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DAĞITIM

Bilindiği üzere ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan Covid-19 pandemisinde
ihtiyaç duyulan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda
Bakanlığımızca çalışma başlatılmıştır. Hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini
sağlamak amacı ile bağışçı organizasyonu sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve etkin bir
şekilde sürdürülmesi esastır.

Ülke çapında kan tedarik sisteminin ilgili yasal düzenlemeler ve çağdaş kan bankacılığı
ile transfüzyon tıbbının gerektirdiği standartlar çerçevesinde yürütülmesi için yetki ve
sorumlulukların tanımlanması amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında
20/05/2014 tarihinde bir protokol akdedilmiştir.

Ülke çapında yürütülecek olan kan tedarik sistemi için, toplumda gönüllü, karşılıksız,
düzenli kan bağışına yönelik farkındalığın oluşturulması, kan ve kan bileşenlerinin uygun
koşullarda elde edilmesi, ulusal düzeyde etkin kullanımı, tıbbi açıdan zorunlu testlerin
yapılması, depolanması ve transfüzyon merkezlerine ulaştırılması, kan ve kan bileşenleri ile
ilgili kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirlik için eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi hedeflerini taşıyan bu protokol’ün 3.1. maddesi gereğince “Kan bankacılığı
faaliyetlerinin denetlenmesinden T.C. Sağlık Bakanlığı'nın, kan bankacılığı faaliyetlerinin
mevzuata ve Bakanlıkça belirlenen kurallara uygun olarak yürütülmesi ile 4.2.3. Maddesinde
“Kan bağışçılarından tam kan ve kan bileşeni bağışlarının kan bağışı merkezi sorumluluğunda
toplanması faaliyetlerinden Türk Kızılay’ın sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca; Mezkur protokolün 4.2.4. Maddesi “Çağdaş kan bankacılığı uygulamalarında
zorunlu olan ve Bakanlıkça belirlenen immünohematolojik ve serolojik testlerin merkezi
laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi ve merkezi olarak yönetilmesi, tıbbi açıdan zorunlu
testlerin yapılması ile 4.2.5. Maddesinde “Gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından toplanan
güvenli kan bağışlarının bileşenlerine ayrılarak, gerektiği takdirde özel ek işlemlerden
geçirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi ve merkezi olarak yönetilmesi hususu da Türk Kızılay
sorumluluğuna bırakılmıştır.

Bu çerçevede Covid-19 pandemisi kapsamında ülkemizde bu hastalığı geçirmiş olan
ve ulusal ve uluslararası rehberler kapsamında bağışçı kriterlerini karşılayan kişilerden immün
plazma bağışı toplanmasına yönelik süreçlerdeki tüm iş ve işlemlerin Türk Kızılay tarafından
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gerçekleştirileceği, bu bağlamda ilinizde immün plazma ihtiyacı olan hastalar için yapılan
taleplerin Türk Kızılay üzerinden yürütülmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof.Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür
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