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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ACELE
Sayı : 84655351
Konu : Covid-19 İmmün Plazma Tedariki İl

Organizasyonu/Güncelleme

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 11.08.2020 tarihli ve 229-E.948 sayılı yazımız.
b) 17.07.2020 tarihli ve 213-E.824 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere COVID-19 pandemisi ile birlikte ihtiyaç duyulan immün plazmanın
(İP) temini ve kullanımı konusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetler, güncel gelişmeler ve
gereklilikler doğrultusunda Bakanlığımızca yeniden düzenlenerek, ilgili kurum ve
kuruluşların konu hakkında bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda işlem tesis etmelerinin
sağlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu bağlamda;

 COVID-19 tedavisi gören hastalar için tedavi gördüğü hastane tarafından talep edilen
İP’nın öncelikle Türk Kızılay tarafından karşılanması, karşılanamadığı durumlarda ise
bünyesinde ruhsatlı aferez merkezi/ünitesi ve/veya transfüzyon merkezinde aferez
cihazı bulunan hastaneler tarafından İP toplanması, gerektiğinde Türk Kızılay
koordinasyonunda il içindeki hastaneler arasında İP transferi yapılmasının sağlanması,

 İlgide kayıtlı 17.04.2020 tarihli ve 213-E.824 sayılı yazı ile il sağlık müdürlükleri
bünyesinde daha önce kurulmuş olan “Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezlerinin”
faaliyete geçirilmesi,

 Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi için tahsis edilen telefon numaralarının il
sağlık müdürlüğü kurumsal web sayfasında ilan edilmesi ve telefon numaralarının
resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirilmesi,

 Bağışçı kazanım faaliyetlerinin Türk Kızılay’ın kullandığı İmmün Plazma Bağışçısı
Kazanım Uygulaması üzerinden yürütülmesi ve sisteme erişimlerinin sağlanması için
görevlendirilen çağrı merkezi personeli ile merkez sorumlusu başkan veya başkan
yardımcısına ait isim ve iletişim bilgilerinin ek (1)’deki tablo ile 19.08.2020 tarihi
mesai sonuna kadar Bakanlığımız shgm.kanhizmetleri@saglik.gov.tr adresine
gönderilmesi,

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 759a7ff4-c143-4e2b-813e-3e8133db0fd3 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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 Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezinde görevlendirilen personele bağışçı
bilgilerinin güvenliği ve mahremiyetini sağlamak amacıyla gizlilik sözleşmesi
imzalatılması,

 İmmün Plazma Bağışçısı Kazanım Uygulaması üzerinden aranan bağışçı
adaylarından COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım
Rehberi, Madde 2.1’de yer alan kriterleri sağlayanların öncelikle Türk Kızılay Kan
Bağış Merkezlerine (KBM), Türk Kızılay KBM bulunmayan yerlerde immün plazma
toplama kriterlerini taşıyan hastanelere bağış için davet edilmesi ( bağışçı adaylarının
ön değerlendirme algoritması ile ilgili olarak Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon
Merkezinde görevli personele, en yakın Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından
bilgilendirme yapılacaktır),

 Hastaneler tarafından kullanılan İP’ların takibi için ek (2)’deki tabloda yer alan
verilerin, tedaviyi yürüten klinik tarafından plazma.saglik.gov.tr’deki "Hasta İzlemi"
alanına girilmesi,

 Hastanelerin İP kullanımlarının Bakanlığımızca yayımlanan “COVID-19 İmmün
(Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi” çerçevesinde yürütülmesi,
İP’nın uygun klinik kullanımını sağlamak amacıyla kullanım verilerinin
müdürlüğünüzce takip edilmesi hususlarında,

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Ek:

1- Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi Personel Listesi

2- İmmün Plazma Klinik Kullanım Formu (1 sayfa)

3-Dağıtım Listesi ( 17 Muhatap)
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