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Değerli hasta yakını,

Değerli hasta yakını,

Kan bağışı için yönlendireceğiniz bağışçıların aşağıdaki özelliklere
sahip olması kan verebilmeleri için önemlidir. Bu özellikleri taşımayan
bağışçılardan kan alınamayacaktır.
Bağış için gelen bağışçıların;
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1. Mutlaka fotoğraflı resmi bir kimliklerinin (nüfus cüzdanı, ehliyet
vb) bulunması gerekmektedir. Bu yasal biz zorunluluktur.
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2. Karınlarının tok olması gerekmektedir. Bağıştan en çok 2 saat
önce yağlı olmayan bir şekilde beslenmiş olmaları gereklidir.
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3. Yakın zamanda geçirdikleri bir hastalık, ameliyat veya
kullandıkları bir ilaç var ise gelmeden önce bunlarla ilgili kan
merkezinden bilgi almaları yararlı olacaktır.
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4. Kırmızı kan bağışı için gelen bağışçının kan merkezine girişi ile
çıkışı arasında geçecek süre yaklaşık 30 dk iken, aferez cihazları
ile sarı kan (trombosit) bağışlamaya gelen bağışçılar için bu süre
yaklaşık 90 dk kadardır.
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5. Kan bağışına gelen bağışçıların burada bazı formlar doldurmaları
gerektiğini bilmeleri önemlidir. Yasal olarak doldurulması
zorunlu olan bu formların samimi ve doğru şekilde doldurulması
çok önemlidir. Bu, hem bağışçı sağlığı hem de bağışlanan kanı
alan hasta sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır
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