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Değerli hasta yakını, yönlendireceğiniz kan bağışçısı için aşağıdaki
özellikler önemlidir. Bunlar kan bağışçısının kan verip veremeyeceğini
belirlemede yararlanılan çok sayıdaki özellikten birkaç tanesidir. Daha
ayrıntılı değerlendirme bağışçı, merkezimize geldikten sonra yapılacaktır.
Yönlendireceğiniz bağışçılar için aşağıdakilere dikkat ediniz.
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1. Mutlaka fotoğraflı resmi bir kimliğinin (nüfus cüzdanı, ehliyet vb)
bulunması gerekmektedir. Bu yasal biz zorunluluktur.
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2. Karnının tok olması gerekmektedir. Bağıştan en çok 2 saat önce yağlı
olmayan bir şekilde beslenmiş olması gereklidir.
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3. Son bir yılda ameliyat, endoskopi, botoks, dövme, akapunktur,
hacamat, saç ekimi, takı için cilt deldirme gibi işlemleri yaptırmamış
olması gerekmektedir.
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4. Kendisinde, birlikte yaşadığı kişilerde veya ailesinde geçirilmiş bir
sarılık veya taşıyıcılık hikayesi olmaması gerekmektedir.
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5. Hiç kanser tanısı almaması, insülin kullanmamış olması, kalp
hastası olmaması gerekmektedir.
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6. Son 15 gün içinde ateşli hastalık, 3 gün içinde ishal ve 1 gün içinde
baş ağrısı şikayeti yaşamamış olması gerekmektedir.
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7. Yukarıdakiler dışında yakın zamanda geçirdiği veya müzmin bir
hastalığı varsa ya da kullandığı bir ilaç var ise gelmeden önce
bunlarla ilgili kan merkezinden bilgi alınız.
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Kan bağışına gelen bağışçıların bazı formları doldurmaları yasal
bir zorunluluktur. Bu formların samimi ve doğru doldurulması hem
bağışçı hem de hasta sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
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Lütfen yönlendireceğiniz bağışçıları bu konularda bilgilendiriniz.
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