülkelerden kan toplanması durumunda bunlara eşdeğer standartlar uy-
gulanır.  

2. Envanter kayıtları kabul edilir ve yetkili otoritenin de üzerinde mutabık kaldığı 
bir dönem boyunca saklanır.

3.Bilgisayarlı sistemler kullanıldığında, güvenilirliği sağlamak için, yazılım, do-
nanım ve yedekleme prosedürleri düzenli olarak kontrol edilir, kullanımdan önce 
valide edilir ve geçerli bir durumda sürdürülür. Donanım ve yazılım izin verilmemiş 
kullanım ve değişikliklere karşı korunur. Yedekleme prosedürü, beklenen ya da bek-
lenmeyen arızalı olduğu sürede ya da fonksiyon bozukluklarında veri kaybını ya da 
veriye gelebilecek zararı önler.

5. DOKÜMANTASYON
1. Kan kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bütün faaliyetleri kapsayan spesifikas-

yonları, prosedürleri ve kayıtları belirten dokümanlar mevcut olur ve güncellenir.
2. Kayıtlar okunaklı olur. Kayıtlar el yazısı olabilir, mikrofilm gibi başka bir orta-

ma aktarılmış olabilir ya da bilgisayarlı sistemde belgelenmiş olabilir. 
3. Belgeler üzerinde yapılacak bütün önemli değişiklikler bu görevi yapmaya 

yetkili bir kişi tarafından derhal uygulamaya konulur, gözden geçirilir, üzerine tarih 
düşülür ve imza atılır. 

6. KAN TOPLAMA, TEST ETME VE İŞLEME
6.1. Vericinin uygunluğu
1. Güvenli vericinin tanımlaması, uygunluk görüşmesi ve uygunluk değerlendir-

mesi için prosedürler uygulanır ve sürdürülür. Bu prosedürler her bir bağıştan önce 
gerçekleştirilir ve 2004/33/EC sayılı Direktif’te Ek II ve Ek III’te belirtilen gereklere 
uygun olur.

2. Verici ile görüşme, gizliliği sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.
3. Vericinin uygunluğuna ilişkin kayıtlar ve nihai değerlendirme, kalifiye bir sağ-

lık personeli tarafından imzalanır.

6.2. Kan ve Kan Bileşenlerinin Toplanması
1. Kan toplama prosedürü, vericinin kimliğinin doğrulanmasını, güvenli bir şe-

kilde kayıt edilmesini ve verici ile kan, kan bileşenleri ve kan örnekleri arasındaki 
bağlantının açık bir şekilde kurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanır.



97KISIM A: MEVZUAT

2. Kan ve kan bileşenlerinin toplanması ve işlenmesi için kullanılan steril kan 
torbası sistemleri CE işaretli olur ya da kan ve kan bileşenlerinin üçüncü ülkelerden 
toplanması halinde, eşdeğer standartlara uyulur. Kan torbasının seri numarası, her 
bir kan bileşeni için izlenebilir olur. 

3. Kan toplama işlemi mikrobik kontaminasyon riskini en aza indirger. 
4. Laboratuar örnekleri bağış anında alınır ve test etme öncesinde uygun bir şe-

kilde depolanır.
5. Kayıtların, kan torbalarının ve laboratuar örneklerinin bağış numaraları ile 

etiketlenmesi için kullanılan prosedür, herhangi bir tanımlama hatası ve karışıklık 
riskinden kaçınacak şekilde tasarlanır. 

6. Kan toplama işleminden sonra kan torbaları kanın kalitesini sürdürecek şekilde 
ve daha sonraki işlem gereksinimleri için uygun olacak bir saklama ve nakil ısısında 
olur.

7. Her bir bağışın kan toplama ve işleme prosedürlerinin hangi sistemle yapıldı-
ğıyla bağlantı kurulabilmesini sağlayacak uygun bir sistem olur.

6.3. Laboratuar testi
1. Bütün laboratuar test işlemleri kullanımdan önce valide edilir. 
2. Her bir bağış, 2002/98/EC sayılı Direktif’teki Ek IV’te belirtilen gereklere 

uygun olarak test edilir.
3. Tutarsız sonuçları çözmek ve 2002/98/EC sayılı Direktif’teki Ek IV’te belir-

tilen virüs enfeksiyonları için serolojik tarama testinde sürekli olarak reaktif sonuç 
veren kan ve kan bileşenlerinin tedavi amaçlı kullanımın dışında bırakılması ve be-
lirli bir ortamda ayrı bir şekilde depolanması için  açıkça tanımlanmış prosedürler 
olur. Doğrulanmış pozitif sonuçlar olması durumunda, vericiye bilgilerin iletilmesi 
ve izleme prosedürleri de kapsayan uygun bir verici yönetimi gerçekleştirilir.

4. Bağış ve kan bileşenleri örneklerinin test edilmesinde kullanılan bütün labora-
tuar ayıraçlarının (reajen) uygunluğunu doğrulayan veriler olur.

5. Laboratuar testinin kalitesi, harici kalite güvencesi programı gibi bir yeterlik 
testi sistemi ile düzenli olarak değerlendirilir.  

6. Kan grubu seroloji testi, spesifik verici gruplarının test edilmesi için kullanı-
lacak prosedürleri de içerir. (örn. bir transfüzyon geçmişi olan ve ilk kez verici olan 
kişiler)

6.4. İşleme ve validasyon
1. Bütün ekipman ve teknik cihazlar valide edilmiş prosedürlere göre kullanılır. 
2. Kan bileşenlerinin işlenmesi, hazırlanan kan bileşenlerinde mikrobik gelişim 

ve kontaminasyondan riskinden kaçınmak amaçlı önlemler de dahil, uygun ve valide 
edilmiş prosedürler kullanarak gerçekleştirilir. 
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6.5. Etiketleme
1. Bütün aşamalarda, bütün konteynırlar kimlik bilgileriyle etiketlenir. Durum 

kontrolü için valide edilmiş bilgisayarlı bir sistemin olmaması durumunda, etiket-
leme, serbest bırakılan ve bırakılmayan kan ve kan bileşenleri ünitelerini açık bir 
şekilde ayırır.

2. Toplanan kan, ara ve nihai kan bileşenleri ve örnekleri için etiketleme sis-
temi, içerik çeşidini şüphe götürmez bir şekilde tanımlamalı ve 2002/98/EC sayılı 
Direktif’te Madde 14 ve 2005/61/EC sayılı Direktifte belirtilen etiketleme ve izle-
nebilirlik gereklerine uymalıdır. Nihai kan ve kan bileşenlerinin etiketi 2002/98/EC 
sayılı Direktif’te Ek III’te belirtilen gereklere uyar. 

3. Otolog kan ve kan bileşenleri için, etiket aynı zamanda 2004/33/EC sayılı 
Direktif’te Madde 7’ye ve yine bu Direktif’te Ek IV’te otolog bağışlar için belirtilen 
ek gereklere uyar. 

6.6. Kan ve kan bileşenlerinin serbest bırakılması
1. Bütün kan ve kan bileşenlerine ilişkin bu Direktif’te ortaya koyulan bütün 

zorunlu gerekler yerine getirilmedikçe serbest bırakılmayı önlemek için güvenli ve 
güvenilir bir sistem olur. Her bir kan kuruluşu bütün kan ve kan bileşenlerinin resmi 
olarak, yetkili bir kişi tarafından serbest bırakıldığını gösterebilir. Kayıtlar, bir kan 
bileşeni serbest bırakılmadan önce bütün mevcut beyan formlarının, ilgili tıbbi ka-
yıtların ve test sonuçlarının kabul edilme kriterlerine uyduğunu gösterir. 

2. Serbest bırakılmadan önce kan ve kan bileşenleri, serbest bırakılmış olan kan 
ve kan bileşenlerinden idari ve fiziksel olarak ayrı tutulur. Durum kontrolü için vali-
de edilmiş bir bilgisayarlı sistemin olmaması durumunda, etiketleme serbest bırakıl-
ma durumunu 6.5.1’e göre tanımlar. 

3. Nihai bileşenin pozitif endikasyon testi sonucunun doğrudan serbest bırakıl-
maması durumunda, 6.3.2 ve 6.3.3 bölümlerinde belirtilen gereklere uygun olarak, 
aynı bağıştan elde edilen diğer bileşenlerin ve verici tarafından daha önce yapılan 
bağışlardan hazırlanan bileşenleri tanımlamak amacıyla bir kontrol yapılır. Verici 
kaydının güncellenmesi acilen yapılır.  

7. DEPOLAMA VE DAĞITIM
1. Kan kuruluşunun kalite sistemi, tıbbi ürünlerin imal edilmesi amaçlanan kan 

ve kan bileşenleri için depolama ve dağıtım gerekleri 2003/94/EC sayılı Direktif’e 
uygun olmasını sağlar. 

2. Depolama ve dağıtım prosedürleri, bütün bir saklama dönemi boyunca kan ve 
kan bileşeni kalitesini sağlamak ve kan bileşenlerinin birbirine karışmasını önlemek 
için valide edilir. Bütün nakil ve depolama faaliyetleri, makbuz ve dağıtım da dahil 
olmak üzere, yazılı prosedürler ve spesifikasyonlar ile tanımlanır. 

3. Otolog kan ve kan bileşenleri ile spesifik amaçlarla toplanan ve hazırlanan kan 
bileşenleri ayrı saklanır.  
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4. Uygun envanter ve dağıtım kayıtları tutulur.
5. Ambalaj, dağıtım ve nakil süresince kan ve kan bileşenlerinin bütünlüğünü ve 

muhafaza ısısını korur. 
6. Kan ve kan bileşenlerinin envantere sonraki bir yeni baskı (issue) için geri 

dönüşü ancak kan bileşeninin bütünlüğünün sağlanması için kan kuruluşu tarafından 
ortaya koyulan bütün kalite gereklerinin ve prosedürlerinin yerine getirilmesi halin-
de kabul edilir.

8. KONTRAT YÖNETİMİ
Harici olarak gerçekleştirilen görevler, spesifik bir yazılı kontratta tanımlanır. 

9. UYGUN OLMAMA
9.1. Sapma 
2004/33/EC sayılı Direktif’te Ek V’te belirtilen gerekli şartlardan sapma göster-

miş olan kan bileşenleri yalnızca istisnai hallerde ve reçete yazmaya yetkili doktorun 
ve kan kuruluşundaki doktorun kayıtlı anlaşması ile transfüzyon için serbest bırakı-
lır. 

9.2.Şikayetler
Kusurlu kan bileşenlerinin çıkarılmış (issued) olabileceğini ortaya koyan bütün 

şikayetler ve ciddi advers etki ve olaylar da dahil olmak üzere- diğer bilgiler belge-
lenir, kusura neden olan faktörler için söz konusu şikayetler ve bilgiler dikkatli bir 
şekilde incelenir ve gerekli olan yerlerde geri çekme işlemi ve benzer unsurların olu-
şumunu engellemek için  düzeltici faaliyetlerin uygulamaya konması takip edilir.

Yetkili otoritenin ilgili düzenlemeler gereğince, ciddi advers eki ve olayların uy-
gun bir biçimde bildirilmesini sağlamak için gerekli prosedürler oluşturulur. 

9.3. Geri çekme
1. Kan ve kan bileşeninin geri çekilmesi gereğini değerlendirmek ve gerekli fa-

aliyetleri başlatmak ve koordine etmek için kan kuruluşu içerisinde yetkili personel 
bulunur. 

2. Sorumlulukların ve alınması gereken önlemlerin tanımlamasını da içeren etkin 
bir geri çekme prosedürü mevcut olur. Bu, yetkili otoriteye yapılacak bildirimi de 
içerir.

3. Faaliyetler önceden belirlenmiş zaman periyotlarında gerçekleştirilir ve bü-
tün ilgili kan bileşenlerinin izlenmesini içerir ve uygulanabileceği yerlerde kaynağı 
bulmaya yönelik izlemeyi de içerir. İncelemenin amacı, transfüzyon reaksiyonuna 
sebebiyet vermeye katkıda bulunmuş olabilecek bütün vericileri tanımlamak ve bu 
vericilerden uygun kan bileşenlerini yeniden almaktır. İncelemenin bir diğer amacı, 
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riskli durumlarda, aynı vericiden alınan bileşenlerin göndericileri ve alıcılarına bil-
dirimde bulunmaktır.

9.4. Düzeltici ve önleyici faaliyetler
1. Kan bileşeni uygunsuzluğunda ve kalite problemlerinde düzeltici ve önleyici 

faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayan bir sistem olur.
2. Düzeltici faaliyet gerekebilecek kalite problemlerini amacıyla ya da önleyici 

faaliyet gerekebilecek olan istenmeyen eğilimleri belirlemek amacıyla veriler dü-
zenli bir şekilde analiz edilir.

3. Düzeltme yapabilmek amacıyla sistem problemlerini belirlemek için tüm hata 
ve kazalar belgelenir ve araştırılır.

10. ÖZ-DENETİM, MALİ DENETİMLER VE GELİŞMELER 
1. İşleyişin tüm aşamalarında bu Ek’te belirtilen standartlara uygunluk sağlana-

bilmesi amacıyla öz-denetim ya da mali denetim sistemleri mevcut olur. Bunlar eği-
tilmiş ve yetkili kişilerce bağımsız bir şekilde daha önceden onaylanmış olan prose-
dürlere göre düzenli olarak yerine getirilir.

2. Tüm sonuçlar belgelendirilir ve uygun düzeltici ve önleyici faaliyetler zama-
nında ve etkin bir şekilde yerine getirilir. 
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2. Rehberde Adı Geçen Ve Yararlanılabilecek Mevzuatlar

1. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
2. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
3. Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Tıbbi 

Cihaz Yönetmeliği 
4. Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Tıbbi 

Cihaz Yönetmeliği 
5. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği 
6. Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Yönetmeliği
7. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kan Merkezlerinde Ve İstasyonlarında Görev Yapan 

Hekim Dışı Sağlık Personelinin Eğitimine Ve Sertifikalandırılması’na Dair Yöner-
ge

8. Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi
9. Kan Merkezlerinde Ve İstasyonlarında Görev Yapacak Sağlık Personelinin 

Eğitimine Ve Sertifikalandırılması’na Dair Tebliğ
10. Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
11. Beşeri Tıbbi Ürünler (Eczacılık Ürünleri) Mevzuatı
12. Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik 
13. Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu Ve Komisyonlarının Ku-

ruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
14. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik
15. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
16. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar 
17. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapıl-

ması Hakkında Karar
18. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ 
19. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ’in Bazı Maddelerinde De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20. AB Direktifleri R (95) 15 Sayılı Öneri
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BÖLÜM 1.
TANIM VE FAALİYETLER

B1.1. Bölge Kan Merkezlerinin (BKM) Tanım ve Faaliyetleri:

B1.1.1 Tanım
Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve 

transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ih-
tiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin 
yapılabildiği en kapsamlı birimlerdir.

B1.1.2 Faaliyetler
B1.1.2.1 Çalışma alanı
Faaliyet ve sorumluluk alanı, bölgenin coğrafi, nüfus, ulaşım ve iklim şartları göz 

önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

B1.1.2.2 Kan Toplama/Bağış
Karşılıksız, gönüllü ve düzenli bağış esas olmak üzere kan, kan bileşenleri ve 

ürünlerini aktif bağışçı organizasyonu planlayarak temin eder. Bu faaliyet sırasında 
Bakanlık bilgilendirilerek malî karşılık anlamına gelmeyecek şekilde kan bağışçısını 
teşvik edici uygulamalar (kampanyalar, promosyonlar, eğitim toplantıları) yapabilir. 
Bu amaçla sabit veya mobil Kan Bağış Merkezleri açar. Transfüzyon amaçlı bağış 
aferez ünitesi açar ve işletir. Bakanlık onayı ile plazma aferez üniteleri açar. Bu mer-
kez ve ünitelerin çalışma şartları ve işletilmesinden sorumludur. Yeterli kan ve kan 
bileşenlerinin sağlanması, kan, kan bileşeni ve ürün fazlasının imhasının önlenmesi 
için diğer BKM’ler ile işbirliği yapar.

Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alındığı bağışçı ile verildiği alıcının sağlığı-
nın tehlikeye düşürülmemesi ve tıbbî risklere karşı korunması için gerekli her türlü 
güvenlik önlemlerini alır. Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması işleminin he-
kim sorumluluğu ve denetimi altında yapılmasını sağlar. Bağışçıda meydana gelen 
komplikasyonları derler ve ilgili makamlara bildirir.

B1.1.2.3 İşleyiş
Kan ve kan bileşenlerinin alınması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması, kulla-

nılır hale getirilmesi, kullanıma sunulması ve dağıtılmasından güvenlik ve etkinlik 
temel prensibi çerçevesinde sorumludur. Bu doğrultuda gerekli mekân, alt yapı, do-
nanım, malzeme ve personeli bulundurur.
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B1.1.2.4 Transfüzyon merkezleriyle bağlantı
Sorumluluk alanı içindeki Transfüzyon Merkezleri ile EK B1.1’de belirtilen pro-

tokolu imzalar ve bu merkezler tarafından talep edilen kan bileşenlerini, talep ha-
linde predepozit otolog kanı hazırlar. Transfüzyon merkezleri tarafından gönderilen 
transfüzyonun takibi ile ilgili verilerin değerlendirilmesinden ve kendi alanı içinde 
gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.

B1.1.2.5 Kayıtlar
Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması, analizi, işlenmesi, depolanması, kul-

lanılır hale getirilmesi ve dağıtımını ilgilendiren konularla ilgili verileri yazılı veya 
elektronik ortamda kaydeder ve yasal süre boyunca saklar. Veri güvenliği ile ilişkili 
yasal düzenlemeler, usul ve esaslara bağlı olarak bağışçı kişisel bilgilerini korur.

B1.1.2.6 Bilgilendirme
Faaliyet alanıyla ilgili tüm konularda gerektiğinde ilgili resmi kurumları, ken-

dine bağlı diğer kan hizmet birimlerini, bağışçıları, transfüzyon uygulaması yapan 
hekimleri bilgilendirir. 

B1.1.2.7 Kalite sistemi
Faaliyetlerini, kalite güvence programları çerçevesinde yürütür. Sorumluluk alanı 

içindeki Transfüzyon Merkezlerinde kalite ve protokol gerekleri yönünden uygun-
suzluk tespit edilmesi halinde durumu Bakanlığa bildirir. Sorumluluk alanı içindeki 
Kan Bağış Merkezlerinin kalite kontrol programlarını izler. Personelinin hizmet içi 
eğitimini planlar ve yürütür. 

B1.1.2.8 AR-GE
Kan ve kan bileşenleri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütür. 

Bakanlık yazılı onayı ile kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında referans la-
boratuarı olarak çalışır.

B1.1.2.9 Diğer
Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde lüzumlu olacak 

kan ve kan ürünleri ile bunlar için gerekli malzemenin temini ve ülke çapında stok-
lanmasını, Bakanlığın planlaması çerçevesinde organize eder.

Kesintisiz hizmet verir.

B1.2. Kan Bağış Merkezlerinin (KBM) Tanım ve Faaliyetleri:
B1.2.1 Tanım
Bağışçıdan kan alan, teknik ve idari işleyiş yönünden BKM’ne bağlı olarak ça-

lışan birimdir. Güvenli kan temini için gerekli görülen yerlerde BKM tarafından 
açılan ve BKM’nin organize ettiği gönüllü, karşılıksız ve düzenli bağışçı organizas-
yonlarında yer alan birimdir.
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B1.2.2 Faaliyetler
Teknik ve idari işleyiş yönünden bağlı olduğu BKM tarafından faaliyetleri belir-

lenir.

B1.3. Transfüzyon Merkezlerinin (TM) Tanım ve Faaliyetleri:
B1.3.1 Tanım 
Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bile-

şenlerini bağlı bulunduğu BKM’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaş-
tırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalarda kullanımı için hazırlayan 
birimdir. İdarî açıdan kendi kurumuna bağlıdır.

B1.3.2 Faaliyetler
B1.3.2.1 Çalışma alanı
Tüm yataklı tedavi kurumları ile acil müdahale şartlarını taşıyan ve Bakanlığın 

transfüzyon uygulaması için gerekli gördüğü ve onayladığı sağlık kuruluşları TM 
açar. 

B1.3.2.2 Kan Toplama/Bağış
Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi yoktur. İhtiyaç duyduğu 

kan ve kan bileşenlerini bağlı bulunduğu BKM’den temin eder. Acil transfüzyon ge-
rektiren durumlarda hastanın hekimi tarafından bildirilen transfüzyon ihtiyacı trans-
füzyon merkezi stoklarından karşılanır. Bu stokun tutulması ve takibi EK B1.2‘de 
yer alan kritik stok seviyesiyle ilgili iş akışına göre yapılır. TM, talebi stoklarından 
karşılayamadığı durumlarda BKM’den acil talepte bulunur. BKM’nin TM’ne uygun 
kan veya kan bileşenini karşılayamaması halinde BKM’den acil durum onayı en 
hızlı iletişim vasıtası ile alınır. Bu durumda kan TM’nde alınır. Gerekli testler acil 
şartlarda çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk TM’ne aittir. TM bu uygulama 
ile ilgili bilgileri BKM’ne uygulamayı takiben en geç 2 gün içinde iletir.

B1.3.2.3 İşleyiş
Hastaların gereksinim duyduğu kan ve kan bileşenlerinin BKM’den temin edil-

mesi, gerekli immünohematolojik testlerin yapılması, transfüze edilinceye kadar sak-
lanması, kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının takibinden güvenlik 
ve etkinlik temel prensibi çerçevesinde sorumludur. Bu doğrultuda gerekli mekân, 
alt yapı, donanım, malzeme ve personel bağlı olduğu kurum idaresi (başhekimlik/
müdürlük) tarafından temin edilir.

B1.3.2.4 BKM ile bağlantı
Bulunduğu bölgedeki BKM ile EK B1.1’de belirtilen protokolü imzalar. Kanın 

klinik kullanımı ve transfüzyonun takibi ile ilgili verileri toplar, değerlendirir ve 
bağlı olduğu BKM ile Bakanlığa iletir.
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B1.3.2.5 Kayıtlar
Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin immünohematolojik testleri, saklanması, ka-

nın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarıyla ilgili verileri yazılı veya elekt-
ronik ortamda kaydeder ve yasal süre boyunca saklar. Veri güvenliği ile ilişkili yasal 
düzenlemeler, usul ve esaslara bağlı olarak hastaya ait kişisel bilgileri korur.

B1.3.2.6 Bilgilendirme
Faaliyet alanıyla ilgili tüm konularda gerektiğinde ilgili resmi kurumları, bağlı 

olduğu kurum idaresini, BKM’ni ve transfüzyon uygulaması yapan hekimleri bilgi-
lendirir. 

B1.3.2.7 Kalite sistemi
Faaliyetlerini, kalite güvence programları çerçevesinde yürütür. Bağlı olduğu 

BKM’de kalite ve protokol gerekleri yönünden uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 
durumu Bakanlığa bildirir. Personelinin hizmet içi eğitimini planlar ve yürütür. 

B1.3.2.8 Hizmet süresi bağlı olduğu kurumun idaresi tarafından belirlenir.
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EK B1.1
TRANSFÜZYON MERKEZLERİ İLE BÖLGE KAN MERKEZİ ARASINDA

KAN-KAN BİLEŞENLERİ TEMİNİ İLE İLGİLİ PROTOKOL

1. TARAFLAR
Bu protokol ……….. ilinde ……………..…………………………………….. 

adresinde bulunan ……………….................................………………. Kurumu ile 
………………………………. adresinde bulunan ……………………. Bölge Kan 
Merkezi arasında imzalanmıştır. 

2. KONU
Bu protokolün ve eklerinin amacı ………………………………………………..  

Transfüzyon Merkezi ile ……………………………………………………………. 
Bölge Kan Merkezi arasında gerçekleştirilecek olan entegrasyon çalışmasıdır.

Bu protokol ve ekleri kapsamında …………………….. Transfüzyon Merkezi’nin 
ihtiyacı olan kan bileşenlerinin Bölge Kan Merkezi’nden talep ve tedariki ile ilgili 
hususlar, bu ürünlerin kurum bünyesinde kullanılması, depolanması ve stoklanması, 
stok takibinin yapılması ile ilgili hususlar ele alınmış ve karşılıklı kabul edilmiştir. 

Protokol ve ekleri kapsamındaki uygulamalar, ileride transfüzyon merkezi ve 
bölge kan merkezi arasında kanun veya yönetmelikte veya rehberde yapılacak yeni 
düzenlemeler gereğince genişletilebilir veya değiştirilebilir. 

3. TANIMLAR
Transfüzyon Merkezi (TM): Kanı kullanan birimi ifade eder. 
Bölge Kan Merkezi (BKM): Kanı temin eden birimi ifade eder. 
Kurum: Transfüzyon merkezinin bağlı olduğu kurumları (hastane, merkez, vb) 

ifade eder.
KAN: 11/4/2007 tarih ve 5624 sayılı “KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU”nda 

geçen “Tam kan ve kan bileşenleri” tanımını ifade eder. 

4. ÖZELLİK ARZ EDEN UYGULAMALAR: Tedavi (terapötik) amaçlı kan 
alımı ve Tedavi (terapötik) amaçlı aferez uygulamaları bu protokolün kapsamı dı-
şındadır.

5. KURUM İLE İLGİLİ İDARİ HÜKÜM VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.1 Kurum, tedavi ettiği hastaların gereksinim duyacağı her türlü kan ihtiyacını 

BKM’den talep edecek; BKM talebi karşılayacak ve transfüzyon merkezine teslim 
edecektir.



110 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

1.2 Kurum, 11 Nisan 2007 tarih ve 5624 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu”na 
ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak bu protokolün imzalandığı tarihten 
geçerli olmak üzere kan toplama çalışmalarını sonlandıracak, bu kanun ve yönetme-
likte belirlenen acil durum esasları dışında bağışçılardan kan almayacaktır. 

1.2.1 Kurum, kendisine gönüllü olarak başvuran kan bağışçılarını BKM tarafın-
dan belirlenen KBM’ne yönlendirir.

1.3 TM sorumlusu, BKM ile iletişimde tam yetkili ve sorumludur. 
1.4 Kurum, bu protokolün imzalandığı tarihten itibaren en geç 21 (yirmi bir) gün 

içinde entegrasyon amacı ile BKM tarafından TM’ne kurulacak yazılım sisteminin 
çalışması için gerekli donanım ve alt yapıyı sağlar.

1.4.1 TM çalışanlarının bu yazılımın kullanımıyla ilgili eğitimleri, BKM tarafın-
dan ücretsiz olarak verilir ve eğitim alan personel konuyla ilgili sertifikalandırılır.

1.5 Kurum, kendisine ait kan kullanımını belirlemekle yükümlüdür. İhtiyaç du-
yacağı kanı belirleme, talep etme ve teslim alma sırasında aşağıdaki süreç izlene-
cektir. 

1.5.1 Kurum, TM’nin kan taleplerinin kan gruplarına göre dağılımı belirlenmiş 
halde düzenlemesini, BKM’den toplu talep edilmesini ve bu ürünleri teslim almasını 
sağlamakla yükümlüdür. Bileşenlerin BKM’den talep edilmesi için “Kan Bileşenleri 
Toplu Talep Tutanağı” iki nüsha halinde düzenlenir; bileşenler teslim alındıktan son-
ra tutanağın bir nüshası (elden, faks, mektup, imzalı e-mail vb.) BKM’ye iletilir.

1.5.2 Talep edilen bileşenler kurum ve BKM‘nin birlikte belirlediği periyotlarda 
ve süreler içerisinde BKM tarafından TM’ne ulaştırılır. Bu periyotlar, acil durumlar 
hariç günde ikiden uzun olmayacaktır. 

Toplu talep istem zamanı:……………………………….
Toplu talep aralığı:…………………………………………
1.5.3 BKM, TM’den yapılacak talepler dışında, hasta ve hasta yakınlarına kan-

kan bileşeni teslim etmeyecektir.
1.5.4 TM, toplu talep tutanağına göre BKM tarafından getirilen kan ve kan bi-

leşenlerini, düzenlenecek olan “Kan Bileşenleri Toplu Teslim Tutanağı” ile birlikte 
teslim alacaktır. Bu tutanak, iki nüsha halinde düzenlenerek tutanağın bir nüshası 
TM’ne kan ve kan bileşenleri ile birlikte teslim edilir diğer nüsha BKM tarafından 
saklanır.

1.5.5 BKM kan ve kan bileşenlerini TM’nin yetkilendirdiği personele teslim eder. 
Yetkilendirme TM prosedürlerine göre yapılır ve yetkili personel listesi BKM’ne 
verilir.

1.5.6 Tutanak, bileşenleri teslim eden BKM görevlisi ile teslim alan TM yetkili 
personeli tarafından imzalanır. 

1.5.7 Teslim edilen kan ve kan bileşenleri arasında hemolizli eritrosit süspansi-
yonu, yağlı veya hücreli plazma gibi durumların tespitinde BKM görevlisi bileşeni 
iade alacaktır.
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1.6 BKM, TM’nin bağış aferez taleplerini en az 1 gün önceden bildirilmesi şartı 
ile sağlayacaktır. 

1.7 Teslimat sonrası Transfüzyon Merkezi’nin tespit ettiği hatalı ürünler (pıhtılı, 
kısa hortumlu, vs), kabul edilmeme nedeni de tutanak altına alınarak BKM’ne iade 
edilecektir. 

1.8 TM, stoklarında yer alan ve teslim tutanağı ile stoklarına dahil ettiği KAN ile 
ilgili tüm süreçlerden ve kullanımlarından sorumludur. 

1.9 TM, kritik stok seviyesindeki değişiklikleri BKM’ne bildirir. 
1.9.1 Yeni kritik stok seviyeleri, BKM ile karşılıklı mutabakat sağlandıktan en 

geç 2 hafta sonra yürürlüğe girer.
1.10 BKM, belirtilen süre içinde acil kan istemlerini karşılayamadığı durumları 

bir yazı ile (istemi karşılayamadığını belirten tarih ve kaşeli) kuruma bildirir; bu 
durumda TM, gerekli kanı alır.

1.10.1 BKM, acil isteklerin oranı ve merkezlere dağılımı konusunda Bakanlığı 
bilgilendirir.

1. BKM İLE İLGİLİ İDARİ HÜKÜM VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1 Bu protokolün yürütülmesinden BKM birinci derece sorumlu ve yetkilidir.
1.2 BKM, protokol öncesinde sahip olduğu kalite veya akreditasyon belgesini, 

talep edilmesi halinde KURUM amirine sunmakla yükümlüdür.
1.3 BKM, KURUM’a tedarik edeceği bütün KAN-KAN BİLEŞENİ’ni yasal 

mevzuata uygun olarak almak, hazırlamak, saklamak ve nakletmekle yükümlüdür.
1.4 BKM, TM için temin edeceği KAN-KAN BİLEŞENİ’ni gönüllü ve karşı-

lıksız bağışçılardan sağlar.
1.4.1 BKM, stoklarının yönetimini ve takibini tek taraflı yapar. 
1.4.2 BKM, TM’nin kritik stoklarının takibinden ve idame ettirilmesinden so-

rumludur.
1.4.3 BKM, hastaya gerekli olan KAN-KAN BİLEŞENİ’ni istenen süre içinde 

temin edemiyor ise acil durum koşullarına uygun olarak KURUM’a kan alma onayı 
verir. 

1.4.4 BKM, KURUM’un yapacağı planlı transfüzyon uygulamaları için subgrup 
uygun KAN-KAN BİLEŞENİ istemlerini en az 24 saat önceden bildirilmek sure-
tiyle karşılamakla yükümlüdür.

1.4.5 Talep edilen miktardan daha az ürün teslim edilmesi durumu “Kan Bileşen-
leri Teslim Tutanağı”’nda yazılı ve imzalı olarak belgelendirilir. 

6.5 BKM, TM’ne ait aşağıdaki bilgileri alır ve izler;
TM’nin kritik stok seviye miktarları



112 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

TM’nin stok ve rezervindeki ürünlerin bileşen tipi, son kullanma tarihi, kan gru-
bu

TM personel listesi ve yetkileri
TM’nin KAN-KAN BİLEŞENİ saklama cihazları ile odalarının ısı takip çizel-

geleri
Talep edilebilecek özel ürün tiplerine (subgrup uygun, yıkanmış, ışınlanmış, filtre 

edilmiş) ait aylık dağılım çizelgesi
1.6 BKM, TM’ne çalıştığı testlerin yöntemleri ile ilgili bilgiyi yazılı olarak verir; 

testlerdeki yöntem değişikliğini TM’ne bildirir. 
1.6.6 Ulusal mevzuatta yer almadığı halde uluslararası standarda göre yürütülen 

süreçlerde BKM standardın aslını talep edildiğinde TM’ne sunar. 
1.7 BKM, ilgili düzenlemeler ve sorunlar hakkında transfüzyon merkezini dü-

zenli olarak bilgilendirir.
1.8 Yazılımın kullanımı sırasında yazılımla ilgili gelişebilecek aksaklıkların çö-

zümlenmesinden BKM sorumludur. 
6.9 TM’nin KAN-KAN BİLEŞENİ saklama cihazları ile odalarının ısı takip çi-

zelgeleri ve denetim raporları uygun olduğu takdirde BKM, TM stokundaki KAN-
KAN BİLEŞENİ’ni protokolü olan diğer TM’ne dağıtacak ve gereğinde geri çe-
kecektir. BKM bu koşulları sağladığından şüphe edilen veya kanın takibi ile ilgili 
sorunları olan TM’lerinden kanı geriye almaz.

1.10 KM, TM’ne kurulan yazılım programının alt yapısı tam olmak kaydıyla 
işleyişinden sorumludur. 

1.10.10 Yazılımla ilgili her türlü bakım, onarım, eğitim ve izlem fonksiyonları 
BKM tarafından yürütülür.

1.10.11 KURUM, kendi bünyesinde kullanılmakta olan diğer yazılım programla-
rıyla entegrasyonu sağlamak için BKM’den gerekli yardımı alır. Kurumun otomas-
yon sistemi, BKM’nin sağlayacağı standart web ara yüzünden sağlanan verileri alır.

1.11 KURUM, BKM’den alınan kanın bedelini fatura kesim tarihinden itibaren 
en geç 3 ay içerisinde öder.

6 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşme, ekleri dahil tamamı ... sayfadır. İki kopya halinde hazırlanıp im-

zalanarak kabul edilmiştir. Sözleşme, imza tarihi olan ……………… tarihinden iti-
baren yürürlüğe girer. Taraflardan birinin ya da her ikisinin sözleşmeyi feshedinceye 
veya tarafların mutabakatı ile yeni bir sözleşme yürürlüğe girinceye kadar geçerli-
dir.
   İMZA İMZA
  …………… …………... 
  Kurum Amiri Bölge Kan Merkezi Müdürü
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EK B1.2
TM’NİN KRİTİK STOK SEVİYE BELİRLEME KRİTERLERİ

VE
KRİTİK STOK SEVİYESİNİN TAKİBİ İLE İLGİLİ İŞ AKIŞI

Stok yönetim sisteminin amacı “sınırlı bir kaynak” olan kanın en etkin şekilde 
kullanımını sağlamaktır. Bu sistem sayesinde TM’nde düzenli olarak kullanıma ha-
zır kan stoku bulundurulacak ve aynı zamanda kan imhalarının en aza indirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

B1.2.1 Maksimum Cerrahi Kan İstem Çizelgesi (MKİÇ)
Maksimum Cerrahi Kan İstem Çizelgesi (MKİÇ), kan gereksinimini gösterdiği 

için TM’nin bağlı olduğu kurumdaki kliniklerin taleplerine yanıt vermesini kolay-
laştıracaktır. Aynı zamanda rutin cerrahi işlemler için gereğinden fazla kan talebi 
yapılmasını ve böylece kan israfını engeller.

Kan grubu/Antikor tarama testleri ile hastanın ABO ve Rh (D) tipi belirlenir ve 
beklenmedik eritrosit antikorları çapraz karşılaştırma yapılmadan taranır. Böylelik-
le transfüzyon öncesi testlerin büyük çoğunluğu yapıldığı için uygun kan hızlı bir 
şekilde temin edilebilir. Transfüzyon merkezi alt yapı olarak bu sistemle çalışmaya 
hazır hale gelir ve hastane transfüzyon komitesi de bu yöntemin uygun olduğunu 
benimser ise uygulama başlatılır. Tablo B1.2.1’de MKİÇ için bir örnek verilmiştir.
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Tablo B1.2.1 Örnek Maksimum Cerrahi Kan İstem Çizelgesi *

Cerrahi İşlem Gerekli Kan (Eritrosit 
Süspansiyonu, ünite/ hasta)

Genel Cerrahi
Meme biyopsisi
Kolon rezeksiyonu
Eksploratif laporotomi
Gastrektomi
Larenktomi
Radikal mastektomi
Pankreatektomi
Splenektomi
Tiroidektomi

Kan grubu/Antikor tarama
2
Kan grubu/Antikor tarama
2
2
Kan grubu/Antikor tarama
4
2
Kan grubu/Antikor tarama

Kalp ve Göğüs Cerrahisi
Anevrizma rezeksiyonu
Redo koroner arter bypass grefti
Primer koroner arter bypass grefti
Lobektomi
Akciğer Biyopsisi

6
4
2
Kan grubu/Antikor tarama
Kan grubu/Antikor tarama

Damar Cerrahisi
Aortik bypass grefti
Endarterektomi
Femoral-popliteal bypass grefti

4
Kan grubu/Antikor tarama
2

Ortopedi
Artroskopi
Laminektomi
Spinal füzyon
Total kalça replasmanı
Total diz replasmanı

Kan grubu/Antikor tarama
Kan grubu/Antikor tarama
3
3
Kan grubu/Antikor tarama

Obstetrik-Jinekoloji
Abdomino-perineal onarım
Sezeryan
Dilatasyon ve küretaj
Laparoskopik histerektomi
Radikal Histerektomi

Kan grubu/Antikor tarama
Kan grubu/Antikor tarama
Kan grubu/Antikor tarama
Kan grubu/Antikor tarama
2

Üroloji
Transüretral mesane rezeksiyonu
Radikal nefrektomi
Radikal prostatektomi (perineal)
Transüretral prostatektomi
Renal transplant

Kan grubu/Antikor tarama
3
2
Kan grubu/Antikor tarama
2

* Brecher, Mark E., Technical Manual Program Unit, AABB, United States, 2005 ( p.92 )
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B1.2.1.1 MKİÇ Oluşturulması ve İş Akışı:
1. Sağlık kuruluşunda kanı kullanan cerrahi birimlerin rutin uygulamalarında ta-

leplerini belirli bir plan dahilinde yapmaları esastır.
2. MKİÇ, sağlık kuruluşu transfüzyon komitesi tarafından oluşturulur ve kan ta-

lep eden birimlerce uygulanması sağlanır.
3. Oluşturulan MKİÇ’nin bir örneği ilgili BKM’ne de bildirilir.
4. Kan grubu/Antikor tarama uygulaması MKİÇ’nde yer alıyorsa, bu gruptaki 

operasyonların uygulanacağı hastalara ait kan örnekleri transfüzyondan 24-72 saat 
öncesinde alınarak TM’ne gönderilir.

5. Daha önce transfüzyon almamış veya son 3 ay içinde hamilelik hikayesi bulun-
mayan hastalarda 72 saat süresi daha genişletilebilir (14 güne kadar).

B1.2.2 Kritik Stok Seviyesi:
Kan taleplerinin zamanında karşılanması ve kan israfının önüne geçilmesi için 

TM’nin kan stok havuzu oluşturması ve stok işletiminin miatlar göz önüne alınarak 
yapılması gereklidir. Bunun için öncelikle kritik stok seviyesi hesaplanmalıdır. Orta-
lama stok seviyesi hesaplanırken geçmiş 26 haftalık döneme ait transfüzyon sayıları 
çıkarılır ve bu sayıların haftalık olarak gruplara göre dağılım çizelgesi hazırlanır. Her 
grup için, en yüksek kullanımın olduğu haftadaki sayı o grubun genel toplamından 
çıkartılır; kalan sayı 25’e bölünür. Böylelikle o kan grubu için haftalık kritik stok 
seviyesi hesaplanmış olunur. 

Tablo B1.2.2’de küçük bir hastane için kritik stok seviye hesabının nasıl yapıldığı 
örnek olarak verilmiştir.
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TABLO B1.2.2 Kritik stok seviyesinin hesaplanması
HAFTALAR 0+ A+ B+ AB+ 0- A- B- AB-

1 4 2 - - 2 - - -
2 - 6 6 - - 2 - -
3 10 - - - 2 - 1 -
4 - 2 - - 4 2 1 -
5 4 2 - - 9 - - -
6 - 5 2 - - - - -
7 1 13 - - 1 2 2 -
8 20 9 - - 5 2 - -
9 2 12 2 - - - - -

10 - 8 - - - - 1 -
11 - - - - - 2 1 -
12 4 3 2 - 1 - - -
13 2 4 - - 2 - - -
14 2 9 3 - - 2 2 -
15 7 - - - 1 - - -
16 3 2 - - - - -
17 - 2 1 2 1 2 1 -
18 11 1 1 2 1 1 1 -
19 3 3 4 - 2 - 1 -
20 3 3 4 - - 1 1 -
21 2 1 - - 2 1 - -
22 4 - 1 - - - - -
23 2 5 1 - - 1 2 -
24 4 - 1 - - 2 - -
25 9 4 1 - 6 8 - -
26 5 - - - 4 - 2 -

TOPLAM 
TRANSFÜZYON 102 96 29 4 43 28 16 0

EN YÜKSEK 
HAFTA 20 13 6 2 9 8 2 0

ALT TOPLAM 82 83 23 2 34 20 14 0
KRİTİK STOK 

SEVİYESİ
(ALT TOPLAM/25)

4 4 1 0 2 1 1 0

 Acil kan taleplerinin sıklığı, rutin kan taleplerinde MKİÇ’nin başarılı bir şekilde 
yürütülmesi, stokların yenilenme sıklığı, kritik stok seviyesinin belirlenmesinde ve 
yönetiminde rol oynayan başlıca faktörlerdir. Ortaya çıkacak hastane yatak kapasi-
tesinin artması, hastanede kan kullanımını arttıran yeni tedavi uygulamalarının dev-
reye girmesi gibi yeni faktörler kritik stok seviyelerinin güncellenmesini gerektirir. 
Öte yandan kan imha oranlarının yüksek olması kritik stok seviyesinin düşürülme-
sini gerektirebilir.
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B1.2.2.1 Stok Seviyelerine Göre İş Akışı:
1. Kritik stok seviyesi TM tarafından belirlenir ve ilgili BKM’ne bildirilir.
2. Kritik Stok seviyesinin sürdürülebilirliği konusunda TM ile ilgili BKM’nin 

işbirliği yapması esastır. Bu kapsamda ne sıklıkta kan transportunun sağlanacağı, 
hangi iletişim mekanizmasının yürütüleceği (faks, e-mail, resmi yazı) karşılıklı mu-
tabakat ile tespit edilir.

3. Kritik stok seviyesinin yeniden ayarlanma gerekliliği ortaya çıkarsa BKM’ne 
yeni stok seviyesi bildirildikten 1 ay sonra yeni uygulama geçerlilik kazanır.

4. Stok yönetiminde, taze kan gerektiren özel durumlar haricinde “önce giren 
önce çıkar”  ilkesine göre hareket edilir. 

5. TM kritik stok seviyesinin sürdürülebilirliği için miat takibinin rahat yapıla-
cağı bir depo düzeni oluşturur. Gruplar birbirinden ayrı bölümlerde rahatça sayıla-
bilecek ve miada göre bir düzende yerleştirilir. Gün içinde belirlenmiş periyotlarla 
sayım yapılır. Personelin nöbet devirlerinde stok takibinin izlenebileceği devir tes-
lim tutanakları doldurulur. 

6. TM bağlı bulunduğu kurumun kan ve kan bileşeni kullanımını yakından takip 
eder. Transfüze edilmemiş kanların tamamı TM’nde bulundurulur. Hastalar adına 
rezerve edilmiş (çapraz karşılaştırma yapılmış veya Kan grubu/Antikor tarama testi 
yapılarak ayrılmış) kanların hasta için gerekliliğinin devam edip etmediğinin takibi 
titizlikle yapılır.

7. TM stoklarında bulunan miadı yaklaşan eritrosit süspansiyonları için birden 
fazla hastaya çapraz karşılaştırma çapraz karşılaştırma yapılarak (double, triple cros-
match) kan bileşenlerinin kullanım olasılığını arttırıcı önlemler alınır. Bu uygula-
manın yapılabilmesi için kan torbası hortumları BKM tarafından yeterli uzunlukta 
bırakılır.

8. Rutin kan kullanımın düştüğü, acil transfüzyon olasılığının arttığı ve dönemsel 
olarak kan bağışlarının azaldığı (Ramazan ayı, uzun süren resmi tatiller, yaz ayları 
gibi) durumlarda TM ile ilgili BKM stokların sürdürülebilirliği için işbirliği ve plan-
lama yapar.

B1.2.3 Eritrosit Süspansiyonları Dışındaki Bileşenlerin Sağlanmasında İş 
Akışı:

Trombosit süspansiyonları, kullanım sürelerinin kısıtlılığı nedeniyle stok yöne-
timi zor olan ürünlerdir. Çoğunlukla üretildikleri gün ilgili tarama testlerinin yapıl-
ma süreleri nedeniyle kullanıma sunulamazlar. Miatlarının çabuk dolması nedeniyle 
rutin stok takibi her sağlık kuruluşu için pratik olarak mümkün değildir. Bununla 
birlikte sağlık kuruluşunun özelliği (onkoloji, hematoloji hastaneleri vb) nedeniyle 
kullanımın çok olduğu yerlerde TM kritik stok seviyesi belirleyebilir. Aksi takdirde 
TM ihtiyacını belirlenen iletişim aracı ile BKM’ne bildirir ve BKM bu ihtiyacı aynı 
gün içerisinde karşılar.
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Lökositten arındırılmış kan bileşenleri, CMV negatif kan bileşenleri, patojen re-
düksiyonu yapılmış kan bileşenleri gibi bileşenler, rutin uygulamalarda yer almadık-
larından kritik stok seviyesi belirlenmesi ve yürütülmesi pratik değildir. 

Taze donmuş plazma ise uzun raf ömrü nedeniyle stok takibi nispeten kolay olan 
bir üründür. TM ihtiyacını belirlenen iletişim aracı ile BKM’ne bildirir ve BKM bu 
ihtiyacı aynı gün içerisinde karşılar.

Sağlık kuruluşunun eritrosit süspansiyonu dışındaki ürünler için rutin kritik stok 
seviyesi ile ilgili bir talebi var ise kritik stok seviyesi eritrosit süspansiyonlarında 
olduğu gibi belirlenir ve stok yönetimi sağlanır.
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BÖLÜM 2. 
FİZİK YAPI VE BÖLÜMLER

 
Kan hizmet birimleri aşağıda listelenmiş fonksiyonel birimleri, kapasitesine uy-

gun şekilde bünyesinde bulundurur. Aynı alanda birden fazla fonksiyonun yerine 
getirilmesi durumunda işleyiş prosedürlerde tanımlanmalıdır.

B2.1 BKM FONKSİYONEL BİRİMLERİ
B2.1.1 İdari Birim:
1. Müdür Odası
2. Sekreter
3. Danışma
4. Evrak Kayıt
5. Mali ve İdari İşler
6. Kalite Yönetimi
7. Kan Bağışçısı Kazanımı 
B2.1.2 Kan Bağışı Birimi
1. Bekleme
2. Form Doldurma yeri
3. Kan Bağışçısı Kayıt 
4. Hemoglobin Ölçüm
5. Doktor odası (Muayene ve kan bağışçısı ile görüşme yeri)
6. Aferez / Kan Bağışı Bölümü
7. Bağışçı dinlenme ve ikram Bölümü
B2.1.3 Laboratuarlar
1. Tarama, 
2. Gruplama, 
3. Kalite Kontrol 
4. Doğrulama

Birden fazla BKM’nin idari açıdan aynı kuruluşa bağlı olması durumunda, Ba-
kanlığın onayı ile mikrobiyolojik ve immünohematolojik testler (tarama, gruplama, 
doğrulama)  bu kuruluşa bağlı BKM’lerden birinde veya birkaçında yapılabilir. Bu 
durumda test yapmayan BKM’lerde mikrobiyolojik ve immünohematolojik testler 
için laboratuar alt yapısının bulundurulması zorunluluğu yoktur. 
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B2.1.4 Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü
1. İşlem öncesi karantina (Tam kan karantina bölümü)
2. Bileşen Hazırlama Laboratuarı
3. İşlem sonrası karantina (Elde edilen bileşenlerin etiketleme öncesi karantina 

bölümü)
4. Etiketleme
5. Kan bileşenleri deposu

B2.1.5 Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü
B2.1.6 Teknik Hizmetler
1. Bilgisayar/Biyomedikal ve Teknik Hizmetler ile ilgili atölyeler
2. Santral
3. Server Odası
4. Jeneratör
5. Güç Kaynağı
6. Makine Dairesi- Kalorifer Kazanı  (Isıtma Sistemine Göre)

B2.1.7 Depolar
1. Sarf Malzemeleri Depoları (Tıbbi, Gıda, Temizlik, Kırtasiye, Diğer)
2. Mobil Ekip Hazırlama Yeri

B2.1.8 Arşivler
1. Tıbbi arşiv,
2. İdari/Mali arşiv

B2.1.9 Diğer Bölümler
1. Eğitim/Toplantı Salonu
2. Kan Bağışçısı Bilgilendirme Odası
3. Personel Giyinme Odaları
4. Tuvalet (engelli dahil)
5. Temizlik Odası
6. Yemekhane-Kafeterya 

B2.2 KBM FONKSİYONEL BİRİMLERİ
B2.2.1 İdari Birim:
1. Yönetici Odası
2. Kalite Yönetimi
3. Mali, Lojistik birim
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B2.2.2 Kan Bağışı Birimi
1. Danışma
2. Bekleme
3. Form Doldurma
4. Kan Bağışçısı Kayıt
5. Hemoglobin Ölçüm
6. Muayene
7. Aferez / Kan Bağışı Salonu
8. İkram Bölümü
9. Kan Bağışçısı Kazanımı
10. Kan Bağışçısı Bilgilendirme Odası

B2.2.3 Arşivler
1. Tıbbi, Mali, İdari,vb

B2.2.4 Depolar
1. Tam Kan ve Kan Örnek Tüplerinin Biriktirilme Yeri (Gerekli Isı Koşulların-

da)
2. Mobil / Sabit Ekip Hazırlama Yeri
3. Sarf Malzeme Depoları (Tıbbi, Gıda, Temizlik, Kırtasiye, Diğer)

B2.2.5 Diğer Bölümler
1. Personel Giyinme Odaları
2. Tuvaletler (engelli, olanak varsa)
3. Toplantı Odası (olanak varsa)
4. Jeneratör

B2.3 TM FONKSİYONEL BİRİMLERİ
B2.3.1 İdari Birim:
1. Yönetici Odası
2. Kalite Yönetimi

B2.3.2 Laboratuar
1. İmmünohematoloji laboratuarı
2. Mikrobiyoloji laboratuarı (Acil kan alımında hızlı testler için)
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B.2.3.3 Kan Deposu
Kan bileşenleri için (bileşene özel ve izlenebilir ısı koşullarını sağlayan) dolap-

ların bulunduğu bölüm.

B2.3.4 Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü
1. Örnek kabul
2. Kan çıkış sekretaryası

B2.3.4 Depolar
Tıbbi, temizlik, kırtasiye, diğer

B2.3.5 Arşivler
Tıbbi, mali, idari, vb

B2.3.6 Kan Bağışı Birimi
Acil durumda kan alınması için yeterli koşulları sağlayan form doldurma, mua-

yene, kan alma, ikram odası

B2.3.7 Diğer Bölümler
1. Personel Giyinme Odaları
2. Tuvaletler (engelli, olanak varsa)
3. Toplantı odası (olanak varsa)
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BÖLÜM 3.
EKİPMAN, CİHAZ VE MATERYAL

Bu bölümde kan hizmet birimlerinde bulunması gereken asgari donanım belirtil-
miştir. Donanımın sayısal yeterliliği hizmet birimlerinin kapasitelerine göre ayarla-
nır. Küçük ölçekli TM’nde kurumun diğer laboratuar/bölümleriyle ortak kullanılan 
donanım, cihaz ya da materyalin bulunması mümkündür. Böyle bir durumda işleyiş, 
görev ve sorumluluklar prosedürlerde net olarak tanımlanmalıdır.

B3.1 BKM’NİN DONANIMI
B3.1.1 Kan Bağış Salonu
1. Hemogram Cihazı
2. Tansiyon Aleti
3. Steteskop
4. Terazi
5. Ateş Ölçer
6. Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı
7. Hortum Kapama Cihazı
8. Kan Sıyırma Pensi
9. Kan Alma Yatağı
10. Acil Müdahale Donanımı

B3.1.2 Laboratuar (Tarama- Gruplama- Doğrulama) 
1. Distile Su Cihazı
2. Isı Nem Ölçer
3. Otomatik ve/veya Manuel Kan Gruplama Sistemleri
4. Pipetler
5. Masaüstü Santrifüj
6. Derin Dondurucu (Şahit numuneler için)
7. Kit Saklama Dolabı
8. Etüv-mikroskop (tüp yöntemi kullanılıyor ise gereklidir)
9. Mikro veya Makro ELISA Sistemleri
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B3.1.3 Kalite Kontrol Laboratuarı
1. Spektrofotometre
2. Koagülometre
3. Ph Metre
4. Kit Saklama Dolabı
5. Derin Dondurucu
6. Trombosit İnkübatörü ve Ajitatörü
7. Hemogram veya Kan Sayım Cihazı
8. Hortum Kapama Cihazı
9. Isı Nem Ölçer
10. Tartı (Kan)

B3.1.4 Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü
1. Ekstraktör (Otomatik veya Manuel)
2. Hortum Birleştirme Cihazı
3. Hortum Kapama Cihazı
4. Isı Nem Ölçer
5. Trombosit İnkübatörü ve Ajitatörü
6. Soğuk odalar veya Kan Saklama Dolapları (karantina ve depo bölümleri için 

ayrı ayrı)
7. Derin Dondurucu
8. Plazma Şoklama Cihazı
9. Soğutmalı Santrifüj
10. Tartı (Kan)

B3.2 KBM’NİN DONANIMI
1. Hemogram veya Kan Sayım Cihazı
2. Ateş Ölçer
3. Tansiyon Aleti
4. Steteskop
5. Terazi
6. Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı (mobil ekiplere de yetecek sayıda)
7. Hortum Kapama Cihazı (mobil ekiplere de yetecek sayıda)
8. Hortum Sıyırma Pensi (mobil ekiplere de yetecek sayıda)
9. Kan Saklama Dolabı 
10. Numune saklama dolabı
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11. Trombosit İnkübatörü 
12. Elektrikli Kan Nakil Kutusu
13. Elektriksiz Kan Nakil Kutusu
14. Kan Alma Yatağı
15. Acil Müdahale Donanımı

B3.3 TM’NİN DONANIMI

1. Otomatik ve/veya Manual Kan Gruplama Sistemleri
2. Mikroskop (tüp yöntemi kullanan merkezlerde)
3. Hortum kapama cihazı
4. Hortum sıyırma cihazı
5. Derin Dondurucu
6. Plazma Eritme Cihazı
7. Kan Saklama Dolabı
8. Trombosit İnkübatörü ve Ajitatörü
9. Kit Saklama Dolabı
10. Kan Nakil Kutusu
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BÖLÜM 4 
PERSONEL

B4.1 Hizmet Birimi Sorumlusu
B4.1.1 Hizmet Birimi Sorumlusunun Görevleri
B4.1.1.1 BKM Hizmet Birimi Sorumlusu
1. Kendine bağlı birimlerin görevlerini planlar, organize eder, yönetir, koordine 

ve kontrol eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler.
2. Bölgede etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturarak toplam kalite yönetimi 

ilkesini benimsetir ve uygulanmasını sağlar,
3. Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve 

belgeleri temin eder ve başvuruda bulunur,
4. Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve iş-

birliği içinde çalışmasını sağlar, 
5. Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite stan-

dartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar, 
6. Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağ-

lar,
7. Hizmet birimi ve kendine bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit eder ve gideril-

mesini sağlar,
8. Hizmet biriminde dokümantasyon ve kayıtların tutulmasını, hemovijilans kap-

samında izlenebilirliği, istenmeyen ciddi olay ve etkilerin bildiriminin yapılmasını 
sağlar, 

9. Hizmet biriminin bir önceki yıla ait çalışma raporunu hazırlar ve bir sonraki 
yılın hedeflerini belirleyerek çalışma programını projelendirip uygular, 

10. Mevzuatı ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara 
yansıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar.

11. Bölgesel anlamda tüm faaliyetlerin, fiziki ve teknik altyapının planlanması, 
standardizasyonu ve koordinasyonunu sağlar, ilgili uygulamaların gerçekleştirilme-
sini temin eder ve denetler, 

12. Bölge kan merkezi ve bağlı hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek 
süratli bir şekilde giderir,

13. Personel ile periyodik toplantılar yaparak işlerin müdürlük düzeyinde müşte-
rek değerlendirmesini sağlar,

14. Kan bağışçısı kazanım programlarını, Bölgede etkin ve verimli bir şekilde 
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uygulatır, bu alanda bölgesinde plan ve projeler oluşturur.
15. Bölge kan merkezi sorumlusu, faaliyetlerin ilgili mevzuat, karar ve direktifle-

re uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yönetilmesinden sorumludur.
B4.1.1.2 KBM Hizmet Birimi Sorumlusu
1. Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve 

belgeleri temin eder ve başvuruda bulunur,
2. Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve iş-

birliği içinde çalışmasını sağlar,
3. Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite stan-

dartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve 
çalışmaları belirtilen çerçevede denetler,

4. Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağ-
lar,

5. Hizmet birimi ve kendine bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit eder ve gideril-
mesini sağlar,

6. Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapar,
7. Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve di-

siplin yönetmeliği hükümlerine göre izler ve yerine getirilmesini sağlar,
8. Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara yan-

sıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar,
9. Personelin iş programlarını oluşturarak işlerin aksaksız yürütülmesini sağlar,
10. Personelin nöbet çizelgelerini hazırlar, görev dağılımını organize eder,
11. Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli olan ekip malzemelerinin hazırlan-

ması için birimine bağlı personele görev dağılımı yapar ve Bölge Kan Merkezi ile 
koordinasyonu sağlar,

12. Kan bağışçısı şikâyetlerini alır, değerlendirir, sonuçlandırır ve kayıtların tu-
tulmasını sağlar,

13. Bütçenin etkin kullanılmasını sağlar,
14. Bölge kan merkezi sorumlusunun vereceği mevzuata uygun diğer görevleri 

yapar.
B4.1.1.3 TM Hizmet Birimi Sorumlusu
1. Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve 

belgeleri temin eder ve başvuruda bulunur,
2. Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve iş-

birliği içinde çalışmasını sağlar,
3. Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite stan-

dartlarına ve standart işletim prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve 
çalışmaları belirtilen çerçevede denetler,
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4. Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlar,
5. Hizmet biriminin ihtiyaçlarını tespit eder ve giderilmesini sağlar, 
6. Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapar,
7. Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve di-

siplin yönetmeliği hükümlerine göre izler ve yerine getirilmesini sağlar,
8. Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara yan-

sıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar, 
9. Personelin iş programlarını oluşturarak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlar,
10. Personelin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını ve görev dağılımını organize 

eder,
11. Bölge Kan Merkezi ile koordinasyonu sağlar,
12. Hizmet birimi sorumluluğunda yapılan transfüzyonları izler, istenmeyen et-

kileri dokümante eder, değerlendirir, sonuçlandırır, kayıt altına alır ve ilgili yerlere 
rapor olarak bildirir,

13. Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olup, 
bu komitede multidisipliner çalışma ve sorunların giderilmesine yönelik koordinas-
yon, bilgilendirme ve planlama faaliyetlerinde bulunur.

B4.1.2 Hizmet Birimi Sorumlusunun Pozisyon Profili
B4.1.2.1 BKM
1. Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Ba-

kanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya 
kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru 
olmalıdır.

2. Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu 
belgeleyebilmelidir.

B4.1.2.2 KBM
1. Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Ba-

kanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya 
kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru 
olmalıdır.

2. Transfüzyon Merkezi ve Kan Bağışı Merkezine atanan Türkiye’de mesleğini 
icra etme yetkisine sahip tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, ata-
malarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon 
tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

B4.1.2.3 TM
1. Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça 

verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılı-
ğı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır.



129KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ

2. Transfüzyon Merkezi ve Kan Bağışı Merkezine atanan Türkiye’de mesleğini 
icra etme yetkisine sahip tıp doktorlarının sertifikalarının bulunmaması halinde, ata-
malarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon 
tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zorunludur.

B4.2 Hizmet Birimi Personeli
Bu bölümde kan hizmet birimlerinde bulunması gereken personelin görev ve 

pozisyon profilleri belirtilmiştir. Hizmet biriminin kapasitesi doğrultusunda sayı ve 
çeşitleri hizmet biriminin sorumlusu tarafından belirlenir. 

B4.2.1 Laboratuvar Yöneticisi
B4.2.1.1 Laboratuvar Yöneticisinin Görevleri
1. Biriminin bu yönetmelikte belirtilen birim görevlerini planlar, organize eder, 

yönetir, koordine ve kontrol eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler.
2. Laboratuvarın, kalite süreçlerine uygun işletilmesinden sorumludur, 
3. Laboratuvar çalışmalarını izler ve denetler,
4. Laboratuvar test sonuçlarını imzalayarak ve ürünlerin etiketlenmesi sürecini 

onaylar,
5. Kullanılan araç ve gereçlerin teminini, muhafazasını, bakım ve onarımını sağlar,
6. Konuyla ilgili literatürü takip eder, yeni laboratuvar tekniklerinin uygulanma-

sını kan hizmetleri yönetimine önerir,
7. Laboratuvarda yapılan testlerde kullanılan tıbbi alet ve cihazların, çalışır ve 

hazır durumda bulundurulmasını sağlar,
8. Laboratuvar personelinin nöbet ve günlük çalışma çizelgelerini düzenler, takip 

eder ve bu çizelgelerin arşivlenmesini sağlar,
9. Laboratuvarda yapılan testlerin sonuçlarını değerlendirir,
B4.2.1.2 Laboratuvar Yöneticisinin Pozisyon Profili
1. Kendi uzmanlık dalı müfredat programında laboratuvar eğitimi almış Türkiye’de 

mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru olmalıdır. 
2. Kan bankacılığının laboratuar uygulamalarına yönelik alanlarında (Kan ba-

ğışçısı tarama testleri, immünohematolojik testler, komponent hazırlanması ile ilgili 
uygulamalar, kalite kontrolü) yeterli bilgi, birikime sahip olmalı ve bu konuda en az 
üç yıllık deneyimi olduğunu belgelemelidir. 

B4.2.2 Doktor
B4.2.2.1 Doktorun Görevleri
1. Kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçiminin 

bilimin ve tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar,
2. Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık koşullarının 

(kan basıncı, nabız, beden ısısı vb.) tıbbın gereklerine uygun olarak değerlendiril-
mesini sağlar, kişinin kan bağışı işleminden dolayı karşılaşabileceği riskleri en aza 
indirilmesi için gerekli koşulları oluşturur,
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3. Kan bağışçısı seçimi için doldurulması gerekli “Kan Bağışçısı Bilgilendirme 
ve Sorgu Formu”nun bağışçılar tarafından doldurulmasını sağlar, kan bağışçısı aday-
larına kan bağışlanabilecek ve bağışlanamayacak durumlar hakkında ve kan yolu ile 
bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgiler verir,

4. Kan bağışı ile ilgili her aşamada (kan bağışçısının bilgilendirilmesi, seçimi, 
muayenesi, flebotomi işlemi, kan bağışçısı reaksiyonlarına karşı gerekli önlemlerin 
alınması, reaksiyon oluştuğu takdirde gerekli tıbbi girişimin yapılması, acil müdaha-
leye ilişkin tıbbi araç ve malzemenin hazır bulundurulmasının sağlanması) gerçek-
leştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini sağlar,

5. Kan bağışçıları ile iyi iletişim kurarak onların düzenli kan bağışçısı olarak 
kazanılmalarına katkıda bulunur,

6. Gerekli durumlarda, kan bağışı, kan bankacılığı ve transfüzyon işlemleri konu-
sunda toplumu bilgilendirir, bu amaçla düzenlenecek seminerlere aktif olarak katılır 
veya katkıda bulunur, 

7. Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mobil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı 
toplama ekibindeki personelin uyum içinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar,

8. Kan bağışı sürecindeki her aşamanın kan bankacılığı uygulamalarının gerekle-
rine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli denetlemeleri yapar, saptadığı 
eksikliklerin giderilmesi için raporla bir üst yöneticisine bildirir,

9. Gerektiğinde, reaktif test sonuçlarının kan bağışçılarına bildirilmesinde psiko-
lojik danışmanlık yapar,

10. Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan alma faaliyetlerine nezaret eder, kan 
alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale 
getirilmesini sağlar,

11. Nöbet süresi boyunca hizmet birimine amirlik yapar,
12. Bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer gö-

revleri yapar, 
B4.2.2.2 Doktorun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Öğrenim durumu: Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp doktoru,
2. Doktor, faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, 

verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Kan Bağışı Merkezi Yöneticisine ve 
Bölge Kan Merkezi Sorumlusuna karşı sorumludur.

B4.2.3 Kalite Yönetimi Sorumlusu
B4.2.3.1 Kalite Yönetimi Sorumlusunun Görevleri
1. Kan hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; bölge 

kan merkezi ve bağlılarında gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulama-
ları gerçekleştirir, 

2. Kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanmasını ve koordinasyonu sağlar,
3. Kalite El Kitabının ve Kalite Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer 

dokümanın hazırlanmasını, güncellenmesini, dağıtımını, revizyonunu ve muhafaza-
sını sağlar,
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4. Kalite Eğitim Planlarını hazırlamak, koordinasyonu ve uygulanmasında Kalite 
Koordinatörlüğünün verdiği görevleri yerine getirir,

5. Kalite sorunlarını belirlemek, iyileştirme önerileri geliştirir,
6. Uygun olmayan hizmete ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetleri başlatmak ve 

koordinasyonunu sağlar,
7. Kalite indikatörlerinin geliştirilmesinde Kalite Koordinatörlüğüne yardımcı 

olur, kalite ölçümlerinin hedeflere göre istatistiksel metotlarla değerlendirilmesi ve 
sonuçlarının raporlanması konusunda çalışır,

8. İç Denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar,
9. Kurum içerisinde, iç ve dış müşterilerin güvenliğini tehdit eden durumları orta-

dan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekler ve koordine eder,
10. Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir,
11. Bölge kan merkezi ve bağlılarında prosedür ve talimatların etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlar,
12. Yazışmaların kurallara ve formasyona uygunluğunu kontrol eder,
13. Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine 

getirir. 
B4.2.3.2 Kalite Yönetimi Sorumlusunun Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nın Tıbbi Laboratuar 

Teknikerliği bölümü mezunu olmalı veya Üniversitelerin Yüksek Hemşirelik Okulu 
mezunu olmalı,

2. Kalite Uzmanı, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve direk-
tiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan; idari konularda 
ve kalite çalışmaları ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesi konusunda yöneticisine 
karşı sorumludur.

3. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta 
olan personel bu görevini sürdürecektir.

B4.2.4 Kalite Kontrol Teknikeri
B4.2.4.1 Kalite Kontrol Teknikerinin Görevleri
1. Sorumlu olduğu kan hizmet biriminde iyi üretim uygulamaları kapsamında 

ürün elde edilmesi amacı ile kalite politikası doğrultusunda, kanın toplanmasından 
serbest bırakılmasına kadar geçen süreci rehbere göre kontrol eder ve iyileştirme 
çalışmaları yapar,

2. Sorumlu olduğu kan hizmet birimlerinde sabit ve mobil kan bağış ekiplerinde 
denetleme programı hazırlar, merkez ve ekiplerde denetlemelerde bulunur. Birim 
sorumlularına denetleme raporunu sunar ve tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili ya-
pılan iyileştirmeleri takip eder,

3. Kan hizmet birimlerinde rastgele seçilen ürünlerden, ürünlerin kalite kontro-
lünü yapar, kontrolü yapılan ürünlerde kalite kontrol ölçütleri dışında kalan durum-
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larda, sorunun kaynağını belirler ve çözüm üretmek için ilgili birimlerle koordineli 
olarak iyileştirme çalışmaları yapar veya yapılmasını sağlar. İlgili birime konu hak-
kında raporlarla görüş bildirir,

4. Sorumlu olduğu hizmet birimine ait kan bileşeni hazırlama bölümü, laboratu-
arlar ve hizmet birimlerindeki ekipman, reagen ve teknik kontrolleri yapar,

5. Sorumlu olduğu hizmet biriminde istatistiksel işlem kontrolü yapar,
6. Laboratuarlarda kullanılan ekipmanın ve testlerin validasyon planı dâhilinde 

validasyonlarını yapar,
7. Sorumlu olduğu hizmet birimi kapsamında çıkışı yapılan ürünlerden, hata bil-

dirimi ile bildirilen ve geri çağrılan ürünlerde inceleme yapıp raporunu düzenler ve 
bağlı olduğu yönetime sunar. Hatalı ürünle ilgili bir iyileştirme planlanmış ise, ilgili 
birimin yaptığı iyileştirme çalışmasını denetler, 

8. Yapılan kalite kontrol çalışmalarını, idari olarak sorumlu olduğu yönetime ve 
çalışma olarak bağlı olduğu Kalite Kontrol Birimine iletir,

9. İdari olarak bağlı olduğu birimin kalite kontrol çalışma sorumluluğunda, ge-
rekli ekipmanı kullanır,

B4.2.4.2 Kalite Kontrol Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Üniversitelerin Hemşirelik Okulu, Üniversitelerin Sağlık Meslek Yükseko-

kullarının Sağlık Memurluğu Bölümü (lisans eğitimi veren), Üniversitelerin Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden 
mezun olmalı,

2. Kalite Kontrol Uzmanı, kalite kontrol faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel 
standartlara ve gelişmelere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürü-
tülmesinden Bölge Kan Merkezi Sorumlusuna karşı sorumludur.

3. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta 
olan personel bu görevini sürdürecektir.

B4.2.5 Laboratuvar Teknikeri
B4.2.5.1 Laboratuvar Teknikerinin Görevleri
1. Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir şekil-

de yerine getirmekle sorumludur.
2. Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur,
3. Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar,
4. Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır, 
5. Biyoemniyet kurallarına uyar,
6. Bulunduğu birimin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dos-

yalar, 
7. Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar,
8. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, 
9. Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek görevleri yapar.
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B4.2.5.2 Laboratuvar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratu-

var Teknikerliği Bölümünden mezun olmalı. 
2. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde hâlihazırda 

çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Ban-
kacılığı ve transfüzyon sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir.

3. Laboratuvar teknikeri, bulunduğu birimin faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bi-
limsel standartlara ve gelişmelere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde 
yürütülmesinden Yöneticisine karşı sorumludur.

B4.2.6 Biyomedikal Teknikeri
B4.2.6.1 Biyomedikal Teknikerinin Görevleri
1. Sorumlu olduğu bölge veya haricinde; hazırlanan kalibrasyon ölçümleri ve 

bakım planına uyar,
2. Sorumlu olduğu bölge veya haricinde; eğitim, bakım ve kalibrasyon ölçümleri 

gibi Biyomedikal hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar,
3. Bölge kan merkezleri ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm 

tıbbi cihazların teknik özelliklerini bilir,
4. Bölge kan merkezleri ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi 

cihazların akreditasyon koşullarını karşılayacak şekilde cihaz dosyalarını oluşturur,
5. Bölge kan merkezi ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan tüm tıbbi 

cihazların envanterini hazırlar, gerekli kayıtları yapar, bölge içerisindeki tıbbi cihaz 
hareketlerini takip eder envanter kayıtlarında gerekli güncellemeleri yapar,

6. Bölge kan merkezi ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve do-
nanımların teknik ve/veya periyodik bakımlarını yapar, yapılan bakım işlemleri ile 
ilgili Bakım Formu doldurarak cihaz dosyalarında muhafaza eder,

7. Bölge kan merkezi ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve dona-
nımlarının kalibrasyon ölçümlerini yapar ve yaptırılmasını sağlar,

8. Bölge kan merkezi ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve 
donanımlar ile ilgili personele eğitimler verir,

9. Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen konular hakkında inceleme ve araş-
tırma yaparak, rapor hazırlar, görüş bildirir,

B4.2.6.2 Biyomedikal Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Üniversitelerin Biyomedikal ile ilgili eğitim veren yüksek okullarından mezun 

olmalı
2. Biyomedikal teknikeri, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzuat, karar ve 

direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan bağlı oldu-
ğu yöneticisine karşı sorumludur.
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B4.2.7 Bilgisayar Teknikeri
B4.2.7.1 Bilgisayar Teknikerinin Görevleri
1. Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli diğer cihazlar ile ilgili her türlü bakım–

onarım işlerini kayıt altında tutar, garanti sürelerini takip eder, bakım sözleşmelerini 
takip eder, 

2. Bilgisayar ağına dâhil tüm aktif (bilgisayar, yazıcı, network cihazları, labo-
ratuvar bilgisayarlı cihazlar vs.) ve pasif (kablo, piriz panel vs.) ürünlerin düzgün 
çalışmaları için gerekli koşulları (kullanıcı bilgisi, ısı, nem, toz, darbe vs.) sağlar, 

3. Bilgisayar ve yan ürünlerine gerektiğinde yeni cihaz tanımlar ve ilgili sürücü-
lerini (driver) yükler,

4. ‘’Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi’’ uygulamalarına hakim olur,
5. Düzenli olarak bakım ve temizliği yapılması gereken donanım araçlarının te-

mizliğinin yapılmasını sağlar,
6. Sistemin açılış, kapanış ve yedeklemelerin düzgün takibini yapar, 
7. Arıza anında sorumluluğu çerçevesinde ilk müdahaleyi yapar, 
8. Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun 

diğer görevleri yapar. 
B4.2.7.2 Bilgisayar Teknikerinin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. En az iki yıllık meslek yüksek okulları (bilgisayar, elektrik, elektronik) bölüm-

lerinden mezun olmalı,
2. Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı bölge kan merkezi sorumlusuna 

karşı sorumludur.
B4.2.8 Teknisyen
B4.2.8.1 Teknisyenin Görevleri
1. Periyodik olarak sigortaların, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kontrolleri-

ni yapar, bozuk olanları değiştirir, 
2. Sıhhi ve elektrik tesisatları ilgili sorunları giderir,
3. Elektrikle ve elektrikli araçlarla ilgili herhangi bir arıza durumunda arızayı en 

kısa sürede giderir,
4. Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar,
5. Elektronik cihazların periyodik bakımlarını yapar, yapılmasını sağlar, 
6. Görevi ile ilgili malzemeler, kullanılacak alet, cihaz ve avadanlıkları işe hazır 

halde bulundurur, 
7. Çalışma ortamının tertip ve düzenini sağlar,
8. Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun 

diğer görevleri yapar 
B4.2.8.2 Teknisyenin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Elektrik, elektronik, inşaat, tesisat işleri ile ilgili yüksek okul veya meslek lise-

lerinden birinden mezun olmalı,
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2. Teknisyen, görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, 
verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan bölge kan merkezi sorumlusuna karşı so-
rumludur. 

B4.2.9 Flebotomist
B4.2.9.1 Flebotomistin Görevleri
1. Kan bağışçısından kan alma işlemlerini, belirlenmiş standart prosedürlere uy-

gun şekilde gerçekleştirir,
2. Gerekli durumlarda “Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Sorgu Formu’nun doldu-

rulmasında bağışçıya yardımcı olur,
3. Bağış öncesi gerekli testleri (ön gruplama ve hemoglobin tayini) yapar, kan 

bağışçısının vital bulgularını ölçer.
4. Mobil kan bağışı çalışmalarına katılmak, alınan kanların ve kan numunelerinin 

uygun şartlarda muhafazasını sağlar ve nakle hazır hale getirir,
5. Mobil kan bağışı çalışmaları için gerekli olan ekip malzemelerini hazırlar,
6. Görevli olduğu alanın (kan alma salonu, ekiplerde kan alma yeri v.b), tıbbi 

prosedürlere uygunluğunu, düzenini ve temizliğini sağlar,
7. Görevi gereği kullandığı tıbbi cihazların temizliğini yapar,
8. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar,
9. Kan bağışçıları ile iyi iletişim kurarak onların düzenli kan bağışçısı olarak 

kazanılmalarına katkıda bulunur,
10. Kan bağışı işlemi ile ilgili olarak (bağış öncesi ve bağış sonrası) bağışçıyı 

bilgilendirir,
11. Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ve görev alanı ile 

ilgili sorulara uygun şekilde yanıt verir, yanıt veremediği durumlarda sorumlu dok-
tora yönlendirir,

12. Bağlı olduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri 
yapar. 

B4.2.9.2 Flebotomistin Pozisyon Profili ve Sorumlulukları
1. Hemşirelik okulları veya Üniversitelerin 4 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokul-

larının Sağlık Memurluğu Bölümü veya üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümü mezunu olmalıdır. 

2. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlanmış kan merkezlerinde hâlihazırda 
çalışmakta olan ve Sağlık Bakanlığı Hekim Dışı Sağlık Personeline verilen Kan Ban-
kacılığı ve transfüzyon sertifikasına sahip olan personel bu görevini sürdürecektir.

3. Flebotomist görevlerini ilgili prosedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun 
olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yerine getirmekten genel olarak Kan 
Hizmet Birimi Sorumlusuna, mobil ve sabit kan alma çalışmalarında ve nöbetlerde 
ise doktora karşı sorumludur.
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B4.2.10 Kan Bağışçısı Kazanım Personeli
B4.2.10.1 Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Görevleri
1. Sorumluluk sahası içerisinde bulunan, güvenli kan bağışı temin edilebilecek 

kurum ve kuruluş çalışanları ile potansiyel kan bağışçılarına, belirlenmiş prosedürler 
kapsamında kan bağışçısı bilinçlendirme eğitimini sağlar, 

2. Kan bağışçısı bilinçlendirme eğitimlerinin verilebilmesi için sorumluluk saha-
sı içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, okullar, fabrika ve 
iş yerlerinin tespit eder, bu kurum ve kuruluşlardaki sorumlu kişilerle temasa geçer,   

3. Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ile ilgili her türlü 
soruya uygun şekilde yanıt verir, yanıt veremediği durumlarda sorumlu hekime yön-
lendirir,

4. Kan bağışçısı kazanımına ve mobil kan bağışı çalışmalarına ilişkin her türlü 
dokümantasyonu takip eder, arşivler ve haftalık, aylık ve yıllık raporlamaları yapar 
ve sunar,

5. Gönüllü kazanımı için sivil toplum örgütleriyle iletişime geçer, hazırlanmış 
eğitim materyallerini kullanarak gönüllü eğitiminin sağlanmasında aktif rol alır,

6. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar,
7. Kan bağışçısı kayıtları ile ilgili olarak kan bağışçılarına bilgi verir,
8. Kan bağışçısı şikâyetlerini alır ve yöneticisine bildirir,
9. Kan bağışı ile ilgili kan bağışçısı çağrı işlevini gerçekleştirir, 
10. Merkez ve mobil kan bağışı çalışması sonrasında performansı izler, kan ba-

ğışçısı ve kurumsal bağışçı memnuniyetini takip eder,
11. Kan bağışçısı kazanımı çalışmaları ile ilgili konularda rapor hazırlar,
12. Mobil kan bağışı çalışmaları öncesine ait tüm planlamayı yapar (Ekip yerini 

ve çalışma saatlerini tespit etmek, ekibin konaklaması ile ilgili rezervasyonları yap-
mak, ekibin muhtemel ihtiyaçlarını önceden tespit etmek ve çözümlemek vb), 

13. Gezici kan bağışı toplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda gönüllü kan 
bağışçısı kazanımını artıracak şekilde aktivitelerde bulunur, olası aksaklıklarla ilgili 
olarak ekip sorumlu doktorunu bilgilendirir ve ekip sorumlu doktorunun öneri ve 
istekleri doğrultusunda aksaklıkları giderir, 

14. Aktif olarak araç kullanır,
15. Bağlı olduğu yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun 

diğer görevleri yapar. 
B4.2.10.2 Kan Bağışçısı Kazanım Personelinin Pozisyon Profili ve Sorumlu-

lukları
1. Üniversitelerin sağlıkla ilgili eğitim veren fakültelerinden mezun olmalı
2. Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta 

olan personel bu görevini sürdürecektir.
3. Kan Bağışçısı Kazanım Personeli, görevlerini ilgili kalite prosedürleri, mevzu-

at, karar ve direktiflere uygun olarak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan 
KBM sorumlusuna karşı sorumludur.
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BÖLÜM 5 
DENETİM

B5.1 Hizmet birimleri EK B5. yer alan formla 11 Nisan 2007 tarih ve 5624 sa-
yılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ile 4 Aralık 2008 tarihli 1’de 27074 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin aşağıda tekrarlanan il-
gili maddelerine göre denetlenir.

B5.2 1 1 Nisan 2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, Dördüncü 
Bölüm, denetimle ilgili madde:

“Ruhsat alma zorunluluğu, denetim ve cezaî hükümler
MADDE 6 – (1) Bu Kanun kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve tüzel 

kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirme-
si halinde valiliklerden ruhsat almak ve ruhsata tâbi her faaliyet için ayrı ayrı hesap 
ve kayıt tutmak zorundadırlar. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından belirlenen 
ruhsat alma, ruhsat tadili, ruhsat sureti çıkartma ve yıllık ruhsat bedellerini Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek muhasebe birimine ödemek zorundadırlar.

(2) Bakanlık, hizmet birimlerinin her türlü faaliyetini denetler veya denetlettirir. 
Ruhsat sahibi kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını Bakanlık denetimine ha-
zır ve açık bulundurmak ve Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi 
zamanında Bakanlığa vermek zorundadırlar.

(3) Ruhsat alınmış olması bu Kanun ve diğer mevzuatın gereklerinin yerine geti-
rilmesi mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Bu Kanun kapsamındaki hizmet birimleri, 
standartlar ve çalışma usûl ve esasları ile ilgili olarak Bakanlıkça sonradan yapılacak 
düzenlemelere de uymak zorundadırlar.

(4) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi veya ge-
rekli tedbirlerin alınması, işin mahiyetine göre süre verilerek veya derhal istenilir. 
Bakanlık, hizmetin gereği olarak giderilmesi lüzumlu eksikliklerin giderilmediği 
durumlarda gerekiyorsa masrafları ilgilisinden alınmak kaydıyla gereken tedbirleri 
re’sen alır. Bu sürede eksikliğin giderilmesi Bakanlığın yaptırım uygulama yetkisini 
ortadan kaldırmaz.

(5) Ruhsat şartlarını faaliyetleri sırasında yitirmiş olanların ruhsatları Bakanlıkça 
geri alınır.

(6) Ruhsat almadan veya mevcut ruhsatı kapsamı dışında faaliyet gösterenler ile 
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bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde saklanması zorunlu 
tutulan belge ve örnekleri saklamadığı tespit edilenlere ilgili valilikçe faaliyetten 
men edilerek onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

(7) Yapılan denetimlerde;
a) İstenilen bilgileri zamanında vermeyenlere Bakanlıkça veya ilgili valilikçe bin 

Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde beşbin Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) Uygun nitelikte personel çalıştırmadığı tespit edilenlere Bakanlıkça veya ilgili 
valilikçe beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
sokacak biçimde faaliyet gösterenler, derhal faaliyetten men edilerek bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu kişile-
re beş yıl süreyle ruhsat verilmez. Ayrıca teknik ve tıbbî şartları haiz olmadığı tespit 
edilen kan ve kan ürünlerinin müsaderesine hükmolunur.

(9) Ruhsatı geri alınan veya faaliyetten men edilen bölge kan merkezleri ile kan 
bağış merkezlerine ihtiyaç halinde el konularak Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmak 
suretiyle işletilir.

(10) Kan yolu ile bulaşan bir hastalığı veya böyle bir hastalık taşıma riski oldu-
ğunu bilip, bu durumu saklayarak kan verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
beşyüz gün adlî para cezası verilir.”

B5.3 4 Aralık 2008 tarihli 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kan ve Kan 
Ürünleri Yönetmeliği, denetimle ilgili maddeler:

“Denetim
MADDE 19 – (1) Hizmet birimleri açan kurum ve kuruluşlar Kanun ve bu Yö-

netmeliğin hükümlerine uymak ve uygulamada çıkan idari ve teknik problemleri 
koordineli veya bağlı olduğu hizmet birimine 5 iş günü içerisinde bildirmek zorun-
dadır. Bölge Kan Merkezleri kendilerine bağlı hizmet birimlerinin bildirimlerini 5 iş 
günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Olağanüstü denetimler hariç olmak üzere hizmet birimleri rehberde yer alan 
denetim formuna göre yılda en az iki kez Bakanlık tarafından denetlenir.

(3) Bakanlık, istenmeyen ciddi olay, etki ya da bunlara dair şüphe olması du-
rumunda, hizmet birimlerinden gerekli bilgi talebinde bulunur veya konuyla ilgili 
olarak olağanüstü denetim yapar.

(4) Denetimlerde hizmet biriminin fiziki yapısı, teknik donanımı, personel du-
rumu, kanın temini, depolanması, dağıtımı, immunohematolojik ve mikrobiyolojik 
testlerde kullanılan yöntemler ile kayıtları Yönetmeliğe, Bakanlık tebliğlerine ve 
rehberde belirtilen asgari standartlara uygun olmalıdır.

(5) Denetimlerde denetleme formu doldurulur, denetim raporu yönetime ve Ba-
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kanlığa bildirilir. Tespit edilen usulsüzlük ve eksiklikler için Kanunun 6 ncı maddesi 
ile bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İdarî yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bakanlık, denetimlerde tespit edilen eksiklik, hata ve/veya uy-

gunsuzlukların giderilmesi için ilgili hizmet birimini uyarır. Verilen süre içinde hiz-
met biriminin eksiklik, hata ve/veya uygunsuzlukları gidermediğini veya herhangi 
bir denetimde hizmet biriminin ruhsata esas gerekleri karşılamadığını tespit etmesi 
durumunda ilgili birimin ruhsatını askıya alır veya iptal eder.

(2) Bakanlık, hizmet biriminin eksiklik, hata ve/veya uygunsuzlukları giderme-
diğini veya ruhsata esas gerekleri karşılamadığını tespit eden denetim raporunun il-
gili birimine ulaşmasından itibaren 14 işgünü içinde hizmet birimine ruhsatın askıya 
alındığını ve nedenlerini bildirir. Bildirim aşağıdaki hususları içerir;

a)  Hata ve/veya uygunsuzluğun tanımı,
b) Hata veya uygunsuzluğun giderilmesi için hizmet biriminin alması gereken 

önlemler, yapması gereken faaliyetler,
c) Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken süre.
(3) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen hata veya uygunsuzluğun giderilmesi için 

hizmet biriminin alması gereken önlemleri, yapması gereken düzeltici faaliyetleri 
bildirilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen hizmet biriminin ruhsatını iptal eder ve 
7 iş günü içerisinde bildirimde bulunur.

(4) Bakanlık, kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durumlarda hizmet birimi-
nin ruhsatını derhal iptal eder ve bildirir.

(5) Bakanlık, geçici ruhsat başvurusunda bulunan hizmet birimlerinin eksiklik-
lerini BKM için bir yıl diğer birimler için üç ay içinde tamamlamaması durumunda 
hizmet birimlerinin geçici ruhsatını iptal eder.

(6) Ruhsatı iptal edilen hizmet birimleri ihtiyaç halinde Bakanlıkça el konularak 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle Bakanlıkça işletilir.“
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EK B5.1 HİZMET BİRİMİ DENETLEME FORMU

Tarih
Formu Dolduran

Hizmet Biriminin Tipi BKM   □                   TM    □                   KBM   □                                  
Hizmet Biriminin Adı
Hizmet Birimi Sorumlusu

Kurumun Adı
Adres
Telefon
Faks
Mail
e-mail

Ruhsat No
Ruhsat Tarih/Sayı
BÖLÜM 1 FİZİKİ KOŞULLAR-ALT YAPI

Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Bina ve bölümler işleyiş 
ve faaliyetlere uygun şe-
kilde düzenlenmiş mi?
Bina ve bölümlerin etkin 
temizlik ve bakımı sağlan-
mış mı?
Biyogüvenlik düzenleme-
leri çalışan, kan bağışçısı, 
hasta yakını ve diğer si-
villeri korumak yönünden 
yeterli mi?
Kan bağışçısı sorgulama 
ve muayene odaları var 
mı?
Kan alma koltuğu, kan 
toplama-çalkalama cihazı, 
hortum kapatıcı yeterli 
sayı ve niteliklerde mi?
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Kan alma işlemi sırasında 
oluşabilecek reaksiyonlar 
için tıbbi malzeme ve ilaç 
var mı?
Kan bağışı sonrası gözlem 
ve ikram alanı var mı?
Mobil kan alma ekipmanı 
yeterli ve uygun mu?
Test ve işleme alanları, 
depolama alanları yeterli 
ve uygun mu?
Dağıtım ekipmanı yeterli 
ve uygun mu?
Kayıtlar ve veri yönetimi 
için bilgisayar programı 
var mı? Donanım yeterli 
mi?
Diğer hizmet birimleri ile 
bilgisayar ağı yardımıyla 
iletişim kurulabiliyor mu?
BÖLÜM 2 PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI
Hizmet Birimi Sorumlusu
Adı-Soyadı
Ünvanı
Uzmanlık Dalı
Transfüzyon Tıbbı Eğitimi
Diğer eğitimleri
Hizmet Biriminde Görevli 
Hekimler
Sayı
Unvan (sayı) Pratisyen Hekim  (…….)    Uzman Hekim    (…….)                
Uzmanlık dalı
Görev tanımı Var        □                       Yok       □
Sertifika durumu Var (…….)                     Yok   (…….)
Sekreter
Sayı
Görev tanımı Var        □                       Yok       □
Eğitim
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Diğer
Hemşire-ebe-sağlık memuru
Sayı
Görev tanımı Var        □                       Yok       □
Sertifika durumu Var (…….)                     Yok   (…….)
Eğitim
Diğer
Biyolog
Sayı
Görev tanımı Var           □                       Yok       □
Sertifika durumu Var (…….)                        Yok   (…….)
Eğitim
Diğer
Tekniker
Sayı
Görev tanımı Var        □                       Yok       □
Sertifika durumu Var (…….)                        Yok   (…….)
Eğitim
Diğer
BÖLÜM 3 İŞLEMLER 
Kan Bağışı Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Bağışçı sorgulama formu 
kullanılıyor mu?
Doldurulduktan sonra sak-
lanıyor mu? Süre?
Bağışçıya bağış öncesi 
bilgileri veriliyor mu?
Bağışçı kabul kriterleri 
kullanılıyor mu?
Bağışçı sorgulama formu-
na göre red oranları takip 
ediliyor mu?
Bağışçı kabul kriterlerine 
göre red oranları takip edi-
liyor mu?
Bağışçıya ait şahit numune 
bir yıl saklanıyor mu?
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Bağışçı segmenti ve hasta 
primer tüpü transfüzyon 
sonrası bir hafta saklanıyor 
mu?
Bağışçının mikrobiyolojik 
tarama testi sonucu ile il-
gili bildirim, bilgilendirme 
ve takibi yapılıyor mu?
Tarama testi pozitiflikle-
rinde izlenen bir akış var 
mı?
Acil durumda cross match 
testi ve enfeksiyon tarama 
testleri için izlenen bir akış 
var mı?
Kan alma prosedürü var 
mı?
Bileşen hazırlama Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Bileşen hazırlama prose-
dürü var mı?
Kullanılan yöntem Tam kan: Santrifü-

gasyon:
Santrifüjsüz 
torba sistemi:

Aferez:

Etiketlemede ISBT 128 
veya diğer bir kodlama 
sistemi kullanılıyor mu?
Etiketleme tam kandan ha-
zırlanan tüm bileşenlerinin 
izlenmesini sağlıyor mu?
Bileşenlerin karantinadan 
çıkma işlemi uygun olarak 
tanımlanmış mı?
Etikette bileşenle ilgili 
özel işlemler (ışınlama, 
lökositten arındırma, pe-
diatrik bileşen vb.) tam ve 
açık yer alıyor mu?
Depolama ısı kontrollü 
ortamda yapılıyor mu?
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Dağıtım ve nakil ısı kont-
rollü ortamda ve yetkili 
personel ile yapılıyor mu?
Aferez
İşlem sayısı (aylık)
Cihaz sayısı
Otolog kan bağışı
Yöntem
Tanımlanmış prosedür var 
mı?
Testler-1 (İmmünohemato-
lojik testler)

Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız

ABO forward gruplamaA-
BO reverse gruplamaA-B 
alt grup belirlemeRh (D) 
gruplamaRh alt (C-c-E-e) 
gruplamaVariant/zayıf 
D belirlemeCross-match 
testiAntikor tarama (in-
direkt Coombs)Antikor 
tanımlamaAntikor tit-
resi belirlemeElüsyon-
adsorbsiyonDirekt Co-
ombsMinör kan gruplama

Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Coombs testlerinde kont-
rol kullanılıyor mu?
Tüm örneklerde ABO 
gruplamada forward-
reverse gruplama birlikte 
yapılıyor mu?
Tüm bağışçı örneklerinde 
variant/zayıf D belirleme 
yapılıyor mu?
Slayt yöntemi kullanılıyor 
mu?
Testler-2 (Mikrobiyolojik 
tarama testleri) Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız
Anti-HIV
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Anti-HCV
HBsAg
Sifiliz

Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Tekrarlayan reaktiviteye 
bakılıyor mu?
Ürün imha hangi aşamada 
yapılıyor?
Bağışçı bildirim ve bilgi-
lendirme hangi aşamada 
yapılıyor?
Acil durumda basit/hızlı 
yöntem kullanılıyor mu?
Testler-3 (Doğrulama 
testleri)

Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız

Anti-HIV
Anti-HCV
HBsAg
Sifiliz
İdari İşlemler Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Hastane Transfüzyon Ko-
mitesi var mı?
Hastane Transfüzyon Ko-
mitesi üyeleri uygun seçil-
miş mi?
Komite toplanma sıklığı 
uygun mu?
Toplantı tutanakları var 
mı?
Transfüzyon komitesi ka-
rarları Sağlık Bakanlığı’na 
bildiriliyor mu?
Hastanenin tam kan kul-
lanım oranı %5 ve altında 
mı?
Transfüzyon reaksiyonları 
için geri bildirim formu 
kullanılıyor mu?
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Formlar kan merkezine 
geri gönderiliyor mu?
Transfüzyon reaksiyonları-
nın bildirimi yapılıyor mu?
Transfüze edilmeyen  
kanların hizmet birimine 
kabulü ile ilgili işlem ta-
nımlanmış mı?
Hizmet birimi kayıtları; 
kan bağışçısından, hastaya 
kadar tüm aşamaları yeter-
li, tam, açık ve izlenebilir 
şekilde tespit etmeyi sağlı-
yor mu?
Özel İşlemler Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Filtrasyon
Işınlama
Bakteriyel kontaminasyon 
test etme
Viral inaktivasyon
BÖLÜM 4 KALİTE KONTROL

Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Üst yönetim; vizyon ve 
misyonunu tanımlarken 
hizmet biriminde yürütü-
len tüm hizmet, işlem ve 
testlerle ilgili kalite gerek-
lerine mutlak ve tam uyum 
hedefini benimsemiş mi?
Hizmet biriminin kalite 
hedefleri ve planları belir-
lenmiş mi?
Kalite güvence birimi var 
mı?
Kalite güvenceden sorum-
lu personel var mı?
Tüm personelin görev ta-
nımları yapılmış mı?
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Testlerle ilgili SİP’ler ye-
terli, tam, açık ve uygun 
mu?
İşlemlerle ilgili SİP’ler 
yeterli, tam, açık ve uygun 
mu?
Laboratuar testlerinde her 
çalışma için internal kont-
roller kullanılıyor mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Laboratuar testlerinde eks-
ternal yeterlilik program-
larına üyelik kullanılıyor 
mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Test güvenilirliğini sağla-
mak üzere tüm bakım ve 
kalibrasyon işlemlerini de 
içeren bir cihaz yönetim 
programı var mı?
Test örneklerinin uygun 
yöntem ve miktarda alın-
ması, tanımlanması, çalı-
şılıncaya kadar saklanması 
prosedürü tanımlanmış 
mı?
Bileşenlerin uygun yön-
tem ve miktarda, periodik 
kalite kontrol çalışmaları 
yapılıyor mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Personele hizmet içi eği-
tim yapılıyor mu?
Hizmet içi eğitim ölçme-
değerlendirmesi yapılıyor 
mu? Kayıtları tutuluyor 
mu?
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Kan güvenliğini sağlamak 
üzere kalibrasyonu yapıl-
mış termometrelerle tüm 
saklama, depolama, dağı-
tım ve nakil ortamlarının 
ısı kontrolü yapılıyor mu?
Hizmet biriminin verdi-
ği hizmetler, hazırladığı 
ürünler, yaptığı testlerle 
ilgili kullanıcılarını yeter-
li düzeyde bilgilendiren 
araçları var mı?
Hizmet biriminin biyogü-
venlik görevlisi ve biyogü-
venlik programı var mı?
Hizmet, test ve ürün 
devamlılığını sağlamak 
üzere tüm malzemeleri 
için temin, muayene, 
kurulum prosedürleri var 
mı?
BÖLÜM 5 KAN BAĞIŞÇISI/KAN ALMA
Toplam Kan Bağışçı 
Sayısı
Gönüllü-karşılıksız kan 
bağışçısı
İlk kez kan bağışçısı
Tekrar ve düzenli kan 
bağışçısı
Aile/yerine koyma
Paralı
Bilinmeyen
Otolog

Tam kan bağışı
Aferez eritrosit 
Aferez trombosit
Aferez plazma
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Kan Bağışçısı Uygun Kısmen Uygun değil Açıklama
Kan bağışçılarına bağışçı 
sorgulama formu ile 
önceki bağışı soruluyor 
mu?
Kayıt ediliyor mu?
Düzenli bağışçılar için ayrı 
bir kayıt sistemi var mı?
Kan bağışçılarına bağışçı 
sorgulama formu ile 
düzenli bağışçı olmak 
isteyip istemedikleri 
soruluyor mu?
Düzenli bağışçı olmak 
isteyenler bağış için davet 
ediliyor mu?
Bağışçı kazanım programı 
var mı?
Mobil kan alma ekibi ve 
programı var mı?
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CKAN HİZMETLERİ 
BİRİMLERİ İÇİN 
KALİTE SİSTEMİ

KISIM C
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BÖLÜM 1. 
KALİTE SİSTEMİ

C1.1 Giriş

 Bu bölümde kan hizmet birimlerinin kalite sistemlerini oluştururken ele almaları 
gereken konular, bu sistem dahilinde yapılması gereken faaliyetler ve kan hizmet 
birimleri için önerilen kalite sisteminin temeli ve içeriği anlatılmaktadır.

Kan hizmet birimlerinde kalite sistemi için aşağıdaki süreçler tanımlanmış olma-
lıdır:

• Kalite yönetimi ve süreç kontrolü;
• Personel ve organizasyon;
• Mekan, binalar (BKM’nin gezici birimleri de dahil edilmelidir);
• Ekipman ve materyaller;
• Dokümantasyon;
• Bağışçı işlemleri;
• Kanın işlenmesi;
• Saklama ve dağıtımı;
• Hizmet birimi güvenliği (biyogüvenlik de dahil);
• Kalitenin izlenmesi;
• Kalite kontrol;
• Sözleşme yönetimi;
• Sapmalar, şikayetler, istenmeyen ciddi olay ve etkiler, ürün geri çağırma, düzel-

tici ve önleyici faaliyetler;
• Denetim, tetkikler ve iyileştirme.
Kan hizmet birimlerinde oluşturulan kalite sistemi, kan ve kan bileşenlerinin ka-

lite ve güvenliğini sağlamalı; ayrıca müşteri memnuniyetine dayalı bir sistem olma-
lıdır. Kalite sistemi, işleyişin değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini içerme-
lidir.

C1.2 Kalite yönetimi ve süreç kontrolü

Kalite, kan hizmet birimlerinde yürütülen süreçlerde görev alan herkesin sorum-
luluğudur. Yönetim, kaliteyi ve kalite yönetim sisteminin uygulamaya konmasını 
ve devamlılığını sağlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımı geliştirmekle yüküm-
lüdür.

Kalite sistemi, misyon, vizyon ve hedefleri; kalite politikasını, amaçları ve so-
rumlulukları belirleyen tüm faaliyetleri içermelidir. Kan ve kan bileşenlerinin kalite 
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ve güvenliğini sağlamak, bunun yanı sıra müşteri memnuniyetini de oluşturmak üze-
re kalite planlaması, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite iyileştirmesi yoluyla 
uygulamaya konmalıdır.

Kan hizmet biriminin kalite güvencesi ve kalite kontrolünü sağlamaktan sorumlu  
teknik ve idari işlerden bağımsız bir kalite birimi olmalıdır. Bu birim transfüzyon 
merkezlerinde hastane, kan bağış merkezlerinde bölge kan merkezi bünyesinde  bu-
lunabilir. Kalite güvencesi birimi, kalite ile ilişkili tüm konulara katılmalı, bunlarla 
ilgili dokümanları gözden geçirmeli ve onaylamalıdır. 

C1.2.1 Kalite güvencesi
Kalite güvence sistemi, kalite el kitabı, tüm kritik süreçler için mevzuatla, “İyi 

Uygulama İlkeleri” ve “İyi Laboratuar İlkeleri” ile uyumlu standart işletim prosedür-
leri, talimat ve formları  içermelidir. Yönetim, etkinliğinden emin olmak için düzenli 
aralıklarla tüm sistemi gözden geçirmeli ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faali-
yetleri yürürlüğe koymalıdır. 

C1.2.2 Değişiklik kontrolü
Kan hizmet biriminin yönetimi mekanlar, binalar, ekipman, materyaller, süreçler, 

otomatize sistemler, laboratuar testleri ve yazılımlarının validasyonunu kapsayan bir 
politika ortaya koymuş olmalıdır. Validasyonun amacı, fiili uygulamalar ile yasal ve 
bilimsel gereklilikler arasında uyumu sağlamaktır. Validasyon bir sürecin, bir siste-
min veya bir laboratuar testinin basitçe gözden geçirilmesinden çok daha kapsamlı 
bir kavram olarak ele alınmalı ve dokümante edilmelidir. Validasyon, bir süreç ya da 
bir sistemle ilişkili tüm parçaların doğru ve tutarlı çalışacağına dair yeterli güvence 
sağlayan kanıtları dokümante etmektir. Validasyon, kan hizmet birimindeki tüm sü-
reçlere, sistemlere ve tüm yeniliklere uygulanmalıdır. Validasyon tamamlandıktan 
sonra mevcut süreç ve sistemler sürekli izlenmeli ve düzenli aralıklarla validasyon 
durumlarının devamlılığı gözden geçirilmeli ve dokümante edilmelidir. Validasyon 
yapılırken süreç ya da sistemle ilgili faydalı bilgiler ortaya çıkar; ekipman bakım ve 
kalibrasyonları, iç kalite kontrolü ve personelin eğitimi gibi konularda ileride ortaya 
çıkacak gereksinimler karşılanır.

 Kan hizmet birimi yönetimi kan, bileşenlerinin kalitesine, izlenebilirliğine, ula-
şılabilirliğine ve etkinliğine zarar verebilecek ya da kan bileşenleri, kan bağışçıla-
rı veya hastaların güvenliğini sarsabilecek tüm değişiklikleri ele almak, planlamak 
ve dokümante etmek üzere bir değişiklik kontrol sistemi oluşturmalıdır. Öncelikle 
önerilen değişikliğin olası etkisi irdelenmeli; ilave test ve validasyon ihtiyacı varsa 
belirlenmelidir.

C1.3 Personel ve organizasyon
Kan hizmet biriminde görevli personel verilen görevi yerine getirebilecek nite-

likte ve yeterli sayıda olmalıdır. Kan hizmet biriminde görevlendirilecek personelde 
aranan nitelikler, bilgi ve deneyimi ortaya koyan iş tanımları Kısım B, Bölüm 4’te 
yer almaktadır.

Kan hizmet birimindeki tüm süreçlerde (kanın toplanması, bileşenlerine ayrıl-
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ması, testlerin çalışılması, kullanıma sunulması, depolanması ve dağıtımı), kalite 
kontrol ve kalite güvencesi süreçleri de dahil olmak üzere, ilgili iş tanımlarında orta-
ya konan nitelik, bilgi ve deneyime sahip kişiler görevlendirilmeli ve ilgili standart 
işletim prosedürlerinde tanımlanmış ve dokümante edilmiş kişiler yetkilendirilmeli-
dir. Kan hizmet biriminde görevlendirilmiş ve eğitimi sertifikalandırılmış personel, 
hiçbir şekilde başka bir birimde çalıştırılamaz. 

Kan hizmet biriminde personele gerekli konularda sürekli hizmet içi eğitimleri 
verilmelidir.

C1.3.1 Görev ve sorumluluklar
Görev ve sorumluluklar açıkça dokümante edilmeli ve anlaşılır olmalıdır. Tüm 

personelin açık, yazılı ve güncel görev tanımları bulunmalıdır. Kan hizmet biriminin 
hiyerarşik yapısını gösteren ve sorumlulukların net sınırını çizen bir organizasyon 
şeması bulunmalıdır. 

BKM’de aşağıdaki görevliler tanımlanmış olmalıdır: 
• Hizmet birimi sorumlusu,
• İşletme/Süreç birimi yöneticisi,
• Kalite güvence yöneticisi,
• Teknik personel.
Kalite güvence yöneticisi ile işletme/süreç birimi yöneticisi birbirinden bağımsız 

çalışan, farklı kişiler olmalıdır. Kalite güvence yöneticisi; tüm materyal, ekipman, 
reaktif ve süreçlerle, kan ve kan bileşenlerinin güvenli ve etkin biçimde kullanıma 
sunulmasını sağlayacak sistem ve prosedürlerin oluşturulmasından ve izlenmesin-
den sorumludur. 

Hizmet birimlerinde sorumluluk ve yetki, Kısım B, Bölüm 4’te belirtilmiş, görev 
tanımına uygun eğitim almış kişilere verilmelidir. Yetkilendirme yazılı şekilde olma-
lı ve düzenli aralarla gözden geçirilmelidir. 

TM’de, yukarıda sayılan görevlerden hizmet birimi sorumlusu ve teknik personel 
dışındakiler hastane; KBM’nde ise BKM bünyesinde çözümlenir.

C1.3.2 Eğitim ve yetkinliğin değerlendirilmesi 
Kan hizmet biriminde çalışan tüm personel, transfüzyon tıbbının temel ilke ve 

uygulamalarını kapsayacak şekilde, kendi görevine uygun eğitimi almalıdır. Tüm 
personele bunun yanı sıra kalite ve hizmet birimi güvenliği eğitimi verilmiş olma-
lıdır. Alınan eğitimler sertifikalandırılmalıdır. Sertifika kapsamında tüm personelin 
kendi görevlerine uygun yetkinlik değerlendirmesi bulunmalıdır. Eğitim ve yetkinlik 
değerlendirmesi dokümante edilmeli ve eğitim kayıtları saklanmalıdır.

Kan hizmet biriminde çalışan personele kendi görevlerine uygun ilgili hizmet içi 
eğitimleri sürekli olarak verilmelidir. Eğitim başlangıcında ve sonunda ilk test ve son 
test olarak eğitim değerlendirmesi yapılmalıdır. Hizmet içi eğitimlere ait eğitim ve 
yetkinlik değerlendirmesi dokümante edilmeli ve eğitim kayıtları saklanmalıdır.

Düzenli aralıklarla eğitim programının içeriği gözden geçirilmeli, eğitim ihtiyacı 
ve eğitimlerin etkinliği değerlendirilmelidir. 
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C1.4 Hizmet birimi mekanları
Kan hizmet biriminde mekan ve binalar, yapılan işlere uygun yerleşimde ve bi-

çimde olmalı; şartlara uyarlanmalı ve oluşturulan düzen sürdürülmelidir. Mekan ve 
binalar, kontaminasyon riskini en aza indirebilmek için etkin temizlik ve bakıma 
olanak verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bir alandaki iş akışı, hata riskini en aza in-
direcek şekilde akılcı bir sıralamayla düzenlenmelidir. Çalışma alanları geçiş yolu 
olarak kullanılmamalıdır. 

Kan bağışçılarına tahsis edilen alan, tüm işlem alanlarından ayrılmalıdır. Bağışçı 
seçiminin yapılacağı alan, bağışçı ve personel güvenliği açısından mahrem kişisel 
görüşmelere olanak sağlamalıdır.

Kan bileşenlerinin ayrıştırılacağı ve işleneceği alanlar, iyi üretim uygulamaları 
ile uygunluk göstermelidir. İşlem alanlarında çalışan personel uygun biçimde giyin-
meli ve aseptik uygulamalara ilişkin düzenli eğitim almalıdır. 

Laboratuar alanları işleme alanlarından ayrılmalıdır. Yardımcı alanlar diğer tüm 
alanlardan ayrılmalıdır. Tuvalet alanları, giyinme odaları, el yıkama alanları ve ge-
rekliyse yıkanma alanları yeterli olmalıdır. Kan hizmet birimlerinin fiziki yapı ve 
bölümleri Kısım B, Bölüm 2’de belirtilmiştir.

C1.4.1 İşleme ve saklama alanları
Saklama koşulları kontrol edilmeli, izlenmeli ve takibi denetlenmelidir. Uygun 

alarmlar bulundurulmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli, kontroller kaydedilme-
lidir. Alarm durumunda yapılması gerekenler tanımlanmalıdır. 

Ara saklama ve nakil koşulları tanımlanmış olmalı; bunların tanımlanmış koşul-
ları karşıladığı kontrol edilmeli, izlenmeli ve takibi denetlenmelidir. 

İşleme ve saklama alanlarına yetkisiz personelin girişi yasaklanmalı, önlenmeli 
ve bu alanlar yalnızca tasarlanmış amaçlar için kullanılmalıdır. 

Saklama alanlarında, karantinaya alınmış ve kullanıma sunulmuş materyal ya da 
bileşenler belirgin biçimde ayrılmalıdır. İmha edilecek materyal ya da bileşenler için 
bunlardan tamamen ayrı bir alan bulundurulmalıdır. 

C1.4.2 Gezici birimler
Gezici birimde kan alma için uygunluk aşağıdaki kriterlere göre değerlendiril-

melidir:
• İşin uygun şekilde yapılmasına ve bağışçı mahremiyetine imkan sağlayacak 

büyüklük;
• Çalışanların ve kan bağışçılarının güvenliği;
• Güvenli havalandırma, elektrik kaynağı, aydınlatma, el yıkama tesisatı, ileti-

şim;
• Tanımlanmış kan saklama ve nakil koşullarına uygunluk. 

C1.5 Ekipman ve materyaller 
Kan hizmet biriminde kullanılacak tüm ekipman, tasarlanan amaca uygun bi-
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çimde üretilmiş olmalı, buna göre düzenlenmeli, sonuçların doğruluğu kanıtlanmalı, 
bakımı yapılmalı ve kan bağışçıları ya da ekipman kullanıcıları için kabul edilemez 
riskler taşımamalıdır. 

Kan hizmet biriminde kullanılan ekipmanın düzenli aralarla temizlik, bakım ve 
kalibrasyonları yapılmalı ve kaydedilmelidir. İlgili kayıtlar kontrol edilmeli ve izlen-
melidir. İzleme ve takip denetlenmelidir.

Kullanım bilgileri ve kullanıcı el kitabı ulaşılabilir olmalıdır. Benzer şekilde kul-
lanıcı el kitabına göre kullanım, bakım, teknik servis, temizlik ve sağlık önlemleriyle 
ilgili açıklamalar ve SİP’ler ulaşılabilir olmalıdır. 

Kullanım bilgileri ve kullanıcı el kitabına uygun biçimde her ekipmanın arıza 
veya hata durumlarında yürütülecek eylem detayları, ilgili SİP’ler ulaşılabilir olma-
lıdır. 

Yeni ve/veya onarılmış ekipman, kullanılmadan önce kurulum ve onay aşama-
sının kalifikasyon gerekliliklerini karşılamalıdır. Kalifikasyon sonuçları dokümante 
edilmelidir.

Her ekipmanın temininde kullanım amacına göre gereklilikler ve özellikler ta-
nımlanmış olmalıdır. Yalnızca tanımlanmış ve dokümante edilmiş gereklilikleri ve 
özellikleri karşılayan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tedarikçilerden sağla-
nan reagen ve materyaller kullanılmalıdır. İlgili ekipman, reagen ve materyaller; Kı-
sım A’da yer alan in vitro tıbbi tanı cihazları ve tıbbi cihazlara ilişkin yönetmeliklerin 
gerekliliklerini de karşılamalıdır. 

Tedarikçilerle sözleşme süreci aşağıdakileri içermelidir: 
• Sözleşme öncesinde, tedarikçilerin kurumun gereksinimlerini karşılayabilece-

ğinin denetimini;
• Alınan malzemenin şartnameye uygunluğunun tam olarak kontrolünü;
• Tedarikçilerin önem arz eden materyaller için analiz sertifikası sunma gerekli-

liğini;
• Kullanımdaki malzemenin şartnameye uygunluğunun devam ettiğinin kontrollu 

prosedürünü;
• Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve çözmek için teda-

rikçilerle düzenli iletişim kurulabileceğini;
• Kullanımdaki malzemenin düzenli tetkiklerinin yapılmasını.

Kan hizmet biriminde kullanılan tüm ekipman, reagen ve malzemelerin envanter 
ve stok kayıtları bulunmalıdır; envanter ve stok kayıtları izlenebilir olmalıdır. En-
vanter ve stok kayıtlarına ait kritik stok seviyeleri ve envanter yönetimini de içeren 
bir prosedür bulunmalıdır. 

Kan hizmet biriminde kullanılan, önem arz eden materyaller tanımlanmalı ve ka-
lite güvencesi biriminin sorumluluğu altında, ilgili prosedür çerçevesinde kullanıma 
sunulmalıdır.  

C1.6 Dokümantasyon
Kan ve kan bileşenlerinin kalitesini (güvenlik ve etkinliğini) etkileyebilecek her 
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işlem bir Standart İşletim Prosedürü (SİP) olarak tanımlanmalıdır. Kan hizmet biri-
minin dokümantasyonu SİP’lerin geliştirilmesi, dağıtılması, takibi ve revizyonunu 
yöneten bir SİP de içermelidir. Bu dokümantasyon, kan hizmet biriminde yürütü-
len çalışmanın standardizasyonunu ve süreçteki tüm basamakların izlenebilirliğini 
sağlamalıdır. Prosedürlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve personelin prosedürler yö-
nünden eğitimi yeterli ve tutarlı biçimde yerine getirilmelidir. 

Kan hizmet biriminde gözden geçirme, revizyonlar ve SİP’lerin de dahil olduğu 
bir doküman arşivi için kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, bir dağıtım lis-
tesi içermelidir. 

Kan hizmet biriminde oluşturulan dokümantasyon, tüm basamakların ve tüm ve-
rilerin kontrolüne olanak sağlamalıdır. Tüm dokümantasyon izlenebilir ve güvenilir 
olmalıdır. Dokümanlar yetkili bir kişi tarafından gözden geçirilmeli, onaylanmalı, 
tarih atılarak imzalanmalıdır. 

C1.6.1 Bilgi işletim sistemleri
Kan hizmet biriminde kullanılacak olan tüm yazılım, donanım, yedekleme iş-

lemleri kullanım öncesinde denenmiş olmalı ve güvenilirlik kontrolü en az yılda 
bir kez yapılmalıdır. Donanım ve yazılım yetkisiz kullanıma ve değişikliklere karşı 
korunmalıdır. 

Kan hizmet biriminde kullanılmakta olan yazılım ve donanımın her biri için arıza 
ve hatalarda yürütülecek eylemleri belirten prosedürler bulunmalıdır. Beklenen ya 
da beklenmeyen arıza ve sistemin kilitlenmesi durumlarında kayıtların kaybını önle-
yecek bir yedekleme prosedürü olmalıdır. 

Bilgi işletim sistemlerindeki her değişiklik, rutin kullanıma sokulmadan önce 
C1.2.2’de tanımlanan değişiklik kontrol sistemi dahilinde gözden geçirildikten sonra 
kullanıma geçilmeli ve personel eğitilmelidir. 

Bilgi işletim sistemleri sürekli izlenmeli ve düzenli aralıklarla doğru çalıştığı ta-
kip edilmelidir.

C1.7 Bağış işlemi
Kan bağışıyla ilişkili her basamak ve eylemin kaydı tutulmalıdır. Kayıtlar; ta-

mamlanmamış kan bağış başvurusunu, kan bağışçısının reddini, istenmeyen ciddi 
etki ve olayları da içermelidir. Bağışçı seçimine ve son değerlendirmeye ilişkin ka-
yıtlar yetkili görüşmeci tarafından imzalanmalıdır. 

Steril kan toplama sistemleri, üreticinin talimatlarına uyularak kullanılmalıdır. 
Kullanımdan önce, sistemin hasarlı ya da kontamine olmadığından ve hedeflenen 
kan toplama işlemine uygun olduğundan emin olmak için kontrol edilmelidir. Kan 
torbalarındaki kusurlar tedarikçiye bildirilmeli ve sebep analizi yapılmalıdır. 

Her kan bağışından önce kan bağışçısının kimlik tespiti, tıbbi sorgulama ve de-
ğerlendirmesi yapılmalıdır. Damara girmeden hemen önce bağışçının kimliği yeni-
den kontrol edilmelidir. 

C1.7.1 Kanın toplanması
Laboratuar örnekleri kan bağışı esnasında alınmalıdır. İşlemler, alınan kanın mik-
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robiyal kontaminasyonu ya da kan örneğinin bozulması riskini en aza indirecek ve 
örneklerin karışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Damar giriş yeri, tanımlanmış ve valide edilmiş bir dezenfeksiyon işlemi ile ha-
zırlanmalıdır. Dezenfeksiyon işleminin etkinliği denetlenmeli ve gerektiğinde düzel-
tici faaliyet uygulanmalıdır.

Kan alırken, kan alımına başlar başlamaz kan torbası hafifçe çalkalanmalı ve bu 
çalkalama tüm kan toplama süresince düzenli aralıklarla yinelenebilecek bir sistem 
ile gerçekleştirilmelidir. Kan bileşeni hazırlamak için kabul edilebilir en uzun kan 
alma süresi açıkça belirtilmeli ve kontrol edilmelidir. Bir ünite tam kan için bağış 
süresi ideal olarak 10 dakikadır. Eğer süre 12 dakikayı geçerse kan trombosit elde 
edilmek, 15 dakikayı geçerse  plazma bileşeni hazırlamak için kullanılmamalıdır.

Testler torba hortumundaki kandan yapılıyorsa kanın toplanmasından hemen 
sonra açık uç kapatılmalı ve antikoagülanlı kanla doldurulmalıdır.

Kan bağışının bitiminde; tüm kayıtlarda, kan torbalarında ve laboratuar örnek-
lerindeki kan bağış numaraları kontrol edilmelidir. Kullanılmamış bağış numarası 
etiketleri kontrollü bir işlemle yok edilmelidir. Etiket hatalarını önleyecek rutin uy-
gulama ve prosedürler olmalıdır.

Kan alma işleminden sonra kan torbaları tanımlanmış prosedürlere göre işleme 
alınmalı ve saklanacağı yere götürülmelidir. 

C1.8 İşleme

Elde edilecek son kan bileşeninin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini etkileye-
cek tüm materyallere ilişkin koşullar kan hizmet biriminin prosedürlerinde ayrıntılı 
biçimde tanımlanmış olmalıdır. Özellikle; kan ve kan bileşenleri (ara bileşenler ve 
son bileşenler), başlangıç materyali, ek solüsyonlar, ilk toplama materyali (torbalar), 
test materyalleri ve ekipmana ilişkin koşullar tam ve ayrıntılı biçimde tanımlanma-
lıdır. 

C1.8.1 Ara saklama ve nakil
Kan torbaları, kan alımından hemen sonra, hazırlanacak kan bileşenine uygun 

koşullardaki, ısı kontrollü depolara yerleştirilmelidir. Kan alma sonrası saklama ko-
şullarını, kanın taşınması esnasında belirli bir ısı aralığında kalmasını sağlayacak 
nakil yöntemini gösteren geçerlilik verileri dokümante edilmiş olmalıdır. 

C1.8.2 Kan bileşenlerinin işlenmesi
Kan bileşenlerinin işlenmesi için gerekli olan ekipman, materyal, koşul ve sü-

reler tam ve ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Kan bileşenlerinin işleneceği mekan 
ve binaların temiz ve hijyenik koşullarda bulunması sağlanmalıdır. Steril birleştir-
me cihazları, uygunluğu kanıtlanmış bir prosedüre göre kullanılmalıdır. Birleştirilen 
kısımda uçların aynı hizada olduğu ve sağlamlığı teyid edilmelidir. Uygunluğu ve 
doğru kullanımı sağlandığında steril birleştirme cihazlarıyla yapılan birleştirmeler 
kapalı sistemlere eşdeğer kabul edilebilir.
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C1.8.3 Bileşenlerin gama ışını ile ışınlanması 
Gama ışınlama için doz ayarlı ekipman kullanılmalıdır. Işınlama süresi, hiçbir 

noktada önerilen en yüksek dozun üzerine çıkmamak koşuluyla; kan ve kan bileşen-
lerinin önerilen en düşük doz olarak belirlenmiş dozu almasını sağlayacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Gama ışınlama için kullanılan cihazın bakım ve denetimi Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’nun öngördüğü mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
Kobalt kaynağı kullanıldığında, yılda en az bir kez kaynak yenilenmelidir. Işınlan-
mış ve ışınlanmamış kan ve kan bileşenlerinin ayırt edilmesine olanak sağlayan rad-
yasyon indikatörleri kullanılmalıdır.  Işınlanmış ve ışınlanmamış kan bileşenlerinin 
ayırt edilmesini sağlayan, tanımlanmış bir prosedür bulunmalıdır. 

C1.8.4 Etiketleme
Tüm örnek tüpleri, kan torbası vb.leri kullanıma sunulmadan önce içeriklerini be-

lirtecek şekilde etiketlenmelidir. Etiketleme yöntemi ile birlikte kullanılacak etiket 
tipi de prosedürde yazılmalıdır.  Önemli bilgiler, kopyalama hatalarını önlemek için 
barkod ile hazırlanmalıdır. Kan bileşenlerinin işlenmesinden sorumlu kan hizmet bi-
rimi, bileşeni kullanan kişi/kişilere yönelik olarak kan bileşeninin kullanımı, içeriği 
ve etikette belirtilmeyen özel koşullara ilişkin bilgileri de sunmakla yükümlüdür. 

Otolog kullanıma yönelik kan bileşenleri de uygun şekilde etiketlenmelidir. 

C1.8.5 Kan bileşenlerinin kullanıma sunulması
Her kan hizmet birimi, bir kan ya da kan bileşeninin, onaylanmış bir prosedürle 

(tercihen bilgi işletim sistemi yardımıyla), yetkili bir kişi tarafından kullanıma su-
nulduğunu gösterebilmelidir. Kan bileşenlerinin kullanıma sunulma şartları, kalite 
güvence birimi tarafından tanımlanmalı; ilgili prosedür onaylanmalı; dokümantas-
yon yayınlandıktan sonra uygulanmalıdır. 

Kan ve kan bileşenlerinin zorunlu tüm gereklilikler yerine getirilinceye dek kul-
lanıma sunulmasının önlenmesini sağlayacak yönetsel ve fiziksel bir karantina sis-
temi olmalıdır. 

Kan bileşeninin durumunun kontrolü için bilgi işletim sisteminin bulunmaması 
halinde:

• Kan bileşeninin etiketi, ürünün durumunu belirtmeli ve kullanıma sunulan ürü-
nün sunulmayan (karantinadaki) ürünlerden açık biçimde ayırt edilmesini sağlama-
lıdır;

• Kayıtlar, kullanıma sunulmadan önce bir kan bileşeniyle ilgili, tüm beyan form-
larının, tıbbi kayıtların ve test sonuçlarının yetkili kişi tarafından onaylandığını gös-
termelidir. 

Kan veya kan bileşeni daha önce bağışta bulunmuş bir bağışçıdan hazırlanmış 
ise son ürün kullanıma sunulmadan önce, kayıtların bağışçı geçmişini doğru yansıt-
tığından emin olmak için önceki kayıtlarla karşılaştırması yapılmalı, ilgili prosedür 
bu işlem basamağını içermelidir.

Ürünün kullanıma sunulması, bilgi işletim sistemi destekli bir prosedürle sağla-
nıyorsa aşağıdaki noktalar kontrol edilmelidir:

• Tüm testleri ya da bağışçı seçim kriterleri tamamlanmamış olan kan ve kan     
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bileşenlerinin kullanıma sunulma olasılığına karşı bilgisayar sisteminin tamamen 
güvenli olduğu gösterilmelidir.

• Laboratuar test sonuçları, yetkili bir kişi tarafından onaylanmalıdır;
• Verilerin girişinde, düzeltilmesinde, okunmasında ya da basılmasında izine bağ-

lı bir erişim hiyerarşisi olmalıdır. Yetkisiz girişlerin önlenmesi için düzenli olarak 
değiştirilen kişisel şifre ya da parola gibi yöntemler geliştirilmelidir;

• Bilgi işletim sistemi, uygun olmayan kan ve kan bileşenlerinin kullanıma sunul-
masını engellemelidir. Aynı zamanda, bu kan bağışçısının gelecekteki bağışlarının 
da engellenmesi sağlanmalıdır.

Hasta güvenliği yönünden uygun olmadığı düşünülen kan bieleşeni, olası etkisi 
sebebiyle kullanıma sunulmazsa bu bileşenle bağlantılı tüm diğer bileşenler belir-
lenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Aynı kan bağış(lar)ından ve bağışçı(ları)nın 
önceki kan bağışlarından hazırlanan bileşenlerin tümünün saptandığından emin olu-
nacak şekilde bir denetim  sağlanmalıdır. Kan bağışçısının bir daha bağışta buluna-
mamasını gerektirecek bir durum varsa kan bağış kayıtları derhal güncellenmelidir.

C1.9 Saklama ve dağıtım
Saklama ve dağıtım işlemleri, tüm saklama sürecinde ürünün kalitesini temin 

edecek ve kan bileşenlerinin etiket hatalarını önleyecek şekilde güvenli ve kontrollü 
bir prosedürle yürütülmelidir. Tüm taşıma ve saklama, dağıtım ve kabul faaliyetleri 
yazılı prosedürler ve şartlar olarak tanımlanmalıdır. 

C1.9.1 Saklama
Tüm taşıma ve dağıtım işlemleri de dahil raf ömrü boyunca kan bileşenlerinin 

saklanmasını kontrol eden ve gerekli şartları sağlayan bir sistem oluşturulmalıdır. Sı-
caklık ve hijyenik şartlar sürekli denetlenmeli, uyarı sistemleri bulunmalıdır. Otolog 
kan ve kan bileşenleri ayrı bir yerde saklanmalıdır. 

C1.9.2 Dağıtım
Dağıtım öncesi kan bileşenleri gözle incelenmelidir. Dağıtımı yapan ve bileşeni 

alanı tanımlayan bir kayıt sistemi olmalıdır. Bir kan bileşeni, konuyla ilgili bir pro-
tokol olmadıkça ve geri verildiğinde uygun koşullarda saklandığı kanıtlanmadıkça 
tekrar dağıtılmak üzere geri alınmamalıdır. Kan bileşeninin tekrar dağıtımından önce 
bir kez daha incelendiği kayıtlarda gösterilmelidir. 

C1.10 Hizmet birimi güvenliği (biyogüvenlik de dahil)

Kan hizmet biriminde çalışanların, çevrenin ve birimde iken çalışanlar dışındaki 
diğer bireylerin korunması için temel güvenlik gereksinimleri tanımlanmış olmalıdır. 
Bu; biyolojik, fiziksel ve kimyasal risklerin analizi, risk analizine göre çalışmalar-
da uyulması gereken güvenlik önlemlerinin prosedürlerle tanımlanması, her bir risk 
için acil prosedürlerin belirlenmesi ve bunların uygulanması için gerekli malzemele-
rin temin edilmesi, çalışanların güvenli çalışma teknikleri, sorumluluklar, güvenlik 
talimatları, yangın ve doğal afetler de dahil acil durumlarda yapması gerekenler ko-
nusunda eğitilmesi ve mesleksel risklerin belirlenmesi konularını içermelidir. 
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C1.11 Kalitenin izlenmesi
Her kan ve kan bileşeni ve bileşenin kalitesini etkileyeceği düşünülen kritik sü-

reçler için koşullar belirlenmeli ve kabul kriterleri tanımlanmalıdır. Her bir kritik sü-
reç için tanımlanan kabul kriterlerinin karşılandığını dokümante eden somut veriler 
içermelidir. Kan hizmet biriminde, hizmet kapsamına uygun olarak; kanın toplanma-
sı, kan ve kan bileşenlerinin işlenmesi, ara depolama ve ara taşıma, karantina ve kul-
lanıma sunma, saklama ve dağıtım için istenen şartların ve her sürecin karşılandığını 
gösteren veriler bulunmalıdır.  

C1.12 Kalite kontrol
Kan hizmet biriminde yürütülecek kalite kontrol işlemleri önce tanımlanmalı; ta-

nımlandıktan sonra, kullanılmadan önce doğrulanmalıdır. Kan ve kan bileşenlerinin 
kalite kontrolü, tanımlanmış bir örnekleme planına göre yürütülmelidir. Testler, rea-
gen ve test kiti üreticilerinin talimatlarına uygun şekilde çalışılmalıdır. Çalışmaların 
kaydı, sonradan incelendiğinde test(ler)in sonuç hesaplaması, cihaz kalibrasyonları, 
internal kontrol sonuçları gibi ek verilerin girişlerine ve kontrol edilmesine olanak 
verecek şekilde düzenlenmelidir. Kalite kontrol sonuçları periyodik olarak gözden 
geçirilebilmelidir; bununla ilgili bir prosedür tanımlanmış olmalıdır. 

Belirlenmiş kabul kriterlerini karşılamayan kalite kontrol testi sonuçlarında, o 
bağışa ait kan ve kan bileşenlerinin karantinada tutulacağı ve ilişkili kan örneklerine 
ileri (-tekrar ve kalite kontrol testinin kabul kriterlerini karşıladığı bir çalışma ile) 
inceleme yapılacağı ve bunların dokümante edileceği açıkça tanımlanmalıdır. 

Test sürecinin performansı, dış kalite yeterlilik testleriyle ilgili uygun bir progra-
ma katılımla düzenli olarak değerlendirilmeli, uygunsuz sonuçlarda düzeltici önleyi-
ci çalışmalar yapılmalı ve tüm süreç dokümante edilmelidir. 

C1.12.1 Mikrobiyolojik tarama testleri
Mikrobiyolojik tarama testlerinin tüm süreçlerine ilişkin SİP’ler bulunmalıdır. 

Bu süreçlerde görülebilecek aksaklıkların çözüm yolları da bu prosedürlerde yer 
almalıdır (cihaz arızaları, otomasyonda aksaklıklar, internal kontrol örneklerinde 
kabul kriterlerinin karşılanmaması vb.). Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılma-
sında kullanılan tüm cihazların yönetimine ilişkin prosedürler bulunmalıdır. Bunlar 
cihazların envanter kayıtları, temizlik, periodik bakım, kalibrasyon ve arıza gide-
rim işlemlerinin uygun şartlarda yapılmasını ve devamlılığını sağlamalıdır. Tıbbi 
cihazların envanter kaydında laboratuarda bulunan tüm tıbbi cihazların adı, markası, 
modeli, seri numarası, yaşı, temsilci firma ve hizmete giriş tarihi bulunmalıdır. Her 
bir cihazın bir yönetim dosyası olmalı; bu dosyanın içinde kullanım kılavuzu veya 
CD’si, test ve cihaza ait kalibrasyon sertifikaları ve kayıtları, kalite kontrol sonuçları, 
cihaz bakım formları, arıza bildirim formları, firma iletişim bilgileri, kullanıcı eğitim 
sertifikaları, laboratuar ortamının ısı ve nem takip çizelgeleri bulunmalıdır.

Bunlara ilave olarak çelişkili sonuçları çözmek, tarama testinde tekrarlayan re-
aktif sonuç saptanan kan ve kan bileşenlerinin tedavide kullanılmasını engellemek, 
bu bileşenleri ayrı bir ortamda saklamak ya da imha etmek için açıkça tanımlanmış 
prosedürler olmalıdır. 
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Uygun bir doğrulama testi yapılmalıdır. Doğrulanmış pozitif sonuçların varlığın-
da bağışçı bilgilendirilmeli ve uygun şekilde yönlendirilmelidir. 

Her kan bağışına ait örnekler, ileride test yapmaya olanak verecek şekilde -20 
°C’den düşük sıcaklıkta, en az 1 ml. miktarda, 2 ayrı tüpte, en az bir yıl süre ile 
kullanım amaçlı hazırlanan kan bileşenlerinden ayrı bir mekanda saklanmalıdır. Sak-
lanan örnekler test edildiğinde, kullanılan test prosedürü kullanılmış olan saklama 
koşulları için uygun olmalıdır. 

C1.12.2 İmmünohematolojik testler
İlk başvuran tüm kan bağışçıları, ABO-Rh (D) kan grubu ile klinik önemi olan 

beklenmedik eritrosit antikorları yönünden incelenmelidir. İlk başvuran bağışlardan 
hazırlanan tüm eritrosit süspansiyonlarının ABO-Rh (D) etiketlemesi bağımsız, iki 
ayrı ABO-Rh (D) testinin sonucuna göre yapılmalıdır. Son kan bağışında belirlenen 
ABO-Rh (D) kan grubu ile önceden tanımlanan kan grubu karşılaştırılmalıdır. Tu-
tarsızlık saptandığında o bağıştan elde edilen kan bileşenleri, sorun tam anlamıyla 
çözümlenene dek kullanıma sunulmamalıdır. 

İmmünohematolojik testler için tanımlanan kalite kontrol işlemleri, mikrobiyo-
lojik tarama testlerinde olduğu gibi; testlerin tüm süreçlerine ilişkin SİP’lerin hazır-
lanması, bu süreçlerde görülebilecek aksaklıkların çözüm yollarının da bu prosedür-
lerde anlatılması, cihazların yönetimine ilişkin prosedürler, her bir test için internal 
kontrol prosedürleri, her bir test için dış kalite yeterlilik programlarının yürütülmesi 
prosedürleri, uygunsuz sonuçlarda düzeltici önleyici çalışmaların yapılması prose-
dürü ve immünohematolojik testlerde elde edilen çelişkili sonuçları çözmek için ha-
zırlanmış prosedürleri (ABO kan grubu tanımlamasında, direkt ve karşıt gruplamada 
çelişkili sonuçlar elde edilmesi vb.) de içermelidir. 

C1.13 Sözleşme yönetimi
Bileşenlerin hazırlanması ya da test edilmesi gibi belirli işler kan hizmet birimi 

dışından sağlanıyorsa; durum, yazılı bir sözleşme ile açıkça tanımlanmalıdır. Kan 
hizmet birimi, yüklenicinin iyi uygulamaya ilişkin taahhüdünü garantileyecek şekil-
de, bu bölümde belirtilen ilgili hususları içeren bir sözleşme düzenlemelidir. Yük-
lenicinin süreçlerindeki değişiklikler kan hizmet birimine bildirilmelidir. Hizmet 
birimi, sözleşme yaptığı yükleniciye düzenli denetimler yapmalıdır. Bu hususlar, 
yapılan sözleşmede açıkça tanımlanmalıdır.

C1.14 Sapmalar, şikayetler, istenmeyen ciddi olay ve etkiler, geri çağırma, 
düzeltici ve önleyici faaliyetler

C1.14.1 Sapmalar
Standart dışı kan ve kan bileşenlerinin (örn. farklı gruptan transfüzyon, acil trans-

füzyon, vb.) kullanıma sunulması için, önceden oluşturulmuş uygunsuzluk sistemi-
ne göre tanımlanmış prosedür olmalıdır. Bu şekildeki bir kullanıma sunum kararı 
açıkça dokümante edilmeli, yetkili bir kişi tarafından onaylanmalı ve izlenebilirliği 
sağlanmalıdır. 
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C1.14.2 Şikayetler, istenmeyen ciddi olay ve etkiler 
Şikayetleri, istenmeyen ciddi olay ve etkileri dokümante edecek, hataya yol açan 

etkenleri dikkatle araştıracak ve gerektiğinde yinelenmesini önlemek üzere düzeltici 
faaliyetleri yürürlüğe sokacak sistemler oluşturulmalıdır. Bununla ilgili kan hizmet 
birimi, kendi yapısını ilgilendiren şikayet, istenmeyen ciddi olay ve etkiler ve hata 
tanımlarını yapmalı, bunları ortaya çıkaran sistemleri kurmalı, kontrol etmeli, izle-
meli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. 

C1.14.3 Kan bileşenlerinin geri çağrılması
Her kan hizmet biriminde ürünün geri çağrılma şartlarını değerlendirmekle gö-

revlendirilmiş; gerekli faaliyetleri başlatacak, düzenleyecek ve dokümante edecek 
bir kişi yetkilendirilmiş olmalıdır. Sorumlulukların ve yürütülecek faaliyetlerin ta-
nımları ile bu durumda verilecek rehberlik hizmetlerini içeren etkili bir geri çağırma 
prosedürü oluşturulmalıdır. Faaliyetler, önceden tanımlanmış sürelerde yürütülmeli, 
konuyla ilişkili tüm bileşenlerin izi sürülebilmelidir.

C1.14.4 Düzeltici ve önleyici faaliyetler
Tüm hata ve olaylar uygun şekilde dokümante edilmelidir. Bu süreç “gerçekleş-

mesi son anda önlenmiş” hataları da kapsamalıdır. Oluşturulan düzeltici ve önleyici 
faaliyet sistemi, mevcut ürün uygunsuzluğunun ya da kalite sorunlarının düzeltilme-
sini ve tekrarının önlenmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Ürün ya da kalite sorun-
larını düzeltici-önleyici faaliyet sistemi içinde çözebilecek yöntem ve prosedürler 
bulunmalıdır. Ayrıca  kalite verileri, düzeltici faaliyet gerektirebilecek ürün ve kalite 
sorunlarını ve önleyici faaliyet gerektirebilecek uygunsuz eğilimleri saptamak üzere 
periodik olarak analiz edilmelidir. 

C1.15 Özdenetim, tetkikler ve iyileştirmeler
Kan hizmet birimindeki uygulamaların kontrolü ve kalite yönetim sistemi ile 

uyumu açısından, düzgün ve düzenli özdenetim sistemleri ve iç tetkikler oluşturul-
malıdır. Bu işlem, bağımsız olarak kan hizmet birimi içindeki veya kan hizmet bi-
riminin bağlı bulunduğu kurum içindeki eğitimli ve yetkin kişiler tarafından onay-
lanmış protokoller uyarınca yapılmalıdır. Kan hizmet birimleri arasındaki tetkikler 
teşvik edilmelidir. 

İç ve dış tetkik sonuçları dokümante edilmeli ve yönetime rapor edilmelidir. Ra-
por sonuçlarına göre uygun düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 
Düzeltici ve önleyici faaliyetler dokümante edilmeli, sonuçları  izlenmeli ve uygu-
lama sonrasında etkinliği değerlendirilmeli ve uygunluğu yönünden yönetime rapor 
edilmelidir. 

Hizmet birimi yönetimi, sürekli kalite iyileştirmesine yönelik bir taahhütte bulun-
malıdır. Sürekli kalite iyileştirme süreci için gerekli veri girdisi; şikayetler, hatalar, 
denetimler, tetkikler ve öneriler gibi çeşitli kaynaklardan sağlanabilir. 
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BÖLÜM 2. 
EKİPMAN KONTROLÜ

C2. 1 Gereklilikler
Aşağıdaki durumlar ekipman performans değerlendirmesini gerektirir;
1. Yeni bir ekipmanın kullanımına başlanması
2. Ekipman fonksiyon değişikliği oluşturabilecek onarım, bakım veya ayarlama
3. Uygunsuz performansla ilgili kuşku oluşması
Laboratuvar Ortamı ile ilgili gereklilikler şunlardır;
1. Sağlık mevzuatına uygunluk
2. Güvenlik mevzuatına uygunluk
3. Kolay temizlenebilirlik
4. Nem ve sıcaklık kontrolü
5. Ortam havasının temizliği

C2.2 Ekipman Performans Değerlendirmesi
 Ekipmanın kullanım amacına uygun nitelikler taşıdığı belgelenir ve performansı 

değerlendirilir. Kurulum aşamasında ekipmanın amacına uygun nitelikler taşıdığını 
gösteren belgeler şunlardır;

• Kurulan ekipmanın, mühendislik çizimi, şartname vb. uygunluğunun kontrolü;
• Elektrik sisteminin uygunluğu (kablolar, tesisat, UPS, vb);
• Tedarikçiden kullanım ve çalışma kılavuzlarının, bakım gerekliliklerinin sağ-

lanması ve karşılaştırılması (yedek parça listesi dahil)
• Güvenlik gereklilikleri;
• Kalibrasyon gereklilikleri;
• Donanım ve yazılım kurulumu, yedekleme ve ara yüz bağlantıları;
• Çevresel koşullar (sıcaklık, nem gibi).
Cihazın çalışma amacına uygun nitelikler taşıdığını gösteren belgeler şunlardır;
• İşlem parametreleri ve kontroller;
• Ekipmanın ve testin kontrolü ile ilgili ek testler;
• Bazen, “kritik” olarak da adlandırılan, alt ve üst sınırları kapsayan durumları 

içeren testler;
• Veri bütünlüğü ve güvenliği, yedekleme ve kurtarma raporlarının oluşturulma-

sı;
• Kalibrasyon;
• Kullanım, kalibrasyon ve bakım için işletim prosedürleri;
• Kullanıcı eğitimi



166 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

Yöntem; standart örnekler kullanılarak, işlem, sistem ve ekipmanın doğru çalıştı-
ğını gösteren testlerdir. Bu testler;

• Eğitimli farklı kullanıcılar devreye girdiğinde tekrarlanabilmeli,
• Alt ve üst sınırları kapsayan durumları içermelidir. 
Kullanıcı irtibat bilgilerini içeren referans listesi verilmelidir.

C2.3 Validasyon Uygulamaları
 Ekipman kalibrasyon programlarının, bakım programlarının ve izlem program-

larının; periyodu belirlenmeli, dokümante edilmeli, izlenebilir olmalı, sonuçlar ana-
liz edilmeli ve raporlandırılabilmelidir. Ekipman işletim (kullanma) talimatları ha-
zırlanmalıdır. Risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sorun gidermede, beklenmeyen 
durumda standart davranış planı oluşturulmalıdır. Sistem çalışmasının yedek planı 
yapılmalıdır. Her ekipman değişiminde doğruluk testleri ve kalibrasyonlar tekrarlan-
malıdır. Personel ekipman eğitimi için eğitim planları olmalı, eğitimin verildiğine 
dair dokümanlar bulunmalı ve personel sertifikasyonu sağlanmalıdır. Her tedarikçi 
için ayrı ayrı alınan hizmetin gözden geçirme planları olmalı ve hizmetin yeterlili-
ği test edilmelidir. Periyodik gözden geçirme süreci planlanmalı ve oluşturulmalı; 
dokümante edilmeli ve sapmalar, problemler olduğunda alınacak önlemler tanım-
lanmalıdır.

C2.4 Ekipman Test Sonuçlarının İzlenmesi
Tekrarlanabilirlik kontrolü, bir referans standardı test ederek doğruluğun göste-

rilmesidir. Çalışma standartları belli aralarla tekrarlanarak gün içinde oluşan sapma-
lar sayısal değerler olarak bir grafikte gösterilmelidir. Ayrıca, kalitatif değerler için 
kontroller periyodik test edilmelidir.

C2.5 Ekipman Kontrollerinde Asgari Gereklilikler 
Sayfa 167’deki tabloya bakınız.
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Ekipman Kontrol Yöntemi Kontrol Sıklığı Kontrolü 
Gerçekleştiren

Kan saklama dolabı, 
Soğuk oda, Derin 
dondurucular 

Grafik kaydediciye ek 
olarak, uygun alt ve üst 
sıcaklık sınırları için sesli 
ve görsel alarm

Her gün Teknisyen

Laboratuvar 
buzdolabı, Dondurucu, 
İnkübatörler, Su 
banyoları

(a) Termometre Her gün Teknisyen

(b) Hassas Termometre 6 ayda bir Teknisyen

Kan torbası santrifüjü Hassas RPM ölçere ek 
olarak hız, ivmelenme 
ve yavaşlamayı ölçen 
kronometre

En az yılda bir Mühendis

Termometre Her gün Teknisyen
Masa üstü santrifüj RPM ölçere ek olarak 

hız, ivmelenme ve 
yavaşlamayı ölçen 
kronometre

İhtiyaca göre Teknisyen

Antiglobulin test için 
otomatik yıkayıcı

Anti-D ile duyarlanmış 
hücreler

Her çalışmada Teknisyen

Hemoglobin fotometre Kalibrasyon standart Hb 
kalite kontrol örneği

Her gün, ayda bir Teknisyen

Hücre sayıcılar Kalibrasyon: referans 
örnek

Her gün Teknisyen

Sapma: çalışma standardı Teknisyen
Otomatik pipetler Boya veya izotopla 

işaretli protein
En az yılda bir Teknisyen

Terazi Analitik-kontrol 
ağırlıkları
5 mg-100 g

6 ayda bir veya
Her yer 
değiştirildiğinde

Teknisyen

Ön-kontrol ağırlıkları 100 
mg-100 g

pH ölçer Kontrol solüsyonları
pH 4-7, 7-10

Her kullanımda Teknisyen

Trombosit ajitatörü Termometre Her gün Teknisyen
Ajitasyon sıklığı Ayda bir

Kan alma çalkalama 
cihazı

Tartma ve çalkalama 
kontrolü

2 ayda bir Mühendis

Yaylı terazi Tartı kontrolü Ayda bir Mühendis
Steril hortum 
birleştirme cihazı

Gerilim testi ve görsel 
muayene

6 ayda bir Mühendis

Standardize gerilim 
kuvveti veya basınç testi

Kan nakil kabı Valide bir transport 
sistemi kullanılmıyorsa 
minimum/maksimum 
termometre veya bir ısı 
kayıt cihazı 

Her kullanımda 
(özellikle 
kabulde)

Teknisyen
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BÖLÜM 3. 
VERİ İŞLEME SİSTEMLERİ

C3.1 Genel Kriterler
Güncel yazılım mühendisliği ilkeleri ile hazırlanmış olmalıdır. On-line perfor-

mans testlerini içermelidir. Hizmet birimi, bilgi sistemi satın almadan önce, gerekli-
likler listesi hazırlanmalıdır. Yazılımcı, yasal gereklilikler ve yeterlilikler yönünden 
incelenmelidir. Kullanıcı ve yazılımcı sorumlulukları bir sözleşme ile belirlenmeli-
dir.

C3.2 Bilgi Sistemi Dokümantasyonu
 Dokümanlarda ayrıntılı özellikler (altyapısal gerekliliklerle birlikte donanım, 

yazılım, cihazlar) belirlenmelidir. Bilgi sistemi işleyişine ait tüm şekil ve şemalar 
(arayüzler, network data hatları, girdi-çıktı formatları, veri tabanı yapıları) belirlen-
melidir. Bilgi Sistemi SİP’ leri oluşturulmalıdır (rutin işlemler prosedürü, bakım pro-
sedürleri tanısal prosedürler iş gücü hesaplamaları sorun ve olağanüstü durum prose-
dürleri yetkilendirme prosedürleri yedekleme ve veri güvenliği prosedürleri eğitim 
prosedürleri). Bilgi sisteminin kullanımıyla ilgili eğitim programı oluşturulmalıdır 
(Dokümantasyon ve Kılavuzlar).

C3.3 Bilgi Sisteminin Test Edilmesi
 Kullanıcı tarafından yapılan test işlemi aşağıdaki unsurları içermelidir:
• Donanımla uyumlu çalışma
• İşletim sistemi yazılımı ile uyumlu çalışma
• Diğer laboratuar sistemlerine veri aktarımı
• Barkod tarayıcılarının uyumu
• Basılı raporların doğru ve uygun biçimi
• Personelin eğitildiğinin ve sistemi doğru kullandığının kontrolü
• Maksimum performans testi: En yoğun zaman ve maksimum kullanıcı sayısı 

ile

C3.4 Bilgi Sisteminin Bakımı
 Bilgi sisteminin bakımı aşağıdakileri içermelidir;
a. Veri tabanı denetlenmesi (verilerin doğruluğu, depolanması, istenmeyen kayıt-

ların belirlenmesi)
b. Sistem yedeklenmesinin rutin yapılması
c. Veri tabanı güvenliği 
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• elektronik şifrelerin periyodik düzenlenmesi
• tüm veri değişikliklerinin kayıtlarının oluşturulması
• anti-virüs programlarının kullanımı
• yönetici güvenlik erişimlerinin kontrol edilmesi
• kullanıcı yetki seviyelerinin belirlenmesi
d. Veri arşivlemesi 
• periyodik yapılmalı
• en az yılda bir kez erişim yönünden değerlendirilmeli
a. Prosedürlerin hazırlanması
• Veri tabanındaki uyumsuzlukların araştırılması ve düzeltilmesi;
• düzeltici faaliyetlerin yapılması;
• Problemler, hata ve alarmların raporlanması, dokümante edilmesi ve eğer gere-

kiyorsa düzeltilmesi;
• Sistem arızası veya elektrik kesintisi durumunda elle yapılan işlemler

C3.5 Bilgi Sistemi Kalite Güvencesi
 Hataları denetlemelidir. Tüm dokümanlar doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu amaç-

la; performans testleri, rutin bakımlar, değişiklik işlemleri, veri bütünlüğü kontrolle-
ri, hata analizleri ve işlemci yeterliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili düzenli tetkikler 
yapılmalıdır.
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BÖLÜM 4 
KAYIT TUTMA

C4.1 Kayıt türleri:
 Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar 2 kategoriye ayrılır:
  A. Kalite Kontrol Kayıtları:
a. Acil olarak düzeltme gerektiren kayıtlar
b. İstatistiksel olarak izlenmesi gereken sonuç kayıtları 
  B. Yönetim ve Organizasyon Amaçlı Kayıtlar: Kalite kontrol kayıtları dışında 

kalan ve hizmet birimlerinde kalite kontrolle ilgili olmayan kayıtlardır. Belirtilen 
sürelerde saklanır (Bknz.: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Ek-5). Bunlar:

a. Rutin çalışma kayıtları: 30 yıl  
• Mikrobiyolojik tarama testi kayıtları: 30 yıl 
• Giren-Çıkan kan kayıtları: 30 yıl 
• İmha kan kayıtları: 30 yıl
b. Bağışçıların kan grubu kayıtları: 30 yıl 
c. Hastaların kan grubu kayıtları: 30 yıl 
d. Çapraz karşılaştırma kayıtları (C/T oranları): 15 yıl 
e. Çıkış yapılan kan ve kan bileşenleri istatistikleri: 15 yıl 
f. Geri çağrılan kan-kan bileşenleri istatistikleri: 15 yıl 
    Her iki tür kayıtların nelerden oluşacağı kanunda belirtilen hizmet birimlerinde 

yapılan uygulamalar kapsamında değerlendirilir. Buna göre:

C4.2 Kayıtların genel özellikleri:
a. Bütün kayıtların yönetmelik hükümlerinde belirlenen süreler kadar saklanması 

zorunludur.
b. Kayıtların içerdiği verilerin güvenliği hususunda Sağlık Bakanlığının “Veri 

Güvenliği” ne ait ilgili mevzuatında belirlenen hükümler çerçevesinde gerekli ön-
lemler alınır. 

c. Kayıt sistemi kan bağışçısından alıcıya kadar bütün süreçleri kesintisiz olarak 
kapsamalıdır (hazırlanan her kan ve kan bileşeninin izlenebilirliği ilkesi esastır).

d. Kalite kontrol kayıtları, işlemi veya testleri yapan kişi veya kişilerin kimliğini 
içermelidir.

e. Yapılan her düzeltici faaliyet kaydedilmeli, kayıtlarda düzeltme yapma ihtiyacı 
ortaya çıktığında orijinal kayıt silinmemeli, okunaklı biçimde korunmalıdır.

f. Laboratuar test sonuçları gibi önemli verilerin elle girişi yetkili ikinci bir kişi-
nin bağımsız onayını gerektirir.
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g. Kalite kontrol kayıtları bir üst denetleyici tarafından imzalanmalıdır.
h. Bazı kayıtlar önemine binaen geriye dönük hızlı tespiti sağlayacak şekilde itina 

ile tutulmalıdır. Bunlar:
• Her hastanın transfüzyon öyküsü (transfüzyon endikasyonu, kullanılan kan bi-

leşeninin kaydı dahil)
• Bağışçı kimliği
• Her bağışçının kan bağış geçmişi
• Bağışçıdan elde edilen tüm bileşenlerin son hali (Alıcıların kimliği dahil)

C4.3 Hizmet birimlerine özel kayıtlar
C4.3.1 BKM’indeki kayıtlar
 
C4.3.1.1 Acil olarak düzeltme gerektiren kalite kontrol kayıtları:
 Kalite kontrola ait süreçlerde hemen veya acil olarak düzeltilmesi gerekli olan 

kayıtlardır. Bunlar kanın toplanması, kan bileşenlerinin hazırlanması, mikrobiyolojik 
tarama testlerinin yapılması, kan grubu serolojisine ait laboratuar tetkikleri aşamala-
rında kalite kontrol uygulamaları sırasında ortaya çıkan ve acil olarak düzeltme ge-
rektiren kayıtlardır. Bu kayıtların tutulmasında farklı bir prosedür uygulanmalıdır.

C4.3.1.2 İstatistiksel olarak izlenmesi gereken sonuç kayıtları: 
Bu kayıtlar aylık, 3 aylık ve 12 aylık periyotlar halinde tutulmalıdır: 
• Kan bağışçılarının reddi/iptali (sayı, neden)
• Bağışçı reaksiyonları (sayı, cinsiyet, yaşı, reaksiyon türü)
• Yarıda kalan bağışlar (sayı, türü)
• Mikrobiyolojik tarama testlerindeki pozitiflikler (sayı, türü, nedenleri)
• İmha edilen kan ve kan bileşenleri (sayı, türü, nedenleri)
• Son kullanma tarihi geçen kan ve kan bileşenleri (her biri için son kullanma 

tarihi geçenlerin kullanılabilir olanlara oranı)
• Transfüzyon komplikasyonları- Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar dahil) 

(sayı, türü)
• Şikayetler (sayı, kaynak, tür)
• Kayıt hataları (sayı, tür)

C4.3.2. TM’ndeki kayıtlar
Bölge Kan Merkezindeki kayıtlar ile aynıdır. (Bölgesel kan merkezinden ihtiyaç 

duyulan kan ve kan bileşeni temin edilemediği acil durumlarda kan bağışı yapılaca-
ğından kan bağışı işlemlerine ait kayıtları da kapsar).
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D

KAN BAĞIŞÇISI 
SEÇİMİ VE İZLEMİ

(OTOLOG TRANSFÜZYON UYGULANACAK 
KAN BAĞIŞÇILARI DA DAHİL)

KISIM D
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BÖLÜM 1. 
BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER

D1.1 Amaç
Kan bağışçısı seçiminin iki amacı vardır: 
1. Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan 

korumak; 
2. Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı ilaçların yan 

etkisinden veya diğer tıbbi durumlardan korumak. 

D1.2 Genel İlkeler
1. Tedavi amacıyla kullanılacak kan, yalnızca sağlıklı kişilerden alınabilir. 
2. Bağışçıların tam bir tıbbi ve fizik muayenelerinin yapılması pratik olarak 

mümkün değildir.  Bağışçının görünümüne,  tıbbi geçmişiyle ilgili basit sorulara 
verdiği yanıtlara,  genel sağlık durumu ve yaşam tarzına,  temel laboratuar testlerine 
güvenmek gerekmektedir.

3. Bağışçı anamnezi bağışın yapılacağı gün “kan bağışçısı seçim kriterleri” kul-
lanılarak konuyla ilgili uygun eğitim almış bir kişi tarafından, doktor denetim ve 
sorumluluğunda değerlendirilmelidir.

4. Kan toplamaktan sorumlu olan hizmet birimleri ve gezici ekiplerde, kan ba-
ğışçılarından ve bağışçı bakımı ve seçiminden sorumlu, konuyla ilgili eğitim almış 
doktor bulunmalıdır. Bu kişilerin sorumluluğu her kan alma oturumunda hazır bu-
lunmaktır.

5. Tedavi amaçlı kan vermek için başvuran hastalar kabul edilmez.
6. Uzun sürede bitkinlik ve yorgunluğa neden olan meslekler kan bağışçıları için 

zararlıdır ve bunlar ancak bu işi yapmadıkları zaman kan verebilirler. Örneğin: tren 
makinistleri, ağır yük veya otobüs şoförleri, ağır iş makinesi veya vinç operatörleri, 
işleri gereği portatif merdiven veya şantiye iskelesine tırmanmak zorunda olan kişi-
ler, yer altında çalışan madenciler. 

7. Kan bağışı yapılan günlerde ağır hobilerle uğraşılmamalıdır. Örnek; planörcü-
lük, kas gücüyle uçuş, araba ve motosiklet yarışı, dağcılık, dalgıçlık v.s. 

D1.3 Kan Bağışçısı Uygunluğun Değerlendirilmesi İle İlgili İlkeler 
1. Kan bağışçısı ve kanı alacak kişinin güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmek 

için bağışçıların her başvuruda klinik olarak değerlendirilmesi gerekir.
2. Her bağışçının “bağışçı seçim kriterleri”ne uygun olarak değerlendirilmesi 
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gerekir. Bunun için ilk olarak her kan bağışçısı formları doldurup standart soruları 
yanıtlamalıdır. Bu sorular bağışçının genel sağlık durumu, yaşam şekli, geçmişteki 
tıbbi öyküsü ve kullandığı ilaçlar ile ilgilidir. 

3. Kan merkezlerinde çalışan personelin bir görevi de bağışçıları kan alma konu-
sunda ve riskleri hakkında bilgilendirmektir. Bağışçıların sorgulama ve sağlık kont-
rollerinin ne amaçla yapıldığını anlamaları gerekir. 

4. Bağışçılara sağlıkları ve yaşam şekillerine yönelik mahrem sorular sorulur 
ve bunlar gizli tutulur. Bu nedenle kan bağışından önce görüşmeler başka kişilerin 
duyamayacağı bir ortamda yapılmalı ve bağışçı, verdiği bilgilerin gizli tutulacağı 
konusunda ikna olmalıdır. Görüşmelerde yardımcı olması amacıyla, özellikle bağış-
çının akrabası veya tanıdığı olan, üçüncü kişiler bulunmamalıdır; çünkü bu kişilerin 
yanında alınacak mahrem bilgilerin doğru olma garantisi yoktur. 

5. Formları okuyamayan bağışçılara formun içeriği konusunda bilgi verecek ve 
bu amaca yönelik uygun eğitim almış bir personel yardımcı olmalıdır.

D1.4 Kan ve Kan Bileşeni Bağışlayacak Olanların Bilgilendirilmesi
(Bkz EK D1.1)
Bilgilendirme aşağıdaki basamakları içermelidir:
1. Halkın anlayacağı dilde yazılmış olan kan, kan bağış işlemi, kan bileşenleri ve 

bunların hastalara yararlarının anlatıldığı ve dikkatlice hazırlanmış eğitim materyal-
leri

2. Hem allojenik hem de otolog bağışlarda niçin tıbbi özgeçmişin sorgulandığı, 
verilen kanların test edilmesi ve bilgilendirilmiş onamın neden alındığının anlatıl-
ması

3. Allojenik bağışlarda kendi kendini ret kriterleri, geçici ve kesin ret nedenleri 
ve kanı alacak olan hasta açısından belirgin bir risk olduğunda niçin kan veya kan 
bileşeni bağışlamaması gerektiğinin anlatılması

4. Otolog bağışlarda, kişi açısından gerek verici ve gerekse alıcı olarak sağlık 
yönünden bir risk varsa niçin kan ve kan bileşeni bağışı yapılamayacağının anlatıl-
ması

5. Kişisel bilgilerin korunması ve bağışçının kimliği, sağlık durumu ve test so-
nuçlarının gizli tutulacağına dair bilgilendirme

6. Sağlıklarına zarar verecekse kişilerin niçin kan vermemeleri gerektiğinin an-
latılması

7. Allojenik veya otolog bağış işlemlerinin doğası ve eşlik eden riskler hakkında 
detaylı bilgi verilmesi 

8. Otolog transfüzyonlarda alınacak kanın ihtiyacı karşılamayabileceğinin anla-
tılması

9. Bağış yapacak olan kişiye istediği zaman, utanmadan ve kendini rahatsız his-
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setmeden, vazgeçebileceği veya kendi kendine ret kararı verebileceğinin anlatılma-
sı

10. Bağışçıların, transfüzyon açısından risk teşkil eden olayları kan merkezinde 
niçin anlatmaları gerektiğinin açıklanması

11. Kan merkezinin, testlerde beklenenin dışında bir sonuç saptanırsa bağışçıyı 
bilgilendirmek gibi bir sorumluluğunun olduğunun anlatılması

12. Kullanılmayan otolog kan veya bileşenlerinin niçin imha edilip başka hasta-
larda kullanılmadığının anlatılması

13. Kanla bulaşabilen enfeksiyon tespit edildiğinde alınan kanın imha edilip ba-
ğışta bulunan kişiye kesin ret verileceğinin söylenmesi

14. Bağışçıların istedikleri zaman soru sorabileceklerini bilmesi
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BÖLÜM 2. 
KAN BAĞIŞINDA YAPILMASI GEREKENLER

D2.1 Bağışçının Kimliğinin Belirlenmesi (Bkz EK D1.2)
1. Bağışçılar isim-soyisim, doğum tarihi (gün/ay/yıl), TC kimlik numarasını içe-

ren bir kimliği ve kalıcı adres bilgilerini vererek kendilerini tanıtmalıdır. Aksi takdir-
de bağış için kabul edilmezler.

2. Türkiye’de ikamet eden yabancılar da kan bağışında bulunmak isteyebilirler. 
Bu kişilerden kan bağışlamak için uygun olanların bilgilerinin sağlıklı tutulabilmesi 
için “Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yö-
netmelik” hükümlerine göre verilen kimlik numarası kayıt edilerek işlem yapılma-
lıdır (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa bağlı olarak çıkartılmış Türkiye’de 
Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Resmi Ga-
zete 20 Ekim 2006 Sayı: 26325). Bu yönetmelik hükümlerine bağlı olmayan ancak 
ülkemizde görevli olarak bulunan diplomatik misyon mensuplarının kan bağışçısı 
olması durumunda çalıştıkları temsilcilikler bazında kayıt yapılır. Türkiye’de ika-
meti olmayan yabancılardan (turistler vb) izlenebilirliğin sağlanamaması nedeniyle 
kan bağışı kabul edilmez.

3. Bağışçının kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz kaydedilmeli ve bağış kayıtla-
rına aktarılmalıdır.

D2.2 Bağışçı İmzası
Bağışçının sağlık öyküsünü almakla yükümlü olan kişinin de imzaladığı sorgula-

ma formu bağışçı tarafından da imzalanmalıdır. Bu imzanın anlamı şudur:
1. Bağışçı verilen eğitim materyallerini okumuş ve anlamıştır.
2. Soru sorma imkanı bulmuştur.
3. Sorduğu tüm sorulara tatminkar cevaplar verilmiştir.
4. Bağış işlemine geçmek üzere bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır.
5. Otolog transfüzyonlarda, alınan kanın veya bileşeninin planlanan girişim için 

yetmeyebileceği bilgisi verilmiştir.
6. Verilen tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilmiştir. 
D2.3 Bağışçının Yaşı
Bağışçıların yaşı 18 ile 65 arasında olmalıdır. İlk kez kan verecek olan bağışçı-

larda üst sınır 60 yaştır.  Özel durumlarda (örn. nadir kan grupları için) 65 yaş üstü 
sağlıklı bağışçılardan yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan alınabilir. (Bknz.; Kan ve 
Kan Ürünleri Yönetmeliği Ek-5)
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D2.4 Bağışçı Görünümü, Nabız ve Kan Basıncı
1. Venöz giriş bölgesinde lokalize egzema gibi herhangi bir lezyon olmamalıdır. 
2. Belirgin şekilde alkolün etkisinde olanlar ayılıncaya kadar reddedilmelidir. 
3. Yasadışı parenteral ilaç kullananlar veya şüphe uyandıranlar daimi olarak red-

dedilmelidir.
4. Bağışçılar tercihen kan bağışından en az iki saat önce tam bir öğün yemiş ol-

malıdır. 
5. Nabız ölçüldüğünde,  düzenli ve dakikada 50 ile 100 arasında olmalıdır.  
6. Kan basıncı pek çok etkene bağlı olarak değişmekle birlikte esasen sistolik 

basınç 180 mm Hg ve diastolik basınç 100 mm Hg’yı aşmamalıdır. 
D2.5 Bağış Sıklığı ve Bağışçının Hemoglobin Düzeyi
1. Tam kan bağışları arasında ideal süre 12 haftadır. Uygulanabilecek asgari süre 

8 haftadır. Bu sıklık hiçbir koşulda aşılmamalıdır. 
2. Her kan alınan hizmet biriminin, toplumun beslenme alışkanlığını dikkate 

alarak, rutin hemoglobin veya hematokrit değerlendirmesi yanında, gerektiğinde 
bağışçıları demir eksikliği yönünden de izleyerek bağış sıklığını belirlemesi öneri-
lir. Ayrıca; düzenli bağışçı listesinin yeterli olabilmesi için bağışçıların belirlenmiş 
maksimum miktarlardan daha az sıklıkla (genellikle erkekler için yılda dört, kadınlar 
için yılda üçü geçmeyecek şekilde) kan vermesi önerilir;  Böylece bağışçılarda faz-
ladan izlemi gerektirecek bir durum ortaya çıkmamış ve olağanüstü durumlarda da 
yararlanılabilecek esnek bir sistem sağlanmış olur. 

3. Kan bağışlamanın düzenli bağışçılarda demir eksikliğine neden olabildiği bi-
linmektedir. Bağış öncesi hemoglobin ölçümüyle bu problem gösterilemeyebilir. Bu 
durum, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar için önemli olabilir. Kan hizmet 
birimleri, bu problemi en aza indirmek ve bağışçı sağlığını korumak için gerekli 
önlemleri almalıdır. Bu önlemler, demir seviyesini değerlendiren testlerin yapılması, 
demirden zengin diyetle beslenmenin önemini vurgulayan bağışçı eğitim materyal-
lerinin hazırlanması, bağış sıklığının demir seviyesine göre ayarlanması ve uygunsa 
proflaktik ilaçlarla diyet demirinin takviyesini kapsar. Aynı zamanda, kan hizmet 
birimleri tarafından düşük hemoglobin düzeyi nedeniyle reddedilen çoğu sağlıklı 
bağışçı, demir düzeyleri yeterli hale geldiğinde bağış programına yeniden girebilme-
lidir. Bu nedenle, demir eksikliği problemiyle mücadele edilmesi, bağışçı sağlığının 
sürdürülmesine ve yeterli kanın teminine katkıda bulunur.

4. Kan bağışı için kabul edilir minimum hemoglobin düzeyi, erkeklerde 13,5 g/dl 
ve kadınlarda 12,5 g/dl olmalıdır.

D2.6 Bağışlanacak Kan Hacmi
Eritrosit süspansiyonu hazırlamak üzere yapılacak kan bağışının hacmi antikoa-

gülan solüsyon hariç 450 mL ± %10’ dur. Kan, planlananın %13’ünden fazla alın-
mamalıdır. 
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BÖLÜM 3. 
BAĞIŞÇILARIN ANAMNEZİ

D3.1 Genel Bilgiler (Bkz EK D1.3)
1. Bağışçılar, verilen tüm bilgileri ve sorgulama formunu açıkça anlamalı ve kan 

alınması, test uygulanması ve hastaların yararına kullanılacağını onayladıkları stan-
dart formu imzalamak zorundadır. Belirtilen tüm durumlar, tam açıklığa kavuşana 
kadar, hekim ile tartışılmalı, sorgulamayı yapan kişi için verilen yanıtlarla ilgili ke-
sin ve açık talimatlar uygulanmalıdır.

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

3. Tüm bağışçılara, kan alacak olan hastaların risk altında oldukları söylenmelidir 
ve bu nedenle geçirdikleri hastalıkları belirtmeleri istenir.

4. Bağışçı seçiminden sorumlu olan tıbbi personel görüşme yaptığını formu im-
zalayarak teyit etmek zorundadır. Kalıcı veya geçici ret nedenleri bağışçılara izah 
edilmeli ve kayıt edilmelidir.

D3.2 Bağışçının Ret Edilmesi
D3.2.1 Temel İlkeler
1. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden cinsel yaşamı yüksek risk oluşturan 

kişiler, kalıcı olarak reddedilmelidir. 
2. Sorgulama formu ve görüşme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağı-

daki kriterler izlenmelidir. 
3. Olağan dışı durumlar,  son kararı verme yetkisinde olan görevli hekime yön-

lendirilmelidir. Hekimin uygunluk hakkında herhangi bir kuşkusu olduğunda bağışçı 
reddedilmelidir.

4. Sadece sağlıklı kişilerin kan bağışçısı olarak kabul edileceği dikkate alınarak, 
ret kriterleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

• Kalıcı ret gerektiren durumlar;
• Tanımlanmış bir zaman aralığı için geçici ret gerektiren durumlar;
• Kişiye göre değerlendirilmesi gereken durumlar;
• Enfeksiyon hastalıkları.
D3.2.2 Kalıcı Ret Gerektiren Durumlar
Kalıcı ret gerektiren durumlar Tablo D3.2.2’de verilmiştir.
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Tablo D3.2.2 Kalıcı Ret Gerektiren Durumlar

DURUM AÇIKLAMA

Kanser/Malignite Malignitesi ya da bu tür öyküsü olanlar

Creutzfeldt-Jakob 
Hastalığı (CJH)

İnsan hipofiz hormon ekstreleri ile tedavi görmüş 
olanlar, 
Kornea, duramater alıcıları ya da 
CJH veya herhangi bir “bulaşıcı spongioform 
ensefalopati” için ailevi risk öyküsü olanlar

Diabet (DM) İnsülin tedavisi gerektiriyor ise

İlaçlar İntravenöz uyuşturucu kullanım öyküsü olanlar

Kalp ve Damar 
Hastalığı

Koroner hastalık, anjina pektoris, myokart enfarktüsü 
öyküsü,
Ağır kardiak aritmi öyküsü,  
Serebrovasküler hastalık öyküsü, 
Arteriyel tromboz 
Tekrarlayan venöz tromboz

Enfeksiyöz 
Durumlar

HIV 1/2, HBV, HCV taşıyıcıları
Babezyoz
Layşmanyoz (Kala-Azar)
Kronik Q ateşi, 
Trypanozoma kruzi (Şagas hastalığı)

Ksenotransplant 
Alıcıları

D3.2.3 Tanımlanmış Bir Zaman Aralığı İçin Geçici Ret Gerektiren Durum-
lar

Tanımlanmış bir zaman aralığı için geçici ret gerektiren durumlar Tablo 
D3.2.3.1’de verilmiştir.
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Tablo D3.2.3.1 Geçici Ret Gerektiren Durumlar

DURUM RET SÜRESİ
38 ºC üzeri ateş, grip 
benzeri tablo Semptomların bitimini izleyen 2 hafta

Diş çekimi Komplikasyon yok ise 12 hafta

Tropikal Hastalıklar
Açıklanamayan bir ateş ya da hastalık olmaması 
koşuluyla tropikal bölgeden döndükten sonraki 6 
ay

Cerrahi 12 Ay
Fleksibl aletlerle yapılan 
endoskopik biyopsi 12 Ay

İnokülasyon lezyonu 12 Ay

Akupunktur 12 Ay

Dövme 12 Ay

Delici Takılar 12 Ay
Mukozaya insan kaynaklı 
kan, doku veya hücresel 
transplant sıçraması

12 Ay

Kan bileşenlerinin 
transfüzyonu 12 ay

Gebelik 12 ay

Osteomyelit İyileşmeden sonra 2 yıl

Romatizmal ateş
İyileşmeden sonra 2 yıl
Kronik kalp hastalığı oluşmuşsa devamlı ret 
sebebidir

Epilepsi Tedaviden sonra, ataksız 3 yıl

Akut glomerülonefrit Tam iyileşme sonrası 5 yıl

İlaç tedavisi

İlaç kullanımının sebebi, bağışçı reddini 
gerektiren bir hastalığın habercisi olabilir. 
Bağışçı kabulü konusunda, kan alan hizmet 
biriminin tıbbi personeli tarafından onaylanmış, 
sık kullanılan ilaçların bir listesinin yapılması 
önerilir. Özellikle teratojenik etkisi kanıtlanmış 
ilaçları kullanan bağışçılar, ilacın farmakokinetik 
özelliklerine uygun süre boyunca reddedilir.

Aşılar Bakınız Tablo D3.2.3.2
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Tablo D3.2.3.2 Aşılanma ve Temas Durumunda Geçici Ret Süreleri

AŞILAR RET SÜRESİ

1. Atenue bakteri ve virüs aşıları:
BCG, sarı humma, kızamıkçık, kızamık, 
poliomyelit (oral), kabakulak, canlı 
atenue tifo aşısı, canlı atenue kolera aşısı

4 Hafta

2. Ölü bakteri aşıları:
Kolera, tifo,
Kapsüler polisakkarid tifo aşısı

Kişi iyi ise kabul edilir

3. İnaktif virüs aşıları
Poliomyelit (enjektabl), influenza Kişi iyi ise kabul edilir

4. Toksoid aşılar
Difteri, tetanoz Kişi iyi ise kabul edilir

5. Diğer aşılar

 Hepatit A aşısı Kişi iyi ise ve temas yok ise kabul 
edilir (bkz. 
sarılık ve hepatitler bölümü)

 Hepatit B aşısı Aşıya bağlı HBsAg yalancı 
pozitifliğinden sakınmak
 için 1 hafta

 Kuduz, kene ensefaliti Kişi iyi ise kabul edilir. Temas 
varsa 1 yıl sonra

D3.2.4 Kişiye Göre Değerlendirilmesi Gereken Durumlar
Bağışçılar, geçmişe ait veya güncel birçok tıbbi sorun belirtebileceklerinden bu-

rada en belirgin bazı örnekler ele alınmıştır. Bağış sonrası, enfeksiyonu işaret eden 
bulgu ve belirtiler gelişirse bağışçılar, kan hizmet birimine haber vermeleri konusun-
da bilgilendirilmelidir.  

Kişiye göre değerlendirilmesi gereken durumlar için örnekler Tablo D3.2.4’de 
verilmiştir.
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Tablo D3.2.4 Kişiye Göre Değerlendirilmesi Gereken Durumlar

DURUM AÇIKLAMA

Alerji Kanıtlanmış anaflaksi öyküsü olanlar bağışçı 
olarak kabul edilmemelidir.

Bronşit Ağır kronik bronşit bulguları olanlar bağışçı 
olarak kabul edilmemelidir.

Soğuk algınlığı Kendini iyi hissediyor ve asemptomatikse kabul 
edilir.

Otoimmün hastalıklar Birden fazla organ tutulumu kalıcı ret nedenidir.

Beta-Talasemi Taşıyıcısı Sağlıklı ve uygun hemoglobin düzeyine sahipse 
kan verebilir

Hipertansiyon
Sistolik kan basıncı 180 mm Hg veya diastolik 
kan basıncı 100 mm Hg’nın üzerinde ise bağışçı 
olarak kabul edilmez.

D3.2.5 Enfeksiyon Hastalıkları
D3.2.5.1 Temel İlkeler
1. Enfeksiyon hastalıklarında, genellikle belirtilerin kaybolmasından sonra en az 

iki haftalık bir ret dönemi uygulanmalıdır. 
2. Enfekte kişiyle temas var ise ret dönemi inkübasyon süresine eşit olmalıdır,  

bilinmeyen bir durumda ret süresi sorumlu hekim tarafından belirlenmelidir.
3. Yeni ortaya çıkan bazı enfeksiyon hastalıkları,  transfüzyon güvenliği için teh-

dit oluşturabilmektedir.  Riski azaltacak erken uyarı önlemleri, yeni ortaya çıkan 
kanıtla birlikte kısa zamanda uygulanmalıdır.   

4. Bağışçı seçim politikaları,   bir hastalığın görüldüğü coğrafi bölgelerde bulu-
nan bağışçıların riskini dikkate alarak uygun bir süre reddedilmelerini içermelidir. 

D3.2.5.2 Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS) ve HIV Enfeksi-
yonu

1. Tüm kan bağışçılarına HIV ve AIDS geçişi konusunda güncel ve doğru bilgiler 
sunulmalıdır; böylece güvenli olmayan cinsel ilişkisi veya enfeksiyona yol açabile-
cek diğer riskli davranışları olan kişiler kan bağışından vazgeçebilirler.  

2. HIV’lı kişilerin cinsel eşleri reddedilmelidir.

D3.2.5.3 Bruselloz (Doğrulanmış)
1. Tam iyileşmeden en az iki yıl sonrasına kadar reddedilir. 
2. Bağış, yalnızca plazma fraksinasyon amaçlı değerlendirilecekse test sonucu ve 

ret süresi kan hizmet birimi tarafından göz ardı edilebilir.
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D3.2.5.4 Şagas Hastalığı
1. Şagas hastalığı geçiren ya da geçirmiş olanlar kalıcı olarak reddedilmelidir. 
2. Hastalığın endemik olduğu bölgede doğanlar ya da bu bölgede kan almış olan-

lar, T.cruzi enfeksiyonu için valide edilmiş bir test ile negatif sonucu olmadıkça yal-
nızca plazma fraksinasyonu için bağışçı olabilirler.

D3.2.5.5 Sarılık ve Hepatitler
1. Bağışçılara, hepatit bulaşmasına ilişkin riskli davranışlar konusunda güncel 

bilgiler sunularak gerektiğinde kan bağışından vazgeçme fırsatı verilmelidir. 
2. On yaşından sonra sarılık ya da hepatit öyküsü olanlar kan bağışçısı olarak 

kabul edilemez.   
3. Hepatit B aşılamasının ardından, geçici bir HBsAg pozitifliği gözlenebileceği 

bilinmelidir. 
4. Hepatit B enfeksiyonu (akut ya da kronik) olan biriyle yakın ev içi teması 

bulunan kişiler, Hepatit B’li hastalarla doğrudan temasta bulunan hastane personeli,   
HBV’li kişilerin cinsel eşleri, aşı ile bağışıklandıkları gösterilmedikçe reddedilme-
lidir;

5. Hepatit C enfeksiyonu (akut ya da kronik) olan biriyle yakın ev içi teması 
bulunan kişiler, Hepatit C’li hastalarla doğrudan temasta bulunan hastane personeli,   
HCV’li kişilerin cinsel eşleri reddedilmelidir;

6. Hepatitli hastaların vücut salgıları ile doğrudan inokülasyon veya müköz 
membran teması olan hastane personeli 1 yıl süre ile ret edilir.

D3.2.5.6 Sıtma
Sıtma öyküsü olanlar, Son 6 ay içinde sıtma bölgesinde bulunmuş ve sıtmayla 

uyumlu fakat tanısı konmamış ateşli bir hastalığı olanlar, immünolojik testler yapılıp 
antikor negatif olduğu gösterilmedikçe ret edilir. 
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BÖLÜM 4. 
FARKLI BİLEŞEN BAĞIŞÇILARI İÇİN 

ÖZEL DURUMLAR

D4.1 Genel
1. Aferez bağışçılarının tıbbi bakımı ve izlemi, bu konuda özel olarak eğitim al-

mış bir hekimin sorumluluğunda olmalıdır.
2. İstisnai durumlar (sorumlu hekim tarafından karar verilen) dışında aferez ba-

ğışçıları, tam kan bağışı için gerekli genel kriterleri karşılamalıdır.
3. Orak hücre taşıyıcılarına bağış aferez işlemi uygulanmamalıdır.
4. Aşağıdaki durumlar özellikle sorgulanmalıdır:
• Anormal kanama atakları;
• Belirgin sıvı retansiyonu öyküsü  (özellikle steroid ve/veya plazma genişletici-

ler kullanılmışsa);
• Trombositoferezden önceki 5 gün içinde asetil salisilik asit içeren ilaçların alın-

ması
• Mide şikayeti öyküsü (steroidler kullanılacaksa –granülosit toplama vb-);
• Önceki bağışlarda istenmeyen ciddi reaksiyonlar;

D4.2 Bağış sıklığı ve alınacak maksimum eritrosit ve plazma miktarları

1. Toplanan hacim (antikoagülan hariç) her bir plazmaferez işlemi için tahmini 
toplam kan hacminin %16’sını aşmamalıdır. Toplam kan hacmi cinsiyet, boy ve ki-
loya göre hesaplanmalıdır. Alternatif olarak; vücut ağırlığının her bir kilosu için 10 
ml plazma toplandığında bu miktar kabaca tahmini toplam kan hacminin %16’sına 
eşit olacaktır.

2. Toplanan plazma hacmi  (antikoagülan hariç)  her seferde 750 ml’yi aşmama-
lıdır.

3. Bir bağışçıya yılda en fazla 24 plazmaferez işlemi yapılmalıdır. İki bağış ara-
sında en az iki hafta aralık bulunmalıdır.

4. Plazma,   trombositler ve/veya eritrositlerle birlikte alındığında toplam plazma,   
trombosit   ve   eritrosit   hacmi,   sıvı   replasmanı yapılmıyorsa, en fazla 650 ml 
(antikoagülan hariç) olmalı ve toplam kan hacminin %13’ünü aşmamalıdır.

5. Alınan toplam eritrosit miktarı,  teorik olarak bağışçı hemoglobinini 110 g/l 
veya 6.8 mmol/l’nin altına düşürmeyecek şekilde izovolemik duruma ayarlanmalı-
dır.

6. Bir plazmaferez veya bir tromboferez işlemi ile tam kan bağışı veya bir ünite 
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eritrosit aferezi  (beraberinde plazma ve/veya trombosit toplansın/toplanmasın) ara-
sındaki süre en az 48 saat olmalıdır. 

7. Tam kan bağışı,  aferezle eritrosit toplanması ya da aferez sırasında eritrositle-
rin geri verilememesi durumları ile eritrosit toplanmadan yapılan bir sonraki aferez 
işlemi arasında en az bir ay olmalıdır. Ardışık birer ünite eritrosit aferezi arasındaki 
süre tam kan bağışındaki süre ile aynı olmalıdır.

8. Tam kan bağışı ile 2 ünite eritrosit aferezi arasındaki süre en az 3 ay olmalıdır. 
İki ünite eritrosit aferezi ile tam kan bağışı ya da ikinci kez iki ünite eritrosit aferezi 
arasındaki süre ise en az 6 ay olmalıdır. Toplam yıllık eritrosit kaybı, tam kan bağış-
çıları için kabul edilenle aynıdır.

9. Otolog  2  ünite  eritrosit  aferezi  için  bağış  aralığının  kısaltılması, sorumlu 
hekimin takdirine bağlıdır.

D4.3 Plazmaferez bağışçıları için ek gereklilikler
1. Protein analizi: toplam serum veya plazma proteinlerinin ölçülmesi ve/veya 

elektroforez ve/veya özellikle albümin ve IgG’nin ölçümü gibi;  toplam protein 60 
g/l’den az olmamalıdır. 

2. Bu analizler, yılda birden az olmayacak şekilde uygun aralıklarla yapılmalı-
dır.

D4.4 Sitaferez bağışçıları için ek gereklilikler
1. Tromboferez için gereklilik: trombosit sayısı- 150 x 109/L’den düşük olan ki-

şilere rutin trombositaferez yapılmamalıdır;
2. Rutin olarak aferezle trombosit alınırken, işlem, iki haftada birden fazla yapıl-

mamalıdır. Özgül HLA/HPA sitaferez işlemlerinde bu aralık sorumlu hekimin yet-
kisiyle kısaltılabilir.

D4.5 Bir ünite eritrosit aferezi için gereklilikler (Tek başına ya da plazma ve/
veya trombosit ile birlikte)

1. Bağış öncesinde hemoglobin veya hematokrit ölçülmeli ve hemoglobin değeri 
tam kan bağışı için belirtilen değerlerde olmalıdır.

2. Trombosit ve/veya plazma ile birlikte eritrositin toplandığı işlemlerde alınan 
eritrositin toplam hacmi toplanan plazma hacminden çıkarılmalıdır.  Aynı işlem,  erit-
rosit alınmadan yapılan trombosit ve plazma toplama işlemleri için de uygulanır.

D4.6 İki ünite eritrosit aferezi için gereklilikler
1. Bağışçının tahmini kan hacmi 5 L üzerinde olmalıdır  (bu koşul genellikle obez 

olmayan 70 kg’nin üzerindeki kişilerde sağlanır). İki ünite eritrosit aferezi ile tam 
kan bağışı veya yine iki ünite eritrosit aferezi arasında en az 6 ay olmalıdır;

2. Hemoglobin, bağış öncesi ölçülmeli ve minimum değer >140 g/L ya da
3. 8.7 mmol/L olmalıdır (minimum hematokrit >0.42). Bağışçı güvenliği için ba-

ğış sonrası hemoglobin düzeyi 110 g/L ya da 6.8 mmol/L altına düşmemelidir;
D4.7 Tasarlanmış ve yönlendirilmiş bağışlar
Kan bağışının gönüllü, karşılıksız ve anonim bir işlem olmasına rağmen, bazı 

özel durumlarda tasarlanmış ve yönlendirilmiş bağışlara gerek duyulabilir. 
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D4.7.1 Tasarlanmış bağışlar
1. Tasarlanmış bağışlar,  tıbbi endikasyonlar doğrultusunda belirli hastalarda uy-

gulanır.   
2. Bu bağışlar aile bireylerini kapsayabilir,   fakat hastanın karşılaşacağı risklere  

karşı  uygulamanın  sağlayacağı  klinik  yararlar  hekim tarafından değerlendirilme-
lidir.

3. Olası durumlar:
a) Genel bağış kanlarıyla uygunluk testleri olumlu sonuç vermeyen nadir kan 

grubundaki hastalar;
b) İmmunomodülasyon veya immunoterapi amacıyla bağışçının özgül olduğu 

transfüzyonlarda;   örneğin böbrek nakli hazırlık işlemleri sırasında veya graft  ver-
sus   lösemi   etkisi   için   yapılan   lenfosit transfüzyonlarında.

c) Bazı alloimmun yenidoğan trombositopenisi olgularında; örneğin HPA uygun 
trombosit olmadığında ve IVIG tedavisinin yetersiz olması durumunda.

4. Ebeveyn kanının bebeklere transfüzyonu risksiz bir uygulama değildir. An-
neler,   bebeğin eritrosit,   trombosit ve lökosit antijenlerine karşı antikorlara sahip 
olabilirler ve bu nedenle anne plazması transfüze edilmemelidir. Babalar ise fetüse 
aktardıkları antijenler ve bu antijenlere karşı gelişmiş, anneden plasenta yoluyla be-
beğe geçen antikorların varlığı nedeniyle yenidoğanlara hücre bağışçısı olmamalıdır.   
Diğer taraftan; immünolojik olarak yeterli olsalar bile kısmi doku uyumu nedeniyle 
ebeveyn ve aile üyelerinden yapılan hücre transfüzyonu, artmış GVHD riski taşır.

D4.7.2 Yönlendirilmiş Bağışlar
Yönlendirilmiş bağışlar,   belirli hastalara diğer hastalar,   akraba veya arkadaşlar 

tarafından yapılan bağışlardır. Yönlendirilmiş bağış teşvik edilmemelidir.

D4.8 Otolog Tranfüzyon 
1. Otolog bağışlarda allojenik bağışlardaki kriterlere göre kan alınmalıdır ancak 

burada ret kriterleri farklıdır. 
2. İki ana ret nedeninden biri ciddi kalp hastalığı, (bu durumda kan merkezinin 

ortamı göz önünde bulundurulmalıdır ) diğeri de aktif bakteriyel enfeksiyondur.
3. Bu kanlar, kesin olarak kime ait oldukları belirtilip diğer allojenik bağışlardan 

ayrı yerde saklanmalıdır. 
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BÖLÜM 5. 
KAN ALMA

D5.1 Mekân seçimi 
1. Bağışçıların kaydedilmesi ve diğer gerekli olan verilerin işlenmesi için yeterli 

alan olmalıdır. 
2. Kolay erişilebilecek bir telefon bulunmalıdır.
3. Yerleşik kan hizmet birimlerindeki bağışçı salonu giriş katında bulunmalıdır.
4. Kişilerin bağış yapıp yapamayacaklarını belirlemek için gereken olanaklar 

sağlanmış olmalıdır.
5. Kan alma, kontaminasyon veya hata riski olmadan yapılabilmelidir.
6. Reaksiyon geçirenler de dahil olmak üzere bağışçılara sosyal ve tıbbi hizmet 

verilebilmelidir. 
7. Bağışçılar ve personel için yeterli sayıda oturma alanı bulunmalı, yoğun gün-

lerde sıraya girilebilecek alan olmalıdır.
8. Ekipman, reagen ve disposable malzemeler için depolama alanları bulunma-

lıdır.
9. Alınır alınmaz kan merkezi veya araçta bulunan uygun bir saklama birimine 

götürülmeyecekse, kan alma alanında kan ve bileşenlerinin saklanabilme imkânının 
bulunması gereklidir.

10. Kan alma işleminde kullanılacak cihazlar için uygun bir elektrik kaynağı bu-
lunmalıdır.

11. Beklenen iş yükünü karşılayabilecek yeterli çalışma alanı bulunmalıdır.

D5.2 Sağlık ve güvenlik ile ilgili faktörler
1. Kan alma işlemi yapılacak çalışma alanı bağışçı ve personel için güvenli, temiz 

ve rahat olmalıdır. 
2. Kan toplama alanı hizmet verilecek popülasyona mümkün olduğu kadar yakın 

olmalıdır. 
3. Yüklerin rahat boşaltılabilmesi için kan aracı kapılara yakın olan bir yere park 

edilmelidir. Personelin ekipmanları taşıyacağı zemin düzgün ve iyi ışıklandırılmış 
olmalıdır. Ekipmanların taşınacağı alanda tercihen merdiven bulunmamalıdır. 

4. Benzer bir güvenlik yaklaşımı bağışçılar için de uygulanmalı ve araçları için 
mümkün olduğu kadar çok park alanı bulunmalıdır. Bağışçılar için bina girişleri ve 
kullanılacak odayı işaret eden tabelalar asılmalıdır.

5. Ortamdaki mobilya ve ekipmanlar sıkışıklık oluşturmayacak şekilde yerleşti-
rilmelidir (sıkışık ortamlarda hata veya kaza riski artar), ortam rahat denetlenebilme-
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li, çalışma akışı rahat sağlanmalıdır.
6. Yangın çıkışlarının önünde engel olmamalı ve fonksiyonel durumda tutulmalı-

dır. Tüm personel yangın çıkışları ve yangın söndürücülerinin yerini bilmelidir.
7. Uygulanacak tüm işlemlerde ışıklandırmanın yeterli olması gereklidir. 
8. Elektrik kesintilerine karşı yedek ışık kaynakları bulundurulmalıdır.
9. Ortam kontrolünün sağlanması personelin elinde olmayabilir ancak ortamın 

fazla sıcak, fazla soğuk veya havasız olmaması için her türlü gayretin gösterilmesi 
gerekir. Kan araçlarında yardımcı ısıtma cihazları ve vantilatörler bulunmalıdır. Bu 
ekipmanlara planlı bir bakım programı uygulanmalıdır

10. Bağışçı veya personele içecek verilecek alan diğer alanlardan ayrı olmalıdır. 
Kullanılacak ekipmanın tehlike oluşturma olasılığı minimum düzeyde tutulmalıdır.

11. Kadın, erkek ve personel tuvaletleri bulunmalıdır. Temizliğin önemli olduğu 
işlemlerde çalışan personel için ellerini yıkayabilecekleri bir lavabo bulunmalıdır.

12. Çöplerin atılabileceği uygun imkânlar olmalıdır. Gezici araçlarda çöpler araç 
içinde uygun bir biçimde saklanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak atılmalı-
dır.

D5.3 Kanın alınması
1. Doğru ve güvenli kan alınması hekimin sorumluluğundadır.
2. Tüm hizmet birimleri kan alma ile ilgili SİP’lerini hazırlamak zorundadır; bun-

lar kan alımının tüm aşamalarını kapsamalıdır. Dokümanlar personelin kolayca ula-
şabileceği bir yerde ve güncel olmalıdır. 

D5.4 Etiketleme
1. Kan alma işleminden sorumlu personel her bağış için ayrı bir numara verilen 

etiketlerin bulunduğundan emin olmalıdır ve aynı numara bağış kaydında, kan torba-
ları ve test örneklerinin alındığı tüpler üzerinde de bulunmalıdır. Yanlış etiketleme-
nin önlenmesi ve aynı numaranın iki kez kullanılmaması için çok dikkatli olunmalı 
ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

2. Kan torbaları ve kan tüplerindeki etiketleme, hata olasılığını önleyecek şekilde 
düzenlenmelidir. Etiket bilgileri; en az isim, soy isim, doğum tarihi ve cinsiyeti içer-
meli veya barkod numarası ile bu bilgilere ulaşılabilir olmalıdır. Kan torbası ve kan 
örneğinin bulunduğu tüplerde, doğru etiketlemenin yapıldığından emin olunmadan, 
kan alma işlemine başlanmamalıdır. 

3. Kan torbaları, tüpler ve kan alma kayıtları asla ikinci bir defa etiketlenmeme-
lidir. 

4. Kullanılmayan numaralar tespit edilmelidir. Atılan etiketler yeniden kullanıl-
mamalıdır.

D5.5 Kayıtlar
1. Bağışçı ve bağış bilgilerini içeren kayıtlar 30 yıl süre ile saklanmalı; 
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2. Yetkili bir personel gerektiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşabilmeli; 
3. Bu işlemler yapılırken bağışçı mahremiyeti korunmalıdır. 
4. Bağışçı ve bağışlanan bileşenlerin tanınmasında optik okuyucuların (barkod 

okuyucuları) kullanılması da tavsiye edilmektedir. 

D5.6 Kan Alma Kayıtları
1. Kan alma işleminin uygulandığı yer, tarih, bağış numarası ve tüm bağışçıların 

kimlik bilgileri saklanmalıdır. 
2. Ret kararı verilen bağışçılara ilgili tüm detaylar kayıt altına alınıp nedenler 

belirtilmelidir.
3. Kan bağış kayıtlarında bağışla ilgili tüm önemli basamaklar belirtilmelidir. 

Tüm bağışlar kayıt altına alınmalıdır; sonuçlanamayan bağışlarda neden belirtilme-
lidir. 

D5.7 Kan torbalarının özellikleri ve incelenmesi
1. Kan toplama işleminde aseptik teknikler uygulanmalı, sistem kapalı ve tek 

kullanımlık olmalıdır. 
2. Sistemin bütünlüğü kullanmadan önce kontrol edilmeli ve sisteme steril olma-

yan havanın girmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır.
3. Kan yalnızca steril ve pirojensiz torbalara alınmalıdır, bunlar alınacak kan mik-

tarına göre ayarlanmış lisanslı antikoagülanlar içermelidir.
4. Üretici firmanın saklama koşulları, kullanımı ve son kullanma tarihi ile ilgili 

talimatların yer aldığı etiketler bulunmalıdır.
5. Torbanın etiketinde antikoagulanın çeşiti ve miktarı, alınabilecek kanın miktarı 

ve saklama sıcaklığı belirtilmiş olmalıdır.
6. Kan torbalarının parti numaraları kaydedilmelidir. 
7. Kan alma işleminden önce olası bir delinme açısından torba ve hortumlar kont-

rol edilmeli ve bu amaçla torbaya baskı uygulanmalıdır. Eğer paketten çıkarıldığında 
torbanın üzerinde ıslaklık varsa bir delinmeden şüphe etmek gerekir ve paketteki 
tüm torbalarda anormal derecede bir ıslaklık tespit edilirse paketteki torbalardan hiç 
biri kullanılmamalıdır. 

8. Torbanın içindeki sıvının berrak olup olmadığına bakılmalıdır, berraksa kulla-
nılabilir. 

D5.8 Damara girilecek bölgenin hazırlanması
1. Kan, kolun antekubital bölgesinin uygun ve cilt lezyonları bulunmayan bir 

alanından alınmalıdır. 
2. Venöz oklüzyon ( turnike uygulayarak) ile ven daha belirgin bir hale getirilir.
3. Kan alma işlemi için cilt bölgesinin %100 sterilitesi garanti edilemese bile kan 

alma alanının hazırlanmasının kesin ve standardize bir yöntemi olmalıdır.  
4. Vene girmeden önce kullanılan antiseptik solüsyonun tamamen kurumuş ol-
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masına özellikle dikkat edilmelidir. Kullanılan malzemeye göre değişmekle beraber 
malzemenin kuruması için en az 30 saniye beklenmeli veya cilt, damara girilmeden 
önce kuru ve steril bir gazlı bez ile silinmelidir.

5. Hazırlanmış bölgeye iğnenin girişinden önce parmakla dokunulmamalıdır.

D5.9 Damara girme işlemi
1. Kan torbası bağışçının kol seviyesinin altında olmalı ve klemp açılmalıdır.
2. Toplanan kan hacmi kullanılan yönteme göre takip edilmeli ve yöntemin etkili 

olabilmesi için torbanın doğru pozisyonda yerleştirilmesi gerekir.
3. Damara girme işlemi yalnızca bu alanda yetkili ve eğitim görmüş kişilerce 

uygulanmalıdır. 
4. Torbaların parti numaraları kaydedilmeli ve mümkün olduğu kadar tek bağış-

çıyla ilgilenmeye çalışılmalıdır. 
5. Damara girişte kullanılacak malzemeler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 
6. İğne, damara ilk denemede girmelidir. 
7. İkinci bir damara giriş, yeni bir iğne ve farklı alandan yapılırsa kabul edilebi-

lir.
8. Damara girer girmez hortumun klempi açılmalıdır.  
9. Bağış sırasında kullanılan iğne iyi bir şekilde tespit edilmelidir.

D5.10 Kan örneğinin toplanması
1. Cilt flora bakterileri kaynaklı kontaminasyon olasılığını azaltmak amacıyla kan 

torbasında işleminin başında ilk 20-40 cc’lik kanı içine alacak entegre bir sistem 
olmalıdır. 

2. Böylece ana torbanın bütünlüğü bozulmadan kontamine olma olasılığı mevcut 
olan kan örnek torbasına alınmış ve hematolojik-serolojik testler için örnek saklan-
mış olur. 

D5.11 Kan Bağışı Süreci
1. Gerektiğinde, kanın daha rahat akabilmesi için aralıklarla bağışçının elini açıp 

kapatması istenir. 
2. Bağışçı kan alma sırasında ve hemen sonrasında asla yalnız bırakılmamalı ve 

işlem süresince gözlem altında tutulmalıdır. 
D5.12 Antikoagulasyonun Sağlanması
1. Kan ve antikoagulan solusyon işlem süresince (her 60 saniyede bir) hafifçe 

karıştırılmalıdır. 
2. Karıştırma işlemi bir mekanik ajitatör yardımıyla yapılır.

D5.13 Kan Akışı ve Kan Alım Süresi
1. Kan akışı, tıkanma olmadığından emin olmak için, sürekli gözlemlenir. 
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2. Kanın bağış süresince düzenli olarak karıştırılması mekanik sistemler aracılığı 
ile sağlanmalıdır. 

3. Kan akımı yeterli ve kesintisiz olmalıdır.  
4. İdeal bağış süresi 10 dakikadır. 
5. Bağış süresi, 12 dakikayı geçerse kan, trombosit hazırlamak için kullanılma-

malıdır.
6. Bağış süresi,  15 dakikayı geçerse plazmanın direkt transfüzyonu veya koagü-

lasyon faktörlerinin hazırlanmasında kullanılmamalıdır.
D5.14 Kan hacmi takibi
1. Alınan kan miktarı, bağışçının aşırı miktarda kan vermemesi ve kanın antikoa-

gulan solüsyonla doğru oranda karışması için takip edilmelidir.
2. Torbadaki kan hacminin tayini en etkin olarak tartmak suretiyle yapılabilir. Bu 

amaçla dara almaya uygun tartılar kullanılmalıdır.
3. Piyasada birçok çeşit tartı ekipmanı bulunabilir ve bu cihazlar üretici firmala-

rın talimatları doğrultusunda kullanılmalı ve uygun teknikler kullanılarak periyodik 
kalibrasyonları yapılmalıdır.

D5.15 Bağışın sonlandırılması
1. Turnike açıldıktan sonra iğne koldan çıkarılır. Hemen ardından iğnenin çıkarıl-

dığı bölgeye uygun ve temiz bir pansuman malzemesi ile baskı uygulanır.
2. Çalışanların ve bağışçının güvenliği açısından iğne özel kılıfına (personel gü-

venlik kiti) yerleştirilir. 
3. Hortum uygun aralıklarla kapatılır ve iğne hortumdan ayrılır. İğne tıbbi atık 

kutusuna konulur. İğne, ucu kapatılmadan  (personel yaralanmalarını önlemek için) 
özel bir kaba atılır.

4. Torba birkaç kez yavaşça çevrilir ve içeriği iyice karıştırılmış olur.
5. Bağışçıdan kolunu bükmeden yüksekte tutması ve damar üzerine basınç uygu-

laması istenir. En az 10 dk. bağışçı koltuğunda bekletilir. Daha sonra ikram verilmek 
üzere yönlendirilir ve izlemeye devam edilir.

6. Bağışçı gitmeden önce kolu ve genel sağlık durumu gözden geçirilir.

D5.16 Bağış sonrası bağışçının bilgilendirilmesi
1. Bağışçıya iğnenin giriş yerine uygulanacak bakım konusunda bilgi verilir ve 

bağıştan sonraki 14 gün içinde herhangi bir rahatsızlığı olursa bildirmesi istenir.
2. Bağışladıkları kan, herhangi bir olay nedeniyle transfüzyona uygun değilse 

bunu söylemelerinin önemi bağışçılara anlatılır.
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BÖLÜM 6.
BAĞIŞÇI REAKSİYONLARI

D6.1 Kan Alma İle İlişkili Reaksiyon Tipleri
1. Kan bağışı ile ilgili istenmeyen ciddi olay tanımlanan tüm bağışçılara özel 

önem verilmelidir. 
2. İstenmeyen ciddi reaksiyon örnekleri Tablo D6.1’de verilmiştir. 
3. Ciddi reaksiyon görüldüğünde mümkün olan en kısa sürede,    görevli hekime 

bildirilmelidir. 
4. İstenmeyen ciddi olayın kaynağı tanımlanmalı;   düzeltici ve önleyici faaliyet 

başlatılmalıdır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle birlikte tüm durumlar, bağışçı ve 
kalite sistemi kayıtlarında uygunsuzluk/hata raporu olarak bulunmalıdır. 

5. Bağışçılarda rastlanan ciddi istenmeyen reaksiyonlar bildirilmelidir.

Tablo D6.1 Kan alma ile ilişkili istenmeyen ciddi reaksiyon örnekleri
1. İğne Girişi İle İlgili Lokal Reaksiyonlar

Damar yaralanmaları
Hematomlar
Artere girme
Tromboflebit

Sinir yaralanmaları Sinir yaralanması
Hematoma bağlı sinir hasarı

Diğer komplikasyonlar Tendon yaralanması
Alerjik reaksiyonlar (lokal)

2.Genel Reaksiyonlar
Vazovagal reaksiyon Ani tip

Gecikmiş tip
3. Nadir, Önemli Komplikasyonlar

Damar hasarına bağlı

Brakial arter yalancı anevrizması 
Arteriyovenöz fistül
Kompartman sendromu
Aksiller ven trombozu

Kazalar Vazovagal senkopa bağlı kazalar
Diğer tür kazalar

Kardiyovasküler olaylar
Angina pectoris
Myokard infarktüsü
Serebral iskemi

Aferez işlemiyle ilişkili

Sistemik alerjik reaksiyon
Anaflaksi
Hemoliz
Hava embolisi
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 D6.2 Reaksiyonların Tedavisi
1. Kan hizmet birimleri, bağışçılarda istenmeyen ciddi olay geliştiğinde uygun 

işlemleri başlatmalıdır.
2. Kan bağışı ile ilişkili istenmeyen ciddi etki ve olayların tedavisi SİP’lerde ta-

nımlanmalıdır;
3. Personel,   istenmeyen ciddi etki ve olayları hemen saptayabilecek ve gerekeni 

hızla yapabilecek şekilde eğitim almalıdır;
4. Bağışçı,  tamamen iyileşene kadar gözlenmelidir; stabil hale gelene kadar kan 

merkezi, bağışçı ile bağlantıda kalmalıdır;
D6.3 Reaksiyonlar İle İlgili Kayıtlar
1. İşlemin hangi aşamasında olursa olsun kan bağışıyla ilişkili tüm istenmeyen 

ciddi etki ve olayların tedavi ve sonuçları tam olarak kaydedilir;
2. Kan hizmet birimi sorumlusu istenmeyen ciddi etki ve olayların ciddiyet dere-

cesine bağlı olarak bilgilendirilir;
3. İleride oluşabilecek istenmeyen ciddi etki ve olaylara yönelik düzeltici faali-

yetler başlatmak için veriler toplanır ve analiz edilir;
4. Ciddi istenmeyen olaylar bildirilir;
D6.4 Önlemler
1. Bağışçı adayları kan bağışının olası istenmeyen ciddi olayları ve önlenmesi 

hakkında bilgilendirilir;
2. Kan alma personelinin eğitimleri,   istenmeyen ciddi etki ve olayları önleme, 

özellikle erken belirtilerini tanıma ve tedavi etme konularını içerir;
3. Her biriminde kalifiye sağlık personelinin çalıştığı kan alma alanının tıbbi gö-

zetimi doktoun sorumluluğundadır
D6.5 Bağışçının bilgilendirilmesi
1. Bir istenmeyen ciddi olay olduğunda,  bağışçı reaksiyon,  tedavisi ve beklenen 

sonuçlar hakkında bilgilendirilir. 
2. Bağışçıya istediği zaman doktorunu arama fırsatı verilir; 
3. Kan alma personeli,  işlem sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bağışçıya 

bilgi verir ve birimden ayrılıncaya kadar gözetim altında tutar. 
4. Özellikle daha önce vazovagal reaksiyon geçirmiş bağışçı, geç ortaya çıkan 

baygınlık hakkında bilgilendirilir. 
5. Kendisi ve başkaları için risk teşkil edebilecek, geç ortaya çıkan baygınlık 

şüphesinde, bağışçı, bağıştan sonra birkaç saat araç kullandırılmamalı ve işine dön-
memelidir.
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EK D1.1 KAN BAĞIŞÇISI BİLGİLENDİRME FORMU
............................ KAN MERKEZİ

Kan Merkezimize Hoş Geldiniz
Kan Bağışlamak İstediğiniz için Teşekkür Ederiz.

 “BAĞIŞÇI SORGULAMA FORMU” NU DOLDURMADAN 
ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI
LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ!!

“Bağışçı Sorgulama Formu” ndaki sorular sizi ve kanı alacak olan hastayı 
korumak amacıyla düzenlenmiştir. Kan bağışına uygun olduğunuzun belirlenmesi 
için geçirdiğiniz hastalıklar, aldığınız ilaçlar ve cinsel yaşamınızla ilgili sorular soru-
lacaktır. Çünkü; sarılık, AIDS (HIV), frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar aynı 
zamanda kan nakli ile de hastalara geçebilmektedir. Formu doldururken vereceğiniz 
yanıtların doğru ve samimi olması büyük önem taşımaktadır. Vereceğiniz tüm yanıt-
lar gizli tutulacaktır. 

Aşağıdaki Durumlardan Biri Sizin İçin Geçerli ise Lütfen Kan Vermekten Vaz-
geçiniz !!!!

• Geçmişte damar yolu ile uyuşturucu kullanmış veya halen kullanmakta olan-
lar,

• Para almak için cinsel ilişkide bulunanlar,
• Bir kez bile olsa erkek erkeğe cinsel ilişki yaşayanlar,
• Son 1 yıl içinde bir kez bile olsa paralı seks yapanlar veya cinsel eşini değişti-

renler,
• Frengi, bel soğukluğu gibi cinsel ilişki ile bulaşan hastalık geçirmiş olanlar 

veya son 1 yılda böyle biriyle seks yapanlar, 
• Hemofili veya pıhtılaşma problemi olanlar veya bu kişilerle son 1 yılda cinsel 

ilişkide bulunanlar,
• Sebebi açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, büyümüş lenf bezi veya 

kitlesi, deride mor lekeler, ağız ve boğazda beyaz döküntüler, uzun süren ve iyileş-
meyen öksürük veya ishali olanlar, 

• Son 1 yıl içinde üç günden fazla tutuklu kalmış olanlar veya böyle biriyle son 1 
yılda cinsel ilişkide bulunanlar,  

Herhangi bir bulaşıcı hastalık şüphesi duyuyor ve sadece test yaptırmak için 
kan bağışlıyorsanız kan bağışından vazgeçiniz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzma-
nına başvurunuz.

“Bağışçı Sorgulama Formu” na göre kan bağışına engel bir durumunuz yok ise; 
genel durumunuz değerlendirilecek, kan basıncınız ve nabzınız ölçülecek, kan sayı-
mı için küçük bir kan örneği alınacaktır. 
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Kan bağışı için uygunsanız, kolunuz antiseptik madde ile temizlenecek ve tek 
kullanımlık steril iğne ile damarınıza girilerek yaklaşık 450 mL kan alınacaktır.     

Kan bağışı sırasında ve sonrasında genellikle önemli bir sorunla karşılaşılması 
beklenmemektedir. Nadiren baş dönmesi, terleme, çarpıntı, bulantı-kusma, bayılma, 
kas spazmları, iğne giriş yerinde şişme ve morarma, çok nadiren de olsa kalp ya da 
sinir sistemi kaynaklı sorunlar görülebilmektedir. Kan merkezi personeli bu tür du-
rumlarda gerekli müdahaleyi yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. 

Kan bağışı için verdiğiniz kanda HIV, sifiliz, Hepatit B ve Hepatit C için testler 
yapılacaktır. Test sonuçlarınızdan herhangi biri pozitif çıkarsa kanınız kullanılmaya-
cak ve size durum hakkında bilgi verilecektir.  

Kan verme konusunda kuşkularınız varsa kimseye açıklama yapmadan kan 
merkezini terk edebilir veya kan merkezi personeliyle özel olarak görüşebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladım. 
Bu bilgiler ışığında gönüllü ve karşılıksız kan bağışında bulunmayı istiyorum.

Adı-Soyadı: TARİH: ..../..../20....
İMZA
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EK D1.2 BAĞIŞÇI KAYIT FORMU
.......................... KAN MERKEZİ

      ...../...../20.....
Adı Soyadı: Adres:
TC Kimlik No:
Kadın □    Erkek  □ 
Doğum Tarihi: ..../..../.....                     Cep tlf :

İş tlf     :
Beyan edilen kan grubu: Ev tlf   :

e-mail  :

BAĞIŞ TİPİ: TAM KAN  □              AFEREZ  □            

FİZİK MUAYENE:
Ağırlık          :               kg Diğer:  ONAY
Nabız            :               /dakika
Kan basıncı  :                mmHg
Vücut ısısı    :                0C

TEST SONUÇLARI:
Hemoglobin (g/dL)    : AÇIKLAMA ve ONAY
Hematokrit (%)          :
Trombosit (X 109/L)   :
Lökosit (X 109/L)       :

DEĞERLENDİRME:

□   Bağışçı olabilir

□   Geçici red  ....../....../20....   tarihine kadar
      Nedeni:              □   BSF madde .......    □   FM / Test sonucu
      
□   Kalıcı red 
     Nedeni:                □   BSF madde .......    □   FM / Test sonucu

Değerlendiren Hekim:   Adı-Soyadı / KAŞE
    
İMZA
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EK D1.3 BAĞIŞÇI SORGULAMA FORMU

EVET HAYIR
1 Kendinizi sağlıklı ve iyi hissediyor musunuz? □ □
2 Herhangi bir enfeksiyon hastalığı için ilaç (antibiyotik, 

ateş düşürücü, vb.) aldınız mı?
□ □

3 Daha önce kan bağışı için gittiğiniz bir kan merkezinden 
herhangi bir nedenle geri çevrildiniz mi?

□ □

4 Prostat büyümesi, sivilce tedavisi, sedef hastalığı, kellik 
için herhangi bir ilaç alıyor musunuz? İnsülin, büyüme 
hormonu, immünglobulin (gamaglobulin) kullandınız 
mı? 

□ □

5 Son 5 gün içinde aspirin, ağrı kesici veya romatizma 
ilacı aldınız mı?

□ □

6 Yukarıda belirtilenler dışında kullandığınız herhangi bir 
ilaç var mı? 

□ □

7 Son 1 hafta içinde; ishal (diyare) oldunuz mu? □ □

Son 8 hafta içinde; 
8 Kan bağışında bulundunuz mu? □ □
9 Herhangi bir aşı oldunuz mu? □ □

Son 6 ay içinde;
10 Bayanlar için; hamilelik geçirdiniz mi veya şu an hamile 

misiniz? (Erkekler; bu kutuyu boş bırakacaktır)
□ □

Son 12 ay içinde;
11 Size kan (transfüzyon) verildi mi? □ □
12 Doku veya organ nakli yapıldı mı? □ □
13 Bir başkasının kanı ile temasınız veya kaza ile iğne 

batması oldu mu?
□ □

14 Dövme veya akupunktur yaptırdınız mı? Kulağınızı 
veya takı için cildinizi deldirdiniz mi?

□ □

15 Ameliyat, endoskopi veya diş tedavisi oldunuz mu? □ □
16 Frengi (sifilis) veya bel soğukluğu (gonore) nedeniyle

 edavi  oldunuz mu?
□ □

17 Hayvan ısırığı nedeni ile kuduz aşısı oldunuz mu? □ □
18 Para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkiniz oldu 

mu?
□ □

19 HIV taşıyıcısı veya AIDS olduğunu bildiğiniz biri ile 
cinsel ilişkiniz oldu mu?

□ □
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20 Sarılık hastalığı (hepatit) olan biri ile aynı evde yaşıyor 
musunuz veya cinsel ilişkiniz oldu mu?

□ □

21 Kan ve kan ürünü alan, diyalize giren veya hemofili 
hastası ile cinsel ilişkiniz oldu mu?

□ □

22 Üç günden fazla tutuklu kaldınız mı veya üç günden 
fazla tutuklu kalan birisiyle cinsel ilişkiniz oldu mu?

□ □

Bugüne dek;
23 Uyuşturucu kullandınız mı? □ □
24 Kalp, akciğer, mide-barsak, böbrek hastalığınız var mı? □ □
25 Sara (epilepsi) krizi veya felç geçirdiniz mi? □ □
26 Kanser tanısı aldınız mı? □ □
27 Metabolik (şeker vb.) bir hastalığınız ya da yaygın 

romatizmal bir hastalığınız var mı? 
□ □

28 Kanamalı bir hastalık veya kan hastalığınız var mı? □ □
29 10 yaşından sonra bulaşıcı sarılık (viral hepatit) 

geçirdiniz mi?
□ □

30 Sıtma (malarya) geçirdiniz mi? □ □
31 Verem (tüberküloz) geçirdiniz mi? □ □
32 Malta humması (peynir hastalığı / Brucella) geçirdiniz 

mi?
□ □

33 Kemik iltihabı (Osteomyelit) geçirdiniz mi? □ □
34 Toksoplazma geçirdiniz mi? □ □
35 Kara humma (Kala-azar) geçirdiniz mi? □ □
36 Size Dura mater (beyin zarı) veya kornea nakli yapıldı 

mı?
□ □

37 Ailenizde Deli Dana Hastalığı (Creutzfeldt-Jakob) olan 
birisi oldu mu?

□ □

BAĞIŞÇI ONAYI

Bağışçı sorgulama formundaki  soruları dikkatle okudum ve  doğru olarak yanıt-
ladım. Bağışçı bilgilendirme formunda verilen bilgiler doğrultusunda kanımı gönül-
lü ve karşılıksız olarak bağışlamayı ve tarama testleri yapıldıktan sonra   gereksinimi 
olan herhangi bir hasta için kullanılmasını, tarama testlerinin herhangi birinin pozitif 
çıkması halinde tarafıma bildirilmesini kabul ediyorum.  

Adı-soyadı:
Tarih:
İmza:
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BÖLÜM 1
TAM KAN

E1.1 Tanım
Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen 

antikoagülan ve torba kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazır-
lanması için kaynak olarak kullanılır.

E1.2 Özellikler
Taze alınmış tam kan tüm özelliklerini ancak kısa bir süre koruyabilir. Tam kan-

daki Faktör VIII, lökosit ve trombositler 24 saatten uzun süre saklandığında hızla 
bozulacağından hemostaz bozukluklarında tam kan kullanımı uygun değildir.

E1.3 Hazırlama yöntemleri
Transfüzyon için hazırlanan tam kan, ek işlem gerektirmeden kullanılır.

E1.4 Etiketleme
Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir;
 hazırlayan BKM adı ve/veya kodu;
 izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kod,
 ABO ve Rh (D) grubu;
 bağış tarihi;
 antikoagülan solüsyonun adı;
 kan bileşeninin adı;
 ek işlem bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise);
 son kullanma tarihi;
 bileşenin hacmi veya ağırlığı;
 saklama sıcaklığı;
 ABO ve Rh(D) dışındaki kan grubu fenotipleri (isteğe bağlı);

E1.5 Saklama Koşulları
Transfüzyon amacıyla alınan tam kan +2°C ile +6°C aralığında saklanmalıdır. 

Saklama süresi kullanılan antikoagülan/koruyucu sıvıya bağlıdır. CPD-A1 için sak-
lama süresi 35 gündür.
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E1.6 Kalite kontrol
Tam kanın güvenliği ve etkinliğini sağlamak için gereken kalite kontrolü kanın 

alınmasıyla başlar. Kan alma sırasındaki ölçümlere ek olarak, Tablo E1.6’daki para-
metreler kontrol edilmelidir.

Tablo E1.6

Kontrol 
edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

ABO, Rh(D) Gruplama Tüm üniteler Gruplama 
lab.

Anti-HIV 1&2 Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

HBsAg Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

Anti-HCV Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

Sifiliz Tarama testi negatif Tüm üniteler Tarama lab.
Hacim Antikoagülan hariç 450 

ml± 10% hacim
Standart olmayan bağışlar 
belirtilmelidir

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 4 
ünite

Ürün 
hazırlama lab.

Hemoglobin Minimum 45 g/ünite Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 4 
ünite

Kalite kontrol 
lab.

Saklama 
sonundaki 
hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 4 
ünite

Kalite kontrol 
lab.

E1.7 Taşıma
Alındıktan sonra kan, +2°C ile +6°C arasında, sıcaklığı kontrol edilebilen ortam-

larda tutulmalıdır. Maksimum 24 saatlik ulaşım süresi sonunda sıcaklığının +10°C’yi 
aşmayacağının garanti edilebildiği taşıma sistemleri kullanılmalıdır. Soğutucusu ol-
mayan araçlar ile yapılan taşıma için soğutulmuş ve yalıtılmış taşıma kapları kulla-
nılmalıdır.

E1.8 Kullanım endikasyonları
Rutin olarak bileşen hazırlanan yerlerde tam kan, kaynak materyal olarak ka-

bul edilmeli ve transfüzyon uygulamalarında hiç yer almamalı ya da çok kısıtlı yer 
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almalıdır. Tam kan, uygun plazma ürünleri ve kan bileşenlerinin bulunamadığı du-
rumlarda, yalnızca eritrosit ve kan hacmi eksikliği birlikte ise kullanılmalıdır. Kan 
bileşenlerinin bulunduğu durumlarda tam kan yerine çoklu bileşen tedavisi uygulan-
malıdır.

E1.9 Kullanım uyarıları
Gerekli transfüzyon öncesi testler kullanılarak alıcının tam kan ile uygunluğu 

doğrulanmalıdır.

E1.10 Yan etkiler
 Dolaşım yüklenmesi;
 Hemolitik transfüzyon reaksiyonları;
 Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu;
 Kanın bakteriyel kontaminasyonuna bağlı sepsis;
 Dikkatli bağışçı seçimi ve tarama testlerine rağmen enfeksiyon bulaşı (hepatit, 

HIV, vb.) mümkündür;
 HLA ve eritrosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon;
 Yenidoğan ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sitrat entoksi-

kasyonu;
 Masif transfüzyonlarda biyokimyasal dengesizlik, örn. hiperkalemi;
 Post-transfüzyon purpura;
 Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı (T.R.A.L.I.);
 Tanımlanmamış ya da taranmamış diğer patojenlerin bulaşı
 Transfüzyonla ilişkili  Graft versus Host hastalığı
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BÖLÜM 2 
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

E2.1 Tanım
Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın 

hazırlanan bileşendir.
E2.2 Özellikler
Bileşenin hematokriti 0.65-0.75 arasındadır. Her bir ünite, işlem sonunda mini-

mum 45 gram hemoglobin içermelidir. Ünite orjinalindeki eritrositlerin tümünü içe-
rir. Özel bir işlem uygulanmadıysa, lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık 2.5-3.0 x 
109) ve kullanılan santrifügasyon metoduna bağlı olarak değişen miktarda trombosit 
üründe kalır. 

E2.3 Hazırlama yöntemleri
Bileşenin hazırlanması için santrifügasyondan sonra plazma tam kandan uzak-

laştırılır. 
E2.4 Etiketleme
Etiketleme; tam kanda olduğu şekilde yapılır.
E2.5 Saklama Koşulları
Tam kandaki gibidir.
E2.6 Kalite kontrol
Tablo E2.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır.

Tablo E2.6 

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Hacim 280±50 ml Tüm ünitelerin 
%1’i 

Ürün hazırlama 
lab.

Hct 0.65–0.75 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

Hemoglobin Minimum 45 g/
ünite

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

Saklama süresi 
sonundaki 
hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
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E2.7 Taşıma
Tam kandaki gibidir.
E2.8 Kullanım endikasyonları
Eritrosit süspansiyonları kan kaybı replasmanında ve hastanın hipoksiyi tolere 

edemediği durumlarda kullanılır.
E2.9 Kullanım uyarıları
Tam kandaki gibidir.
E2.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 3
BUFFY COAT UZAKLAŞTIRILMIŞ 
ERİTROSİT SÜSPANSİYONLARI

E3.1 Tanım
Eritrositlerden buffy coat tabakası ve plazmanın büyük kısmının ayrılması ile 

hazırlanan bileşendir.
E3.2 Özellikler
Bileşenin hematokriti 0.65-0.75’dir. Ünite, 10-30 ml dışında, orjinalindeki erit-

rositlerin tümünü içerir. Her bir ünite, minimum 43 gram hemoglobin içermelidir. 
Lökosit içeriği ünitede 1.2х109’dan, ortalama trombosit içeriği ünitede 20х109’dan 
azdır.

E3.3 Hazırlama yöntemleri
Bileşenin hazırlanması için santrifügasyondan sonra plazma ve 20-60 ml buffy 

coat katmanı eritrositlerden ayrılır. Hct 0.65-0.75 arasında olacak şekilde yeterli 
miktarda plazma eritrositlere geri verilir. 

E3.4 Etiketleme
Etiketleme tam kandaki gibidir.
E3. 5 Saklama Koşulları
Tam kandaki gibidir.
E3.6 Kalite kontrol
Tablo E3.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır.

Tablo E3.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Hacim 250±50 ml Tüm ünitelerin 
%1’i 

Ürün hazırlama lab.

Hct 0.65–0.75 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Hemoglobin Minimum 43 g/ünite Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Lökosit içeriği/
ünite∗

<1.2 х109 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

Saklama süresi 
sonundaki hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

* Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır.
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E3.7 Taşıma
Tam kandaki gibidir.
E3.8 Kullanım endikasyonları
Buffy coat uzaklaştırılmış eritrosit süspansiyonları (BCU), kan kaybı replasma-

nında ve hastanın hipoksiyi tolere edemediği durumlarda kullanılır.
E3.9 Kullanım uyarıları
Tam kandaki gibidir.
E3.10 Yan Etkiler
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 4
EK SOLÜSYONLU ERİTROSİT 

SÜSPANSİYONLARI

E4.1 Tanım
Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazmanın ayrılması ve eritrositle-

re uygun, besleyici bir solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır.
E4.2 Özellikler
Bu bileşenin hematokriti, ek solüsyonun özelliğine, santrifügasyon yöntemine ve 

kalan plazmanın miktarına bağlıdır. Ancak 0.70’i geçmemelidir. Her bir ünite, mi-
nimum 45 gram hemoglobin içermelidir. Ünite orijinalindeki eritrositlerin tümünü 
içerir. Özel bir işlem uygulanmadıysa, lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık 2.5-3.0 
x 109) ve kullanılan santrifügasyon yöntemine bağlı olarak değişen miktarda trom-
bosit üründe kalır. 

E4.3 Hazırlama yöntemleri
Temel antikoagülan solüsyon CPD olmalıdır. Ek solüsyonlar genellikle suda çö-

zünmüş sodyum klorür, adenin, glukoz ve mannitol içerir. Sitrat, mannitol, fosfat ve 
guanozin içerenleri de vardır. Hacim 80-110 ml arasında olabilir. Tam kanın santrifüj 
edilmesinden sonra eritrositler ve plazma ayrılır. Eritrositlerin ek solüsyonla dikkat-
lice karıştırılmasından sonra +2°C ile +6°C arası sıcaklıkta saklanır.

E4.4 Etiketleme
Etiketleme tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı eklenmelidir.
E4.5 Saklama koşulları
Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama 

solüsyonunun izin verdiği süreye kadar uzatılabilir.
E4.6 Kalite kontrol
Tablo E4.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır.

Tablo E4.6
Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol 
sıklığı

Kontrolü yürüten

Hacim Kullanılan sisteme 
göre tanımlanır

Tüm ünitelerin 
%1’i 

Ürün hazırlama lab.

Hct 0.50–0.70 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Hemoglobin Minimum 45 g/ünite Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Saklama süresi 
sonundaki hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
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E4.7 Taşıma
 Tam kandaki gibidir
E4.8 Kullanım endikasyonları
Bu bileşen, kan kaybı replasmanında ve hastanın hipoksiyi tolere edemediği du-

rumlarda kullanılır.
E4.9 Kullanım uyarıları
 Tam kandaki gibidir
E4.10 Yan etkiler 
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 5 
EK SOLÜSYONLU BUFFY COAT 

UZAKLAŞTIRILMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

E5.1 Tanım
Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazma ve buffy coat kısmının ay-

rılması ve eritrositlerin uygun besleyici bir solüsyonla yeniden süspanse edilmesiyle 
hazırlanır.

E5.2 Özellikler
Bu bileşenin hematokriti, ek solüsyonun özelliğine, santrifügasyon yöntemine ve 

kalan plazmanın miktarına bağlıdır. Ancak 0.70’ı geçmemelidir. Her bir ünite, işlem 
sonunda, minimum 43 gram hemoglobin içermelidir. Ünite, 10-30 ml dışında, oriji-
nalindeki eritrositlerin tümünü içerir. Lökosit içeriği ünitede 1.2х109’dan, ortalama 
trombosit içeriği ünitede 20х109’dan azdır.

E5.3 Hazırlama yöntemleri
Temel antikoagülan solüsyon CPD olmalıdır. Ek solüsyonlar genellikle suda çö-

zünmüş sodyum klorür, adenin, glukoz ve mannitol içerir. Sitrat, mannitol, fosfat ve 
guanozin içerenleri de vardır. Hacim 80-110 ml arasında olabilir. Bileşenin hazırlan-
ması için santrifügasyondan sonra plazma ve 20-60 ml buffy coat katmanı eritrosit-
lerden ayrılır. Eritrositler, ek solüsyonla dikkatle karıştırıldıktan sonra +2°C ile +6°C 
arası sıcaklıkta saklanır.

E5.4 Etiketleme
Tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı eklenmelidir.

E5. 5 Saklama koşulları
Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama 

solüsyonunun izin verdiği süreye kadar uzatılabilir.

E5.6 Kalite kontrol
Tablo E5.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır.
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Tablo E5.6
Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Hacim Kullanılan sisteme göre 
tanımlanır

Tüm ünitelerin 
%1’i 

Ürün hazırlama lab.

Hct 0.50–0.70 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Hemoglobin Minimum 43 g/ünite Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Lökosit içeriği/
ünite∗

<1.2 х109 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

Saklama süresi 
sonundaki 
hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

* Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır.

E5.7 Taşıma
Tam kandaki gibidir.

E5.8 Kullanım endikasyonları
Ek solüsyonlu buffy coat uzaklaştırılmış eritrosit süspansiyonları, kan kaybı rep-

lasmanında ve hastanın hipoksiyi tolere edemediği durumlarda kullanılır.

E5.9 Kullanım uyarıları
Tam kandaki gibidir.

E5.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 6
YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

E6.1 Tanım
Bileşen, tam kandan santrifüjle plazmanın ayrılması ve ardından eritrositlerin 

izotonik bir solüsyonla yıkanması ile hazırlanır.

E6.2 Özellikler
Bu bileşen plazma, lökosit ve trombositlerin büyük çoğunluğunun uzaklaştırıldı-

ğı bir eritrosit süspansiyonudur. Kalan plazma miktarı yıkama protokolüne göre de-
ğişecektir. Hct, klinik gereksinime göre ayarlanabilir. Her bir ünite, işlem sonunda, 
minimum 40 gram hemoglobin içermelidir.

E6.3 Hazırlama yöntemleri
Santrifügasyondan sonra plazma ve buffy coat maksimum düzeyde uzaklaştırıla-

rak eritrositlere soğuk (+40C) serum fizyolojiğin ardışık eklenmesi ile işlem gerçek-
leştirilir, kapalı sistem değilse tercihen soğutmalı santrifüjler kullanılmalıdır. 

E6.4 Etiketleme
Tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı, yıkandığı bilgisini içermelidir.

E6.5 Saklama koşulları
Bileşen +2°C ile +6°C arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Yıkamadan sonra saklama 

süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve açık sistem kullanıldığında asla 24 saati 
geçmemelidir. Kapalı sistem ve uygun bir ek solüsyon kullanıldığında, saklama sü-
resi geçerliliğe göre uzatılabilir.

E6.6 Kalite kontrol
Tablo E6.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır. 
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Tablo E6.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol 
sıklığı

Kontrolü yürüten

Hacim Kullanılan sisteme 
göre tanımlanır

Tüm üniteler Ürün hazırlama lab.

Hct 0.65–0.75 Tüm üniteler  Kalite kontrol lab.

Hemoglobin Minimum 40 g/ünite Tüm üniteler  Kalite kontrol lab.

Saklama süresi 
sonundaki hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Tüm üniteler  Kalite kontrol lab.

Son süpernatanın 
protein içeriği

<0.5 g/ünite Tüm üniteler  Kalite kontrol lab.

E6.7 Taşıma 
Taşıma, kısa saklama süresi ile sınırlıdır. Saklama koşulları, taşıma sırasında ko-

runmalıdır. Sıcaklık ve zamanın sıkı kontrolü gereklidir. 

E6.8 Kullanım endikasyonları
Yıkanmış eritrositler, sadece plazma proteinlerine karşı antikoru özellikle anti-

IgA antikoru olan hastalarda ve kan ürünü transfüzyonunda şiddetli allerjik reaksi-
yon gözlenen hastalarda eritrosit replasmanı amacıyla kullanılır. 

E6.9 Kullanım uyarıları
Tam kandaki gibidir. Bileşenin hazırlanması sırasında başka bir torbaya aktarıl-

ması gerekebileceğinden, her bir ünitenin uygun şekilde belirtilmesi ve cross-match 
işlemlerinde doğru örneğin kullanıldığından emin olunması gereklidir.

E6.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 7 
LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİT 

SÜSPANSİYONU

E7.1 Tanım 
Eritrositlerden, lökositlerin büyük bir kısmının uzaklaştırılması ile elde edilen 

bileşendir.

E7.2 Özellikler 
Lökosit sayısının ünitede 2x105’dan az olması şarttır. Her bir ünite minimum 40 

gram hemoglobin içermelidir.

E7.3 Hazırlama yöntemleri
Bu ürün buffy coat azaltılması ve filtrasyon gibi çeşitli teknikler kullanılarak elde 

edilir. En iyi sonuçlar, her iki metodun kombinasyonu ile sağlanır. Tam kan, sıcak-
lığın +20°C ile +24°C’de tutulabildiği kanıtlanmış ortamlarda 24 saate kadar bek-
letilebilir. Lökosit uzaklaştırma yönteminin optimum koşullarda yapılabilmesi için 
tümüyle valide edilmiş bir yöntem kullanılmalıdır. 

E7.4 Etiketleme
Tam kandaki gibidir.

E7.5 Saklama koşulları
Tam kan ve eritrositler için uygulanan aynı saklama koşulları gerekir. Saklama 

öncesi lökositlerin uzaklaştırılması sitokinlerin salınımını azaltır. Lökositi azaltıl-
mış eritrositler, açık bir sistemle, filtre edilerek hazırlanmışsa ürünün saklama ömrü 
+2°C ile +6°C’de 24 saat ile sınırlıdır.

E7.6 Kalite kontrol
Tablo E7.6’da belirtilenler dışında tam kan ile aynıdır.
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Tablo E7.6
Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

Hacim Kullanılan sisteme 
göre tanımlanır

Tüm ünitelerin 
%1’i 

Ürün hazırlama 
lab.

Hct 0.50–0.70 Ayda 4 ünite Kalite kontrol 
lab.

Rezidüel lökositler* Sayım ile <2x105/ 
ünite olmalı

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 
10 ünite

Kalite kontrol 
lab.

Hemoglobin Minimum 40 g/ünite Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 4 
ünite

Kalite kontrol 
lab.

Saklama süresi 
sonundaki hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol 
lab.

* Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır. Lökosit sayımı Nageotte yön-
temi ile yapılır. Bu yöntemin yeterliliği akım sitometrik sayım sonuçları ile kontrol edilerek 
değerlendirilir.

E7.7 Taşıma
Tam kan ve diğer eritrosit bileşenlerinin taşınmasına benzer koşullar sağlanmalı-

dır. Açık sistem kullanılarak hazırlanan ürünlerde sıcaklık ve zamanın sıkı kontrolü 
gereklidir. 

E7.8 Kullanım endikasyonları 
Eritrosit kullanımı için geçerli olan endikasyonlarla aynıdır. Bu bileşen, lökosit 

antijenlerine karşı alloimmünizasyon gelişmesini önlemek amacıyla ya da lökosit 
antikorlarına sahip olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda kullanılır. CMV bu-
laşının önlenmesinde CMV negatif kanın alternatifi olarak kabul edilir. Bileşenin 
hazırlanması sırasında başka bir torbaya aktarılması gerekebileceğinden, her bir üni-
tenin uygun şekilde belirtilmesi ve cross-match işlemlerinde doğru örneğin kullanıl-
dığından emin olunması gereklidir.

E7.9 Kullanım uyarıları
 Tam kandaki gibidir. Lökositi azaltılmış kan bileşeni kullanılması gereken hasta 

gruplarına verilecek bütün hücresel kan bileşenlerinin lökositi azaltılmış olmalıdır.

E7.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir. 

*** Önemli not: Hücresel kan bileşenlerinin lökositten arındırılması işlemi transfüzyon 
ilişkili  graft versus host hastalığı gelişimini engellemez.
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BÖLÜM 8 
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU: AFEREZ

E8.1 Tanım 
Otomatik hücre ayırıcı cihazlar kullanılarak tek bir bağışçıdan eritrosit aferezi 

yöntemiyle elde edilen bileşendir.
E8.2 Özellikler 
Bir eritrosit aferez işleminde aynı bağışçıdan bir ya da iki ünite eritrosit toplana-

bilir. Hazırlama yöntemi ve kullanılan cihaza bağlı olarak, bu teknoloji ile hazırlanan 
eritrositlerin önceden öngörülebilir, tekrarlanabilir ve standardize olması mümkün-
dür. Her bir ünite, minimum 40 gram hemoglobin içermelidir. Hazırlama yöntemi ve 
kullanılan cihaza bağlı olarak, trombosit, lökosit ve plazma içeriği değişebilir.

Bağışçı seçimi: aferez bağışçıları seçim kriterlerine uygun olarak yapılır.
E8.3 Hazırlama yöntemleri
Sitrat içeren solüsyonlar ile antikoagüle edilmiş tam kan, bağışçıdan alınır, ve 

aferez cihazı yardımıyla eritrositler tek başına ya da diğer kan bileşenleri (trombosit, 
plazma) ile eş zamanlı olarak toplanır. Kalan kan bileşenleri bağışçı geri verilir. Tek 
bir işlemle bir veya iki ünite eritrosit toplanabilir. İşlem sırasında ya da sonrasında 
eritrositlere saklama solüsyonu eklenir. Alınan eritrositin miktarına ve hedeflenen 
hematokrite bağlı olarak bu saklama solüsyonundan 80 ile 120 ml arasında eklenebi-
lir. Kontamine lökosit sayısını azaltmak için bileşen filtre edilebilir. 

E8.4 Etiketleme
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde gösterilmelidir:
 hazırlandığı kan merkezi;
 ünite numarası. Eğer bir seansta bağışçıdan iki veya daha fazla ünite alındı ise 

aferez ünitesi 1, aferez ünitesi 2 şeklinde ayrıca numaralanmalıdır;
 ABO ve Rh(D) grubu;
 bağış tarihi;
 antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı ve hacmi (gerekli ise);
 kan bileşeninin adı;
 ek bileşen bilgileri: lökositi azaltılmış, ışınlanmış vs (gerekli ise);
 son kullanma tarihi (ve gerektiğinde son kullanma saati);
 bileşenin hacmi veya ağırlığı;
 saklama sıcaklığı;
 ABO ve Rh(D) dışındaki kan grubu fenotipleri (isteğe bağlı);
 anormal hemoliz ya da görünüm bozukluğu varsa “kullanılmamalıdır” uyarısı;
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E8.5 Saklama koşulları
Eritrositler için uygulanan aynı saklama koşulları gerekir. Saklama öncesi löko-

sitlerin uzaklaştırılması sitokinlerin salınımını azaltır. Eğer filtrasyon  açık sistemde 
yapılır ise ürünün saklama ömrü +2°C ile +6°C aralığında 24 saat ile sınırlıdır. Ürüne 
eklenen antikoagülan/ek solüsyonun içeriğine bağlı olarak saklama süresini uzatmak 
mümkündür.

E8.6 Kalite kontrol
Tablo E8.6’da  belirtilenlerle beraber tam kan ile aynıdır.
Tablo E8.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu

(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Hacim Kullanılan sisteme 
göre tanımlanır

Tüm ünitelerin 
%1’i

Ürün hazırlama lab.

Hct 0.65-0.75 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Hct (ek solüsyon 
varsa)

0.50-0.70 Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

Hemoglobin Minimum 40 g/ünite Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.
Rezidüel lökosit* 
(eğer lökosit 
azaltılmışsa)

Sayımla <2x105 /
ünite

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 
10 ünite

Kalite kontrol lab.

Saklama süresi 
sonundaki hemoliz

Eritrosit kütlesinin 
%0.8’inin altında

Ayda 4 ünite Kalite kontrol lab.

* Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır.

E8.7 Taşıma 
Tam kan ve diğer eritrosit bileşenlerinin taşınmasındakine benzer koşullar sağ-

lanmalıdır. Açık sistem kullanılarak hazırlanan ürünlerde sıcaklık ve zamanın sıkı 
kontrolü gereklidir. 

E8.8 Kullanım endikasyonları 
Diğer eritrosit bileşenleri için belirtilenler ile aynıdır. Eğer lökositi azaltılmışsa, 

CMV bulaşının önlenmesinde CMV negatif kanın alternatifi olarak kabul edilir.

E8.9 Kullanım uyarıları
Tam kandaki gibidir. Ek olarak “eritrosit” ve “lökositi azaltılmış eritrosit” bölüm-

lerinde belirtilen uyarılar da dikkate alınmalıdır. 

E8.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.
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BÖLÜM 9
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU: TAM KANDAN

E9.1 Tanım
Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve et-

kin formda içeren bileşendir. 
E9.2 Özellikler 
Hazırlama yöntemine bağlı olarak bir ünitedeki trombosit içeriği 50-60 ml süs-

pansiyonda 45-85x109  (ortalama 70x109) arasında değişecektir. Ek bir işlem yapıl-
madığı sürece benzer şekilde bir ünitedeki lökosit içeriği 0.05-1x109, eritrositler ise 
0,2-1x109 arasında olacaktır. 

E9.3 Hazırlama yöntemleri  
Trombositten zengin plazma (TZP) hazırlanması
İlke: +20°C ve +24°C arasındaki sıcaklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite 

tam kan santrifüj edilerek; plazmada yeterli sayıda trombosit ve tanımlanmış düzey-
de azaltılmış eritrosit ve lökosit sayısı olacak şekilde hazırlanır. İçerisinde yukarıda 
belirtilen miktarlarda trombosit, lökosit ve eritrosit kalacak şekilde ürün elde edilir. 
Yöntemin kilit noktaları:
 Santrifüj işleminin etkinliği g x dakika olarak tanımlanır;
 Santrifüj işlemi sırasında kanın sıcaklığı standart olmalıdır;
 Santrifüj işlemi sonrasında kan bileşenleri katmanları bozulmamalıdır;
 Üstte kalan plazmanın uzaklaştırılması çok hızlı yapılmamalı ve ayırma işle-

mi eritrosit tabakasının 8 -10 mm üzerinde durdurulmalıdır.
Trombositten Zengin Plazmadan trombosit hazırlanması
İlke: TZP içerisindeki trombositler yüksek devir santrifügasyonla çöktürülür; üst-

teki trombositten fakir plazma, trombositlerle beraber 50-70 ml bırakılacak şekilde 
alınır; son olarak trombosit kümeleri ayrıştırılıp süspansiyon haline getirilir.

İlke: +20°C ile +24°C arasındaki sıcaklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite tam 
kan; trombositler lökositlerle birlikte buffy coat içerisinde çökecek şekilde santrifüj 
edilir. Buffy coat ayrılır ve trombosit konsantresi elde etmek için yeni işleme geçilir. 
Tek bir buffy coat veya kan grubu uygun 4-6 buffy coat havuzlanarak plazma veya 
uygun bir besleyici solüsyonla dilüe edilir. Dikkatli bir şekilde karıştırıldıktan sonra 
buffy coat veya havuzlanmış buffy coatlar, eritrosit ve lökositler torbanın dibinde 
çökecek, trombositler üstte kalacak şekilde santrifüj edilir. Bu işlemin kilit noktaları 
TZP’de anlatılanlarla aynıdır. 

 Lökosit azaltılmış trombositler filtrasyonla hazırlanabilir, saklama öncesi lökosit 
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azaltma önerilir (tercihan elde edildikten sonraki 6 saat içerisinde). Santrifüj koşul-
larının dikkatli bir şekilde standardize edilmesi, buffy coat’tan lökositi azaltılmış 
trombosit elde edilmesine olanak verir. Lökosit azaltılmasında optimum koşulların 
sağlanması amacıyla valide edilmiş bir yöntem geliştirilmelidir.

E9.4 Etiketleme 
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır:
 hazırlayan hizmet birimi;
 ünite  numarası. (trombositler havuzlanmışsa etiketten orjinal bağışa ulaşıla-

bilmelidir)
 ABO ve Rh (D) grubu;
 bağış tarihi
 antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı ;
 kan bileşeninin adı;
 ek bileşen bilgileri: lökositi azaltılmış, ışınlanmış, viral inaktivasyon yapıl-

mış, havuz yapılan 
 bağışların sayısı, vs (gerekli ise);
 son kullanma tarihi;
 saklama sıcaklığı;
E9.5 Saklama koşulları
Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini optimal olarak garantile-

yen koşullar altında saklanmalıdır. Trombositler, plazma veya bir “plazma + besle-
yici solüsyon” kombinasyonu içinde saklanabilir. Trombosit saklanması için kulla-
nılan plastik torbalar, trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz geçirgenli-
ğine sahip olmalıdır. Gerekli oksijen miktarı üründeki trombosit sayısına bağlıdır. 
Genellikle en uygun saklama; trombosit yoğunluğu 1,5x109/ml’den az olduğunda ve 
ürünün pH’sı kullanılan saklama periyodu sırasında sürekli olarak 6,4’ün üzerinde 
olduğunda mümkündür. Saklama sırasında trombositlerin ajitasyonu yeterli oksijen 
geçişini garanti edecek kadar etkin fakat olabildiğince yumuşak olmalıdır. Saklama 
sıcaklığı +20°C ile +24°C arasında olmalıdır. Hazırlanan trombositler için maksi-
mum saklama süresi 5 gündür, ancak bakteriyel kontaminasyonun saptanması veya 
azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabilir.

E9.6 Kalite kontrol
Normal morfolojideki trombositlerin hareketleri sırasında yaydıkları ışığa bağlı 

olan swirling fenomeninin (girdap fenomeni) gösterilmesi ya ayrı bir kalite kontrol 
işlemi ya da bu bileşenin transfüzyonunun rutin bir parçası olarak uygulanabilir.

Tam kan için gerekli kalite kontrol koşullarına ek olarak Tablo da belirtilenler 
sağlanmalıdır.
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Tablo E9.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

Hacim > 40 ml, 60x109 

trombosit içeriği 
için

Tüm üniteler Ürün hazırlama 
lab.

Trombosit sayısı* >60x109/ tek 
bağışçı ünitesi

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 
10 ünite

Kalite kontrol lab.

Rezidüel lökosit** 
Lökosit azaltılmadan 
önce

<0.2x109/tek 
bağışçı ünitesi

<0.05x109/tek 
bağışçı ünitesi

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 
10 ünite

Kalite kontrol lab.TZP’dan a) 
hazırlanan

Buffy-coat’dan b) 
hazırlanan

Rezidüel lökosit** 
Lökosit azaltıldıktan 
sonra

<0.2x106/tek 
bağışçı ünitesi 

Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 
10 ünite

Kalite kontrol lab.

Önerilen raf ömrünün 
sonunda ölçülen 
(+22°C) pH***

>6.4 Tüm ünitelerin 
%1’i ile 
minimum ayda 4 
ünite

Kalite kontrol lab.

* Test edilen ünitelerin %75’i bu kriterleri karşılamalıdır.
** Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır.
*** CO2 kaçışını önlemek için pH ölçümünün kapalı sistemde yapılması önerilir. Ölçüm-

ler başka bir sıcaklıkta yapılıp +22ºC‘deki pH rapor edilirken hesaplanarak çevrilebilir.

E9.7 Taşıma 
Taşıma sırasında trombosit süspansiyonlarının sıcaklığı, saklama için önerilen 

şartlara mümkün olduğunca uygun olmalıdır ve teslim alındığında tedavide acilen 
kullanılmayacaksa önerilen koşullarda saklanmalıdır. Kullanım öncesi çalkalanması 
önerilir.

E9.8 Kullanım endikasyonları 
Trombosit transfüzyon kararı sadece düşük trombosit sayısına bakılarak verilme-

melidir. Trombosit eksikliğine bağlı klinik olarak önemli kanamalarla seyreden cid-
di trombositopeni varlığı zorunlu bir endikasyon olarak kabul edilebilir. Trombosit 
transfüzyonu için diğer tüm endikasyonlar, hastanın klinik durumuna bağlı ve az ya 
da çok görecelidir. Uygun lökosit azaltma işlemi sonrası bu bileşen, CMV bulaşının 
önlenmesinde CMV negatif trombositlere alternatiftir.
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E9.9 Kullanım uyarıları
Bakteriyel kontaminasyon bulunmadığını güvence altına alan bir sistem kulla-

nılmıyorsa saklama öncesi havuzlanan trombositler (gerek buffy coat gerekse trom-
bosit süspansiyonları) bağışı takiben 5 güne kadar saklanabilir. Havuzlama saklama 
sonrası açık sistem ile yapılırsa trombositler mümkün olduğunca hızlı, en geç 6 saat 
içerisinde transfüze edilmelidir. Bileşenin hazırlanması sırasında başka bir torbaya 
aktarılması gerekebileceğinden, her bir ünitenin uygun şekilde belirtildiğinden  emin 
olunması gereklidir. Doğurganlık çağında veya daha genç olan Rh (D) negatif kadın 
alıcılara tercihen Rh (D) pozitif bağışçı trombositleri transfüze edilmemelidir. Böyle 
bir durumda Rh (D) pozitif bağışçı trombositlerinin verilmesi zorunluysa Rh (D) 
immünizasyonunun önlenmesi için Rh (D) immünglobulini kullanılmalıdır.

E9.10 Yan Etkiler
 Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu (başlıca titreme, ateş ve ürtiker) 

oluşabilir. Depolama öncesi lökositi azaltılmış trombositler kullanıldığında görülme 
sıklığı azalabilecektir;
 Uyumsuz transfüzyonlarda anti-A, -B’ye bağlı hemolitik reaksiyonlar;
 Özellikle HLA ve HPA antijenlerine karşı alloimmünizasyon oluşabilir. Lö-

kositi azaltılmış trombositler kullanıldığında HLA alloimmünizasyon riski de azalır, 
transfüze edilen diğer bileşenler de lökositi azaltılmış olmalıdır;
 Dikkatli bağışçı seçimi ve tarama testlerine rağmen viral bulaş (hepatit, HIV, 

vb.) mümkündür.  CMV bulaş riski lökositten arındırma ile azaltılabilir;
 Nadir durumlarda protozoal bulaş (malarya gibi) olabilir;
 Kanın bakteriyel kontaminasyonuna bağlı sepsis;
 Post-transfüzyon purpura oluşabilir;
 Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı (T.R.A.L.I.);
 Tanımlanmamış ya da taranmamış diğer patojenlerin bulaşı;
 İmmün yetmezlikli hastalarda Graft versus Host Hastalığı.
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BÖLÜM 10
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU: AFEREZ

E10.1 Tanım
Otomatik hücre ayırıcı cihazlar kullanılarak tek bir bağışçıdan trombosit aferez 

yöntemiyle elde edilen bileşendir.
E10.2 Özellikler 
Hazırlama yöntemine ve kullanılan cihaza bağlı olarak her bir işlemin trombo-

sit verimi 2-8x1011arasında değişecektir. Benzer olarak ürünün lökosit ve eritrosit 
kontaminasyonu işlem ve kullanılan cihazın tipine göre değişebilir. Yöntem, allo-
immünize hastaların etkin tedavisi ve HLA alloimmünizasyon riskini azaltmak için 
seçilmiş bağışçılardan trombositlerin toplanmasını sağlar. Hastanın maruz kaldığı 
bağışçı sayısının azalmasıyla viral bulaş riskide azalabilir.

E10.3 Hazırlama yöntemleri 
Bağışçıdan alınan tam kan, sitratlı bir solüsyonla antikoagüle edilir ve aferez ci-

hazı kullanılarak trombositler toplanır. Kalan bileşenler bağışçıya geri verilir. Kon-
tamine lökosit sayısını azaltmak için işleme ek bir santrifügasyon veya filtrasyon 
basamağı eklenebilir. Aferezle, 3 ile 13 ünite tam kandan elde edilen trombosite 
eşdeğer trombosit tek bir işlemle elde edilir ve transfüzyon için birden fazla standart 
üniteye bölünebilir. Aferez trombositleri plazma veya uygun bir besleme (koruyucu) 
solüsyonu ile zenginleştirilmiş plazma içerisinde toplanıp saklanabilir.

E10.4 Etiketleme  
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır;
 hazırlayan hizmet birimi;
 ünite numarası. Bir seansta bağışçıdan iki veya daha fazla ünite alındıysa, afe-

rez ünitesi 1, aferez ünitesi 2 şeklinde ayrıca numaralanmalıdır;
 ABO ve Rh (D) grubu;
 bağış tarihi;
 antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı kan bileşeninin adı;
 ek bileşen bilgileri: lökositi azaltılmış, ışınlanmış, viral inaktivasyon yapılmış, 

vs (gerekli ise);
 son kullanma tarihi;
 saklama sıcaklığı;
E10.5 Saklama koşulları
Tam kandan hazırlanan trombositler ile aynıdır.
E10.6 Kalite kontrol
Normal morfolojideki trombositlerin hareketleri sırasında yaydıkları ışığa bağ-

lı olan swirling fenomeninin (girdap fenomeni) gösterilmesi ayrı bir kalite kontrol 
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işlemi ya da bu bileşenin transfüzyonunun rutin bir parçası olarak uygulanabilir. 
Tam kan için gerekli kalite kontrol koşullarına ek olarak Tablo 13.6’da belirtilenler 
sağlanmalıdır.

Tablo E10.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

HLA veya HPA 
(gerektiğinde)

Tiplendirme Gerektiğinde HLA lab.

Hacim > 40 ml, 60x109 

trombosit içeriği 
için

Tüm üniteler Ürün hazırlama 
lab.

Trombosit içeriği >200x109/ünite Tüm ünitelerin 
%1’i ile minimum 
ayda 10 ünite

kalite kontrol lab.

Rezidüel lökosit *
Lökosit azaltıldıktan 
sonra

<1.0x106/ünite Tüm ünitelerin 
%1’i ile minimum 
ayda 10 ünite

kalite kontrol lab.

Önerilen raf ömrünün 
sonunda ölçülen 
(+22°C) pH **

>6.4 Tüm ünitelerin 
%1’i ile minimum 
ayda 4 ünite

kalite kontrol lab.

* Test edilen ünitelerin %90’ı bu kriterleri karşılamalıdır. Bazı aferez makineleriyle bu 
değerlerin çok daha altında rezidüel lökosit değerleri elde edilebilir.

** CO2 kaçışını önlemek için pH ölçümünün kapalı sistemde yapılması önerilir. Ölçümler 
başka bir sıcaklıkta yapılıp +22ºC‘deki pH rapor edilirken hesapla çevrilebilir. 

E10.7 Taşıma
Taşıma koşulları tam kandan elde edilen trombositle aynıdır. 
E10.8 Kullanım endikasyonları
Tam kandan elde edilen trombosit bileşenleri ile aynıdır. İmmünize hastaların te-

davisinde HLA ve/veya HPA uyumlu trombosit süspansiyonları kullanılır. Bu ürün-
lerin eldesinde ve çok sayıda bağışçı ile karşılaşmanın önlenmesinde yararlıdır. 

E10.9 Kullanım uyarıları
Doğurganlık çağında veya daha genç olan Rh (D) negatif kadın alıcılara Rh (D) 

pozitif bağışçı trombositleri transfüze edilmemelidir. Böyle bir durumda Rh (D) po-
zitif bağışçı trombositlerinin verilmesi zorunluysa Rh (D) immünizasyonunun ön-
lenmesi için Rh (D) immünglobulini kullanılmalıdır. Bileşenin hazırlanması sırasın-
da başka bir torbaya aktarılması gerekebileceğinden, her bir ünitenin uygun şekilde 
belirtilmesi gereklidir.

E10.10 Yan etkiler
Tam kandan elde edilen trombositler gibidir.
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BÖLÜM 11 
TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP)

E11.1 Tanım
Labil pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sü-

rede ve uygun bir sıcaklıkta dondurularak, gerek tam kan gerekse aferezle toplanan 
plazmadan transfüzyon veya fraksinasyon amacıyla hazırlanan bileşendir.

E11.2 Özellikler
Bu bileşen stabil koagülasyon faktörleri, albümin ve immunoglobülinleri normal 

plazma düzeylerinde içerir. Taze donmuş plazma klinik önemi olan beklenmedik 
antikorları içermemelidir.

E11.3 Hazırlama yöntemleri 
E11.3.1 Tam Kandan: Plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir 

kan torbasına alınmış tam kandan, tercihen ilk 6 saat içinde veya buzdolabında sak-
lanmışsa 18 saat içinde, yüksek hızda santrifügasyon ile ayrılır. Plazma, trombosit-
ten zengin plazmadan da ayrılabilir. 

E11.3.2 Aferez Yoluyla: Plazma otomatik olarak aferezle toplanabilir. Dondur-
ma işlemi, ayrılmadan sonraki ilk altı saat içerisinde yapılmalıdır.

E11.4 Etiketleme
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır;
 hazırlayan hizmet birimi
 ünite no; 
 ABO Rh (D) grubu 
 bağış tarihi;
 antikoagülan solüsyonun adı;
 kan bileşenin adı;
 son kullanma tarihi;
 bileşenin hacmi veya ağırlığı;
 saklama sıcaklığı;
 Eritmeden sonra son kullanma tarihi uygun bir son kullanma tarihi ile (saati) 

değiştirilmelidir. Saklama sıcaklığı buna göre değiştirilmelidir. Labil faktörleri ko-
rumak amacıyla plazma eritildikten sonra hemen kullanılmalıdır. Tekrar dondurul-
mamalıdır.

E11.5 Saklama  Koşulları
Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal sak-

lama sıcaklığı -25ºC veya altıdır. Saklama sıcaklığına göre izin verilen saklama sü-
releri aşağıdaki gibidir:
 -25ºC nin altında 36 ay;
 -18ºC ile –25ºC arasında 3 ay.
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E11.6 Kalite kontrol
Tablo E11.6(a)

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu 
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

ABO, Rh(D) D Gruplama Tüm üniteler Gruplama lab.

Anti-HIV 1&2* Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

HBsAg* Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

Anti-HCV* Onaylanmış bir tarama 
testi ile negatif

Tüm üniteler Tarama lab.

Sifiliz Tarama testi negatif Tüm üniteler Tarama lab.

Tablo  Tablo E11.6(b)
Kontrol 
edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

Hacim/Ağırlık Minimum 200ml/220gr Tüm üniteler Ürün 
hazırlama lab.

Faktör VIIIc Ortalama (dondurma ve 
eritme sonrası): ≥ % 70
aze toplanmış plazma 
ünitesi normal değeri

3 ayda bir;
Depolamanın ilk 
ayındaki 10 Ünite 
ile *

Kalite kontrol 
lab.

Rezidüel 
hücreler **

Eritrositler: <6.0х109/L
Lökositler: <0.1х109/L
Trombositler: < 50х109/L

Tüm ünitelerin 
%1’i ile minimum 
ayda 4 ünite

Kalite kontrol 
lab.

Sızıntı Taşıma kaplarının 
heRh(D)angi bir 
bölümünde sızıntı 
olmamalıdır.
Örn: plazma 
ekstraktöründe basınç 
sonrası, dondurulmadan 
önce ve eritildikten sonra 
gözle görülen sızıntı 
olmaması

Tüm üniteler Ürün 
hazırlama ve 
kabul lab.

Görsel 
değişiklikler

Anormal renk veya 
görülebilir pıhtı olmaması

Tüm üniteler Ürün 
hazırlama ve 
kabul lab.

* Test edilecek ünitelerin tam miktarı istatistiksel süreç kontrolüyle belirlenebilir.
** Dondurma öncesi hücre sayımı yapılmalıdır. Eğer hazırlama metodunda özel hücresel 

azaltmalar yer almış ise düşük düzeyler elde edilebilir.
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E11.7 Taşıma
Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa, tor-

balar, önerilen sıcaklıkta hemen depolanmalıdır.
E11.8 Kullanım endikasyonları
Taze donmuş plazma özellikle çok sayıda koagülasyon faktör eksikliği olan klinik 

durumlarda ve sadece virüs inaktivasyonu yapılmış, stabil, spesifik pıhtılaşma faktör 
konsantrelerinin olmadığı durumlarda kullanılabilir. Taze donmuş plazma, Trombo-
tik Trombositopenik Purpura (TTP) tedavisinde kullanılabilir. Temel kullanım alanı 
plazma fraksinasyonu için kaynak materyal şeklindedir.

E11.9 Kullanım uyarıları
Taze donmuş plazma, koagülasyon eksikliğinin olmadığı durumlarda, basitçe vo-

lüm açığını kapatmak amacıyla veya immunglobulin kaynağı olarak kullanılmama-
lıdır. Viral inaktivasyonu yapılmış, uygun bir pıhtılaşma faktör konsantresi var ise 
taze donmuş plazma kullanılmamalıdır. Taze donmuş plazma, plazma proteinlerine 
intoleransın olduğu hastalarda kullanılmamalıdır. ABO kan grubu uyumlu plazma 
kullanılmalıdır. Labil faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten hemen son-
ra kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır. Zorunlu durumlarda 2-6°C’da da en 
çok 24 saat bekletilebilir. Kullanımdan önce ürün, uygun koşullarda kontrollü olarak 
eritilmeli ve torbanın sağlamlığı, herhangi bir defekt veya sızıntı içerip içermemesi 
yönünden kontrol edilmelidir. Eritme işleminin sonunda çözünmemiş kriyopresipitat 
gözlenmemelidir.

E11.10 Yan etkiler
 Fazla miktarlarda TDP kısa sürede transfüze edilirse sitrat toksisitesi oluşa-

bilir;
 Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonları (başlıca titreme, ateş ve ürti-

ker);
 Dikkatli bağışçı seçimi ve tarama testlerine rağmen viral bulaş (hepatit, HIV, 

vb.) mümkündür;
 Kanın bakteriyel kontaminasyonuna bağlı sepsis; 
 T.R.A.L.I. (Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı);
 Tanımlanmamış ya da taranmamış diğer patojenlerin bulaşı.
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BÖLÜM 12 
KRİYOPRESİPİTAT

E12.1 Tanım
TDP’nin yüksek devirde santrifügasyonu ve en çok 40 ml’ye kadar konsantre 

edilmesiyle hazırlanan, plazmanın kriyoglobulin fraksiyonunu içeren bir bileşendir.
E12.2 Özellikler
Taze alınmış ve ayrılmış plazmada varolan Faktör VIII, von Willebrand Faktör, 

fibrinojen, Faktör XIII’ün ve fibronektinin büyük bir bölümünü içerir.
E12.3 Hazırlama yöntemleri 
Kendine bağlı (veya steril birleştirme cihazı ile bağlanmış) ek torbalı taze donmuş 

plazma torbası  +2ºC ile +6ºC arasında yavaşça eritmeyi takiben, aynı sıcaklıkta yük-
sek devirde yeniden santrifüj edilir. Üst kısımdaki kriyodan fakir plazma, sıkıştırı-
larak satellit torbaya aktarılır. Gerek eritme gerekse ayırım tekniklerinde, son hacim 
en çok 40 ml olacak şekilde üstteki plazmadan bir miktar kriyopresipitat ile bırakılır. 
Hazırlanan bileşenler daha sonra uygun çekirdek sıcaklıkta yeniden dondurulmak 
ve uygun saklama koşullarına konmak üzere güvenli şekilde birbirinden ayrılırlar. 
Alternatif olarak kaynak materyal, aferezle elde edilmiş plazma da kullanılabilir, son 
bileşen aynı dondurma/eritme/yeniden dondurma teknikleriyle hazırlanır.

E12.3.1 Küçük havuz hazırlama
Bazı durumlarda, 10 bağışçının kriyopresipitat ünitesinin havuzlanması istene-

bilir. Eğer açık teknik uygulanırsa havuz 1 saat içinde kullanılmalıdır ve saklamak 
için tekrar dondurulmamalıdır. Havuzu oluşturan her bir bağışçıya hiç bir problem 
yaşanmadan ulaşılabilecek şekilde uygun etiketleme yapılmalıdır.

E12.4 Etiketleme  
Taze donmuş plazmada olduğu gibidir.
E12.5 Saklama  Koşulları
Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal sak-

lama sıcaklığı –25ºC veya altıdır ve saklama sıcaklığına göre izin verilebilen sakla-
ma süreleri aşağıdaki gibidir:
 -25ºC nin altında 36 ay;
 -18ºC ile -25ºC arasında 3 ay.
E12.6 Kalite kontrol
TDP kalite kontrolüne ek olarak Tablo E12.6’daki gibidir.
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Tablo E12.6

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite 
koşulu

Kontrol sıklığı Kontrolü 
yürüten

Hacim 30-40 ml Tüm üniteler Ürün hazırlama 
lab.

Faktör VIIIc ≥70 IU/ünite İki ayda bir:
Depolamanın ilk a) 
ayındaki (farklı kan 
gruplarından) 6 
üniteden  havuzlanmış 
torbadan
Depolamanın son b) 
ayındaki (farklı kan 
gruplarından) 6 
üniteden  havuzlanmış 
torbadan

Kalite kontrol lab.

Fibrinojen ≥140 mg/
ünite

Tüm ünitelerin %1’i ile 
minimum ayda 4 ünite

Kalite kontrol lab.

Von Willebrand 
Faktör

>100 IU/
ünite

İki ayda bir:
Depolamanın ilk a) 
ayındaki (farklı kan 
gruplarından) 6 
üniteden  havuzlanmış 
torbadan
Depolamanın son b) 
ayındaki (farklı kan 
gruplarından) 6 
üniteden  havuzlanmış 
torbadan

Kalite kontrol lab.

E12.7 Taşıma
Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdır. Alıcı hastane taşıma sırasında 

torbaların donmuş halde olduğundan emin olmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa tor-
balar, önerilen sıcaklıkta hemen depolanmalıdır.

E12.8 Kullanım endikasyonları
Kullanımlar:
a) Faktör VIII eksikliği durumları (uygun spesifik pıhtılaşma faktör konsantresi-

nin bulunamadığı durumda);
b) Yaygın damar içi pıhtılaşma-DIC gibi diğer kompleks eksiklik durumları;
c) Fibrinojen eksiklikleri (kantitatif ve kalitatif).
d) Faktör XIII eksikliği
e) Von Willebrand hastalığı tedavisinde(uygun spesifik pıhtılaşma faktör kon-
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santresinin bulunamadığı durumda);

E12.9 Kullanım uyarıları
Kriyopresipitat torbası, depolama yerinden çıkarıldıktan hemen sonra ve kul-

lanılmadan hemen önce +37ºC’de uygun koşullarda kontrollü olarak eritilmelidir. 
Düşük sıcaklıkta plastik taşıyıcılar kırılabilir ve torbanın eritilmesi sırasında sızıntı 
yönünden dikkatle gözlenmeli ve varsa imha edilmelidir. Torba tekrar dondurulma-
malıdır.

E12.10 Yan etkiler
Taze donmuş plazma ile aynıdır.
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BÖLÜM 13 
KRİYOPRESİPİTATI ALINMIŞ PLAZMA

E13.1 Tanım
Kriyopresipitatın plazmadan uzaklaştırılması ile hazırlanan bir bileşendir.
E13.2 Özellikler
Belirgin şekilde azalmış labil Faktör V ve VIII düzeyleri hariç içerdiği albümin, 

immünglobulinler ve koagülasyon faktörleri taze donmuş plazmayla aynıdır. Fib-
rinojen konsantrasyonu da taze donmuş plazma ile karşılaştırıldığında azalmıştır. 
Kriyopresipitatı alınmış plazma klinik önemi olan beklenmedik antikorları içerme-
melidir.

E13.3 Hazırlama yöntemleri 
Kriyopresipitatı alınmış plazma, taze donmuş plazmadan kriyopresipitat elde 

edilmesi sırasında ortaya çıkan yan üründür.
E13.4 Etiketleme  
Taze donmuş plazmada olduğu şekilde yapılır. Eritmeden sonra son kullanma 

tarihi uygun bir son kullanma tarihi (ve saati) ile değiştirilmelidir. Saklama sıcaklığı 
buna göre değiştirilmelidir.

E13.5 Saklama  Koşulları
Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal sak-

lama sıcaklığı –25ºC veya altıdır ve saklama sıcaklığına göre izin verilebilen sakla-
ma süreleri aşağıdaki gibidir:
 -25˚C nin altında 36 ay;
 -18˚C ile –25ºC arasında 3 ay.
E13.6 Kalite Kontrol
TDP ile aynıdır.
 E13.7 Taşıma
TDP ile aynıdır.
E13.8 Kullanım endikasyonları
Kriyopresipitatı alınmış plazma sadece Trombotik Trombositopenik Purpura 

(TTP)’da endikedir.
E13.9 Kullanım uyarıları
Bu ürün, plazma protein intoleransı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Kan grubu 

uyumlu plazma kullanılmalıdır. Ürün, eritildikten hemen sonra kullanılmalı: tekrar 
dondurulmamalıdır. Kriyopresipitatı alınmış plazma, üretildikten sonra dondurul-
muşsa yeniden eritilmede topaklanma oluşabilir. Eritme işlemi sırasında bu topak-
lanma dikkatle manüple edilerek açılmalıdır. Dondurma öncesi ve eritilme sonrası 
torba, sızıntı yönünden dikkatle gözlenmelidir.

E13.10 Yan etkiler
TDP ile aynıdır.
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BÖLÜM 14 
GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU: AFEREZ

E14.1 Tanım
Tek bağışçı afereziyle elde edilen, plazmada süspanse edilmiş granülositten yo-

ğun bir bileşendir. Granülosit transfüzyonunun klinik etkinliği tartışılmaktadır. Gra-
nülosit bağışçılarının, bağıştan önce, aşağıda tanımlanan şekilde ilaç kullanmaları 
gerekir. Bu amaçla, ilaç kullanımına başlanmadan, bağışçının bilgilendirilmesi ve 
onayının alınması zorunludur.

E14.2 Özellikler
Granülositlerin başlıca fonksiyonu mikroorganizmaların fagositozu ve ortadan 

kaldırılmasıdır.
E14.3 Hazırlama yöntemleri 
Hücre ayırma cihazlarıyla yapılan lökoferezdir. Santrifügal akım yöntemleri, ara-

lıklı ya da devamlı (daha iyi) şekilde olabilir. Yeterli miktarda granülosit toplamak 
için, bağışçıya ilaç ya da  hidroksietil nişasta (HES), düşük molekül ağırlıklı dextran 
ya da modifiye edilmiş sıvı jelatin gibi adjuvanların uygulaması gerekir.

Tedavi edici miktarda granülosit (erişkin ve çocuklar için: > 1,5-2.0x108 granülo-
sit/vücut ağırlığı (kg); yenidoğan için: > 1.0x109 granülosit/vücut ağırlığı (kg)) elde 
etmek için, bağışçıya granülosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) ve/veya korti-
kosteroidlerin uygulanması gerekir. Rutin olarak kullanılan G-CSF dozu, bağıştan 
8-12 saat önce 5µg/kg dır. Alternatif olarak, 8 mg oral deksametazon kullanılabilir. 
Bağıştan önce, tek veya bölünmüş dozlarda 60 mg oral prednizon, minimal sistemik 
steroid etki, yüksek miktarda granülosit sağlar. 

E14.4 Etiketleme  
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde gösterilmeli veya ürün bilgi broşüründe bu-

lunmalıdır:
 hazırlayan hizmet birimi;
 ünite no;
 ABO ve Rh (D) grubu;
 bağış tarihi;
 antikoagülan solüsyon ve ek solüsyonlar ve/veya diğer ajanların adı;
 kan bileşeninin adı;
 son kullanma tarihi (ve gerektiğinde son kullanma saati);
 granülosit sayısı;
 saklama sıcaklığı;
 HLA tipi belirlendiyse;
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E14.5 Saklama Koşulları
Bu preparat saklamak için uygun değildir ve toplandıktan sonra en kısa zamanda 

transfüze edilmelidir. Aksi halde saklama, +20°C ile +24°C’de 24 saat ile sınırlıdır 
ve çalkalanmamalıdır.

E14.6 Kalite kontrol
Tam kan için gerekli kalite kontrol koşullarına (hacim, hemoglobin ve hemoliz 

hariç) ek olarak Tablo E14.6’da belirtilenler sağlanmalıdır.

Tablo E14.6 

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

HLA (gerektiğinde) Tiplendirme Gerektiği şekilde HLA lab.
Hacim < 500 ml Tüm üniteler Ürün hazırlama lab.
Granülositler Başarılı klinik 

doz: 
Tüm üniteler Ürün hazırlama lab.

E14.7 Taşıma
Ünite, +20°C ile +24°C arasındaki uygun bir taşıyıcı ile kullanıcıya ulaştırılma-

lıdır.
E14.8 Kullanım endikasyonları
Klinik etkinliği tartışmalıdır. Granülositler, sadece aşağıdaki durumların tamamı-

nı karşılayan nötropenik hastalarda tedavi amacıyla kullanılabilir:
1. şiddetli nötropeni (granülosit sayısı < 500/µL);
2. 24-48 saatlik ateş, pozitif bakteriyel veya fungal kan kültürü ya da uygun anti-

biyotik tedavisine yanıt vermeyen ilerleyici parankimal enfeksiyon;
3. myeloid hipoplazi
4. kemik iliği fonksiyonlarının düzeleceğine yönelik beklenti.
Granülosit fonksiyon bozukluğu belirlenmiş hastalar (ör: kronik granülomatöz 

hastalık) ya da kemik iliği granülosit rezerv tükenmişliğine bağlı nötropenik, sepsisli 
yenidoğanlar, hemopoetik kök hücre transplantasyonu için beklerken ya da yaşamı 
tehdit eden enfeksiyon ataklarında granülosit transfüzyonu için aday olabilirler.

Granülositlerin hem toplanması (bağışçı yan etkileri), hem de transfüzyonu (alıcı 
yan etkileri) sırasında oluşabilecek ciddi istenmeyen etkiler nedeniyle, granülosit 
transfüzyonunun hedefleri, tedavi başlamadan önce açıkça belirtilmelidir. 

E14.9 Kullanım uyarıları
Belirgin eritrosit kontaminasyonu olduğundan uygunluk testleri önerilir. Doğur-

ganlık çağında veya daha küçük yaştaki Rh (D) negatif kadınlara Rh (D) pozitif 
granülositler transfüze edilmemelidir. Rh (D) pozitif konsantreler kullanılmak zo-
runda kalınırsa Rh (D) immunglobulini kullanılarak Rh (D) immunizasyonu engel-
lenmelidir. Alloimmünize hastalarda HLA uyumuna dikkat etmek gerekir. Granülo-
sitler, transfüzyondan önce uygun dozda iyonize radyasyonla ışınlanmalıdır. CMV 
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enfeksiyonu geçişi olabileceğinden, CMV seronegatif alıcılar için CMV seronegatif 
ürünler mümkün olduğunca tercih edilmelidir. Mikroagregat veya lökosit azaltıcı 
filtrelerle infüzyon kontrendikedir.

E14.10 Yan etkiler
E14.10.1 Alıcıdaki yan etkiler
 Hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonları (başlıca titreme, ateş ve ürtiker) 

oluşabilir;
 HLA ve eritrosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon oluşabilir;
 Sifiliz bulaşabilir;
 Latent virusların (CMV, EBV, vb) immünsuprese hastalara ciddi bulaş riski 

vardır;
 Dikkatli bağışçı seçimine rağmen viral bulaş (hepatit, HIV, vb.) mümkün-

dür;
 Nadir durumlarda protozoal bulaş olabilir;
 Kanın bakteriyel kontaminasyonuna bağlı sepsis;
 Post-transfüzyon purpura;
 Sık kullanılan hastalarda hidroksi etil nişasta birikimi;
 T.R.A.L.I. (Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı);
 Tanımlanmamış ya da taranmamış diğer patojenlerin bulaşı.
E14.10.2 Bağışçıdaki yan etkiler
* Aferez nedeniyle;
• Kan alma: ör. hematom, tromboz, sinir yaralanması, bayılma
• Sitrat: ör. intoksikasyon, bulantı, bayılma
• Ekstrakorporal volüm: ör. Bayılma
• HES, kortikosteroidler ve G-CSF nedeniyle;
 - HES: volüm genişletici gibi rol oynar ve HES alan bağışçılarda genişlemiş do-

laşım hacmi nedeniyle periferik ödem ya da baş ağrısı görülebilir, birikerek kaşıntı 
ve alerjik reaksiyona neden olması mümkündür.

 - Kortikosteroidler: ör. Hipertansiyon, diyabet, katarakt ve peptik ülser
 - G-CSF: periferik kan kök hücre bağışçılarında, G-CSF uygulamasından sonra 

en sıklıkla görülen kısa dönem komplikasyon kemik ağrısıdır, nadir olarak görülse 
de dalak rüptürü ve akciğer yaralanması oluşabilir. G-CSF uygulamalarını takiben 
Akut Myeloid Lösemi (AML) / Myelodisplazi (MDS) geliştiği yönündeki endişe, 
temel olarak, G-CSF desteği almış Şiddetli Kronik Nötropenili (SCN) hastalar ya da 
kemoterapi alan meme kanserli kadınlar arasında AML/MDS görülme oranlarının 
arttığını gösteren raporlara dayanmaktadır. Avrupa ve A:B:D.’de bugüne kadar kayıt 
altına alınmış, G-CSF aldıktan sonra periferik kan kök hücre bağışlayan 100.000’den 
fazla sağlıklı kişiye ait veriler, AML/MDS riskinde bir artış saptanmadığını göster-
miştir, ama bu çalışmaların medyan izlemleri 5 yıldan daha kısadır.
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BÖLÜM 15 
OTOLOG TRANSFÜZYON

E15.1 Otolog transfüzyon çeşitleri:
 Otolog transfüzyon, kan transfüzyonunun alloimmün komplikasyonları ve trans-

füzyonla  enfeksiyon bulaşı risklerini azaltır. Otolog transfüzyon üç türlüdür:
1- Predepozit Otolog Bağış: Otolog kan bileşenleri, ameliyattan önceki hafta-

larda otolog tam kandan elde edilebilir. Duruma göre eritrosit ya da trombosit süs-
pansiyonları aferez yöntemiyle de toplanabilir: her bir işlemle 2 veya 3 ünite eritrosit 
süspansiyonu ya da 4 veya 10 ünite trombosit süspansiyonu toplanabilir. Otolog kan 
bileşenlerinin alınması, hazırlanması ve saklanması allojenik bağışla aynıdır. 

2- Akut normovolemik hemodilüsyon: Ameliyattan hemen önce, hacim kom-
pensasyonuyla birlikte hasta hematokritinin %32’nin altına düşürülerek, ameliyat 
sırasında veya sonrasında geri verilmek üzere hasta kanının toplanmasıdır.

3- Operasyon sırasında eritrosit atığının (salvage) toplanması: Otolog trans-
füzyonun başka bir türüdür. Operasyon sahasından toplanan kan, basit bir filtrasyon 
veya yıkama işleminden sonra hastaya geri verilebilir. 

 Son iki teknikle (akut normovolemik hemodilüsyon ve eritrosit atığının toplan-
ması) de alınan kanın saklanması söz konusu değildir. Genellikle anestezist ve/veya 
cerrah sorumluluğu altında uygulanır. 

 Bu bölümde predeposit otolog bağışlardan bahsedilmektedir.

E15.2 Hastaların Seçimi

E15.2.1 Doktorun rolü
Hastadan sorumlu doktorun rolü: Transfüzyon gerekebilecek elektif cerrahi 

olgularında hastadan sorumlu anestezist ya da cerrah, operasyon öncesi bağış isteye-
bilir. İstemde şunlar belirtilmelidir: tanı, gerekli bileşenlerin tipi ve miktarı, ameliya-
tın yeri ve tarihi. Hasta, otolog ve allojenik transfüzyonun risk ve sınırlamaları hak-
kında ve gerektiğinde allojenik kanın kullanılabileceği konusunda bilgilendirilir.

Kanı toplamaktan sorumlu doktorun rolü: Hastanın klinik durumunun ope-
rasyon öncesi bağışa uygunluğuyla ilgili sorumluluk kan toplamaktan sorumlu dok-
tora aittir. Herhangi bir kontrendikasyon varsa doktor, hastayı ve hastanın sorumlu 
doktorunu bilgilendirir.

E15.2.2 Bilgilendirme onayı
Hastaya şu bilgiler verilmelidir:
 Otolog transfüzyon işlemi hakkında bilgi;
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 Virolojik tarama testlerini de içeren biyolojik testlerin yapılacağı; 
 Gerektiğinde otolog transfüzyona ek olarak allojenik transfüzyonun da kulla-

nılabileceği;
 Kullanılmayan ünitelerin imha edileceği.
Bu bilgilerin verildiğine dair yazılı onam alınmalıdır. Pediatrik hastalarda hem 

hasta hem hasta sahibi bilgilendirilmeli ve hasta sahibinin izni (imzalı onayı) alın-
malıdır.

E15.2.3 Predepozit bağışların kontrendikasyonları
Predeposit bağış yaşlı hastalarda güvenle uygulanabilir. Ancak 70 yaşın üzerinde 

olan hastalarda daha dikkatle karar verilmelidir. Bu uygulama 10 kg’ın altındaki 
çocuklarda kullanılmamalıdır. 10-20 kg arasındaki çocuklar için genellikle sıvı açı-
ğının uygun solüsyonlarla kapatılması gerekir. Herhangi bir aktif bakteriyel enfeksi-
yon kesin kontrendikasyondur. Hemoglobin konsantrasyonu 100 ile 110 g/l arasında 
olan hastalarda predeposit bağış, planlanan bağış sayısına ve anemi etiolojisine göre 
tartışılmalıdır. Hemoglobin konsantrasyonu 100 g/l’nin altında olanlarda ise prede-
posit yapılmamalıdır. HBV, HCV, HIV ve (gerekliyse) HTLV pozitif olan hastaların 
predeposit bağış programına alınması önerilmez. Kalp hastalıkları kesin kontrendi-
kasyon değildir, gerekiyorsa kardiyoloji konsültasyonu ile predeposit bağış yapılabi-
lir. Ancak kararsız anjina, ciddi aort darlığı veya kontrol edilemeyen hipertansiyonu 
olanların predeposit bağış programına alınmaları uygun değildir.

E15.2.4 İlaçlar
Hastalara ilk bağıştan önce ve ameliyata kadar oral demir preparatı verilebilir. 

E15.3 Predeposit kan bileşenlerinin hazırlanması, saklanması ve dağıtımı

Mikrobiyolojik tarama ve gruplandırma: Kan grubu ve mikrobiyolojik tarama 
testleri, allojenik bileşenlerde uygulanan minimum testlerle aynı olmalıdır. 

Otolog kan bileşenlerinin hazırlanması: Otolog kan bileşenlerinin hazırlanma-
sı için kullanılan yöntemler, allojenik kan bileşenleriyle benzer olarak fakat ayrı bir 
grup olarak çalışılmalıdır.

Otolog kan bileşenlerinin etiketlenmesi: Etiketleme ulusal mevzuata ve ulusla-
rarası düzenlemelere uygun olmalıdır. Otolog bağış için kullanılan kan torbalarının 
etiketleri allojenik bağışlar için kullanılanlara ek olarak aşağıdakileri içermelidir. 
 “OTOLOG BAĞIŞ” ifadesi
 “KESİNLİKLE …………  İÇİN AYRILMIŞTIR” ifadesi
 hastanın adı ve soyadı, doğum tarihi, protokol numarası.
Otolog kan bileşenlerinin saklanması: Otolog kan bileşenleri allojenik kan bi-

leşenleri ile aynı koşullarda fakat ayrı bir yerde saklanır. Ürünlerin çıkışı sırasında, 
bileşenin üzerindeki etiketle, istem ve hasta başında yazan kimlik mutlaka doğrulan-
malıdır. Allojenik bileşenlerde olduğu gibi otolog bileşenlere de transfüzyon öncesi 
testler yapılmalıdır. Otolog plazma, çözüldükten sonra +2ºC ile +6ºC arasında kont-
rol edilebilen koşullarda saklanarak 72 saate kadar hacim tamamlamak amacıyla 
kullanılabilir. Diğer taraftan otolog bileşenler allojenik bileşenlerle aynı koşullarda 
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fakat onlardan tamamen ayrılarak saklanmalıdır. Kullanılmayan otolog kan bileşen-
leri, allojenik transfüzyon veya plazma fraksinasyonu için kullanılamaz.

Kayıtlar: Gerek kan merkezleri gerekse hastaneler, predeposit otolog transfüz-
yon programına alınan her hasta için aşağıdaki kayıtları bulundurmalıdır:
 ameliyatın tipi ve tarihi;
 anestezist ya da cerrahın adı;
 ameliyat sırasında ya da sonrasında oluşuna göre transfüzyon zamanı;
 hazırlanan preoperatif otolog kan bileşeninin gerçek kullanımı;
 eş zamanlı kullanılan perioperatif otolog transfüzyon teknikleri;
 hastaya verilen otolog kan miktarı ve verilme tekniği;
 allojenik kan bileşenlerinin kullanımı;
 transfüzyona bağlı gelişen istenmeyen herhangi bir durum.
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BÖLÜM 16 
KAN BİLEŞENLERİNİN DOĞUM ÖNCESİ, 
YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLARINDA 

KULLANIMI

E16.1 Genel bilgi
 Doğum öncesi dönemde veya süt çocuklarına yapılan transfüzyonlarda, özel ola-

rak hazırlanmış kan bileşenlerine gereksinim vardır. Yenidoğanların şu özellikleri 
dikkate alınmalıdır: (1) daha küçük kan hacmi, (2) düşük metabolik kapasite, (3) 
daha yüksek hematokrit ve (4) gelişmemiş immunolojik sistem. Tüm bu özellikler, 
doğum öncesi transfüzyonlar ve küçük prematürelerin transfüzyonlarında özel bir 
önem taşır. Küçük süt çocuklarında transfüzyon durumlarında belirgin transfüzyon-
la ilişkili GvH Hastalığı ve CMV bulaş riski vardır ve riskler, süt çocuğunun yaşı 
ilerledikçe hızla azalır. Bu bileşenlerin hazırlama, saklama ve uygulanmaları, taşı-
dığı potasyum yükünün kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlayacak şekilde 
olmalıdır.

E16.2 İntrauterin transfüzyon için kan bileşenleri

E16.2.1 Eritrosit süspansiyonu
E16.2.1.1 Tanım
Tam kandan, lökosit ve bir kısım plazmanın uzaklaştırılması ile hazırlanan, ışın-

lanmış bileşendir.
E16.2.1.2 Özellikler
Standart hematokriti (Hct) 0.70-0.85’dir. Ünitedeki lökosit sayısı 1x106’dan az 

olmalıdır. Bu seviyede lökosit azaltılması, CMV negatif kanın kullanılması kadar 
etkin bir şekilde CMV bulaşını önleyecektir. Ürün ışınlanmalıdır. Anne kan grup 
antikorları diğer bir kan grubunu gerektirmedikçe, eritrositler O Rh (D) negatif kan-
dan hazırlanır. Annede varolan antikorların spesifik olduğu antijenler eritrositlerde 
bulunmamalıdır. Düşük potasyum yükünü garanti etmek için, ürün bağıştan sonraki 
5 gün içinde kullanılmalıdır. 

E16.2.1.3 Hazırlama yöntemleri 
Ürün hazırlamada standart yaklaşım, O Rh (D) negatif kandan lökositi azaltılmış 

eritrositlerin hazırlanması ve sonra ünitenin ışınlanmasıdır. Bir başka yaklaşım, ön-
celikle tam kanın filtre edilmesi olabilir. Saklama öncesi lökosit filtrasyonu tercih 
edilen yöntemdir. 
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E16.2.1.4 Etiketleme
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır:
 hazırlayan hizmet birimi;
 ünite numarası;
 ABO ve Rh (D) grubu;
 hazırlanma tarihi ve saati;
 antikoagülan veya ek solüsyonun adı;
 kan bileşeninin adı;
 ek bileşen bilgileri: lökositi azaltılmış, ışınlanmış;
 son kullanma tarihi (ve gerektiğinde son kullanma saati);
 bileşenin hacmi veya ağırlığı;
 hematokrit veya hemoglobin konsantrasyonu;
 saklama sıcaklığı;
 Antikor anti-D’den farklı ise ilgili kan grubu fenotipi.
E16.2.1.5 Saklama Koşulları 
Bileşen +20C ile +60C‘de saklanmalıdır. Işınlamadan sonra saklama süresi 24 

saati aşmamalıdır.
E16.2.1.6 Taşıma
Taşıma sırasında saklama koşulları korunmalıdır.
E16.2.1.7 Kullanım endikasyonu
Ağır fetal anemi.
E16.2.1.8 Kullanım uyarıları
Kan hacminde tolere edilemeyecek hızlı değişikliklerden kaçınmak için transfüz-

yon hızı yakından izlenmelidir.
E16.2.1.9 Yan etkiler
Diğer eritrosit tiplerinde olduğu gibidir.

E16.2.2 Trombosit süspansiyonu
E16.2.2.1 Tanım
Tam kandan veya aferez tekniği ile hazırlanan trombosit süspansiyonu, daha son-

ra filtrasyonla lökositlerinin uzaklaştırılması, ışınlanması ve bir miktar supernatan 
solüsyonun alınmasıyla konsantre hale getirilmiş bileşendir. Bazı aferez sistemleri, 
lökositi uzaklaştırılmış bileşeni, filtrasyon ve konsantrasyon işlemlerine gerek ol-
maksızın hazırlayabilir. Maternal trombosit transfüzyonu gerektiğinde, ürünün plaz-
ması azaltılmalıdır. 

E16.2.2.2 Özellikler
Bileşen, 50-60 ml süspansiyon içinde 45-85x109 (ortalama 70x109 ) trombosit 

içerir. İhtiyaç halinde HPA uyumlu bağışçıdan hazırlanabilir. Lökosit içeriği ünitede 
1x106’dan az olmalıdır. Bu düzeyde lökosit azaltılması, CMV negatif kan transfüz-
yonu kadar etkin bir şekilde CMV bulaşını önler. Bileşen, GvH hastalığı riskini or-
tadan kaldırmak üzere ışınlanır.
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E16.2.2.3 Hazırlama yöntemleri
Trombositlerin lökositi azaltılmalı, gerekliyse supernatan solüsyonun bir kısmı 

uzaklaştırılarak konsantre edilmeli ve ışınlanmalıdır.
E16.2.2.4 Etiketleme  
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır:
 hazırlayan hizmet birimi;
 ünite numarası;
 ABO ve Rh (D) grubu;
 hazırlanma tarihi ve saati;
 antikoagülan veya ek solüsyonun adı;
 kan bileşeninin adı;
 ek bileşen bilgileri: lökositi azaltılmış, ışınlanmış. Viral inaktivasyon yapıl-

mış, plazma veya süpernatanı alınmış, vs (gerekli ise);
 son kullanma tarihi (ve gerektiğinde son kullanma saati);
 bileşenin hacmi veya ağırlığı;
 trombosit sayısı;
 saklama sıcaklığı;
 ilgili HPA tipi;
E16.2.2.5 Saklama Koşulları 
Bileşen bağıştan sonra olabildiğince kısa sürede hazırlanır ve ikinci konsantras-

yon işlemini izleyen 6 saat içinde kullanılır. Santrifügasyonla yapılan ikinci konsant-
rasyona bir saat dinlenme periyodu sonrası geçilmelidir. Saklanma süresince trom-
bositlerin ajitasyonu, trombositlerin oksijenizasyonunu garanti etmelidir. Saklama 
sıcaklığı +200C ile +240C arasında olmalıdır.

E16.2.2.6 Kalite kontrol
Aferez trombositlerinin ve tam kandan elde edilen trombositlerin kalite kontrolü 

ile aynıdır. 
E16.2.2.7 Taşıma
Trombosit taşıyıcıları, kullanımdan önce 30 dakika oda sıcaklığında, açık tutul-

malıdır. Taşıma sırasında trombosit bileşeninin sıcaklığı, saklama için önerilen şart-
lara mümkün olduğunca uygun olmalıdır. Acilen kullanılmayacaksa, kullanımdan 
önce tekrar çalkalanması önerilir. Saklanacaksa, çalkalamanın +200C ile +240C ara-
sındaki kontrollü sıcaklıkta yapılması gereklidir.

E16.2.2.8 Kullanım endikasyonları
Doğum öncesi HPA alloimmunizasyonuna bağlı gelişen şiddetli trombositopeni-

nin düzeltilmesi.
E16.2.2.9 Kullanım uyarıları
 Kan volümünde tolere edilemeyecek hızlı değişikliklerden kaçınmak için, 

transfüzyon hızı yakından izlenmelidir;
 Damara giriş sonrası olası kanama izlemi yapılır.
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E16.2.2.10 Yan etkiler
Diğer kan bileşenleri ile aynıdır.

E16.3 Yenidoğanın “exchange” transfüzyonu için bileşenler
Exchange transfüzyon, masif transfüzyonun özel bir tipidir. Metabolik ve hemos-

tatik sorunlardan kaçınabilmek için, kullanılan bileşen(ler) yeterince taze olmalıdır. 
Yenidoğanın “exchange” transfüzyonlarında, annenin immunizasyon durumuna göre, 
ABO ve Rh (D) kan grupları kadar diğer kan grupları da dikkate alınmak zorundadır. 
CMV bulaş riski ve GvH hastalığını önlemeye yönelik önlemler alınmalıdır.

E16.3.1 “Exchange” transfüzyonlar için tam kan
CPD’li tam kan hazırlanır. Bağıştan sonraki 5 gün içinde kullanılmalıdır. Anti-D 

immunizasyonu durumunda O Rh (D) negatif kan kullanılır. Ürün, CMV bulaş ve 
GvH hastalığı risklerinden kaçınmak için, sırasıyla lökositi azaltılmış ve ışınlanmış 
olmalıdır. 

E16.3.2 “Exchange” transfüzyon için yeniden hazırlanmış tam kan 
E16.3.2.1 Tanım
Optimal güvenlik ve kaliteyi sağlamak için, taze eritrosit ve taze donmuş plazma-

dan tam kan ünitesi yeniden hazırlanır. Tüm maternal antikorlar ile kan grup uyumu 
esastır. Ürün, CMV bulaş ve GvH hastalığı risklerinden kaçınmak için, lökositi azal-
tılmış ve ışınlanmış olmalıdır. 

E16.3.2.2 Özellikler
Hematokrit (Hct) 0.40 – 0.50’dir. Ürün genellikle 0 Rh (D) negatif eritrosit ve 

AB Rh (D) negatif taze donmuş plazmadan hazırlanır. Maternal antikor anti-Rh (D) 
dışında bir antikorsa, eritrositler maternal antikorla uyumlu olacak şekilde seçilir. 
Düşük potasyum yükünü garanti etmek için ürün eritrosit bağışını izleyen 5 gün 
içinde kullanılmalıdır. Ürün, düşük trombosit sayısı dışında, taze tam kanla aynı 
metabolik ve hemostatik özelliklere sahiptir. Hastanın trombosit sayısı çok düşükse 
uygun trombosit transfüzyonu verilmelidir. 

E16.3.2.3 Yöntemler ve hazırlama
Kan grubu uyumlu bağışçıdan elde edilen lökositi azaltılmış eritrositler  tanım-

landığı gibi hazırlanır. Santrifüj sonrası ek solüsyon ve plazmadan oluşan superna-
tan uzaklaştırılır ve AB Rh (D) negatif taze donmuş plazma, hematokrit 0.40–0.50 
arasında olacak şekilde eklenir. Ürün ışınlanır ve açık sistemde hazırlandığı için 24 
saat içinde kullanılır. 

E16.3.2.4 Etiketleme  
Tam kanda olduğu gibidir. Ürün hacmi yer almalıdır.
E16.3.2.5 Saklama Koşulları 
Bileşen +20C ile +60C’de saklanmalıdır. Hazırlık ve ışınlama sonrası saklama 

süresi 24 saati aşmamalıdır.
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E16.3.2.6 Kalite kontrol
Lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonunda olduğu gibidir. Farklı olan paramet-

re Tablo E16.6’da yer almaktadır.

Tablo E16.6

Kontrol 
edilecek 
parametre

Kalite koşulu
(spesifikasyon)

Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Hct 0.40 - 0.50 Her ünite Ürün hazırlama lab.

E16.3.2.7 Taşıma
Taşıma sırasında saklama koşulları korunmalıdır.
E16.3.2.8 Kullanım endikasyonları
 Yenidoğanın “exchange” transfüzyonu.
 Yenidoğan ve küçük süt çocuklarının masif transfüzyonu.
E16.3.2.9 Kullanım uyarıları
Kan volümünde tolere edilemeyecek hızlı değişikliklerden kaçınmak için, trans-

füzyon hızı yakından izlenmelidir.
E16.3.2.10 Yan etkiler
Tam kanda olduğu gibidir.

E16.3.3 Yenidoğanın (küçük volüm) transfüzyonu için bileşenler
“Exchange” ve intrauterin transfüzyonlardan başka, yenidoğan döneminde küçük 

volümlü eritrosit, trombosit ve plazma transfüzyonları da gerekebilir. Uygun bile-
şenlerin hazırlanması ve transfüzyon pratiğindeki temel amaç maruz kalınan bağışçı 
sayısını en aza indirmektir. Bu yüzden, bileşeni daha küçük volümlü alt ünitelere 
bölmek ve bir bağışdan elde edilen tüm bu üniteleri aynı hastaya yönlendirmek iyi 
bir klinik uygulamadır. İntrauterin ve “exchange” transfüzyonlarda taze kan ve erit-
rositler kullanıldığından, sıklıkla tüm yenidoğan transfüzyonlarında taze kan gere-
kirmiş gibi düşünülür. Oysa küçük volüm transfüzyonları için bu görüşü destekleye-
cek bilimsel veya klinik kanıt bulunmamaktadır.

E16.4 Pediatrik kullanım için kan bileşenleri
E16.4.1 Eritrosit süspansiyonları
E16.4.1.1 Tanım
Bir ünite “buffy coat” uzaklaştırılmış veya lökositi azaltılmış ek solüsyonlu erit-

rosit süspansiyonu, yaklaşık 25–100 ml’lik eşit hacimlere bölünür.
E16.4.1.2 Özellikler
“Buffy coat” uzaklaştırılmış eritrositlerle ya da ek solüsyonlu “Buffy coat” uzak-

laştırılmış veya lökositi azaltılmış eritrositlerle aynı özelliklere sahiptir.



244 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

E16.4.1.3 Hazırlama yöntemleri 
“Buffy coat” uzaklaştırılmış veya “Buffy coat” uzaklaştırılmış ek solüsyonlu ya 

da lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonları, kapalı veya fonksiyonel olarak kapalı 
sistemler kullanılarak eşit hacimde 3-8 torbaya bölünür. Küçük prematüreler ya da 
bazı özel hastalarda kullanılacak eritrositlerin lökositleri azaltılmalı ve satellit torba-
lara bölünmeden önce veya bölündükten sonra ışınlanabilmelidir.

E16.4.1.4 Etiketleme  
Etiketleme; eritrosit süspansiyonundaki gibidir.  Eğer kan bileşeni iki veya daha 

fazla üniteye bölünmüş ise her bir alt ünite bölünmeyi gösterecek ek bir kimlik nu-
marasıyla belirlenmelidir.

E16.4.1.5 Saklama Koşulları 
Bileşen +20C ile +60C’de saklanmalıdır. Saklama süresi 35 günden uzun olmama-

lıdır. Bileşen ışınlanmışsa 48 saat içinde kullanılmalıdır.
E16.4.1.6 Kalite kontrol
Hacimle ilgili sınırlara ek olarak standart eritrosit süspansiyonlarında olduğu gi-

bidir. 
E16.4.1.7 Taşıma
Taşıma sırasında saklama koşulları korunmalıdır.
E16.4.1.8 Kullanım endikasyonları
 prematürite anemisi;
 tetkik amacıyla alınan kanların oluşturduğu kan kaybının replasmanı;
 süt çocukları ve diğer çocukların cerrahi girişimlerle oluşan kayıplarının rep-

lasmanı.
E16.4.1.9 Kullanım uyarıları
Transfüzyon hızı yakından izlenmelidir. 5 ml/kg/saat civarında transfüzyon hızı 

güvenli kabul edilir.
E16.4.1.10 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.

E16.4.2 Taze donmuş plazma
E16.4.2.1 Tanım
Eşit hacimlerde yan torbalara bölünmüş taze donmuş plazmadır. Bu torbaların 

üç-dört adedi bir hasta adına ayrılır.
E16.4.2.2 Özellikler
Taze donmuş plazma  ile aynıdır. 
E16.4.2.3 Hazırlama yöntemleri 
Taze donmuş plazmanın kapalı sistem kullanılarak 50-100 ml hacimli küçük tor-

balara bölünmesi dışında, standart yöntem kullanılarak hazırlanır. 
E16.4.2.4 Etiketleme  
Tam kandaki gibidir.  Eğer kan bileşeni iki veya daha fazla üniteye bölünmüş ise 

her bir alt ünite bölünmeyi gösterecek ek bir kimlik numarasıyla belirlenmelidir;
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E16.4.2.5 Saklama Koşulları 
Taze donmuş plazmadaki gibidir.
E16.4.2.6 Kalite kontrol
Taze donmuş plazmadaki gibidir.
E16.4.2.7 Taşıma
 Taze donmuş plazmadaki gibidir.
E16.4.2.8 Kullanım endikasyonları
Taze donmuş plazmadaki gibidir.
E16.4.2.9 Kullanım uyarıları
Taze donmuş plazmadaki gibidir.
E16.4.2.10 Yan etkiler
Taze donmuş plazmadaki gibidir.

E16.4.3 Trombosit süspansiyonu
Tam kandan veya aferezle hazırlanan trombositler doğrudan veya lökositi azaltıl-

dıktan sonra pediatrik hastaların çoğunda kullanılabilir. Pediatrik hasta için trombo-
sit hazırlığında, hastanın en az sayıda bağışçıya maruz kalması için gerekli tüm çaba 
gösterilmelidir. 

Lökosit azaltma: Random trombositlerde aşırı ürün kaybından kaçınmak için 
en az iki ünitenin filtrasyonu önerilir. Bazı aferez sistemleri, filtrasyon veya bunu 
izleyen hacim azaltmaya gerek olmaksızın lökositi azaltılmış ürün sağlar. 

Hacim azaltma: Küçük bir çocuğun klinik durumu, hacmi azaltılmış trombo-
sit kullanımını gerektirebilir; hacmin 25 ml/ünite civarına azaltılması ortalama %10 
trombosit kaybına neden olur. Trombositler hacim azaltma işleminden sonra müm-
kün olduğunca kısa sürede kullanılmalıdır.

E16.4.3.1 Taşıma
Taşıma sırasında saklama koşulları korunmalıdır.
E16.4.3.2 Kullanım endikasyonları
Herhangi bir nedenle yenidoğanın şiddetli trombositopenisi.
E16.4.2.3 Kullanım uyarıları
Kan hacminde tolere edilemeyecek hızlı değişikliklerden kaçınmak için, trans-

füzyon hızı yakından izlenmelidir.
E16.4.2.7 Yan etkiler
Tam kandaki gibidir.
E16.4.2.8 Etiketleme  
Etiketleme; tam kandaki gibidir.
E16.4.2.9 Saklama Koşulları
Bileşen toplandıktan sonraki 5 gün içinde, yıkama prosedürü uygulandıysa 24 

saat içinde ve volüm azaltıldıysa 6 saat içinde kullanılmalıdır. Saklanma süresince 
trombositlerin ajitasyonu, trombositlerin oksijenizasyonu garanti edilmelidir.
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Saklama sıcaklığı +200C ile  +240C arasında olmalıdır.
E16.4.2.10 Kalite kontrol
Tam kandan veya aferezle elde edilen trombosit süspansiyonlarındaki gibidir.
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BÖLÜM 1 
İMMÜNO-HEMATOLOJİK TESTLER

F1.1 BAĞIŞLARDA  KULLANILAN
İMMÜNO-HEMATOLOJİK TESTLER

F1.1.1 Kapsam
Bu bölümün amacı kan bağışcısına ait kanda ve etiketleme öncesi kan-kan bile-

şenlerinde yapılması gereken immünohematolojik testleri, bu testlerin çalışma yön-
temlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir. Buradaki şartlar Türkiye için 
kan bağışlarında uygulanacak bir rehber niteliğini taşımaktadır.

Güvenli ve etkin işleyiş için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:
• İmmünohematolojik testler ile ilgili tüm süreçler SİP’nde yazılmış olmalıdır.
• Kan bağışları, bileşenler ve bunlara ait örnekler barkodlu veya gözle okunabi-

len numaralar halinde tanımlanmalıdır.
• Bağışlar ile bunları bağışlayan bağışçılar arasında izlenebilirlik sağlanmalıdır.
• Bağışçıya ait kayıtlar her bağışda gözden geçirilebilir olmalıdır.

F1.1.2 Genel gereklilikler

F1.1.2.1 Örnekler için asgari koşullar

• Ekipman veya reagen üreticilerinin tanımladıkları saklama ve hazırlama ile il-
gili protokoller takip edilir.

• Örnek kanlarda aşağıdaki şartlara ilişkin görsel inceleme yapılmalı, uygunsuz-
luk oluşturabilecek herhangi bir durum test sonucunda rapor edilmelidir. Örneğin; 
hemoliz test sonucunu etkiliyor ise “hemolizli örnek ile çalışılmıştır„ şeklinde not 
konulmalıdır.

 i. hemoliz
 ii. lipemi
 iii. pıhtılaşma
 iv. hacim
 v. hücre:plazma (serum) oranı
 vi. buffy coat aralığı
• Hatalı etiketleme yönünden etiketler incelenmelidir. 
• Örneklerin teste uygunluğu önceden saptanmalıdır.
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F1.1.2.2 Reagenler ve test kitleri için asgari koşullar

• Her parti veya sevkiyattaki reagen ve test kitlerinin şartnameye uygunluğu de-
ğerlendirilmeli ve kurumun ortaya koyduğu yöntemle kabul edilebilirlik testi uygu-
lanmalıdır.

• Reagen ve test kitleri üreticinin talimatları doğrultusunda saklanmalı ve kulla-
nılmalıdır.

• Reagen veya test kitlerinde en az sayılanları kayıt altına alabilecek bir envanter 
kontrol sisteminin bulunması gerekir: lot numarası, son kullanım tarihi, tedarikçi, 
stok durumu.

• Prosedürler, reagen ve kitlerin parti numarası, üreticisini ve mümkün olduğu 
taktirde birden fazla cihazla çalışılan durumlarda her bağışın test edildiği ekipmanın 
seri numarasının takip edilebilirliğini garanti edebilmelidir.

F1.1.2.3 Ekipman
• Test ekipmanının, rutin kullanıma girmeden önce, performansı denetlenmeli, 

test sistemleri ve ekipmanın tutarlı ve geçerli sonuçlar verdiğini garanti eden prose-
dürler bulunmalıdır.

• Ekipmanın kullanımı, temizlenmesi, kalibrasyonu ve bakımı üreticinin talimat-
ları ve yazılı prosedürleri doğrultusunda uygulanmalıdır. Bakım prosedürleri sırasın-
da ekipman olumsuz olarak etkilenebilir, bu nedenle ekipmanın tekrar rutin kullanı-
ma alınabilmesi için bir protokolün bulunması gerekir.

• Tüm ekipman için aşağıda sayılan maddeleri içeren kayıtların tutulması ve sak-
lanması gerekir:

1. servis sözleşmesi
2. arızaların giderilme  süresi
3. hatalar
4. bakım ve onarım raporları
5. kalibrasyon

F1.1.2.4 Test prosedürleri
Test prosedürlerinde şunlar uygulanmalıdır:
• SİP’ler yazılmalı ve uygulanmalıdır.
• Kontrol edilmeli ve gözden geçirilmelidir.
• Eğitim almış personelce uygulanmalı ve eğitim kayıtları saklanmalıdır.
• Test sonuçlarına ait kayıtları içermelidir.

F1.1.2.5 Sonuçların rapor edilmesi
• Hazırlanan rapor tüm test sonuçlarını içermelidir.
• Bir test serisinin ‘muhtemelen negatif’ olarak rapor edilmesi kabul edilemez.
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• Test sonuçlarının, kabulü ve onaylanması belirlenmiş yetkin bir personelin so-
rumluluğu altındadır.

• Raporlar yazılı veya elektronik ortamda saklanmalıdır. 

F1.1.2.6 Test edilen bileşenlerin kullanımına izin verilmesi

• Kan ve kan bileşenlerinin gerekli testler uygulanmadan kullanımlarına izin ve-
rilmemesi garanti edilmelidir. Testlerin dokümante edilmiş ve geçerliliği denetlen-
miş bir çalışma sistemi tarafından onaylanmaları gerekir. 

• Bilgisayar tabanlı bir sistemin bulunmadığı yerlerde yukarıda anlatılan şartlara 
uyum sağlamak için her ünite için dokümante edilmiş bir onay işlemi kullanılmalı 
ve bu işlemler, bu iş için özel olarak tahsis edilmiş bir kişi tarafından yerine getiril-
melidir.

F1.1.3 Zorunlu testler
F1.1.3.1 ABO ve Rh (D) kan gruplaması
F1.1.3.1.1 Genel prensipler
•  Transfüzyon amacı ile hazırlanan her ünite kana ABO ve Rh (D) tiplendirmesi 

yapılmalıdır. ABO ve Rh (D) tiplendirmesi iki farklı kişi tarafından çalışılır. Sonuç-
lar uyumlu ise kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir uygunsuzluk halinde yeni bir 
örnek ile çalışma tekrar edilmelidir.

• ABO gruplaması; bağışçı eritrositlerinin anti-A ve anti-B serumları (direkt 
–forward- gruplama), bağışçı plazma veya serumunun A1 ve B eritrositleri (karşıt 
–reverse- gruplama) ile test edilmesi sonucu belirlenir.

• Rh (D) tiplendirmesi bağışçı eritrositlerinin anti-D serumu ile test edilmesi so-
nucu belirlenir. Anti-D ile reaksiyon vermeyen eritrositlere zayıf D testi yapılmalıdır. 
Anti-D ile reaksiyon veren veya zayıf D testi pozitif çıkan üniteler Rh (D) POZİTİF 
olarak işaretlenmelidir. Anti-D serumu ve zayıf D testi negatif olan üniteler NEGA-
TİF olarak işaretlenir.

• Transfüzyon veya gebelik öyküsü olan bağışçıdan alınan tüm ünitelere ve ilk 
kez başvuran bağışçıya beklenmeyen antikorlar açısından antikor tarama testi uygu-
lanmalıdır. 

• Ünitenin üzerinde bulunan etikette ABO ve Rh (D) tiplendirmesine ait bilgi 
açık olarak yer almalıdır.

• Test ve veri transferinin güvenliği sağlandığında, daha önce gruplandırması 
yapılmış olan bağışçıların testlerinin bir kez anti-A ve anti-B ile bakılması yeterli 
olur.

F1.1.3.1.2 ABO kan gruplamasında kalite kontrol
• Reagen ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip 

edilmelidir.
• ABO kan gruplama testlerinin her partisi için aşağıdaki minimum test kontrol-
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lerinin uygulanması gerekir:
- anti-A, anti-B, anti-A,B ve/veya anti-A+B,  A1,  B ve 0 grubundan hücrelerle 

uygun reaksiyonlar vermesi gerekir.
- reagen eritrosit örneklerinin anti-A, anti-B ve/veya anti-A+B ile uygun reaksi-

yon vermeleri gerekir.
- Bu kontrol sıklığı test sayısına göre laboratuar sorumlusu tarafından belirlenir.

F1.1.3.1.3 D gruplama

• Her kan bağışında D grubu saptanmalıdır.
• İlk kez kan grubuna bakılan bağışçıda  iki farklı anti-D gruplama reageni (biri 

D-VI antijenini saptayabilecek) kullanılmalıdır.
• Her iki anti-D reageniyle net olarak pozitif reaksiyon veren bağışçı kanları D 

POZİTİF olarak kabul edilir.
• Her iki anti-D reageniyle net olarak negatif reaksiyon veren bağışçı kanları D 

NEGATİF olarak kabul edilir.
• Anti-D reagenleriyle uyumsuz sonuçlar alınırsa testler tekrar edilir. D grubunun 

şüpheli bulunduğu durumlarda bağışçıyı D POZİTİF kabul etmek daha güvenlidir. 
• Test ve veri transferinin güvenliği sağlandığında, daha önce gruplandırması 

yapılmış olan bağışçıları testlerinin bir kez anti-D ile bakılması yeterli olur.

F1.1.3.1.4 D gruplandırmasında kalite kontrol
•  Reagen ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip 

edilmelidir.
• D kan gruplama testlerinin her partisi için aşağıdaki minimum test kontrolleri-

nin uygulanması gerekir:
- D kan gruplandırma testlerinin tüm serileri R1r eritrositleriyle pozitif ve r’r 

veya rr eritrositleriyle  negatif sonuç vermelidir.
- Bu kontrol sıklığı test sayısına göre laboratuar sorumlusu tarafından belirlenir.

F1.1.3.2 Antikor tarama
- Rutin antikor taramasında kullanılan reagen eritrositler en az şu antijenleri: 

D;C;c;E;e;K üzerinde bulunduran eritrositlerden oluşmalıdır.
- Kullanılacak kanlarda antikor taramasının sonucu negatif olmalıdır.

F1.1.4 Yöntemler
F1.1.4.1 Otomatik testler
Otomatik sistemler en az şu işlemleri yerine getirebilmelidir:
• Pozitif olan örneklerin tanımlanması, sonuçların okunup yorumlanması.
• Sonuçların örnek tanımlamalarıyla eşleştirilmesi.
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• Sonuçların elektronik olarak transferi. 
Otomatik test sistemi için, sistemin çökmesi veya tamamen bozulması halinde 

uygulanacak dokümante edilmiş olasılık planları bulunmalıdır.Otomatik test sistem-
lerinin güncel yazılımları yedeklenmeli ve her an hazır tutulmalıdır.

F1.1.4.2 Manuel testler
• Manuel testler üreticilerin talimatları doğrultusunda uygulanmalıdır.
• Test sonuçları ve kontrolleri kayıt altına alınmalıdır.
• Otomasyon programı kullanıldığında test sonuçlarının ana bilgisayara girilmesi 

için güvenli ve geçerliliği denetlenmiş bir yöntemin bulunması gerekir. Sonuç son-
rası giriş doğrulama işlemi uygulanmalıdır.

F1.1.5 Eritrositlerin ABO tiplendirmesi 
• Tüp
• Mikroplak
• Mikrokolon yöntemi ile yapılır.

F1.1.5.1 Tüp yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun belirlen-
mesi: Bu yöntem için anti-A, anti-B, A1 ve B eritrositlerine ihtiyaç vardır. Anti-AB 
serumu ve A2 eritrositlerinin kullanımı isteğe bağlı olarak teste eklenebilir. Üreti-
ci firmanın farklı bir önerisi yoksa günlük olarak A1 ve B eritrositlerinin %2-5’lik 
süspansiyonu (serum fizyolojik içinde) hazırlanır. Kullanılacak olan tüm materyal 
üretici firmanın önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Eritrositlerin tiplendirilmesi:
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-A damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-B damlatılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositlerin %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
5. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
6. Sonuçlar kayıt edilir ve serum testleri ile karşılaştırılır.
Serum tiplendirmesi:
1. İki temiz tüp A1 ve B olarak etiketlenir.
2. Her tüpe 2-3 damla serum damlatılır.
3. A1 tüpüne 1 damla A1 hücresi damlatılır.
4. B tüpüne 1 damla B hücresi damlatılır.
5. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
6. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. 
7. Sonuçlar kayıt edilir ve eritrosit testleri ile karşılaştırılır.
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Serum ve eritrosit tiplendirmeleri arasında uygunsuzluk var ise kan grubu kaydı 
sorun çözülene kadar kaydedilmemelidir.

F1.1.5.2 Mikroplak yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun 
belirlenmesi: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. 
Test tüplerinde uygulanan hemaglütinasyon yöntemi aynen geçerlidir.

F1.1.5.3 Mikrokolon yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun 
belirlenmesi: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir.

Tablo F1.1  Aglutinasyon Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi

Reaksiyon 
Şiddeti

Görünüm

4 + Tek bir aglutinat, Serbest eritrositler yok
3 + Birkaç büyük aglutinat
2 + Birçok küçük kümenin içinde büyük aglutinatlar. Serbest 

eritrositler yok.
1 + Birçok küçük aglutinat ve zeminde serbest eritrositler.
Eser veya Mikro Makroskopik olarak negatif görünüm. mikroskopik olarak 

çoğu alanda, 
6-8  eritrositten oluşan az sayıda aglutinat.           

Şüpheli Mikroskopik olarak gözlenen nadir aglutinatlar
0 Düzenli bir eritrosit süspansiyonu. Aglutinatlar görülmez.

F1.1.6 Eritrositlerin Rh (D) tiplendirmesi 

• Tüp
• Mikroplak
• Mikrokolon yöntemi ile yapılır

F1.1.6.1 Tüp yöntemi ile eritrositlerin Rh (D) grubunun belirlenmesi: Bu 
yöntem için anti-D serumuna ihtiyaç vardır. Üretici firma talimatlarında kontrol kul-
lanılması gerekiyor ise test prosedürüne eklenir. Kullanılacak olan tüm materyal üre-
tici firmanın önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Eritrositlerin tiplendirilmesi:
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-D damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe gerekiyor ise 1 damla kontrol reageni dam-

latılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositlerin %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
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4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
5. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
6. Sonuçlar kayıt edilir. Eğer test sonucu negatif ise zayıf D testi çalışılır.

F1.1.6.2 Mikroplak yöntemi ile eritrositlerin Rh (D) grubunun belirlenmesi: 
Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. Test tüplerinde 
uygulanan hemaglütinasyon yöntemi aynen geçerlidir.

F1.1.6.3 Mikrokolon yöntemi ile eritrositlerin Rh (D) grubunun belirlenme-
si: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir.

F1.1.6.4 Zayıf D testi
Bu test indirek antiglobülin fazında test eritrositlerinin anti-D ile inkübasyonu 

prensibine dayanır.
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-D damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş ikinci bir cam tüpe gerekiyor ise 1 damla kontrol reageni 

damlatılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositlerin %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve 15-30 dakika 37°C’de inkübe edilir.
5. Tüpler santrifüj edilir.
6. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
7. Eğer test tüpünde aglütinasyon mevcut ancak kontrol tüpünde aglütinasyon 

yok ise test sonucu Rh (D) POZİTİF  olarak kayıt edilir. Bu durumda antiglobülin 
fazında işleme devam etmeye gerek yoktur.

8. Test hücreleri aglütine olmamış ise hücreler serum fizyolojik ile 3-4 defa yı-
kanır.

9. Test tüpüne üretici firmanın önerisi doğrultusunda antiglobülin eklenir.
10. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
11. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
12. Eğer test tüpünde aglütinasyon mevcut ancak kontrol tüpünde aglütinasyon 

yok ise test sonucu Rh (D) POZİTİF  olarak kayıt edilir. 

F1.1.7 Antikor tarama
1. Tüp
2. Mikroplak veya 
3. Mikrokolon yöntemi kullanılarak yapılır.
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F1.1.7.1 Tüp yöntemi
1. Uygun bir şekilde etiketlenmiş tüplere 2 damla serum veya plazma eklenir.
2. Bu tüplere birer damla % 0,9’luk NaCl solüsyonunda (SF, serum fizyolojik) 

%2-%5’lik süspanse edilmiş 0 grubu reagen hücreleri ekleyip karıştırılır.
3. Santrifüj edilip hemoliz ve/veya aglütinasyon olup olmadığı gözlemlenir. De-

recelendirilip sonuçları kaydedilir.
4. 37°C’ta 30-60 dakika süreyle inkübe edilir.
5. Santrifüj edilir hemoliz ve/veya aglütinasyon olup olmadığı gözlemlenir. De-

recelendirilip sonuçları kaydedilir.
6. Hücreler SF solüsyonuyla üç dört kez yıkanır ve son yıkama solüsyonu dökü-

lür.
7. Üretici firmanın talimatlarına uygun olarak kuru olan hücrelerin üzerine AHG 

eklenip karıştırılır.
8. Santrifüj edilir hemoliz ve/veya aglütinasyon olup olmadığı gözlemlenir. De-

recelendirilip sonuçları kaydedilir.
9. IgG ile kaplanmış eritrositler eklenerek negatif çıkan testlerin doğrulaması ya-

pılır.

F1.2 HASTALARDA KULLANILAN
İMMÜNO-HEMATOLOJİK TESTLER
Bu bölümün amacı hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken immüno-

hematolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini 
belirlemektir. Bunlara antenatal testler de dahildir.

F1.2.1 Genel gereklilikler       
     Güvenli ve etkin işleyiş için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:
• İmmünohematolojik testler ile ilgili tüm süreçlerin SİP’leri yazılmış olmalıdır.
• Örnekler barkodlu veya gözle okunabilen numaralar halinde tanımlanmalıdır.
• Kan bileşenleri ile transfüze edildiği hastalar arasında izlenebilirlik sağlanma-

lıdır.
• Hastalara ait kayıtlar gerektiğinde gözden geçirilebilir olmalıdır.
• Reagenler, test kitleri ve ekipman, üreticilerin talimatları doğrultusunda kulla-

nılmalıdır (detaylar bağış bölümünde belirtilmiştir).
• Rutin kullanım öncesi test işlemlerinin ve ekipmanın geçerlilikleri denetlen-

melidir.
• Test prosedürleri ve ekipman işletim talimatları yazılıp uygulanmalıdır.
• Laboratuar testleri kalifiye personel tarafından uygulanmalıdır. Personelin yet-

kinliği tanımlanmalıdır. 

F1.2.1.1 İstemler
Örnekler, istemi yapan kişiyi tanımlayan onaylı, yazılı veya elektronik formlarla 

laboratuvara gönderilir. Kan ve kan bileşeni isteminin kabulüne yönelik yazılı bir 



257KISIM F: TEKNİK İŞLEMLER

prosedürün bulunması gerekir. Uygunluk testi istemlerine kanın kullanılacağı tarih, 
saat, sayı ve/veya hacim, istenen bileşenin tipi, varsa herhangi bir spesifik istem 
(örn. CMV negatif veya ışınlanmış ürünler), hastanın transfüzyon ve gebelik öyküsü, 
transfüzyon endikasyonu yazılmalıdır. Örnek istem formu KISIM B’de verilmiştir.

F1.2.1.2 Örnekler
• Hasta örnekleri net bir şekilde tanımlanmalıdır.
o Tüm örnekler minimum olarak şu bilgileri içermelidir:
 tam adı ve soyadı 
 Doğum tarihi (gün/ay/yıl)
 protokol no
• Testler uygulanmadan önce örneklerle hasta bilgilerinin uyumlu olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.
• Uygun olarak etiketlenmemiş örnekler veya istenen teste uygun olmayan ör-

nekler gönderildiğinde süreç prosedürle tanımlanmış olmalıdır.
• Örneklerin etiketlenmesi hasta başında yapılmalıdır.
• Transfüzyon öncesi test örneklerinde şunlar bulunmalıdır: kanı alan kişi tara-

fından el yazısıyla yazılmış tarih ve imza bulunan etiket; veya hasta bilekliğinden 
barkodun okutulmasıyla hasta başında basılan ve yapıştırılan etiketler.

• Örnek kanlarda aşağıdaki şartlara ilişkin görsel inceleme yapılmalı, uygunsuz-
luk oluşturabilecek herhangi bir durum test sonucunda rapor edilmelidir. Örneğin 
hemoliz test sonucunu etkiliyorsa “hemolizli örnek ile çalışılmıştır” şeklinde not 
konulmalıdır.

 i. hemoliz
 ii. lipemi
 iii. pıhtılaşma
 iv. hacim
 v. hücre:plazma (serum) oranı
 vi. buffy coat aralığı
• Örneklerin saklanması ve hazırlanmasına yönelik prosedürlerin bulunması ge-

rekir.
• Transfüzyon öncesi testlerin örnek alma zamanının belirlenmesinde Tablo 

F1.2’den yararlanılabilir.

Tablo F1.2  Transfüzyon öncesi testler için örnek alma zamanı

Son transfüzyon zamanı Örnek alma zamanı

3-14 gün Transfüzyondan 24 saat önce

15-28 gün        Transfüzyondan 72 saat önce

29 gün-3 ay Transfüzyondan 1 hafta önce



258 ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

• Üst üste transfüzyon uygulandığı durumlarda her gün yeni bir örneğin alınması 
gerekmez. Bu hastaların alloantikorlar açısından her 72 saatte bir taranmaları gere-
kir. Bu zaman aralığı hem pratik hem de güvenlidir.

• Kan örneklerinin saklama süresi Tablo F1.2.1’de belirtilmiştir. 
 
Tablo F1.2.1  Örneklerin tavsiye edilen maksimum saklanma süresi

18-25°C 2-8 °C ≤ -20°C

EDTA’lı tam kan 48 saat 7 gün Saklanmaz

Ayrılmış plazma/serum Saklanmaz 7 gün 1 yıl ve üstü

F1.2.1.3 Test reagenleri ve test sistemleri
• Üreticilerin reagen ve test kitlerinin kullanımı ve saklanması ile ilgili protokol-

leri uygulanmalıdır.
• Kabul edilebilirlik testleri reagen ve test kitlerinin tüm partilerine uygulanma-

lıdır.
• Kullanılan reagen ve test kitlerinin tüm partilerinin takip edilebilirliğini garanti 

edebilecek bir sistemin bulunması gerekir.
• Mekanik değişiklikler veya yazılım güncellemeleri sonrasında ekipmanın yeni-

den değerlendirilmesi gerekir.
• Test ekipmanı, üreticinin talimatları ve yazılı prosedürleri doğrultusunda kulla-

nılmalı, temizlenmeli, kalibre edilip bakımları yapılmalıdır.
• Ekipman bakımı için servis kontratlarının bulunması gerekir.
• İçinde servis kontratlarının, arızaların ve tüm bakım ziyaretlerinin bulunduğu 

bir ekipman dosyası oluşturulmalıdır.
• Tablo F1.1’de serolojik manuel tüp testlerinde kullanılacak standart bir derece-

lendirme sistemi verilmiştir. 
• Bağışda anlatılan otomatik test sistemleri için belirlenen şartlar sağlanmalıdır. 
• Kolon aglütinasyon kart ve kasetleri kullanılmadan önce ambalaj ve renk bo-

zuklukları, hava kabarcıkları ve kuruma açısından kontrol edilmeli; eğer bunlar tes-
pit edilirse değiştirilmelidir.

• Tutarsız sonuçlar alındığında dokümante edilmiş olan prosedürler uygulanma-
lıdır.

• Reagenlerin taşınması, saklanması veya test ekipmanlarının çalıştırılması belli 
bir sıcaklık aralığını gerektiriyor ise ortamın sıcaklığının takip edilip kaydedilmesi 
gerekir ve gereken durumlarda tedbir alınmalıdır.

F1.2.1.4 Onaylama ve test sonuçlarının rapor edilmesi
• Onaylama ve test sonuçlarının rapor edilmesi bu iş için görevlendirilmiş bir 

laboratuar personeli tarafından yapılmalıdır. Rutin olmayan veya tutarsız olan test 
sonuçları ise birim sorumlusu tarafından onaylanmalıdır.
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• Yazılı rapor edilen sonuçlar için dokümante edilmiş bir prosedürün olması ge-
rekir.

• Hastanelerle elektronik veri değişimi yapılıyorsa veya veriler bir web tarayıcısı-
na gönderiliyorsa bu sistemin İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve 
bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun (4/5/2007) 
prensiplerinin temel alınması gerekir. Giriş şifreleri net olarak tanımlanmış bir eri-
şim seviyesinde kontrol edilmelidir. Verilerin elektronik bir imza ile kodlanması ge-
rekir.

• Test sonuçları ve diğer ilgili test bilgileri mevzuata uygun olarak arşivlenip 
saklanmalıdır. 

F1.2.2 ABO ve D gruplaması

F1.2.2.1 Genel gereklilikler
 Transfüzyon öncesi uygulanan en önemli test ABO gruplandırmasıdır.
• Kan örneği güvenliğinin sağlanabilmesi için her transfüzyondan önce ve ante-

natal eritrosit örneklerinde ABO ve D grubu tayinleri yapılmalıdır.
• Monoklonal kan gruplama reagenlerinin kullanımıyla standart A, B ve D anti-

jenlerinin sensitivitesi büyük oranda artar. Ancak reagenler dikkatli bir şekilde se-
çilmedikleri taktirde zayıf D de dahil olmak üzere bazı A,B ve D varyantlarının 
saptanmasında hatalar oluşabilir.

• Tam otomatik ABO ve D gruplama prosedürleri pratik ve uygun olabilecek 
yerlerde kullanılmalıdır.

• ABO ve D gruplama testlerinin sonuçları eski kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
• Pıhtılaşmış veya EDTA’lı örnekler ABO ve D gruplamasında kullanılabilir an-

cak tam otomatik sistemlerde EDTA’lı örneklerin kullanılması şarttır.

F1.2.2.2 Test prosedürleri
• Hastanın eritrositleri monoklonal anti-A, anti-B ve/veya anti-AB reagenleri kul-

lanılarak direct -forward- gruplama yöntemi ile test edilmelidir. Anti-A,B veya anti-
A+B reagenleri anti-A ve anti-B ile birlikte kullanılabilir ancak bu şart değildir.

• Anti-B reageni, edinsel B antijenleri içeren eritrositlerle reaksiyona girmeme-
lidir.

• Reverse gruplama A1 ve B reagen eritrositler kullanılarak yapılmalıdır.
• Daha öncesine ait kan gruplama kayıtları olmayan hastalara ait örneklerde uy-

gulanacak gruplama prosedürü en az şu ikisini içermelidir:
(a) ABO için direct –forward- ve karşıt –reverse- gruplama ile Rh için D grubu 

tayini; ve
(b) İkinci ABO tayininde forward ya da reverse gruplama yapılmalıdır. İkinci D 

gruplamasında ise aynı veya farklı reagen kullanılabilir.
Manuel gruplamada (a) ve (b) maddelerinde belirtilen işlemler iki farklı laboratu-

ar personeli tarafından uygulanmalıdır. 
• Yorumlanmış olan test sonuçları, önceki test sonuçlarıyla karşılaştırılmalıdır.
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F1.2.2.3 Manuel ve otomatik ABO ve Rh (D) gruplamalarında uygulanması 
gereken kontroller

• Reagen ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip 
edilmelidir. 

• Kalite kontrol testlerinin sıklığı test sayısına göre laboratuar sorumlusu tarafın-
dan belirlenir.

Tablo F1.2.2 Manuel ve otomatik ABO ve Rh (D) gruplamasının kontrolleri

Reagen Pozitif kontrol Negatif kontrol

Anti-A   A hücresi  B hücresi

Anti-B   B hücresi A hücresi

Anti-D Rh D- pozitif hücre Rh D-negatif hücre

A1 gruplama hücreleri   Anti-A serumu   Anti-B serumu

B gruplama hücreleri Anti-B serumu     Anti-A serumu

F1.2.2.4 Sonuçların değerlendirilmesi
• Sonuçlar iki ayrı laboratuar personeli tarafından bağımsız olarak değerlendiril-

melidir. 
• Sonuçların değerlendirmesine yönelik prosedür bulunmalıdır.

F1.2.2.5 Sonuçların onaylanması
Onaylama işleminde şunların yerine getirilmesi gerekir:
• Gelen örnekteki kişiye özel tanımlama numarası, istem formundaki veya bilgi-

sayardaki numara ile karşılaştırılmalı, etiketlemede ve kayıt safhasında hata yapıl-
madığından emin olunmalıdır.

• ABO ve Rh (D) gruplarının, mümkünse elektronik ortamda, daha önce bakılan 
gruplama sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulaması yapılmalıdır. Transfüzyondan 
önce tüm uyumsuzluklar giderilmelidir.

• Laboratuarda test sonuçlarının kontrolüne ve bağımsız iki kişi tarafından onay-
lanmasına olanak veren bir prosedürün bulunması gerekir.

F1.2.2.6 Grup uyumsuzluklarında yaklaşım
• Bir uyumsuzluk görüldüğünde ABO ve/veya Rh (D) gruplamaları tekrar edil-

melidir.
• Tekrarlar aynı örnekte ve yıkanmış eritrositler kullanılarak yapılmalıdır.
• Devam eden uyumsuzluk durumunda test tekrarı yeni bir örnekle yapılmalıdır.
• Eski ile yeni kayıtlar arasında bir uyumsuzluk tespit edilirse yeni bir örnek 

istenmelidir.
• Reverse gruplama sonucu bilgi vermiyorsa (örn. hipogamaglobulinemi) direkt-

forward gruplama tekrar edilmelidir. Bu durumda sonuç direkt-forward gruplamaya 
göre belirlenir.
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a) Beklenmeyen karışık-alan reaksiyonları: Karışık alan reaksiyonları görülen 
gruplarda onaylama işleminden önce test tekrar edilmeli veya incelenmelidir. Bu re-
aksiyonlar bir ABO/Rh (D) uygunsuz transfüzyon (planlı veya planlı olmayan), ilik/
kök hücre naklini veya A3, B3 veya ikiz kimerizmi (çok nadir) işaret edebilir.

b) A/B varyantları: A ve B gruplarının varyantları monoklonal anti-A ve anti-B 
ile daha zayıf reaksiyonlar verir. (Örneğin Ax ve Bx değişik reagenlarla farklı şid-
detlerde reaksiyonlar verir; hatta hiç reaksiyon vermeyebilir.) Varyantların saptan-
masında anti AB, lektin A1, lektin H, A2 hücresi ve anti-A veya anti-B ile uygulanan 
absorbsyon/elüsyon çalışmalarının faydası vardır. Zayıf A/B antijenlerinin saptan-
ması zordur ve bu yüzden bu tip hastaların transfüzyonunda 0 grubu eritrositlerin 
kullanılması daha uygundur (Tablo F1.2.3).

Tablo F1.2.3 A/B varyantları
Fenotip FORWARD GRUPLAMA

(ABO/Rh)
REVERSE GRUPLAMA
(hücre, A1, A2, B, O)

Anti-A Anti-B Anti-AB Anti-H Anti-A1 A1 A2 B 0
A1*
Amt**
A2***
A3
Am
Ax
Ael
B
B3
Bm
Bx
AB
A2B
O
Oh (Bombay)

+4
+4
+4
+2mf
-/+
-/+2
-
-
-
-
-
+4
+4
-
-

-
-
-
-
-
-
-
+4
+1mf
-
-/+
+4
+4
-
-

+4
+4
+4
+2
-/+
+/+2
-
+4
+2mf
-/+
-/+2
+4
+4
-
-

-/±
+3+2
+2
+3
+4
+4
+4
-
+3
+4
+4
-
-
+4
-

+3
+3/+2
-
-
-
-
-

+3
-
-
-

-
-
-/+
?
-
+2
+2
+4
+4
+4
+4
-
?
+4
+4

-
-
-
-
-
-/+
-
+4
+4
+4
+4
-
-
+4
+4

+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
-
-
-
-
-
-
+4
+4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+4

*     Anti-A1 pozitifliği daima anti-H pozitifliğinden daha kuvvetlidir.
**   Anti-A1 ve anti-H’da reaksiyon şiddeti aynıdır.
*** Anti-H pozitifliği daima anti-A1 pozitifliğinden daha kuvvetlidir.

c) Edinsel B: Bazı anti-B reagenleri edinsel B antijeni ile güçlü bir reaksiyona 
girer. Bu durum çoğunlukla forward ve reverse gruplar arasında uyumsuzluğa neden 
olur. Edinsel B hücreleriyle reaksiyona girdikleri saptanan anti-B reagenleri rutin 
ABO gruplamasında kullanılmamalıdır.

d) İntrauterin transfüzyonlar: İntrauterin transfüzyon uygulanmış yenidoğan-
larda, kemik iliği supresyonuna bağlı olarak, doğumdan aylar sonra transfüzyonda 
verilen kanın ABO ve Rh (D) grupları ile aynı gruplar görülür.
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e) Soğuk reaksiyon gösteren alloantikorların varlığı: Soğuk reaktif alloanti-
korlar (anti-A ve anti-B dışındakiler) reverse gruplama hücreleriyle beklenmedik 
reaksiyonlara sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, reverse gruplama, 37°C’de tekrar 
çalışılmalı ya da ilgili antijeni taşımayan A1 ve B hücreleriyle test edilmelidir.

f) Soğuk otoantikorların varlığı: Örnekte güçlü otoaglütinasyon varsa, hücreler 
önceden ısıtılmış serum fizyolojik ile yıkanır. Gerektiğinde hasta hücreleri, serum/
plazma ve gruplama reagenleri önceden ısıtılıp 37°C’de karıştırılıp inkübe edildik-
ten sonra testler çalışılabilir.

g) Zayıf D ve parsiyel D

• Tek bir anti-D reageni kullanılarak zayıf bir reaktivite saptandığında hasta sade-
ce buna dayanılarak Rh (D) pozitif olarak kabul edilmemelidir. İki ayrı monoklonal 
anti-D reageni ile belirgin D pozitif sonuç alınmadıkça hastanın Rh (D) negatif ola-
rak kabul edilmesi daha güvenlidir.

• D gruplaması yapılan hastalarda kategori D-VI’yı saptayan reagenler kullanıl-
mamalıdır. D-VI kategorisine dahil olan hastalar büyük olasılıkla anti-D üretir.

• Bağışçıda kategori D-VI’yı saptayan reagenler kullanılmalıdır.
• Parsiyel D oldukları saptanan hastalar Rh (D) negatif olarak kabul edilmelidir.
• Parsiyel D oldukları saptanan bağışçılar Rh (D) pozitif olarak kabul edilmeli-

dir.
• Zayıf D veya parsiyel D olduklarından şüphelenilen hastalarda araştırma yapı-

lırken hastaya ait olan hücrelerin D antijeninin değişik epitoplarına karşı monoklonal 
antikorlar içeren tanımlama kitleri ile test edilmeleri yararlı olur. Kitler genellikle  
IgG ve IgM antikorlarından oluşan bir karışım içerirler ve bunlarla bilinen çoğu 
parsiyel D antijenleri saptanabilir. Bu kitler zayıf D’nin teyit edilmesinde de kulla-
nılabilir.

F1.2.2.7 Antikor tarama
Antikor tarama tüm transfüzyon öncesi ve antenatal test örneklerinde uygulan-

malıdır. Hastaların plazmasında klinik öneme sahip eritrosit antikorlarının taranma-
sında kullanılacak primer yöntem indirekt antiglobulin testi (IAT) olmalıdır. Tüp 
(likid faz), mikroplak (likid veya katı faz) veya kart/kaset (kolon aglütinasyonu) 
kullanılan test sistemleri uygundur.

F1.2.2.8 Antikor tanımlama
Tarama prosedürü sırasında bir alloantikor saptandığında tanımlanmalı ve olası 

klinik önemi değerlendirilmelidir. Antikor tanımlama işleminde sistematik bir yakla-
şımın uygulanması gerekir. Bazı antikor kombinasyonlarının tanımlanabilmesi için 
birçok reagen eritrosit paneline ihtiyaç vardır.
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F1.2.2.8.1 Antikor tanımlamanın prensipleri
• Hastanın serumu veya plazması reagen eritrositlerden oluşan bir tanımlama 

paneline karşı uygun bir teknik kullanılarak test edilmelidir. İlk olarak antikorun 
saptandığı tarama testi kullanılmalıdır.

• Antikor, antijeni içeren reagen eritrosit örneklerinden en az iki tanesiyle reaksi-
yona girmeli ve içermeyen örneklerden en az iki tanesiyle reaksiyon vermemelidir. 
İlgili antijenin homozigot ekspresyonuna sahip olan eritrositler kullanılarak müm-
kün olduğu kadar anti-Jka,-Jkb,-S,-s,-Fyb’lerin varlıkları ekarte edilmelidir.

• Çoklu antikor varlığında klinik öneme sahip başka antikorların atlanmadığından 
emin olunmalıdır. Multiple antikorların varlığı ancak belirlenen spesifisite açısından 
antijenleri negatif olan hücreler kullanılarak teyit edilebilir. Hastanın fenotipinin 
bilinmesi tanımlama ve ekartasyon işlemlerinde hücre seçimi konusunda yardımcı 
olur. Ancak yakın zamanda transfüzyon almış olan bir hastada bu mümkün olmaya-
bilir. Şu antijenler aranmalıdır: C,c,D,E,e,M,N,S,s,K,k,Fya,Fyb,Jka,Jkb.

• Enzimle (örn. papain) işlem görmüş hücre panelinin antikor tanımlamasında  
kullanılması önerilir, özellikle antiglobulin tekniğinde zayıf reaksiyon veren  veya 
multiple antikorların varlığında bu daha da önem kazanır. 

• Hastanın eritrositlerinin, fenotiplendirmede belirlendiği şekilde, normalde il-
gili antikor spesifisitesine karşı antijenleri içermemesi beklenir. Eğer durum böyle 
değilse:

(a) Antikor bir otoantikor olabilir ( bu durumda hastanın hücreleri normal olarak 
DAT pozitif olur), ve/veya

(b) Antiglobulinli test yöntemi kullanıldıysa hastanın hücreleri globulin bileşen-
leriyle kaplanmış olabilir (bu durumda ise hücreler DAT pozitiftir)

(c) Antikor spesifisitesi yanlış tayin edilmiş olabilir
(d) Hastaya yakın zamanda transfüzyon uygulanmış olabilir.
• Bir bağışdan alınan eritrositlerle hasta plazması antiglobulin çapraz karşılaştır-

ması pozitif çıkarsa ve tanımlama panelindeki plazmada bir reaksiyon görülmezse 
akla şunlar gelir:

(a) Plazmada az görülen bir antijene karşı antikor bulunuyor 
(b) Bağışdan alınan eritrositler DAT pozitif
(c) Çapraz karşılaştırma için yanlış ABO grubundan kan seçilmiştir.

F1.2.2.9 Sonuçların Rapor Edilmesi

F1.2.2.9 Sonuçların Rapor Edilmesi
• Onaylama ve test sonuçlarının rapor edilmesi bu iş için yetkilendirilmiş bir 

laboratuar personeli tarafından yapılmalıdır. 
• Sonuç bir web tarayıcısına gönderiliyorsa sistemin İnternet ortamında yapılan 

yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 
hakkında kanunun (4/5/2007) prensiplerine uygun olması gerekir ve giriş şifreleri 
net olarak tanımlanmış bir erişim seviyesinde kontrol edilmelidir. 
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• Test sonuçları ve diğer ilgili test bilgileri mevzuata uygun olarak elektronik ve/
veya yazılı ortamda arşivlenip saklanmalıdır.

F1.2.2.10 Eritrositlerin ABO tiplendirmesi 

• Tüp
• Mikroplate
• Mikrokolon yöntemi ile yapılır.

F1.2.2.10.1 Tüp yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun be-
lirlenmesi: Bu yöntem için anti-A, anti-B, A1 ve B eritrositlerine ihtiyaç vardır. 
Anti-AB serumu ve anti-A2 eritrositlerinin kullanımı isteğe bağlı olarak teste 
eklenebilir. Günlük olarak A1 ve B eritrositlerinin %2-5’lik süspansiyonu SF ile 
hazırlanır. Kullanılacak olan tüm materyal üretici firmanın önerileri doğrultusunda 
hazırlanmalıdır.

Eritrositlerin tiplendirilmesi:
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-A damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-B damlatılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositleri %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
5. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
6. Sonuçlar kayıt edilir ve serum testleri ile karşılaştırılır.
Serum tiplendirmesi:
1. İki temiz tüp A1 ve B olarak etiketlenir.
2. Her tüpe 2-3 damla serum damlatılır.
3. A1 tüpüne 1 damla A1 reagen hücresi damlatılır.
4. B tüpüne 1 damla B hücresi damlatılır.
5. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
6. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. 
7. Sonuçlar kayıt edilir ve eritrosit testleri ile karşılaştırılır.
Serum ve eritrosit tiplendirmeleri arasında uygunsuzluk var ise kan grubu sorun 

çözülene kadar kaydedilmemelidir.

F1.2.2.10.2 Mikroplak yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun 
belirlenmesi: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. 
Test tüplerinde uygulanan hemaglütinasyon yönteminin prensipleri aynen geçer-
lidir.

F1.2.2.10.3 Mikrokolon yöntemi ile eritrositlerin ve serumun ABO grubunun 
belirlenmesi: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir.
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F1.2.2.11 Eritrositlerin Rh (D) tiplendirmesi 

• Tüp
• Mikroplate
• Mikrokolon yöntemi ile yapılır.

F1.2.2.11.1 Tüp yöntemi ile eritrositlerin Rh grubunun belirlenmesi: Bu 
yöntem için anti-D serumuna ihtiyaç vardır. Üretici firma talimatlarında kontrol 
kullanılması gerekiyor ise test prosedürüne eklenir. Kullanılacak olan tüm materyal 
üretici firmanın önerileri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Eritrositlerin tiplendirilmesi: 
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-D damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe gerekiyor ise 1 damla kontrol reagenı 

damlatılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositlerin %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
5. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
6. Sonuçlar kayıt edilir. Eğer test sonucu negatif ise zayıf D testi çalışılır.

F1.2.2.11.2 Mikroplak yöntemi ile eritrositlerin Rh (D) grubunun belirlen-
mesi: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. Test tü-
plerinde uygulanan hemaglütinasyon yönteminin prensipleri aynen geçerlidir.

F1.2.2.11.3 Mikrokolon yöntemi ile eritrositlerin Rh (D) grubunun belirlen-
mesi için yapılacak testler: Üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve 
değerlendirilir.

F1.2.2.11.4 Zayıf D testi
Bu test indirek antiglobülin fazında test eritrositlerinin anti-D ile inkübasyonu 

prensibine dayanır.
1. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe 1 damla anti-D damlatılır.
2. Temiz ve etiketlenmiş bir cam tüpe gerekiyor ise 1 damla kontrol reagenı 

damlatılır.
3. Her iki tüpe test edilecek olan eritrositlerin %2-5’lik serum fizyolojik içindeki 

süspansiyonundan bir damla eklenir.
4. Tüpler nazikçe karıştırılır ve 15-30 dakika 37°C’de inkübe edilir.
5. Tüpler santrifüj edilir.
6. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1’e göre değerlendirilir.
7. Eğer test tüpünde aglütinasyon mevcut ancak kontrol tüpünde aglütinasyon 

yok ise test sonucu D pozitif olarak kayıt edilir. Bu durumda antiglobülin fazında 
işleme devam etmeye gerek yoktur.
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8. Test hücreleri aglütine olmamış ise hücreler serum fizyolojik ile 3-4 defa 
yıkanır.

9. Test tüpüne üretici firmanın önerisi doğrultusunda antiglobülin eklenir.
10. Tüpler nazikçe karıştırılır ve santrifüj edilir.
11. Tüpler nazikçe çalkalanır ve aglütinasyon gözlemlenir. Aglütinasyon Tablo 

F1.1 ‘e göre değerlendirilir.
12. Eğer test tüpünde aglütinasyon mevcut ancak kontrol tüpünde aglütinasyon 

yok ise test sonucu D pozitif olarak kayıt edilir.

F1.2.2.12 Antikor tarama testi

• Tüp
• Mikroplate
• Mikrokolon yöntemi ile yapılır.

F1.2.2.12.1 Tüp yöntemi ile antikor tarama

1. Uygun bir şekilde etiketlenmiş tüplere 2 damla serum veya plazma ekleyin.
2. Bu tüplere 1’er damla %2-%5’lik NaCl solüsyonunda süspanse edilmiş 0 gru-

bu reagen hücreleri ekleyip karıştırın.
3. Santrfüj edip hemoliz ve aglütinasyon olup olmadığı gözlemleyin. Derecelendi-

rin ve sonuçları kaydedin.
4. 37°C’ta 30-60 dakika süreyle enkübe edin.Santrfüj edip hemoliz ve aglüti-

nasyon olup olmadığı gözlemleyin. 
5. Derecelendirin ve sonuçları kaydedin.
6. Hücreleri NaCl solüsyonuyla üç dört kez yıkayın ve son yıkama solüsyonunu 

dökün.
7. Üretici firmanın talimatlarına uygun olarak kuru olan hücrelerin üzerine AHG 

ekleyin ve iyice karıştırın.
8. Santrfüj edip hemoliz ve aglütinasyon olup olmadığı gözlemleyin. Derecelendi-

rin ve sonuçları kaydedin.
9. IgG ile kaplanmış eritrositleri ekleyerek negatif çıkan testlerin validitesini teyit 

edin.

F1.2.3 Direkt Antiglobulin Testi, Metod:

1. Tüpe %2-%5’lik eritrosit süspansiyonu konur.
2. Eritrositler SF ile üç-dört kez yıkanır ve son yıkama solüsyonu dökülür.
3. Hemen ardından antiserum eklenip karıştırılır. Kullanılacak antiserum miktarı 

için üretici firmanın talimatlarına bakılır.
4. Üreticinin talimatları doğrultusunda santrfüj edilir.
5. Aglutinasyon açısından hücreler kontrol edilir. Reaksiyon derecelendirip kay-

dedilir.
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6. Polispesifik AHG veya anti-C3d kullanıyorsa, nonreaktif testler oda sıcaklığında 
5 dakika süreyle inkübe edilir, sonra santrfüj edilip tekrar okunur.

7. IgG ile kaplanmış eritrositleri anti-IgG içeren testlere ekleyerek negatif 
çıkanların doğruluğu teyit edilir.

8. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda santrifüj edilir.
9. Hücreler aglütinasyon açısından kontrol edilip reaksiyonu kaydedilir.

F1.2.3.1 Değerlendirme

1. Hemen veya oda sıcaklığındaki inkübasyondan sonra santrifüj edilen örnekte 
aglutinasyon varsa DAT pozitiftir. 

2. Hemen veya oda sıcaklığındaki inkübasyondan sonra santrifüj edilen örnekte 
aglutinasyon yoksa ve 7. basamakta IgG kaplı hücreler aglutine olduğunda DAT 
negatif kabul edilir. Eğer IgG ile kaplı olan hücreler aglutine olmazsa, negatif çıkan 
DAT sonucu geçersiz kabul edilir. 

3. DAT çalışılırken kullanılan tüm antiserumlarla ve kontrolde sonuçlar reaktifse 
herhangi bir değerlendirme yapılamaz. Bu durum spontan aglutinasyonu işaret eder 
ve ileri testler uygulanmadan önce bu durumun çözümlenmesi gerekir.

F1.2.4 UYGUNLUK TESTLERİ
Transfüzyon öncesi yapılması gereken uygunluk testleri 4 aşamadır:
• Hastaya ait eski kayıtların gözden geçirilmesi
• Alıcı ve vericinin ABO ve Rh (D) gruplaması
• Alıcı antikor taraması
• Çapraz karşılaştırma
Kullanılan alıcı ve vericiye ait örnekler transfüzyon merkezi laboratuarına ulaştı-

ğı tarihten itibaren 7 gün süre ile +4C’de saklanmalıdır. Alıcıya ait örnek transfüzyon 
için planlanan tarihten en fazla 3 gün öncesine ait olmalıdır.

Çapraz karşılaştırma testi iki amaca eşlik edecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
• Alıcı ile verici arasında son bir kez daha ABO kan grubu kontrolü yapılmalı-

dır.
• Alıcının serumunda vericinin eritrositlerine karşı reaksiyon verebilecek bir an-

tikorun var olup olmadığı araştırmalıdır.
Çapraz karşılaştırma testleri olarak kullanılacak metodlar ve bu metodların uygu-

lama şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

F1.2.4.1 ‘Immediate Spin’ (Acil) Çapraz karşılaştırma
Alıcının serumunda antikor tarama testi negatif ve hikayesinde daha önce tanım-

lanmış bir antikor mevcut değil ise ABO uygunluğunu gösterecek serolojik testler 
yeterlidir. Bu durum; alıcının serumu ile verici eritrositlerinin karıştırılması ve hızla 
santrifüj edilmesi sonrası hemoliz ya da aglütinin varlığının gösterilmesi ile ortaya 
konulur. Metod:
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1. Hasta serumu ile test edilecek olan her verici eritrositi için bir adet olmak üzere 
etiketlenmiş bir test tüpü hazırlanır.

2. Her tüpe 2 damla hasta serumu eklenir.
3. Verici eritrositlerinin her birine ait %2-5’lik serum fizyolojikte hazırlanmış 

süspansiyonlar kendilerine ait olan tüplere 1 damla olacak şekilde eklenir.
4. Tüpler karıştırılır ve santrifüj edilir.
5. Hemoliz veya aglütinasyon açısından değerlendirilir ve sonuçlar kayıt altına 

alınır. 

F1.2.4.2 Elektronik çapraz karşılaştırma
Alıcının kan grubunun en az iki farklı kan örneğinde çalışıldığı ve kayıtların 

elektronik ortamda saklandığı durumda, alıcının son 72 saat içerisinde antikor tara-
ma testi negatif ise elektronik çapraz karşılaştırma yapılarak ve sadece ABO uyumu-
na bakılarak kan çıkışı yapılması işlemidir. Elektronik ortamda saklanması gereken 
kayıtlar; bağışçı ünite numarası, bileşenin adı, en az iki kez tanımlanmış alıcı ABO 
ve Rh (D) kan grubu kayıtları, alıcı antikor tarama sonuçlarıdır. Ayrıca sistem kan 
bileşeni ile alıcı test sonuçları arasında uygunsuzluk olduğunda uyarıda bulunacak 
şekilde düzenlenmelidir.

F1.2.4.3 Anti-globülin çapraz karşılaştırma
Bu işlem için gereken verici örneği kan ünitesinin hortumundan alınır. Acil çapraz 

karşılaştırmadan farklı olarak 37°C’de inkübe edilerek ve AHG’li ortamda yapılır. 
Amaç alıcının serumunda vericinin eritrosit antijenlerine karşı antikor olup olmadı-
ğının gösterilmesidir. Metod:

1. Etiketlenmiş, temiz bir tüpe 2 damla serum damlatılır.
2. Bağışçı hücreleri serum fizyolojik içerisinde %2-5’lik süspansiyon haline geti-

rilir. Bu süspansiyondan 1 damla tüpe damlatılır ve karıştırılır.
3. Santrifüj edildikten sonra hemoliz veya aglütinasyon varsa derecelendirilir ve 

kayıt edilir.
4. 37°C’de 30-60 dakika süre ile inkübe edilir.
5. Santrifüj edildikten sonra hemoliz veya aglütinasyon varsa derecelendirilir ve 

kayıt edilir.
6. Hücreler 3-4 kez SF ile yıkanır. SF ortamdan uzaklaştırılır.
7. Üretici firmanın direktifleri doğrultusunda hücrelerin üzerine anti-human glo-

bülin eklenir. Karıştırılır.
8. Santrifüj edildikten sonra hemoliz veya aglütinasyon varsa derecelendirilir ve 

kayıt edilir.
9. Negatif sonuçların geçerliliği için IgG kaplı eritrositler ile işlem tekrarlanır.

F1.2.4.4 Type and screen (Tiplendirme ve tarama)
Nadiren kan ihtiyacı olması beklenen durumlarda, hastanın kan örneği ABO, Rh 

(D) ve beklenmeyen antikorlar açısından test edilir ve gelecekte kana ihtiyaç duyma-
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sı halinde çapraz karşılaştırma yapmak üzere saklanır. Eğer ‘Tiplendirme ve tarama’ 
politikası uygulanıyor ise transfüzyon gerektiğinde ihtiyacı karşılayabilecek kadar 
kan stoğunun merkezde bulunması gereklidir. Kan gerekli olduğunda ‘Acil Çapraz 
karşılaştırma’ veya elektronik çapraz karşılaştırma yapılarak ürün çıkılır. Antikor 
tarama pozitif olarak sonuçlandığında; antikor tanımlanmalı ve reaksiyon vereceği 
antijenin bulunmadığı kan ürünü hazırda bulundurulmalıdır. Bu sistemin bir diğer 
gerekliliği de hastane transfüzyon komiteleri tarafından ‘Maksimum cerrahi kan is-
tem çizelgelerinin’ oluşturulmasıdır.

Transfüzyon öncesi testlerde ayrıca şu noktalara dikkat edilmelidir:
• Bir hastaya 24 saat içinde kendi kan hacmine eşit hacimde transfüzyon uygu-

landıysa ABO uygunluğu olan kan serolojik çapraz karşılaştırma yapılmadan kulla-
nılabilir. ABO uygunsuzluğu, serolojik testler veya elektronik sistemler kullanılarak 
ekarte edilmelidir. Eğer ABO uygunluğu olmayan kan transfüze edildiyse, uygunsuz 
ilk transfüzyondan sonra mümkün olduğunca çabuk hastanın kendi grubundan kan 
transfüzyonuna geçilmelidir.

• Fetal transfüzyon uygulanacağı zaman, 0 grubundan kana (veya biliniyorsa fe-
tüsün kendi ABO grubundan kan) annenin plazması kullanılarak çapraz karşılaştır-
ma uygulanmalı ve klinik öneme sahip antikorlar açısından taranmalıdır.

• Neonatal transfüzyon uygulanacağı zaman aşağıda sayılan şartlar sağlandığı 
taktirde, anne plazmasıyla ABO uygunluğu olan kan ile transfüzyon uygulanabilir:

(a) annenin veya yenidoğanın plazmasında atipik eritrosit alloantikorları yoksa; 
ve

(b) yenidoğanın DAT’ı negatif ise;
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BÖLÜM 2
MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

F2.1 Zorunlu testlerde genel yaklaşım
 Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyo-

lojik tarama testleri,   reagen   ve   kit   üreten   firma talimatlarına uygun olarak 
çalışılmalıdır.

 Tarama   testleri 9.Ocak.2007 tarih, 26398 sayılı resmi gazetede yayımlanmış 
olan Invitro (vücut dışında kullanılan) tıbbi tanı cihazları yönetmeliği’ne uygun 
olarak üretilmiş olmalıdır (Bkz KISIM A). Üretici, bu Yönetmeliğe uygun şekil-
de, yetkili makam tarafından verilmiş eksiksiz bir Kalite Sistem sertifikasına ve bu 
kapsamda yer alan her reagen için tüm kontrol sonuçlarını içeren bir belgeye sahip 
olmalıdır.

 Bağış kanlarının taranmasında kullanılan testler, ilgili antijen ve/veya antikorun 
gösterilmesi  esasına  dayanır.  Testler, her çalışma için negatif ve pozitif kontrolleri 
içeren kitler  halinde  temin  edilir.  Bu  testlerin  asgari  ve  mutlak  çalışma  koşulu, 
üretici   firma   talimatlarına   uygun   olarak   kontrollerin   doğru   sonuç vermesidir. 
Bunun yanı sıra bu testlerin, zayıf pozitif bir dış kontrolü de içermeleri önerilmek-
tedir. 

İlk çalışmada reaktif olarak belirlenen bağışlara ait örnekler, üretici firma talima-
tında   aksi   belirtilmedikçe   aynı   testle   yeniden   iki   kez   çalışılmalıdır. Tekrar 
edilen testlerin herhangi biri reaktif bulunursa bu kan, “tekrarlayan reaktif” olarak 
kabul edilmeli; bağışlanan kan, transfüzyonda kullanılmamalı ve örnekler  HCV ve 
HIV için doğrulama   laboratuvarına   gönderilmelidir. HBV için tekrarlayan reaktif-
lik durumunda bağışçı bilgilendirilir. HCV ve HIV için “tekrarlayan reaktif” örnek-
lerin pozitifliği doğrulandığı takdirde, bağışçı ile görüşülmeli ve bağışçı-sonuç  bağ-
lantısını doğrulamak amacıyla yeni bir serum örneği alınmalıdır. İdeal doğrulama  
testleri, tarama testleri kadar duyarlı ve tarama testlerinden çok daha özgül  olmalı-
dır. Yine de bazı tarama testleri, doğrulama  testlerinden daha duyarlıdır.  Uyumsuz  
veya doğrulanmamış  sonuçlara  bağlı  sorunlarda  kalıcı  bir  çözüm  için  aşağıdaki 
algoritma uygulanmalıdır.
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F2.2 Mikrobiyolojik Doğrulama Testleri İçin Algoritma

F2.3 Özel Durumlar:
HIV Doğrulama test sonuçlarının sorumluluğu, Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylanmış referans laboratuarındadır. Doğrulama  laboratuvarına,  tarama   testi   
hakkında   bilgi   verilmeli;  doğrulamada  tarama  testleri  kadar duyarlı, farklı bir  
test  kullanılmalıdır. Hizmet birimi, sonuçlar için tarama testi pozitif, doğrulama testi  
pozitif, negatif veya belirsiz şeklinde kayıt tutmalıdır. Doğrulama test sonuçları ile 
bağışçının tarama test sonuçları birlikte gösterilmelidir.

  Doğrulama testi pozitif tespit edilen bağışçı, Kan Hizmet Birimi tarafından ek-
teki forma (EK F2.1) göre yazılı olarak bilgilendirilir. Yönlendirme; kan hizmet biri-
minin bulunduğu İlin Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen, konu ile ilgili eğitim 
almış uzman hekimlerin bulunduğu, bağışçının takip ve tedavisinin yürütülebileceği 
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bir Sağlık Kurumu’na yapılır. 
 Kan Hizmet Birimi, doğrulanmış HIV, HBV veya HCV enfeksiyonu olan bir 

bağışçının (düzenli) pencere  döneminde  iken  bağış  yapmış  olması  durumunda,  
bu kandan üretilen ve potansiyel olarak enfeksiyöz olan kan bileşenlerini alan hasta-
nın/hastaların  belirlenip  izlenmesi  ve  kendilerini  tedavi  eden  doktorun konuyla 
ilgili bilgilendirilmesi işlemini başlatır. Bu bağışlar, son bir yıllık zaman diliminde 
yapılmış olan bağışlardır. Tarama testlerinin kalitesi için aşağıdaki şartları esas alan 
bir yaklaşım geliştirilmelidir:

a) Hem  reagen hem  de  yöntemleri  kapsayan  günlük  iç  kalite  kontrol prog-
ramı izlenmeli ve dokümante edilmelidir. Yeni parti kitlerin kabul öncesi denenmesi 
(her bir parti için kabul öncesi muayene testi) ek bir kalite   güvence önlemi olarak 
uygulanmalıdır.

b) Akredite bir laboratuvardan dış kalite kontrol numuneleri temin edilmeli ve bir 
dış kalite kontrol programı uygulanıp dokümante edilmelidir.

c) Tüm yeni yöntemler ve yöntem değişiklikleri uygulamaya konmadan önce 
kontrol edilmelidir.

Enfeksiyon  göstergelerine  ilişkin  tarama  testlerindeki  tekrarlayan  reaktif 
sonuçlar  ile doğrulanmış  pozitif  sonuçların  hemovijilans  sisteminin  bir parçası   
olarak Sağlık Bakanlığı’na bildirimi yapılmalı ve izlenmelidir. 

F2.4 Kalite Kontrol:
F2.4.1 Anti-HIV testi:
Alınan  tüm  kan  ve  kan  bileşenleri,  HIV-1  tip  O  gibi  nadir  tipleri  de içe-

recek şekilde HIV-1 ve HIV-2’ye yönelik antijen ve/veya antikorları (anti-HIV-1 ve 
anti- HIV-2)   güvenilir   biçimde   saptayacak,   onaylanmış   bir   testle   taranmak 
zorundadır. HIV   enfeksiyonunu   doğrulamak   için  Western blot , rekombinan/line 
immunoblot testleri kullanılır. Anti-HIV tarama testinin kalite kontrolüne ek olarak 
Tablo F2.1’de belirtilenler de yapılmalıdır.

Tablo F2.1 Anti-HIV testi kalite kontrolü

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Anti-HIV 1/2 
tarama duyarlılığı

Zayıf pozitif örneğin 
saptanması*

Her çalışma Tarama laboratuvarı

*  Zayıf pozitif kontrol serumu üretici firma tarafından sağlanmış olmalıdır. Ancak men-
şei üretici firmadan farklı olmalıdır.

F2.4.2 HBsAg testi: 
Tüm kan ve kan bileşenleri, Hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/

mL düzeyinde   saptayabilecek,   onaylanmış   bir   testle   taranmak zorundadır.  
HBsAg tarama testinin kalite kontrolüne ek olarak Tablo F2.2’de belirtilenler de 
yapılmalıdır.
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Tablo F2.2 HBsAg testi kalite kontrolü

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

HBsAg tarama testi 0.5 IU/mL standardın 
saptanması

Her çalışma Tarama lab.

F2.4.3 Anti-HCV testi:
Tüm  kan  ve  kan  bileşenleri,  Hepatit  C  virus  antijeni ve/veya antikorunu  

(anti-HCV) güvenilir biçimde saptayacak, onaylanmış bir testle taranmak zorunda-
dır. HCV enfeksiyonunu doğrulamak için immunoblot testleri kullanılır. HCV tarama 
testlerinin kalite kontrolüne ek olarak Tablo F2.3’de belirtilenler de yapılmalıdır.

Tablo F2.3 Anti-HCV testi kalite kontrolü

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Anti-HCV tarama 
duyarlılığı

Zayıf pozitif örneğin 
saptanması*

Her çalışma Tarama laboratuvarı

*  Zayıf pozitif kontrol serumu  üretici firma tarafından sağlanmış olmalıdır. Ancak men-
şei üretici firmadan farklı olmalıdır.

F2.4.4 Sifiliz testi:

Sifiliz taramasında manuel  veya  otomatize bir  sistemde, lesitin   bazlı   bir   
antijen   içeren   kardiyolipin   testi  veya Treponema  pallidum  hemaglütinasyon  
(TPHA)  yöntemine  dayalı  bir  test kullanılmalıdır. Bu amaçla, ELISA testi de  
kullanılabilir. Pozitif sifiliz tarama sonuçlarının TPHA, Floresan Treponema Antikor 
Testi (FTA) veya immunoblot testleri ile doğrulanması gerekir. Sifiliz tarama testinin 
kalite kontrolüne ek olarak Tablo F2.4’de belirtilenler de yapılmalıdır.

Tablo F2.4 Sifiliz testi kalite kontrolü

Kontrol edilecek 
parametre

Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten

Lesitin bazlı 
reagen ve TPHA 
reagenleri

Zayıf pozitif örneğin 
saptanması

Her çalışmanın 
başlangıcında ve 
sonunda

Tarama laboratuvarı
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EK F2.1

KAN BAĞIŞCISI MİKROBİYOLOJİK TEST 
POZİTİFLİĞİ BİLDİRİM FORMU *

 
 Sayın……………

  Bağışçılarımızdan sağlanan kanlar, yapılan tarama testleri sonucu enfeksiyon 
etkenlerinin bulunmadığı tespit edildiğinde, kullanıma sunulmaktadır. Tarama test-
lerinde pozitiflik saptandığı takdirde ise, söz konusu kan imha edilmekte ve hastaya 
kullanılmamakta, ilgili bağışçımız bilgilendirilmektedir.       

...... /..... /............ tarihinde bağışladığınız ...................................... numaralı 
kandan alınan numune ile yapılan testlerde pozitiflik saptanmıştır. Size, konu ile 
ilgili ayrıntılı bilgi verebilmemiz için en yakın zamanda ................................... Kan 
Merkezi’ne müracaat etmenizi rica ederiz.  Konu hakkında bilgilendirilecek, gerekli 
ise test tekrarınız ve/veya doğrulama testleriniz için ileri tetkiklerinizin yapılabilece-
ği sağlık kuruluşlarına yönlendirileceksiniz.

Kan Bağışına gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için teşekkür eder, sağlıklı günler 
dileriz.

* Kan bağışçısı mikrobiyolojik test pozitifliğinin bildiriminde bu formun kulla-
nımı zorunludur.
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BÖLÜM G: TRANSFÜZYON PRATİĞİ

BÖLÜM 1
TRANSFÜZYON ÖNCESİ ÖLÇÜMLER

G1.1 Genel Bilgiler
Herhangi bir kan bileşeninin transfüzyonu öncesinde, transfüzyon endikasyonları 

dikkate alınmış ve dokümante edilmiş olmalıdır. 
Transfüzyon öncesinde sıklıkla yapılan hataların önlenmesi için dikkat edilmesi 

gereken noktalar:
A. Hasta kimliğinin belirlenmesinde; hastanın doğrudan kendisine kimlik bilgi-

leri tam olarak sorulmalıdır:
 Kimlik belirlemek için yatak numarası, hastane notları, istek formu gibi ikincil 

belirleyiciler kullanılmamalıdır
 Hasta kimliğini belirlemek için bileklik kullanılması tercih edilmelidir 
 Hastaya özel ve tek olan hastane protokol numarası kullanılmalıdır
B. Örnek etiketlenmesinde;
 Önceden etiketlenmiş tüpler kullanılmamalıdır, 
 Etiketleme hasta başında yapılmalıdır
 Tüpler örnek alındıktan hemen sonra ve başka hasta örneği alınmadan önce 

etiketlenmelidir
C. Kan bileşeni isteminde;
• Ek işlem talepleri istek belgesinde tam ve doğru olarak yer almalıdır ör; gamma-

irradiasyon, lökofiltrasyon, vb.
D. Kan hizmet birimi kayıtlarında;
• Hastaya ait eski kayıtlar (varsa) kontrol edilmelidir 
 Hastanın eski kan bileşeni isteklerinde yer alan özel talepler kontrol edilmeli-

dir
E. Telefon istemlerinde;
 Hasta kimlik bilgileri, gereken kan bileşeni sayı ve tipine ait bilgiler tam olarak 

alınmalıdır

G1.2 Kan bileşeni istek formu
Kan bileşeni istek formunda (EK G1.1) bulunması gerekli asgari hasta kimlik 

bilgileri; hastanın adı-soyadı, gün/ay/yıl olarak doğum tarihi, cinsi  ve hastane proto-
kol numarasıdır. Hastaneler aynı hasta için birden çok protokol numarası vermekten 
kaçınmalıdır. Eğer hastaya yeni bir protokol numarası verilmiş ise kan merkezine, 
yeni protokol numarası ile yeni bir kan örneği gönderilir ve kan merkezi bilgilendi-
rilerek aynı hastaya ait iki farklı protokol numarası kaydı kan merkezi otomasyon 
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sisteminde birleştirilir. Bu tür hataların önlenebilmesi için otomasyon sistemindeki 
hasta kayıtları tek belirleyici numara üzerinde izlenmelidir. Bu amaçla en sık tercih 
edilen TC kimlik numarasıdır. Aramalar, TC kimlik numarası üzerinden yapıdığında 
tekrarlar ve hatalı kayıtların önlenmesi mümkün olacaktır.

Kan bileşeni istek formları ayrıca aşağıdaki bilgileri de içermelidir:
 İstem tarihi
 Hastanın yattığı/yatacağı bölüm ve oda numarası 
 Kan bileşeni sayı ve tipi,
 Kanın kullanılacağı zaman 
 Hastanın  gebelik,  transfüzyon ve transfüzyon reaksiyonu öyküsü  (bir uyum-

suzluk saptanması durumunda, sorunun çözümünde yardımcı bilgiler olarak yer al-
malıdır) 
 Hastanın tanısı, bilinen kan grubu 
 Transfüzyon endikasyonu, ek işlem isteği (ışınlama, filtrasyon, yıkama vb), is-

tek formu üzerinde işaretlenmelidir. 
 İstemi yapan hekimin imza ve kaşesi

G1.3 Kan örneği alınması sırasında hasta kimliğinin belirlenmesi 
Kan grubu tiplendirmesi ve uygunluk testleri için alınan örnekler, açık ve kesin 

kimlik bilgilerine sahip olmalıdır. Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
 Doğru ve güvenilir yanıt vermeye uygun hastaya, adı-soyadı, cinsiyeti ve do-

ğum tarihi (gün/ay/yıl olarak) sorulur
 İstem kağıdındaki kimlik bilgileri, hastadan alınan veya bileklikte yazılı bil-

giler ile hasta dosyasında yer alan kimlik bilgileri karşılaştırılır. Protokol numarası 
doğrulanır.

Bileklik: Hastanelerin günübirlik veya uzun süreli yatan hastaları için kullan-
dıkları, hasta kimlik bilgilerini ve hastane protokol numarasını içeren kol bandıdır. 
Bileklik kullanımı sayesinde kimlik tespiti sırasındaki hataların azaltılabileceği gös-
terilmiştir. Bilekliklerde, hasta adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, hastane protokol 
numarası yer almalıdır. Bileklik herhangi bir nedenle çıkarılırsa tekrar yerine tak-
mak, çıkaran kişinin sorumluluğudur.
 Hasta güvenliği açısından özellikle birden fazla hastanın aynı oda içerisinde 

tedavi edildiği bölümlerde (yenidoğan, yoğun bakım üniteleri vb) kan örneği, her 
hasta için ayrı zamanlarda alınmalı, bir hastanın işlemi bitirilmeden diğerine geçil-
memelidir.
 Tüpler, örnek kanın alınmasından hemen sonra, örneği alan kişi tarafından kim-

lik doğrulaması yapıldıktan sonra etiketlenmelidir.
 Önceden etiketlenmiş tüpler kullanılmamalıdır.
 Tüplerin üzerinde; hasta adı-soyadı,  doğum tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyeti, proto-

kol no, örneğin alındığı tarih yer almalıdır 
 Tüplerin üzerinde örneği alan kişinin kimlik belirleyicisi (paraf veya ad-soyad 

veya kod gibi) bulunmalıdır.
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Eksik doldurulmuş istek formu ve etiketsiz örnek tüpleri kan merkezi tarafından 
kabul edilmez. Örneğin:
 istek formunun tam doldurulmamış olması,
 tüp etiketinin eksik bilgi taşıması
 istek formu ve örnek tüp etiketi arasında uyumsuzluk vb. 
Bu tür durumlarda kan merkezi yeni örnek ve/veya ek bilgi isteminde bulunur. 

Güvensizlik oluşturan örnek imha edilir. Örnek alınması ya da form doldurulması 
sırasında geçen zaman hastanın yaşamını riske atacaksa sözel istek (telefonla) yapı-
labilir. Sözel isteklerin yazılı hale getirilme süresi bir prosedürde tanımlanmış olmalı 
ve tercihen 6 saati geçmemelidir. 

G1.4 Kan merkezi kayıtları
Kan merkezi, aynı hastaya ait çift kayıttan (hasta no) kaçınmalıdır. Otomasyon 

sisteminin olduğu kan merkezlerinde arama, TC kimlik no üzerinden ya da diğer 
kimlik belirleyicilerden en az üçü (ad-soyad, doğum tarihi, protokol numarası) kul-
lanılarak yapılmalıdır. Sistem aynı hasta için ikinci kaydın açılmasını engellemelidir. 
Gelen her istek için sistemde ayrı numara (istek numarası) bulunmalı ancak aynı 
hastaya ait tüm istekler tek hasta üzerinde birleştirilmelidir.

Kan merkezi, önceki kayıtlarından hastanın ABO ve Rh (D) grubunu kontrol et-
meli ve yeni örneğin kan grubu ile arasında bir uyumsuzluk bulursa, sorun çözülme-
den kan bileşeni çıkışı yapılmamalıdır. Sorunun çözümü için hastadan yeni bir kan 
örneği istenir.

Acil durumlarda, transfüzyon öncesi uygunluk testleri tamamlanmadan kan bile-
şeninin klinik kullanımı gerekebilir. Çapraz karşılaştırması yapılmamış kanın şiddet-
li transfüzyon reaksiyonu riski taşıdığı bilinerek, kullanımının sadece yaşamı tehdit 
eden durumlarla sınırlandırılması gerekir. Böyle bir uygulamanın tüm sorumluluğu 
endikasyonu koyan hekime aittir. Endikasyon, tıbbi kayıtlarda bulunmalı ve istek 
formunda klinik hekimin ad-soyad ve imzası yer almalıdır. 

Çapraz karşılaştırmanın yapılamadığı acil durumlar (EK G1.2):
Transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin temeli: alıcı ve vericinin kan grubu uy-

gunluğudur. Acil durumlarda her iki kan grubuna bakılarak çapraz karşılaştırma ya-
pılmaksızın ABO-Rh (D) uygunluğu ile transfüzyon yapılabilir. Hastanın eski kayıt-
ları ya da bilinen kan grubu beyanı doğrultusunda transfüzyon yapılamaz. Kan grubu 
tiplendirmesi için yeterli sürenin olmadığı, hayati tehlike durumlarında ise O Rh (D) 
negatif eritrosit süspansiyonu ve/veya AB grubu taze donmuş plazma kullanılabilir. 
Böyle bir durumda kan merkezi telefonla bilgilendirilir ve transfüzyon öncesi örnek 
ve/veya kan istek belgesi en kısa zamanda gönderilir. Transfüzyon acil koşullarda 
yapılmış olsa dahi mevcut örnekle en kısa zamanda kan grubu tiplendirilir ve çap-
raz karşılaştırma yapılır. Çıkışı yapılan kan bileşenlerinin hortum segmentleri uygun 
ısıda 7 gün saklanır.

G1.5 Kan bileşeninde kan grubu seçim ilkeleri
Hasta ile aynı ABO ve Rh (D) grubu eritrosit süspansiyonu seçilir. ABO aynı 
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eritrosit süspansiyonu bulunamıyorsa, plazması uzaklaştırılmış O grubu eritrosit 
süspansiyonu  tercih edilir. AB grubu hastalarda, AB grubu eritrosit süspansiyonu 
kullanılmalıdır. Ancak bu olası değilse, A veya B grubu (tercihen B grubu öncelikli 
olmak üzere) eritrosit süspansiyonu verilebilir. Rh (D) pozitif olanların Rh (D) nega-
tif kan bileşeni almasında sakınca yokken Rh (D) negatif olan, özellikle doğurgan-
lık çağındaki kadınlarda  Rh (D) negatif bileşen kullanılmalıdır. Rh (D) negatif kız 
çocuklara veya doğurganlık çağındaki kadınlara Rh (D) pozitif trombosit verildiği 
zorunlu hallerde 250 IU anti-D Ig i.m. veya s.c. uygulanmalıdır.

Tam kan ve eritrosit süspansiyonlarında, ABO ve Rh (D) uygunluğu yanısıra, 
hasta ve bağışçı arasında çapraz karşılaştırma uyumu aranır. TDP’da ABO uyumu 
yeterlidir. Rh (D) uyumu aranmaz. Trombosit süspansiyonlarında ABO-Rh (D) uyu-
mu gereklidir. Trombosit süspansiyonlarındaki eritrosit miktarı 5 ml altındaysa çap-
raz karşılaştırma yapılmasına gerek yoktur. 
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EK G1.1
KAN BİLEŞENİ İSTEK FORMU

  
Hastanın
Adı Soyadı: İstek Tarihi:
Protokol Numarası: Kullanım tarihi ve saati:
Doğum Tarihi: Ön tanı:
Cinsiyeti: Servis:

Kan ürününün ne için istendiği
Ameliyat Hemoglobin yükseltmek Exchange transfüzyon
Trombositopeni Koagülasyon bozukluğu Diğer

İstenen kan/kan ürününün cinsi miktarı
Eritrosit süspansiyonu  ………………………… ünite / ml
Taze donmuş plazma ………………………… ünite / ml
Trombosit süspansiyonu (tam kandan) ………………………… ünite / ml
Trombosit süspansiyonu (aferez ile) ………………………… ünite / ml
Kriyopresipitat ………………………… ünite / ml
Taze kan ………………………… ünite / ml
Diğer:……….. ………………………… ünite / ml

Ek işlem istemi
Lökosit filtrasyonu
Işınlama
Yıkama

Eski Kayıt Bilgileri
Hastanın eski kaydı var mı?
Hastanın bilinen kan grubu

Hasta öyküsünde herhangi biri var mı?:
Antikor                   
Transplantasyon
Transfüzyon
Transfüzyon reaksiyonu
Geçirilmiş gebelik
Fetomaternal uyuşmazlık
İlişkili olabilecek diğer öyküler/özel durumlar

  HEKİM ADI-SOYADI
  İMZA       
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EK G1.2
ACİL KAN BİLEŞENİ İSTEK FORMU

Hastanın
Adı Soyadı:  İstek Tarihi:
Protokol Numarası: Kullanım tarihi ve saati:
Doğum Tarihi: Ön tanı:
Cinsiyeti: Servis:

Kan ürününün ne için istendiği

Ameliyat  Hemoglobin yükseltmek Exchange transfüzyon
Trombositopeni Koagülasyon bozukluğu Diğer

İstenen kan/kan ürününün cinsi miktarı
Eritrosit süspansiyonu  ………………………… ünite / ml
Taze donmuş plazma  ………………………… ünite / ml
Trombosit süspansiyonu (tam kandan)  ………………………… ünite / ml
Trombosit süspansiyonu (aferez ile)  ………………………… ünite / ml
Kriyopresipitat  ………………………… ünite / ml
Taze kan  ………………………… ünite / ml
Diğer:………..  ………………………… ünite / ml

Hayati tehlike nedeni ile kabul ettiğiniz seçeneği işaretleyiniz;

Kan grubu uygunluğu ile transfüzyon yapılmasını
O Rh (D) Negatif eritrosit süspansiyonu hazırlanmasını
AB grubu TDP hazırlanmasını
Farklı gruptan trombosit verilmesini
Tarama testlerinin kart test ile çalışılmasını

  HEKİM ADI-SOYADI
  İMZA
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BÖLÜM 2 
TRANSFÜZYON

G2.1 Kan Merkezinden alınan kan veya kan bileşeninin kliniğe nakli
Kan ve kan bileşenleri transfüzyona kadar kan merkezinde saklanır. Yetkilendiril-

miş personel tarafından yapılan nakil sırasında, eritrosit süspansiyonları, 2–100C’de 
korunmalıdır. Eritrosit ünitlerinin ısısı 1 oC’nin altına inmemeli ve 10oC’nin üze-
rinde olmamalıdır. Bu nedenle de kan merkezi dolabından çıktıktan sonra kullanıl-
mayan kan 30 dakika içinde kan merkezine geri dönmüş olmalıdır. Trombositler, 
22–24oC’de ve trombosit ajitatöründe korunur. TDP, 370C su banyosunda poşet veya 
kılıf içerisinde eritilerek kullanılır. Eritildikten sonra buzdolabı rafında (2-6oC) 24 
saat stabildir. Ancak asla tekrar dondurulmamalıdır. 

G2.2 Transfüzyonu başlatma:
Transfüzyona başlamadan önce, transfüzyon hakkında hastaya bilgi verilmeli, 

soru sormasına fırsat tanınmalı, aydınlatıcı açıklamal yapılmalı ve hastanın yeterin-
ce bilgilendiğinden emin olunmalıdır. Bu süreç bilgilendirilmiş onam formunun (EK 
G2.1)  imzalatılmasıyla tamamlanır. Hastanın ve transfüzyonu yapılacak kan ve kan 
bileşeninin doğru olarak tanımlanması çok önemlidir. Bu basamak, kritik bir hatanın 
saptanabileceği son fırsattır. Bu nedenle tercihen iki yetkili personel tarafından kar-
şılıklı kontrol edilerek uygulanmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek transfer ve izlem 
formu örneği EK G2.2’de verilmiştir.

1. Hastanın adı soyadı ve doğum tarihi (gün,ay,yıl) sorularak, kan bileşeni uygun-
luk raporundaki kimlik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır. 

2. Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki 
etikette yazan kan grubu karşılaştırılmalıdır. 

3. Kan bileşeni uygunluk raporundaki kan ünite numarası ile kan ünitesi üzerin-
deki numara karşılaştırılmalıdır.

4. Kan ünitesi üzerinde “çapraz karşılaştırma uygundur” ifadesi görülmelidir. 
Uygunluk testleri tamamlanmadan verilmiş kan ünitesi üzerinde (KISIM F, Bölüm 
1) bu durum açık olarak belirtilmiş olmalıdır. 

5. Kan ünitesi üzerindeki son kullanım tarihinin geçmemiş olduğu kontrol edil-
melidir.

6. Hekimin hastaya verilecek kan bileşeni ve miktarı ile ilgili istemi görülmeli-
dir.

Transfüzyona başlanmadan önce, hastanın başlangıç vücut ısısı, kan basıncı, na-
bız ve solunum sayısı kaydedilir. Transfüzyonu başlatan kişi; transfüzyona başlanan 
günü, saati, transfüze edilen bileşeni, transfüzyon hacmini ve torba numarasını kay-
deder. 
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G2.3 Kan transfüzyon seti ve filtresi:
Tam kan, eritrosit ve trombosit süspansiyonları, TDP ve kriyopresipitat, içerdikleri 

fibrin parçaları ve partiküller nedeniyle geleneksel olarak, 170 – 200 µm çaplı filtreli 
setlerle uygulanır. Kan transfüzyonu uygulanan transfüzyon seti ve iğnesi 4 saatten 
daha uzun süre kullanılmamalıdır. Çünkü oda ısısında uygulanan kandaki fibrin ağları 
ve hücresel kalıntılar bakteriyel üreme için uygun bir ortam oluştururlar. 

Transfüzyonu planlanan olgunun damar yolu açılmış olmalıdır. Önceden damar 
yolunun hazırlanması, kan merkezinden kanın çıkışını izleyerek kısa sürede takıl-
masına olanak sağlayacaktır. Transfüzyon için kullanılacak iğne olabildiğince geniş 
çaplı olmalıdır. Çocuklarda minimum 23 gauge iğne kabul edilebilir.  Çünkü erit-
rositlerin küçük lümenden basınç altında infüzyonu hemolize neden olabilir. Kan 
transfüzyonunda santral katater kullanılıyorsa, transfüzyon süresince santral venöz 
basınç ölçülmemelidir. Santral venöz basınç ölçülmeden önce transfüzyon tamam-
lanmış ve kateter %0,9 NaCl ile yıkanmış olmalıdır.

G2.4 İnfüzyon solüsyonları:
Tam kan, eritrosit, trombosit süspansiyonlarının transfüzyonunda, transfüzyon 

setinin doldurulması veya yıkanması için %0.9’luk NaCl dışında bir solüsyon kul-
lanılmamalıdır. 

G2.5 Kanın ısıtılması:
Soğuk ve fazla miktarda kanın çok hızlı transfüzyonu kardiyak arreste neden ola-

bilir. Bu nedenle aşağıdaki durumlarda kanın ısıtılması önerilir:
1. masif transfüzyonda 
2. soğuk aglütinin bulunan olgularda
3. yenidoğanlarda exchange transfüzyonda
Bunun dışında, rutin bir transfüzyon öncesinde kanın ısıtılması gerekli değildir. 

G2.6 Transfüzyon izlemi:
Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın dikkatle gözlenmesi zorunlu-

dur. Özellikle ciddi transfüzyon reaksiyonlarının görülme olasılığının daha yüksek 
olduğu transfüzyonun başlangıç dakikaları önemlidir. Transfüzyonun ilk dakikala-
rında infüzyon hızı yavaş olmalıdır. Transfüzyonun 15. dakikasında, yaşamsal bul-
gular tekrar değerlendirilir. Eğer bir sorun yoksa transfüzyon hızı arttırılarak, ürünün 
istendiği sürede infüzyonunun tamamlanması sağlanır. Transfüzyonun tamamlandığı 
saat kayıt edilmelidir.

Kan bileşenleri, klinik etkinlik, güvenlik ve uygulanım kolaylığı açısından, öne-
rilen sürede transfüze edilmelidir. Eritrosit süspansiyonu için bu süre 4 saati aşma-
malıdır. Trombosit transfüzyonu için kritik bir süre olmamakla beraber, normalde 30 
dakikada transfüze edilir. Taze donmuş plazma, 370C su banyosunda 15–20 dakikada 
çözülür ve çözündükten sonra 4 saat içinde transfüzyon tamamlanmış olmalıdır.

Transfüzyon süresince her 30 dakikada bir ve tamamlanmasını izleyen birinci 
saatte yaşamsal fonksiyonlar tekrar kayıt edilmelidir. 
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G2.7 Hastanın farklı kan grubu ile transfüzyonu sonrası tutum:
Kendi ABO grubundan farklı bir ABO kan grubu ile transfüzyon yapılan hastanın  

transfüzyon gereksinimi devam ederse kendi ABO grubu ile transfüzyonu istenebi-
lir. Ancak bu dönüşümün güvenliği, transfüzyonu istenen alıcının şu anki örneğinin 
plazmasındaki anti-A ve anti-B’ye bağlıdır. Hastanın orijinal kan grubundan eritro-
sitler ile taze elde edilmiş hasta plazması uyumlu ise (çapraz karşılaştırma) hastanın 
kendi kan grubu ile transfüzyonu sürdürülebilir. Ancak çapraz karşılaştırma uyum-
suz bulunursa, alternatif kan ile transfüzyon sürdürülmelidir. 

Eğer, Rh pozitif  olguya,  negatif  eritrosit verildiyse, tip spesifik ürüne dönmek 
çok daha basittir. Çünkü bu durumda anti-D üretmesi beklenmemektedir. Ancak 
transfüzyon öncesi hastadan kan örneği alınamamış, transfüze edilen kanın da Rh 
(D) grubu bilinmiyor ve Rh D gruplamada  çift eritrosit popülasyon gözleniyor ise  
Rh (D) negatif kan ile transfüzyon sürdürülmelidir. 

G2.8 Yenidoğana transfüzyon:
Yenidoğan transfüzyonlarında kan bileşeni hem anne hem de bebek ile ABO uy-

gunluk göstermelidir. Bunun için yenidoğanlarda transfüzyon öncesi aşağıdaki  test-
ler yapılmalıdır: 

1. Bebekte ABO ve Rh (D)  grup
2. Bebekte direk antiglobulin test ( DAT )
3. Anne ABO ve Rh (D) grup
4. Anne plazmasında atipik antikor tarama
Bebekte ABO tipleme: Yenidoğanda ABO antijenlerinin ekspresyonu zayıftır. 

Bu nedenle yenidoğanda ABO grup tiplendirmesi sadece forward –direkt- gruplama 
olarak yapılır. 

Bebekte Rh (D) tipleme: Yenidoğanın Rh (D) tiplemesinde genellikle bir so-
runla karşılaşılmaz. Ancak bebeğin Rh (D) POZİTİF eritrositleri maternal anti-D 
antikorla tamamen bloke olmuşsa hatalı olarak Rh (D) NEGATİF sonuç verebilir. 
Buna karşın bebek serumunun albumin içeriği çok zengin ise hatalı olarak Rh (D) 
POZİTİF sonuç da elde edilebilir. Transfüzyon ihtiyacı olan yenidoğanlarda anne ve 
bebeğin kan örnekleri ABO ve Rh (D) için gruplanır. Anne plazmasında atipik (allo-) 
antikorlar taranır ve bebek eritrositlerinde DAT yapılır. Eğer annede antikor tarama 
ve bebekte DAT negatif ise bebekle aynı ABO ve Rh (D) grup kan ile transfüzyon 
yapılması  uygundur. Anne plazmasında klinik önemi olan bir eritrosit antijenine 
karşı antikor saptandı ve bebekte bu atipik antikor ile ilişkili hemoliz düşünülüyorsa, 
bebeğe bu antijen için negatif ve anne plazması ile çapraz karşılaştırma uyumlu kan 
transfüze edilmelidir. Eğer Rh (D) uygunsuzluğundan kaynaklanan bir Yenidoğan 
Hemolitik Hastalığı şüphesi varsa, bebeğe verilecek kan, bebeğin ABO grubundan 
ve Rh (D) negatif olmalıdır.

G2.9 Transfüzyon Komplikasyonları
 Akut Transfüzyon Reaksiyonları:
Akut transfüzyon reaksiyonları, transfüzyon sırasında veya izleyen 24 saat içinde 

oluşan reaksiyonlardır. Ancak akut transfüzyon reaksiyonları genellikle transfüzyon 
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sırasında veya transfüzyonu izleyen ilk saatlerde ortaya çıkar. Bu nedenle, infüzyo-
nun ilk 15 dakikası daha yoğun olacak şekilde, transfüzyonun tamamlanmasından 1 
saat sonrasına kadar hasta yakından gözlenmelidir.

 Akut transfüzyon reaksiyonu, transfüzyonu uygulayan tüm sağlık personeli tara-
fından tanınmalı ve şüphe edildiğinde dahi transfüzyon hemen durdurulmalı, gerekli 
uygulamalar başlatılmalıdır. 

Transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek belirti ve bulgular;
 Ateş: Vücut sıcaklığının başlangıç değerine göre 10C’nin üzerinde artması ola-

rak tanımlanır. Üşüme-titreme eşlik edebilir.
 Ağrı: İnfüzyon alanında, göğüste, karında, sırtta, boşluklarda tanımlanabilir.
 Kan basıncı değişiklikleri: Genellikle akut gelişen hipotansiyon veya hipertan-

siyon 
 Solunum sıkıntısı: Genellikle dispne, takipne ve hipoksi eşlik etmektedir.
 Ciltte kızarıklık veya ürtiker
 Bulantı: Kusma eşlik edebilir
Akut transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek bulgularla karşılaşıldığında ya 

da transfüzyon reaksiyonundan şüphe edildiğinde: 
 Transfüzyon hemen durdurulur.
 İntravenöz yol %0.9 NaCl solüsyonu ile açık tutulur.
 Doğru kan ünitesinin doğru hastaya veridiğinden emin olunur. Bunun için; 
a. Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki 

etikette yazan kan grubu karşılaştırılır.
b. Uygunluk raporu tekrar gözden geçirilir ve hastanın adı-soyadı, hastane numa-

rası, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri hastanın kimliğiyle karşılaştırılır.
c. Uygunluk raporundaki ürün numarası ile torba etiketindeki ürün numarası kar-

şılaştırılır ve “çapraz karşılaştırma uygundur” ifadesi aranır. 
Hasta değerlendirilerek bunun bir transfüzyon reaksiyonu olup olmadığına, eğer 

bir transfüzyon reaksiyonu ise ne tür bir reaksiyon olduğuna ve ne tür önlemler alın-
ması gerektiğine karar verilir. 

Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, anaflaksi, transfüzyon ile ilişkili sepsis 
ve transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) hızlı tıbbi yardım gerektiren 
reaksiyonlardır. Ayrıca reaksiyon tanımlanarak, reaksiyon sonrası kan ve idrar ör-
nekleriyle beraber, transfüze edilen kan ünitesi, iğnesi çıkarılmış olarak kan seti, 
aynı damar yoluyla verilen diğer solüsyonlar, bu transfüzyonla ilişkili tüm form ve 
etiketler kan merkezine gönderilmelidir.
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Tablo 1. Transfüzyonun bilinen enfeksiyöz olmayan komplikasyonları.
KOMPLİKASYON SIKLIĞI 
Ateş Transfüzyonların %0.5-3’ünde oluşur. 
Alerjik reaksiyonlar Transfüzyonların %1-3’ünde oluşur. 

Transfüzyonla ilişkili 
akut akciğer hasarı 
(TRALI)

5.000 transfüzyonda bir oluşur.

Hipokalsemi Masif transfüzyon (peş peşe çok sayıda transfüzyon 
yapılan hastalar için geçerlidir) yapılan hastalarda 
geçerlidir.

Hiperkalemi

İmmünmodülasyon Transfüzyonu sonrası kolorektal kanser cerrahisi 
sonrası sonuçları kötüleştirici etkisi muhtemeldir; 
muhtemelen bakteriyel infeksiyonlara duyarlılığı 
arttırır. 

Graft-versus-host-
hastalığı

İmmün suprese hastalarda veya çok yakın HLA 
uyumlu vericiler kullanıldıysa bu durum oluşabilir. Bu 
komplikasyon çok nadirdir fakat ölümcül olabilir.

Demir yüklenmesi Kronik transfüzyon bağımlılığı olan hastalarda kan 
kaybı olmaksızın çok sayıda transfüzyon siroz, kalp 
yetmezliği ve endokrin organ yetmezliği ile giden vücut 
demir birikiminin artışına yol açar.
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Tablo 2. Transfüzyon tedavisinin bilinen enfeksiyöz komplikasyonları.
İNFEKSİYON KLİNİK ÖNEMİ/İNSİDANS
Hepatit-A Tahminen 1/1.000.000 ünite transfüzyonda geçer ()
Parvovirüs B19 Tahmini risk 10.000 ünite transfüzyonda 1’dir. 
Epstein-Barr virüs Yaşamın erken döneminde kazanılmış immünite 

nedeniyle nadiren geçer.
Sitomegalovirüs (CMV) Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda veya immün 

yetmezlikli hastalarda (kök hücre nakli dahil) klinik 
olarak önemli bir transfüzyon komplikasyonudur. 

HTLV-1, HTLV-2 Tahmini risk 250.000 ile 2.000.000 ünite transfüzyonda 
1’dir. 

Hepatit B Tahmini risk 30.000 ile 150.000 ünite transfüzyonda 
1’dir. 

Delta antijeni Hepatit B ile birlikte geçer, en sık ilaç bağımlıları ve 
çok sayıda transfüzyon alanlarda bulunur. 

Hepatit C Tahmini risk 30.000 ile 250.000 ünite transfüzyonda 
1’dir. 

Hepatit G (GB virüs C) Viremi %1-2 donörde mevcut olabilir, fakat virüsün 
hastalığa yol açtığına dair açık kanıt yoktur. 

HIV Tahmini risk 200.000 ile 2.000.000 ünite transfüzyonda 
1’dir. İnfekte kan alıcılarının çoğunda HIV infeksiyonu 
gelişir.

Donörden geçen 
bakteriler

Belirli bakteriler için asemptomatik taşıyıcılar 
infeksiyon geçişine yol açabilir; Yersinia enterocolitica 
en sıktır (1/65.000). Salmonella, brusella daha 
az sıklıkla geçer. Trombosit konsantreleri yüksek 
depolama ısısı nedeniyle daha fazla risk taşır 
(1/12.000) 

Sifiliz Depolamada kısa sağkalım dönemi (96 saat) ve VDRL/
RPR ile donör taraması geçiş ihtimalini hemen hemen 
tamamen elimine eder. 

Malarya (sıtma) Nadir bir komplikasyondur. 
Chagas hastalığı Başlıca Orta ve Güney Amerika’da transfüzyon 

riskidir.
Babesiozis Kuzey doğu ABD’de olan bir risktir. 
Toksoplazmozis İmmün yetmezlikli konakçıda görülen nadir bir 

komplikasyondur.
Varyant Creutzfeldt-
Jakob   
hastalığı (v-CJD, deli 
dana hastalığı)

Şimdiye kadar transfüzyona bağlı vaka rapor 
edilmemiştir, fakat şüphelenilen vakalar olmuştur
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G2.10 Hastane Transfüzyon Komiteleri
Hastane transfüzyon komitelerinin oluşturulması yasal bir zorunluluktur. Hastane 

transfüzyon komitesinde, yoğun transfüzyon yapılan kliniklerin hekim ve  hemşire-
leri temsil edilmelidir. Transfüzyon merkezi sorumlusu komitenin daimi üyesidir. 
Komitenin amaç ve görevleri ilgili yasal mevzuatta belirtilmiştir (KISIM A, TCSB 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2004/66 sayılı genelge). Hastane transfüzyon 
komiteleri, 3 ayda bir toplanır.  Raporlama Sağlık Bakanlığı’na yapılır.
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EK G2.1
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ NAKLİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ 

ONAM FORMU(*)

Hasta adı soyadı:

Dosya numarası:

□ KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM (**)              

Doktorum/hastamın doktoru..............................bana /hastama kan ve kan bi-
leşenleri nakli yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik 
yapabileceğini bildirdi.

Kan ve kan bileşenleri (ek olarak lökositten arındırılmış, ışınlanmış, yıkanmış 
şekilde):

- Tam Kan,
- Eritrosit süspansiyonu,
- Taze donmuş plazma,
- Trombosit süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir.
Bu nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler ile alternatif tedaviler 

açıklandı. Kan ve kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazır-
lanıp test edilmesine rağmen bana/hastama öngörülemeyen çeşitli immüno-
lojik, alerjik, mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlarına neden 
olabileceğini; bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta derecede seyretme-
sine rağmen nadiren yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini; bu 
reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini, 
hatta bu durumun kendi kanım verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğren-
dim. En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri 
nakli ile bazı virusların (AIDS, hepatit virusları; hepatit B, hepatit C gibi) 
bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon geli-
şebilme olasılığı olduğunu biliyorum.

Kan ve kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu. Vermiş olduğum 
bu “Bilgilendirilmiş Onam” hastaneden taburcu olana dek geçerlidir (***).

Kendime/hastama kan ve kan bileşenleri nakli konusunda bilgilendirildim, 
yazılanları/anlatılanları anladım. 

□ ONAYLIYORUM                                           □ ONAYLAMIYORUM     
       Tarih:

Hasta/hasta yakını. adı soyadı: İmza:
Şahit: Hemşire/doktor adı soyadı: İmza:
Doktor adı soyadı:  İmza:
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AÇIKLAMALAR:

* Hasta 18 yaşın üstünde ve bilinci yerinde ise bu formu kendi onaylamalıdır. 
Aksi durumda onay hastanın birinci derece yakını tarafından yapılmalıdır (Anne, 
baba, kardeş, eş, çocuk). 

**Hastanın bilgilenmek istemediği durumlarda kendi el yazısı ile “bilgilenmek 
istemiyorum” ibaresini bu formun altına yazarak imzalaması gereklidir. 

*** Hastanın/ hasta yakınının istediği zaman kan ürünleri nakli için olan ona-
yını iptal etme hakkı vardır. Böyle bir durumda hastanın yeni bir onam formunu 
imzalaması gereklidir.  
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EK G2.2
KAN BİLEŞENİ TRANSFER VE TRANSFÜZYON İZLEM FORMU

Hastanın
Adı Soyadı:  İstek Tarihi:
Protokol Numarası:  istenen bileşen:
Doğum Tarihi:  İsteyen:
Cinsiyeti:  Hasta kan grubu:

Kan Bileşeni 
Bilgileri

Kan Grubu Crossmatch   uygun  uygun  değil  yapılmadı

Tipi Filtrasyon    yapıldı    yapılmadı

No Işınlama    yapıldı    yapılmadı

Miktarı Hemoliz    var    yok

Son Kullanma Tarihi Renk   uygun   uygun değil     Pıhtı   var   yok

İstemi karşılayan/Teslim eden                                           Transferi yapan
Transfüzyon
öncesi 
kontrol

1. kişi     2. kişi Adı-soyadı    İmza
Kan ve Kan Bileşeni 
Bilgileri Kontrolü

1. kişi

Hasta Kimlik Bilgileri 
Kontrolü
Crossmatch Etiket Kontrolü
Kan Grubu Kontrolü 
(Kan Torbası ve Form)

2. kişi

Torba Numarası Kontrolü
(Kan Torbası ve Form)

Transfüzyona başlangıç saati: 

Transfüzyon 
İzlemi **

Saat Kan basıncı Nabız Vücut ısısı Hemşire

Transfüzyon bitiş saati:                                                         Sonlandıran: 
Transfüzyon 
miktarı

Tümü Reaksiyon şüphesi Var

Yaklaşık  ……… ml Yok

** Transfüzyon izlemi, ilk 15. dakikada, daha sonra 30 dakikada bir ve transfüzyon bitimine 
kadar yapılır.
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BÖLÜM 3 
HEMOVIJILANS

G3.1 Tanım
Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki 

ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bü-
tününü tanımlamaktadır. Hemovijilansın   ana   hedefi,   istenmeyen ciddi olay   ve 
etkilerin   tekrarını engellemektir. Bu amaçla; veriler Bakanlık tarafından TM ve 
BKM’lerine   periyodik olarak   geri   bildirilmelidir. Sağlık Bakanlığı,   önleyici   
ve   düzeltici faaliyetleri başlatmak üzere BKM ve TM sorumluları ile temasa geçer.           
Hemovijilans aynı zamanda  bir erken uyarı sistemi ile birleştirilmelidir.

Hemovijilans  yoluyla  sağlanan  tüm  bilgiler,  kan  alma  ve  transfüzyon güven-
liğinin gelişimine aşağıdaki şekilde katkıda bulunabilir:

• kan alma ve transfüzyonla ilgili istenmeyen ciddi  etki ve olaylar hakkında gü-
venilir bilgi kaynağına ulaşmak;

• transfüzyon   sürecindeki   bazı   hatalı   uygulamaların   ve   olayların tekrarının 
engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunmak;

• hastane ve kan hizmet birimlerini istenmeyen ciddi  etki ve olayların   birçok  
kişiyi  etkileyebileceği konusunda  uyarmak, 

G3.2 Bir hemovijilans ağının oluşturulması için ön koşullar
Hemovijilans, kan güvenliği için yetkili makam olan Sağlık Bakanlığı’nın so-

rumluluğundadır. Hemovijilans ağı, hizmet birimleri (BKM, KBM, TM) ile Sağlık 
Bakanlığı arasında operasyonel bağlantılar içermelidir.

G3.2.1 Kan bileşenlerinin izlenebilirliği
Hemovijilansın ön koşullarından birisi olan “izlenebilirlik” bağışçıdan alınan her 

bir ünite kan ya da kan bileşeninin son varış yerine kadar (hasta, imha, üretici firma) 
ve bunun tersi yönündeki izleme yeteneği olarak tanımlanır.

Belirli bir zaman dilimi içerisinde oluşan istenmeyen ciddi etki ve olayların sayısı 
ve ilgili süreçteki kritik  sorunların  saptanabilmesi için olayların insidansının hesap-
lanması ve riskin tahmin edilmesi gereklidir. 

Bu nedenle, izlenebilirlik sayesinde aşağıdaki verilerin toplam sayıları hakkında 
bilgi sahibi olunabilmelidir:

• Transfüzyon yapılan hasta sayısı,
• Kullanılan kan veya bileşenlerinin sayısı,
• Transfüze edilen kan veya bileşenlerinin bağışçı sayıları.
İzlenebilirlik, transfüzyon  dışı  bir  amaçla  ( tıbbi  ürün üretimi veya deneysel 

araştırmalarda) kullanılan veya imha edilen kan ve bileşenini de kapsamalıdır.
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İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için her  bir  bağışa   ve   bu bağıştan  elde edilen 
bileşenlere sayısal  ya  da   harf + sayısal  bir tanıtma kodu verilmesi  gerekir.  Belli 
bir bağışçının kanını alan tüm hastalar veya bir hastaya verilen tüm bileşenlerin ba-
ğışçılarını izleyebilmek için bu tanıtma kodunun hem bağışçı hem de alıcıyı tanım-
layan verilerle bağlantıları olmalıdır. 

Bu sistem ile aşağıdaki veriler hatasız olarak alınabilmelidir:
a.  bağışçıyı  tek  olarak  tanımlayan  kişisel  bilgi  ile  bu  kişiye  ulaşmayı sağ-

layacak iletişim bilgileri;
b.  kan veya kan bileşeninin alındığı kan hizmet birimini;
c.  bağış tarihi;
d.  üretilen kan bileşenleri ve gerekliyse bileşenle ilgili ek bilgiler;
e.  eğer  üretildiği  tesisden  farklı  ise  kan  bileşeninin  gönderildiği  hizmet            

biriminin adı;
f.  kan bileşeninin kullanıldığı transfüzyon merkezi ve servisin adı;
g. kan bileşeninin kullanım tarihi ve saati;
h.  kan bileşenin  nihai  akıbeti;  alıcı  kimliği  veya  diğer  durumlar  (ör:  imha vs.);
i. Kan  bileşenlerinin transfüzyon  için  kullanılmadığı  durumlarda  ünitelerin 

transfüzyon dışı kullanıldığı veya imha edildiği yeri tespit edecek bilgiler.
Sistemin; hastaları,  kan  bileşenlerini  ve  bağışçıları  veri  giriş  anahtarları  ola-

rak kullanarak hızlı izlenebilirliği kolaylaştıran bir yapıda olması hedeflenmelidir. 
Hazırlanan kan   bileşeninin ilgili hastaya verildiğini garantileyecek bir veri güvenli-
ği sağlanabilmelidir. Ayrıca transfüzyonun gerçekleştiğini doğrulayan belgede erken 
istenmeyen ciddi etki ve olayların  gözlenip gözlenmediğini içeren  bilgi  de yer 
almalıdır.

G3.2.2 BKM, TM   ve   klinikler arasındaki işbirliği
İstenmeyen ciddi etki ve olayların  rapor  edilmesi  ve  analizi, transfüzyonun ya-

pıldığı klinik, kan bileşenini kullanıma hazırlayan transfüzyon merkezi  ve  kan  bile-
şenini  toplayan  ve  dağıtan  bölge kan merkezi arasında yakın işbirliğini gerektirir.  

Transfüzyon kararı, uygulanması, takibi, istenmeyen ciddi etki/olayların bildi-
rimi, doğrulanması ve tedavisi ile hemovijilans açısından tanımlanmış (EK G3.1, 
G3.5) form ve verilerin düzenlenmesinden hastanın hekimi sorumludur. Hastaneler-
de yapılan transfüzyon uygulamalarından hastanın hekimi ile beraber hastane trans-
füzyon komiteleri de sorumludur. Hastane transfüzyon komitelerinin toplantı günde-
minin olağan maddeleri arasında istenmeyen ciddi etki/olayların değerlendirilmesi, 
düzeltici-önleyici faaliyetlerin planlanması, doğrulanması ve takibi yer almalıdır. 
Transfüzyon merkezi transfüzyonun takibi ile ilgili verilerin toplanmasından, değer-
lendirilmesinden ve Bakanlık ile bağlı olduğu BKM’ne iletilmesinden sorumludur.

G3.2.3 Raporların standardizasyonu
İstenmeyen ciddi etki ve olaylar, hemovijilans ağına dahil olan tüm kurumlar 

tarafından aynı şekilde raporlanmalı ve herhangi bir etki/olayın aynı şekilde yorum-
lanmasını  sağlayabilecek ortak bir eğitim programı uygulanmalıdır. 
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G3.2.4 Veri analizi
Tüm  raporlar,  kurumsal,  bölgesel veya ulusal gibi farklı seviyelerde takip edi-

lebilen bir hemovijilans veri tabanına eklenmeden önce dikkatle analiz edilmelidir. 
Ağın büyüklüğü ne olursa olsun, her bir kurum kendi verilerine kolayca ulaşabilme-
lidir.

G3.3 Hemovijilans ağında toplanan istenmeyen etkiler
G3.3.1 Hastalarda istenmeyen etkiler
Kan   bileşenlerinin   transfüzyonu   sırasında   gelişen   istenmeyen ciddi etki ve 

olaylar, hemovijilans  sisteminin  ana  faaliyet  alanıdır  ve  aşağıdaki  durumlara  ait 
hasta raporlarını içermelidir:

• transfüzyon   sırasındaki   hemoliz,   hemolitik olmayan ateş reaksiyonu,  dökün-
tü,  eritem,  ürtiker,  anafilaktik  şok,  bakteriyel kontaminasyon,  transfüzyona bağlı 
akut akciğer hasarı gibi erken istenmeyen ciddi etkiler;

• hemoliz,  transfüzyon ilişkili  GVHH,  post-transfüzyon  purpura,  ALT  yüksel-
mesi gibi gecikmiş istenmeyen ciddi etkiler;

• virus, parazit veya prion bulaşı;
• eritrosit,  HLA  veya   trombosit  antijenlerine  karşı  alloimmünizasyon gelişi-

mi.
Raporlama kuralları, istenmeyen etkinin   tipine   ve   ciddiyetine   göre değişebi-

lir. Hemolitik olmayan ateş reaksiyonu, döküntü, eritem ve ürtiker  gibi  hafif  reak-
siyon  durumlarında  raporlar,  klinikler  tarafından sadece  transfüzyon merkezine,  
transfüzyon merkezi ise  bu raporları, yıllık olarak, BKM  ve Sağlık Bakanlığı’na 
gönderir.

Buna  karşılık;  alıcılarda  transfüze  edilen  kan  bileşenine  bağlı  olduğu düşü-
nülen  istenmeyen ciddi etki , kan bileşenlerinin toplandığı hizmet birimine en kısa 
zamanda haber verilmelidir. BKM, istenmeyen ciddi etkinin oluş nedenini hızla ana-
liz eder, önleyici ve düzeltici mekanizmaları devreye sokar ve tüm bu süreci Sağlık 
Bakanlığı’na rapor halinde sunar.

Hızlı  raporlama,  ilgili kan bileşenlerininin başka hastalara kullanımını engel-
lenmesi için olanak sağlar. Bu uygulamaya, ciddi zarara neden olabilecek ve birden 
fazla kişiyi etkileyebilecek her olay dahil edilmelidir.   Ayrıca;   viral   bulaş   durum-
larında   yapılacak   işlemlerin boyutu açıkça tanımlanmalıdır.

Ciddi istenmeyen etkiler arasında; akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, bak-
teriyel  kontaminasyona  bağlı  sepsis,  gecikmiş  hemoliz,  transfüzyona bağlı akut 
akciğer hasarı, transfüzyonla ilişkili graft versus host hastalığı, transfüzyonla  bula-
şan  enfeksiyon  hastalıkları,  anafilaksi  yer almalıdır.

G3.3.2  Bağışçılarda istenmeyen etkiler
Kan alma işlemi bağışçılarda da istenmeyen ciddi  olaylara  yol açabileceği için 

hemovijilans sisteminin bir parçası olarak kabul edilmelidir.
Bağışçılarla ilgili hemovijilans sistemi ile sağlanacak kazanımlar şunlardır:
•  kan  alma ile ilişkili  istenmeyen  etkilerin  listesi;
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• benzer  olay  ya  da  işleyiş  bozukluklarının  tekrarını  önlemek  için düzeltici 
faaliyetleri başlatarak kan almanın güvenliğinin artırılması;

• mevcut  işleyişe  göre  bağışçı  seçimi  ve  bağışçıların  epidemiyolojik takibini 
yaparak transfüzyon güvenliğinin artırılması.

Bağışçıda  gözlenen  tüm  istenmeyen ciddi olay,  hem  bağışçı  hem  de  kalite 
sistemi   kayıtlarında   tam   olarak   dokümante   edilmelidir.  Veriler,   olası düzeltici 
veya önleyici faaliyetleri başlatabilmek için düzenli olarak analiz edilmelidir. Ba-
ğışçılardaki ciddi istenmeyen olayların raporlama sistemi  BKM tarafından formlara 
(EK G3.7) uygun olarak Sağlık Bakanlığı‘na  sunulur.

G3.4 İstenmeyen ciddi olaylar
Kan veya kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması 

veya dağıtımıyla ilgili olarak ortaya çıkan ve bu durumdan etkilenen kan-kan bi-
leşenlerinin transfüzyonu sonucu hastalarda ölüme veya hayati tehlikeye, kalıcı ve 
belirgin sakatlığa veya iş görmezliğe veya hastaneye yatma veya hastanede kalma 
süresinin uzamasına neden olabilen istenmeyen olayı tanımlar. Bu ciddi istenmeyen 
olaylara  örnek  olarak  bir  enfeksiyöz  ajanın  tespit  edilememesi,  ABO tiplen-
dirmesinde  hata,  kan  bileşenlerinin  veya  kan  örneklerinin  yanlış etiketlenmesi   
verilebilir.  

 “Gerçekleşmesi son anda önlenmiş olaylar”  ise istenmeyen olayların bir alt 
grubunu oluşturur. Transfüze edilmesi durumunda istenmeyen yan etkilere yol aça-
bilecek olan hatalı kan grubu tayini, eritrosit antikorunun tespit edilememesi, yanlış, 
uygunsuz veya yetersiz bileşenin alınması, kullanıma sunulması gibi hataların trans-
füzyon gerçekleşmeden fark edilmesidir. 

“Ciddi olaysız transfüzyon hataları” ise istenmeyen olayların diğer bir alt gru-
budur. Yanlış,  uygunsuz veya yetersiz bileşenin transfüzyonuna rağmen alıcıda is-
tenmeyen etkiye yol açmamış olan hatalar olarak tanımlanır.  Örneğin;  ABO uygun 
bileşenin çapraz  karşılaştırma   yapılmadan   transfüzyonu   veya   istenmiş olmasına 
rağmen ışınlanmadan bileşenin verilmesi gibi.

 Bir transfüzyon hatası olmasına rağmen istenmeyen  olaya neden olmayan “ger-
çekleşmesi son anda önlenmiş” olayların bildirilmesi,  klinik transfüzyon uygulama-
larındaki zayıf noktaların saptanmasına yardımcı olacağı için  son derece önemlidir. 
Bu nedenle hemovijilans sistemi, “gerçekleşmesi son anda önlenmiş olayların” bil-
diriminin önemi konusunda  personeli  bilgilendirmelidir.  Yeni hataların anonim 
halde raporlanmasını sağlamak için gönüllü raporlamayı teşvik eden ve kişisel suç-
lamalardan koruyan bir sistem oluşturulmalıdır.

Bilgi teknoloji sistemlerinin raporlamayı ve hemovijilans verilerinin analizini ko-
laylaştıracağı açıktır.

G3.5 Cihaz hataları
Sebep araştırması yapıldığında, istenmeyen etki ve olayda, bir cihazın olası rolü 

olduğu düşünülürse üretici veya yetkili firma, yetkili makam ile eş zamanlı olarak 
bilgilendirilmelidir. Raporlama sırasında sebep sonuç ilişkisinin tam olarak ispatlan-
mış olması gerekli değildir.



297BÖLÜM G: TRANSFÜZYON PRATİĞİ

G3.6 Potansiyel   olarak   bulaştırıcı bağışların   (HIV,   HCV   veya   HBV) 
izlenmesi ve yeniden kazanılması

G3.6.1 BKM’ne transfüzyon sonrası enfeksiyonların bildirilmesi
Hastaneler, kan ürünü alan bir hastada, verilen ürünün hepatit (B veya C) veya 

HIV yönünden bulaştırıcı olduğuna dair laboratuar bulguları ve/veya hastalık semp-
tomları saptanması halinde BKM‘ni bilgilendirmelidir. BKM‘nin hastane tarafından 
uyarılması, olaya sebep olan bağışların ve bağışçıların başka hastalara zarar verme-
lerini önleyecek tedbirler alabilmesi açısından çok önemlidir. Bildirim ilgili form 
uyarınca yapılır. BKM, hastaneden veya ilgili hekimden, enfeksiyon, hastalığın seyri 
ve alıcıda enfeksiyon yönünden olası risk faktörleri hakkında bilgi istemelidir.BKM, 
ilgili  bağışçıların gelecekteki tüm bağışlarını geçici veya analiz sonucuna göre ka-
lıcı olarak reddeder. Bağışçıya ait olan, kullanımdaki kan bileşenlerini geri çeker ve 
karantinaya alır. 

BKM, araştırma için bir plan yapmalı ve sonuçlarını kaydetmelidir. İlgili bağışçı-
ların test sonuçları tekrar incelenmelidir. Bağışçıların arşivde saklanan şahit numu-
neleri ve taze kan örneğinden HIV, HCV veya HBV enfeksiyonlarının dışlanabilmesi 
için ek testler veya doğrulama testleri yapılmalıdır. Eğer bu   çalışmalar,   bağışçı(lar)
da   enfeksiyon   olmadığını   gösterirse sonraki bağışlarına  izin  verilir.

HIV, HCV veya HBV ile ilgili doğrulanmış pozitif test sonuçları saptanırsa BKM, 
bağışçının  reddedilmesi  ile  ilgili  işlemleri  yürütmeli,  sistemi bağışçının  önceki  
bağışlarıyla  ilgili  olarak  geriye  dönük  incelemeli  ve hastaneyi bilgilendirmelidir. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı‘na rapor etmelidir.

G3.7 Bulaştırıcı kanı alma olasılığı bulunan hastanın izlenmesi 
BKM, doğrulanmış HIV, HBV veya HCV enfeksiyonu olan (düzenli) bir bağış-

çının  pencere  döneminde  iken  bağış  yapmış  olması  durumunda,  bu kandan 
üretilen ve potansiyel olarak bulaştırıcı olan kan bileşenlerini alan hastanın/hastala-
rın  belirlenip  izlenmesi  ve  kendilerini  tedavi  eden  doktorun konuyla ilgili bil-
gilendirilmesi işlemini başlatır. Bu bağışlar, son bir yıllık zaman diliminde yapılmış 
olan bağışlardır. BKM, olay ve öneriler hakkında hastaneyi yazılı olarak uyararak 
kan ürününü (ürünlerini)   alan   hastanın (hastaların)   izlenmesini   sağlamalı   ve 
hastayı tedavi eden doktoru, potansiyel olarak enfeksiyon bulaştırabilecek bu  trans-
füzyon  konusunda  bilgilendirmelidir.  Aksine   bir   tıbbi   kural   yoksa;   hastayı,   
potansiyel   olarak   enfeksiyon bulaştırabilecek bir transfüzyon aldığı konusunda 
bilgilendirmek, onu tedavi eden doktorun sorumluluğudur. Eğer hastaya enfeksiyon 
bulaşıp bulaşmadığını  kontrol  etmek  için  test  yapılırsa, test  sonuçları hastane 
tarafından  BKM‘ne  bildirilmelidir.  

Alıcının  enfeksiyon  açısından  pozitif  olduğu  doğrulanırsa istenmeyen ciddi 
etki doğrulama formu ile BKM’ne ve Sağlık Bakanlığı‘na bildirilmelidir. 

G3.8 Hastane  düzeyinde  olay  bildirim  raporlarında  bulunması  gereken 
asgari bilgi

Transfüzyon yapılan hastaların bilgileri gizlilik mevzuatına uygun şekilde yö-
netilmek zorundadır. Kimlik bilgileri, en az doğum tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyet ve 
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hasta protokol numarasını içermelidir. İstenmeyen ciddi etki veya olay, ilgili formda 
standart bir biçimde dokümante edilmelidir. Bileşenle ilgili aşağıdaki ayrıntılar da 
forma uygun olarak doldurulmalıdır. 

• bileşenler için ünite numarası veya  kodlar
• bileşenin cinsi, örn: eritrosit, trombosit ya da plazma
• hazırlanma şekli, örn: tam kandan ya da aferez yöntemi ile
• diğer özellikler, örn: lökositten arındırılmış, ışınlanmış, plazması azaltılmış, 

vs.
• transfüzyon öncesi saklama koşulları ve süresi.

Olayın şiddeti aşağıdaki gibi derecelendirilmelidir:
1. Tam iyileşme 
2. Minör sekel 
3. Ciddi sekel 
4. Ölüm 

İlişki derecesi: Verilen  kan  bileşeni  ile  gözlenen  istenmeyen etkinin  muhtemel  
ilişkisi EK G3.2’de gösterilmiştir.
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EK G3.1

ŞÜPHELENİLEN İSTENMEYEN CİDDİ ETKİLER İÇİN HIZLI 
BİLDİRİM FORMU

Rapor eden kuruluş  
Raporlanan etkinin tanımı 
Rapor etme tarihi (gün/ay/yıl) 
Transfüzyon tarihi  (gün/ay/yıl) 
Alıcının yaşı 
Cinsiyeti
Protokol no  
İstenmeyen ciddi etki tarihi (gün/ay/yıl)
İstenmeyen ciddi etkinin bağlantılı olduğu bileşen(ünite no )*

Tam kan • 
Eritrosit • 
Trombosit• 
Plazma• 
Kriyopresipitat• 

* Bileşene uygulanan ek işlemler(filtrasyon, irradiasyon gibi) ve hazırlama şekli 
belirtilecektir.
İstenmeyen ciddi etki tipi 

ABO uygunsuzluğundan kaynaklanan immünolojik hemoliz • 
Allo-antikorlardan  kaynaklanan  immünolojik hemolizler  • 
İmmünolojik  olmayan hemoliz • 
Transfüzyonla bulaşan bakteri enfeksiyonu • 
Anaflaksi   • 
Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı • 
Transfüzyonla bulaşan virüs enfeksiyonu (HBV) • 
Transfüzyonla bulaşan  virüs enfeksiyonu • (HCV)
Transfüzyonla bulaşan virüs enfeksiyonu • (HIV-1/2)  
Transfüzyonla bulaşan  virüs enfeksiyonu• ,  (Diğer)
Transfüzyonla bulaşan  parazit enfeksiyonu  • (Sıtma)
Transfüzyonla bulaşan  parazit enfeksiyonu• , (Diğer)
Transfüzyon  sonrası purpura • 
Transfüzyon  ilişkili Graft versus host  hastalığı • 
Diğer istenmeyen ciddi etkiler   • (açıklayın)

Olasılık seviyeleri  (Değerlendirilemeyen,  0-3)
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EK G3.2
İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ OLASILIK SEVİYELERİ

Olasılık seviyesi Açıklama 
0 Yok Şüphe edilen istenmeyen ciddi etkinin transfüzyon dışı 

bir nedenle gelişmiş olduğu kesin kanıtlandı ise
0 Mümkün 

değil
Kesin kanıt olmamakla birlikte istenmeyen ciddi 
etkinin, kan ve kan bileşenlerinden başka nedenlere 
bağlı olabildiği yönündeyse

Değerlendirilemeyen Analizi yapmak için veri yetersiz ise
1 Olası Kanıt istenmeyen ciddi etkiyi kan, kan bileşenine veya 

başka nedenlere bağlamak için yeterli değilse
2 Mümkün Kanıt istenmeyen ciddi etkiyi kan ve kan bileşeni ile 

ilişkilendirme yönünde olduğunda.
3 Kesin İstenmeyen ciddi etkiyi kan ve kan bileşeni ile 

ilişkilendirmek için makul şüphenin ötesinde kesin kanıt 
olduğunda.

EK G3.3
İSTENMEYEN CİDDİ ETKİLER İÇİN DOĞRULAMA FORMU

Rapor eden kuruluş
Rapor edilen etkinin  tanımı
Doğrulama tarihi (gün/ay/yıl)
İstenmeyen ciddi etki tarihi (gün/ay/yıl)
İstenmeyen ciddi etkinin doğrulanması (gün/ay/yıl)
Olabilirlik seviyesi (Değerlendirilemeyen, 0-3 )
İstenmeyen ciddi etki tipinin değişmesi (Evet/Hayır)
Evetse açıklayın
Klinik gidiş (Biliniyorsa)

Tam iyileşme• 
Minör sekel• 
Ciddi sekel• 
Ölüm• 
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EK G3.4
İSTENMEYEN CİDDİ ETKİLER İÇİN YILLIK BİLDİRİM FORMU

Rapor veren kuruluş

Rapor yılı
Bu tablo: 
[ ] Tam kan 
[ ] Eritrosit  
[ ] Trombosit 
[ ] Plazma
[ ] Kriyopresipitat ile ilgilidir.
(Her bir bileşen ile ilgili ayrı 
tablo  kullanın)

Kullanılan ünite sayısı 

Transfüzyon yapılan alıcı sayısı 
  

Rapor edilen 
toplam sayı

Doğrulamadan sonra 0 ile 3 arasında olasılık 
seviyesi olan istenmeyen ciddi etki sayısı

Ölümlerin 
sayısı

Değerlen-
dirilemez

Seviye 
0

Seviye 
1

Seviye 
2

Seviye 
3

İmmünolojik 
hemoliz

ABO uygunsuz-
luğundan kaynak-
lanan 

Toplam 
Ölümler

Alloantikor nede-
ni ile 

Toplam
Ölümler

İmmünolojik olmayan hemoliz  Toplam
Ölümler

Transfüzyonla bulaşan bakteriyel 
enfeksiyon  

Toplam
Ölümler

Anaflaksi Toplam
Ölümler

Transfüzyonla ilişkili akut akciğer 
hasarı

Toplam
Ölümler 

Transfüzyonla 
bulaşan virüs 
enfeksiyonu

HBV Toplam
Ölümler

HCV Toplam
Ölümler

HIV-1/2 Toplam
Ölümler

Diğer  (açıklayın) Toplam
Ölümler 

Transfüzyonla 
bulaşan parazi-
tik enfeksiyon

Sıtma Toplam
Ölümler

Diğer (açıklayın) Toplam
Ölümler

Transfüzyon sonrası purpura Toplam
Ölümler

Transfüzyonla ilişkili graft versus 
host hastalığı 

Toplam
Ölümler

Diğer istenmeyen ciddi etkiler 
(açıklayın )

Toplam
Ölümler
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EK G3.5
İSTENMEYEN CİDDİ OLAY İÇİN HIZLI BİLDİRİM FORMU

Rapor veren kuruluş
Rapor edilen olay tanımı
Rapor etme tarihi (gün/ay/yıl)
İstenmeyen ciddi olay tarihi (gün/ay/yıl)
Kan bileşeninin kalitesi ve 
emniyetini etkileyebilen, 
aşağıdakilerle ilişkili istenmeyen 
ciddi olay:

Açıklamalar

Ürün 
kusuru 

Cihaz 
arızası 

İnsan 
hatası 

Diğer 
(açıklayın)

Tam kan alımı 
Aferez
Bağışların test edilmesi 
İşleme
Depolama 
Dağıtım
Malzemeler 
Diğer  (açıklayın)
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EK G3.6
İSTENMEYEN CİDDİ OLAY İÇİN DOĞRULAMA FORMU

Rapor veren  kuruluş
Rapor edilen olay tanımı
Doğrulama tarihi (gün/ay/yıl)
İstenmeyen ciddi olay tarihi (gün/ay/yıl)
Kök neden analizi (ayrıntılar)
Alınan düzeltici önlemler (ayrıntılar )

EK G3.7
İSTENMEYEN CİDDİ OLAY İÇİN YILLIK BİLDİRİM FORMU

Rapor veren kuruluş
Rapor verme yılı 1  Ocak - 31  Aralık  (yıl)
İşlenen kan ve kan bileşenlerinin toplam sayısı
Kan bileşeninin kalitesi ve 
emniyetini etkileyebilen, 
aşağıdakilerle ilişkili 
istenmeyen ciddi olay

Toplam sayı Açıklamalar

Ürün 
kusuru 

Cihaz 
arızası

İnsan 
hatası

Diğer
(açıklayın)

Tam kan alımı 

Aferez   

Bağışların test edilmesi 

İşleme

Depolama

 Dağıtım 

 Malzemeler 

 Diğer  (açıklayın)
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