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: 12.05.2009 Tarih 18951 say ılı yazı mız.

İlgi'de kay ıtlı yazı mızda, 5624 say ılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna ba ğlı
olarak ç ıkartı lan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yap ı lanması nda Bölge Kan
Merkezlerinin Türk K ızılayı tarafı ndan kurulacağı , tüm yatakl ı tedavi kurumları transfüzyon
merkezi olarak çal ışacakları belirtilmi ş , hastanelerimizin an ı lan mevzuata ve K ızılay ile
yapı lan "kan ve kan bile ş enlerinin temini" protokolünün gere ğ ini yerine getirerek ihtiyaçlar ı
olan kanı öncelikle Kızı lay'dan temin etmeleri gerekti ği bildirilmi şti.
Ancak Türk Kızı layı 'nın Bakanl ığı mıza yapt ığı geri bildirimde, gönüllülük esas ına
göre toplanm ış kanları n yeterli miktarda kullan ılmadığı , hastanelerce replasman kan al ı mına
devam edildi ğinden Kızı lay kan stoklar ının imha edildiğ i belirtilmektedir.
Yukarı da bahsedilen mevzuat hükümleri, "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsam ında
Kızı lay ile yap ı lan protokol ve Bakanl ığımızca yay ı mlanan ilgi'de kay ıtlı "Kan Temini"
genelgesi hükümleri do ğrultusunda; kan ın doğ rudan hasta yak ını ndan talep edilmemesi
gerekmektedir.Ancak ilgili K ızı lay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kan ı n temin edilememesi
durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir.K ızı lay'dan temin edilemeyen
kanlarla ilgili gerekçeler Bakanl ığımı za bildirilecektir.
Konu ile ilgili tedbirlerin acilen al ı narak gerekli düzenlemelerin yap ılması, aksine
hareket eden hastane ba ş tabipleri ve kan merkezi sorumlular ı hakkında idari i şlem
başlatılması hususunda,
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