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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 723H00059 

ALAN  Acil Sağlık Hizmetleri 

DAL/MESLEK Acil Tıp Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kanamalar 

MODÜLÜN TANIMI  

DıĢ ve iç kanamada acil yardım uygulama, güvenli kan ve 

kan ürünleri transfüzyonu sağlama ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Kanamalarda acil yardım uygulamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

En kısa sürede dıĢ ve iç kanamayı kontrol altına alarak acil 

yardım uygulayabilecek ve “Sağlık Kurum ve 

KuruluĢlarında Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanması 

ve Korunmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 

doğrultusunda güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

sağlayabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. DıĢ kanamada acil yardım uygulayabileceksiniz. 

2. Ġç kanamada acil yardım uygulayabileceksiniz. 

3. Hastaya güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

sağlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Travma mankeni, oksijen tüpü ve ekipmanları, 

airway, laringoskop, trakeal tüp, ıĢık kaynağı, eldiven, steril 

gazlı bez tampon, sargı bezi, turnike, stetoskop, tansiyon 

aleti, IV solüsyon, IV sıvı seti, intraket, kan torbası, kan 

verme seti, su geçirmez torba, battaniye, projeksiyon, 

bilgisayar, DVD. 

 

Ortam: Teknik laboratuvar ve beceri eğitim sahası.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Hastalık ve yaralanmalar neticesinde meydana gelen kan kaybı arttıkça hasta veya 

yaralı için hayati tehlikenin de artması söz konusudur. Bu nedenle kanamalarda hızlı, 

zamanında ve doğru teknikle yapılan acil yardım, hayat kurtarıcıdır. 

 

Kanamalar modülündeki bilgi ve becerileri baĢarı ile tamamladığınızda, hasta veya 

yaralıda meydana gelen kanamalarda, kanama durdurma yöntemlerini doğru kullanarak 

zamanında acil yardım uygulayabilecek, güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

sağlayabilecek bilgi, tutum ve davranıĢları kazanmıĢ olacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

DıĢ kanamada acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Kanın pıhtılaĢma mekanizması hakkında sunu hazırlayarak sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

1. DIġ KANAMA 
 

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dıĢına çıkmasına, kanama 

(hemoraji) denir. Kanamaya; yaralanma, kırık, çıkık, hipertansiyon, aĢırı basınç 

değiĢiklikleri vb. durumlar neden olur. 

 

YetiĢkin bir insan vücudunda yaklaĢık 5–6 litre kan bulunur. YaklaĢık vücut 

ağırlığının 1/13=7 ml/kg kadar kan kaybı (% 10) durumunda destek gerekir. Kan kaybı, % 

20’nin üzerine çıkarsa hayati tehlike oluĢur. Bu nedenle kanama, kan kaybına bağlı ölümü 

engellemek için hemen müdahale edilmesi gereken acil bir tablodur. 

 

Kanamanın ciddiyetini belirleyen unsurlar: 

 

 Kanamanın hızı 

 Vücutta kanın aktığı bölge 

 Kanama miktarı 

 KiĢinin fiziksel durumu  

 KiĢinin yaĢı. 

 

1.1. Kanama ÇeĢitleri 
 

Kanamalar, vücutta kanın aktığı bölgeye göre dıĢ kanama, iç kanama ve burun, kulak 

gibi dıĢarı açıklığı olan organlardan gelen kanama olarak üç Ģekilde sınıflandırılır. 

 

 DıĢ kanama: Deri bütünlüğünün bozulması sonucu vücut dıĢına olan ve gözle 

görülebilen kanamadır. 

 Ġç kanama: Vücut içinde vücut boĢluklarına ve dokular arasına olan, gözle 

görülemeyen, belirti ve bulgularla izlenen kanamadır. 

 DıĢarı açıklığı olan organlardan kaynaklanan kanama: Kulak, burun, ağız, 

anüs, üreme organlarında oluĢan kanamadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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DıĢ kanamalar, kanayan damarın türüne göre arteriyel, venöz ve kapiller kanama 

olarak üç Ģekilde sınıflandırılır.  

 

 Arteriyel kanama: Arterlerin elastik olması ve kalbin itici kuvvetinden dolayı 

arterler içinde yüksek bir kan basıncı vardır. Arter kanamalarında kan, parlak 

kırmızı renkte, kalp atıĢı ile senkronize ve fıĢkırır tarzdadır. Kanayan arterin üst 

noktasına bastırıldığında kanamanın durduğu gözlenir. 

 Venöz kanama: Venöz kanamada kan koyu kırmızı renktedir, venalarda basınç 

çok düĢük olduğundan kanama fıĢkırır gibi değil, sürekli akar tarzdadır. Venöz 

kanda C02 fazla olduğundan akan kanın rengi koyu kırmızı renktedir. 

 Kapiller kanama: Kanama sızıntı Ģeklindedir ve birden çok kanayan nokta 

vardır. Kanama bası ile durur. 

 

Resim 1.1: Kanayan damarın türüne göre kanama çeĢitleri 

 

Vücut, küçük çaplı kanamaları kontrol altına alabilir ve çoğu zaman 6–10 dk arasında 

kanama kendiliğinden durur. Bu Ģekilde kanamanın durdurulmasına, hemostazis denir. 

Kanamalı bölgede kan önce hızla akar, sonra bütünlüğü bozulan damarda geliĢen 

vazokonstrüksiyonla birlikte damar çeperi daralacağından kan kaybı azaltılmaya çalıĢılır. 

Trombosit tıkacının oluĢması ve koagulasyonla damar duvarında meydana gelen hasar 

kapatılır ve böylece kanama durdurulur. Büyük çaplı kanamalarda ise bu mekanizma yetersiz 

kalır, kanama durdurma yöntemleri ile kanama kontrol altına alınmalıdır. 

 

1.2. DıĢ Kanama Kontrolü 
 

DıĢ kanamada acil yardımın amacı, en kısa sürede kanamayı kontrol altına almaktır. 

Kanama devam ederse ve kan kaybı % 10’dan fazla olursa dolaĢan kan hacmi azalır ve 

hipovolemik Ģok ortaya çıkar. Kana en fazla gereksinim duyan beyin, kalp, böbrek vb. hayati 

organlarda oksijensizlik ve beslenme bozukluğu nedeniyle erken müdahale edilmezse ölüm 

kaçınılmaz olur.  

 

DıĢ kanamada aĢağıda verilen kanama durdurma yöntemleri sırasıyla uygulanarak 

kanama kontrol altına alınır. 
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1.2.1. Direkt Bası  
 

Direkt bası (lokal basınç) uygulaması, dıĢ kanama kontrolünde ilk uygulanması 

gereken ve en iyi yöntemdir.  

 

 Kanla teması önlemek amacıyla mutlaka eldiven giyilir. 

 Yaralının oturması veya yatması sağlanır.  

 Kanayan bölge, yabancı cisim varlığı yönünden değerlendirilir; ancak yara 

kurcalanmamalıdır. 

 Kanayan bölge üzerine steril gazlı bez tampon (spanç, ped, kompres) ile direkt 

olarak bası uygulanır. Böylece kanayan bölgede pıhtılaĢma kolaylaĢtırılarak 

kısa sürede (<15 dk) kanamanın durması sağlanır. 

 Kanama durmazsa ilk konulan tampon yerinden kaldırılmadan ikinci tampon 

birinci tamponun üzerine konarak baskıya devam edilir. Ġlk tampon yerinden 

kaldırılırsa oluĢan pıhtı kalkar ve kanama artar. 

  

Resim 1.2: Kanayan bölge üzerine tampon ile direkt bası  

 

 Baskıyı uzun süre devam ettirebilmek için basınçlı sargı uygulanır. Kanayan 

bölgeye kapatılan tamponun üzeri, elastik olmayan sargı bezi ile aĢağıdan 

yukarı (distalden proksimale) doğru baskı uygulayacak Ģekilde sarılır.  

  

Resim 1.3: Basınçlı sargı uygulaması 
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1.2.2. Kanayan Bölgeyi Yukarı Kaldırma 
 

Ekstremitedeki kanayan bölge, kalp seviyesinin üzerine kaldırılarak (elevasyon) 

kanama kontrol altına alınmaya çalıĢılır. Elevasyon; omurga yaralanması, kırık, çıkık ve 

yabancı cisim batması durumunda uygulanmaz. 

  

Resim 1.4: Kanayan bölgeyi yukarı kaldırma 

 

1.2.3. Arteriyel Basınç Noktalarına Bası 
 

Özellikle arter kanamalarında kan, basınç ile fıĢkırır tarzdadır. Bu nedenle kısa 

zamanda çok kan kaybedilir. Arteriyel basınç noktalarına bası, kanamanın miktarını 

azaltmada kullanılan bir yöntemdir; ancak kanamanın tam kontrolünde tek baĢına yeterli 

değildir. Diğer yöntemlerle beraber uygulanması gerekir. Kanayan bölgeyi besleyen arterin 

proksimaline, parmak ya da yumruk ile sıkıĢtıracak bir kuvvetle bası uygulanır. Böylece 

kanayan bölgeye giden kan miktarı azalır. 

  

Resim 1.5: Ekstremite kanamalarında arteriyel basınç noktalarına bası 

 

 BaĢ bölgesindeki kanamalarda temporal arter ve tek taraflı bası uygulamak 

Ģartıyla karotis arter, 
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 Göğüs duvarı ve koltuk altı kanamalarında köprücük kemiği üzerindeki 

subklaviyan arter, 

 Üst ekstremite kanamalarında brakial arter, 

 Alt ekstremite kanamalarında femoral arter bası noktası olarak kullanılır. 

 

Resim 1.6: Arteriyel basınç noktaları 

 

1.2.4. Kanama Durdurucu Ajan 
 

Kanama durdurucu (hemostatik) ajan, minör ve majör kanamaların kontrolünde 

kullanılan ve uygulamada süratle hemostatik etki oluĢturan tıbbi üründür. % 100 Türk bilim 

adamlarının buluĢu ve yerli üretim olan bu ürün, Ankaferd Blood Stopper’dır. Tampon, 

ampul ve sprey formunda bulunur. Kanda eritrosit ile fibrinojeni etkileyip pıhtı oluĢturarak 

etki mekanizmasını gösterir. Bitkisel kaynaklı olan Ankaferd Blood Stopper, ülkemizde 

UMKE ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.  
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1.2.5. Turnike Uygulaması  
 

Turnike (boğucu sargı) uygulaması; kol ve bacaklarda kanayan bölgeyi besleyen 

arterin, tek kemik üzerinde dolaĢım tamamen duracak Ģekilde sıkıĢtırılmasıdır. Kanama 

kontrolünde seçilebilecek en son yöntemdir. Turnike uygulaması, kanamalı ekstremiteye 

yaralanmanın yaptığından daha fazla zarar verebileceğinden genellikle tercih edilmez. 

Sağlam dokuya uygulanan turnike, altındaki dokuyu ezer, sinir ve damarlarda kalıcı hasara 

yol açabilir. Uzun süreli turnike uygulaması distaldeki dokuların nekrozuna neden olur. 

Ayrıca sadece tek kemik üzerine uygulanabileceğinden vücuttaki ve dirsek ve dizin 

distalindeki kanamalarda kullanılma endikasyonu yoktur. Bu nedenlerle kullanımı oldukça 

sınırlıdır. 

 

Turnike uygulaması yalnızca aĢağıdaki durumlarda uygulanabilir: 

 

 Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek kiĢi varsa, 

 Kanaması olan yaralının güç koĢullarda uzun süre taĢınması gerekiyorsa, 

(Engebeli uzun bir yol gidilecek ise) 

 Uzuv kopması varsa ve basınç noktasına uygulanan bası etkisiz ise turnike 

uygulanabilir, bunların dıĢında kesinlikle uygulanmaz. 

 

Turnike uygulaması amacıyla hazır hemostatik turnike (CAT, Combat Application 

Tourniquet), en az 5 cm eninde katlanmıĢ üçgen sargı bezi ya da tansiyon aletinin manĢonu 

kullanılabilir. Tansiyon aletinin manĢonu kullanılacaksa manĢon, hastanın sistolik kan 

basıncı + 30 mmHg kadar ĢiĢirilmelidir.  

  

Resim 1.7: Tek elle kullanılabilen hazır hemostatik turnike (CAT) 

 

Sargı bezi ile turnike uygulaması: 

 

 Üçgen sargı bezi,  en az 5 cm eninde katlanarak Ģerit sargı haline getirilir. 

 ġerit sargı, kanayan yerin üst bölgesine, tek kemik üzerine ekstremiteye 

sarılarak düğümlenir.  
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 Düğümün üzerine sert bir cisimden yapılmıĢ çubuk (kalem, tahta parçası vb.) 

yerleĢtirilerek sargının uçları çubuğun üzerinden tekrar düğümlenir. 

 Sert çubuk, turnikeyi sıkıĢtırmak için kanama durana kadar kendi etrafında 

döndürülür. Kanama durduktan sonra daha fazla çevrilmemelidir. 

 Sert çubuk, sargının açılmaması için tespit edilir.  

 

Resim 1.8: Turnike uygulaması  
 

Turnike uygulamasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Turnike olarak geniĢ enli ve esnemeyen malzeme kullanılır. 

 Deriyi kesebilecek tel ve benzeri malzemeler kullanılmaz. 

 Turnike, kanamayı durdurmak için gerekli önlemler alınmadan gevĢetilmez.  

 Uzun süreli uygulamalarda turnike, 15-20 dakikada bir 5-10 saniye gevĢetilir ve 

tekrar sıkıĢtırılır. 

 Turnike uygulaması toplam zamanda en fazla 2 saat sürdürülebilir.  

 Tansiyon aleti manĢonu kullanıldığında basınç göstergesi sık aralıklarla kontrol 

edilir. 

 Turnikenin üzeri kesinlikle kapatılmaz, açık ve görünebilir bir Ģekilde bırakılır. 

 Turnike uygulama zamanı saat ve dakika olarak bir kâğıda not edilerek 

yaralının görünür bir yerine iliĢtirilir. Ayrıca bu önemli bilgi, vaka kayıt 

formuna da kaydedilir. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına kalemle 

“turnike” veya “T” harfi yazılması gerekir.  

 Yaralının acil servise teslimi sırasında turnike uygulaması hakkında, acil servis 

personeline mutlaka bilgi verilmesi gerekir. 
 

1.3. Amputasyon  
 

Amputasyon (uzuv kopması, organ kopması), vücudun bir parçasının kısmen ya da 

tümüyle vücuttan ayrılmasıdır. Organ tamamen kopmuĢsa tam ya da total amputasyon, 

kısmen kopmuĢsa (damarların kesik olup bir deri parçasının veya tendonların sağlam kalması 

vb.) kısmi ya da subtotal amputasyon denir. Amputasyonda yaĢamın tehlikeye girmesine 

neden olan durum, büyük arterlerin yaralanması sonucu meydana gelen ağır kan kaybıdır. 

Kopan organa ampute organ,  ayrıldığı vücut bölgesine güdük yara denir. Ampute organ, 

replantasyon yolu ile tekrar yerine dikilebilir. 
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1.3.1. Amputasyonda Acil Yardım 
 

Hastanın hayatını kurtarmak, ampute organın hayatını kurtarmaktan daha önemlidir. 
 

Kısmi amputasyonda; 
 

 DolaĢımı değerlendirmek için deri rengine, yaralı bölgenin distalindeki nabız 

varlığına ve kapiller geri doluma bakılır.  

 Yara, serum fizyolojik ile yıkanır. 

 Kısmen kopan parça yerine yerleĢtirilmez, uzun eksende dönmesini engellemek 

için hareketsiz hale getirilerek sabitlenir. (Bu iĢlem aynı zamanda yaralı 

bölgenin dolaĢımını da düzeltebilir.) 

 Yara, steril gazlı bez ile kapatılır.  

 Üzerinden soğuk uygulama yapılır.  

 

Tam amputasyonda; 

 

 Güdük yara; serum fizyolojik ile yıkanır; ancak kanama artıyorsa yıkama 

durdurulur. Steril tamponla direkt bası uygulanır ve basınçlı sargı ile sarılır. 

 Mümkünse elevasyon sağlanır, kanamanın proksimalindeki artere bası 

uygulanır. 

 Kanama halen durmamıĢsa ve endikasyonu varsa turnike uygulanır. 

 Ampute organ; serum fizyolojik ile yıkanarak temizlenir. 

 Serum fizyolojik ile ıslatılmıĢ steril gazlı bez ile sarılır. 

 Su geçirmeyen plastik torbaya yerleĢtirilerek ağzı sıkıca kapatılır. 

 Ġkinci plastik torba içine 1 ölçek su, 2 ölçek buz konur.  

 Ampute organın bulunduğu torba, hazırlanan ikinci torbanın içine konur. Bu 

Ģekilde ampute organın buz ile direkt teması önlenir ve soğuk ortamda (4 
o
C) 

taĢınması sağlanır.  

 Torbanın üzerine hastanın kimlik bilgisi, tarih ve bulunduğu saat yazılır. 

 Hastanın nakli, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır.  

 

Resim 1.9: Ampute organın taĢınması 
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Amputasyonda acil yardım uygulaması sırasında dikkat edilecek noktalar: 

 

 Ampute organı bulmak için fazla zaman kaybedilmemeli, hastanın nakli 

geciktirilmemelidir.  

 Ampute organ yaralı ile aynı hastaneye götürülmelidir. 

 Gerçekten mecbur kalınmadıkça turnike uygulanmamalıdır. 

 Güdük yara ve ampute organ üzerine antiseptik solüsyon dökülmemelidir. 

 Ampute organ, direkt suyla ve buzla temas ettirilmemeli, kesinlikle 

dondurulmamalıdır. 

 Toplu kazalarda ampute organlar karıĢtırılmamalıdır. 

  

1.4. DıĢ Kanamada Acil Yardım 

 
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

 Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Entübasyon ve ventilasyon desteğine 

ihtiyaç durumunda entübasyon geciktirilmemelidir.  Gerekli ise oksijen verilir.  

 Kanamanın olduğu bölge değerlendirilir; ancak yara kurcalanmamalıdır. 

 Kanayan bölge üzerine steril tamponla direkt bası uygulanır ve basınçlı sargı ile 

sarılır.  

 Kanama ekstremitede ise elevasyon sağlanır. 

 Kanama durmamıĢsa kanamanın proksimalindeki artere bası uygulanır. 

 Varsa kanama durdurucu ajan uygulanır.   

 Amputasyon varsa güdük yaradaki kanama kontrolü sağlanarak ampute organ 

uygun Ģartlarda muhafaza edilir.  

 Hastanın damar yolu açılır. 

 KKM ile iletiĢime geçilerek, danıĢman hekimin onayı ile % 0.9 NaCl ya da 

Ringer Laktat IV solüsyon takılır. 

 Vital bulgular sık aralıklarla takip edilir. 

 Hastanın kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağlanır. 

 Kanayan bölge görülecek Ģekilde hastanın üzeri örtülerek vücut ısısı korunur. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır. 

 Yapılan tüm iĢlemler ve kan kaybı miktarı vaka kayıt formuna kaydedilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
DıĢ kanamada acil yardım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygulamaları, iki ya da üç kiĢilik ekip 

halinde yapınız. 

 Vaka senaryosu hazırlayınız. 

 Olay yeri ve kendi can güvenliğiniz için 

gerekli önlemleri alınız. 

 Hastanın bilincini ve ABC’sini 

değerlendiriniz.  

 Gerektiğinde, ileri yaĢam desteği 

uygulamalarını geciktirmeyiniz. 

 Kanama bölgesini değerlendiriniz.  Yarayı kurcalamayınız. 

 Kanayan bölge üzerine steril tamponla 

direkt bası uygulayınız. 

 Ġlk tamponu yerinden kaldırmayınız. 

 Gerekli ise ikinci tamponu birinci 

tamponun üzerine koyarak basıya 

devam ediniz. 

 Sargı bezi ile basınçlı sargı uygulayınız.   Distalden proksimale doğru sarınız. 

 Ekstremitedeki kanamada elevasyon 

uygulayınız. 

 Omurga yaralanması, kırık, çıkık ve 

yabancı cisim batması durumunda 

uygulamayınız.  

 Kanayan bölgeyi besleyen arterin 

proksimaline bası uygulayınız. 

 Parmak ya da yumruk ile sıkıĢtıracak 

bir kuvvetle bası uygulayınız. 

 Kanama durdurucu ajan uygulayınız.  
 Ankaferd Blood Stopper’ın tampon, 

ampul ya da sprey formunu kullanınız. 

Kısmi Amputasyonda 

 DolaĢımı değerlendiriniz.  

 Yaranın distalinde deri rengine, nabız 

varlığına ve kapiller geri doluma 

bakınız. 

 Yarayı, SF ile yıkayınız.  Kanama artıyorsa yıkamayı durdurunuz. 

 Kısmen kopan parçanın, uzun eksende 

dönmesini engellemek için hareketsiz 

hale getirerek sabitleyiniz.  

 Kısmen kopan parçayı yerine 

yerleĢtirmeye çalıĢmayınız. 

 Yarayı, kapatarak üzerinden soğuk 

uygulama yapınız. 
 Yarayı, seril gazlı bez ile kapatınız. 

Tam Amputasyonda  

 Güdük yaradaki kanama kontrolünü 

sağlayınız.  

 Güdük yarayı, SF ile yıkayınız. 

 Kanama artıyorsa yıkamayı durdurunuz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Steril tamponla direkt bası uygulayıp 

basınçlı sargı ile sarınız. 

 Elevasyon sağlayıp kanamanın 

proksimalindeki artere bası uygulayınız. 

 Kanama halen durmamıĢsa ve 

endikasyonu varsa turnike uygulayınız. 

 Ampute organı, uygun Ģekilde muhafaza 

ediniz. 

 SF ile yıkayarak temizleyiniz. 

 SF ile ıslatılmıĢ steril gazlı beze sarınız. 

 Su geçirmeyen plastik torbaya 

yerleĢtirip ağzını sıkıca kapatınız. 

 Ġkinci plastik torba içine 1 ölçek su, 2 

ölçek buz koyunuz.  

 Ampute organın bulunduğu torbayı, 

ikinci torbanın içine koyunuz.  

 Torbanın üzerine hastanın kimlik 

bilgisini, tarih ve saati yazınız. 

 Hastaya damar yolu açınız.  Gerekirse iki damar yolu açınız. 

 % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat IV 

solüsyon takınız. 

 DanıĢman hekimin onayı ile IV 

solüsyon takınız. 

 Vital bulgularını takip ediniz. 
 Hipovolemik Ģok açısından dikkatli 

olunuz. 

 Hastanın kardiyak ve solunum 

monitörizasyonunu sağlayınız. 
 

 Hastanın vücut ısısını koruyunuz. 
 Kanayan bölge görülecek Ģekilde 

hastanın üzerini örtünüz. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kuruluĢuna hastanın naklini sağlayınız. 
 

 Vaka kayıt formunu doldurunuz. 
 Yapılan tüm iĢlemleri ve kan kaybı 

miktarını kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilen kanayan damarın türüne göre kanama çeĢitlerinden hangisi, yanlıĢtır? 

A) Kapiller kanama sızıntı Ģeklinde ve birden çok kanayan nokta vardır. 

B) Venöz kanama koyu kırmızı renkli ve sürekli akar tarzdadır. 

C) Venöz kanama kalp atıĢlarına uyumludur. 

D) Arteriyel kanama parlak kırmızı renktedir. 

E) Arteriyel kanama fıĢkırır tarzdadır. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, dıĢ kanamada kontrol yöntemlerinden biri değildir? 

A) Arteriyel basınç noktalarına bası uygulama. 

B) Kanayan bölgenin üzerine turnike uygulama. 

C) Kanamalı bölgeyi kalp seviyesinin üzerine yukarı kaldırma. 

D) Kanayan bölgeye sıcak uygulama. 

E) Kanayan bölgenin üzerine basınçlı sargı uygulama. 
 

3. Turnike uygulaması ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi, yanlıĢtır? 

A) Turnike ile kanayan bölgeyi besleyen damar tek kemik üzerinde sıkıĢtırılır. 

B) Turnike uzuv kopmalarında kanamayı durdurmada seçilecek ilk yöntemdir. 

C) Çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek kurtarıcı varsa uygulanabilir. 

D) Kanaması olan yaralının güç koĢullarda uzun süre taĢınması gerekiyorsa 

uygulanabilir. 

E) Turnike amacıyla geniĢ enli esnemeyen bir malzeme kullanılır. 
 

4. Göğüs duvarı ve koltuk altı kanamasında, aĢağıdakilerden hangi arteriyel basınç 

noktasına bası uygulanmalıdır? 

A) Subklaviyan artere 

B) Karotis artere 

C) Brakial artere 

D) Femoral artere 

E) Popliteal artere 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, amputasyonda uygulanan acil yardım uygulamalarından biri 

değildir? 

A) Kol ya da bacaktaki açık yara, steril gazlı bez ve sargı bezi ile sıkıca sarılır. 

B) Kol ya da bacak yüksekte tutulur, kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulanır. 

C) Ampute organ, steril gazlı beze sarılarak buz içine konur. 

D) Kısmi amputasyonda uzuv hareketsiz hale getirilerek sabitlenir. 

E) Hastaya, Ģok pozisyonu verilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Ġç kanamada acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ġç kanama nedenlerini araĢtırıp sunu haline getiriniz ve sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

2. ĠÇ KANAMA 
 

Kanın damar dıĢına çıkarak vücut boĢlukları içine (periton, toraks ve eklem boĢluğu 

ile içi boĢluklu organlar) ve dokular arasına sızmasına, iç kanama denir. Ġç kanama, Ģiddetli 

travma, hastalık ya da çeĢitli zehirli maddeler nedeniyle oluĢabilir.  

 

Ġç kanamada kan kaybının derecesini belirlemek mümkün değildir. Kanamanın 

miktarı, Ģiddeti ve bölgesi hastayı veya yaralıyı kısa sürede Ģok ve ölüme götürecek kadar 

çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Zamanında teĢhis edilip gerekli giriĢim yapılırsa kiĢinin 

hayatını kurtarmak mümkün olabilir. 

 

2.1. Ġç Kanamada Belirti ve Bulgular 
 

Ġç kanama, gözle görülemediğinden vücuttaki bazı değiĢiklikler ile belirlenebilir. Vital 

bulgularda değiĢiklikler, dıĢarı açıklığı olan organlardan kan gelmesi ya da vücut 

boĢluklarında ya da dokular arasında biriken kanın vücut yüzeyinde morluk, eziklik, ĢiĢlik, 

sertlik vb. Ģeklinde izlenmesi iç kanama olduğunu gösterir. 

 

Ġç kanama ile ilgili kavramlar Ģunlardır: 

 

 Ekimoz: Deride kanamaya bağlı olarak görülen siyah ve mavi renk 

değiĢikliğine, ekimoz denir. Bir yere vurmak veya çarpmak, bu tip kanamalara 

yol açabilir. 

 Hematom: Deri altında yumuĢak dokuda kanamaya bağlı kan birikmesiyle 

oluĢan yumuĢak kitleye denir. Deride hematom olabildiği gibi; akciğer, dalak, 

karaciğer gibi organların içinde de hematom oluĢabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: a) Ekimoz, b) Hematom 

 

 Rinoraji: Burundan kan gelmesidir. 

 Otoraji: Kulaktan kan gelmesidir. 

 Hemoptizi: Öksürükle birlikte akciğerlerden kan gelmesidir. 

 Hematemez: Mide ve özofagustan ağız yolu ile kan gelmesidir. Genellikle, bu 

tip kanamalar, kahve telvesi Ģeklinde kusma ile kendini gösterir. 

 Melena: Sindirim yolundaki kanın sindirilmiĢ Ģekilde feçes ile çıkmasına 

melena denir. Melenada gaita katran gibi siyah renkte, cıvık bir haldedir. 

 HemotoĢezi (hematokezi): Rektumdan parlak kırmızı renkte kan gelmesidir. 

 Hematüri: Ġdrarla kan gelmesidir. 

 Hemotoraks (hematotoraks): Plevra boĢluğunda kan bulunmasıdır. 

 Hemaperikard (kardiyak tamponat): Perikard boĢluğunda kan bulunmasıdır.  

 Hemoperitoneum: Periton içine olan kanamadır. 

 Hemartroz: Eklem boĢluğunda kan bulunmasıdır. 

 

Ġç kanamada kan kaybına bağlı olarak geliĢen genel belirtiler Ģunlardır:  

 

 Huzursuzluk ve endiĢe, 

 Baygınlık hissi, baĢ dönmesi, 

 Yüz, dudak ve parmak uçlarında solukluk,  

 Derinin nemli ve soğuk olması,  

 Hava açlığı, hızlı ve yüzeysel solunum, 

 Hipotansiyon, 

 Filiform nabız, 

 AĢırı susuzluk hissi, 

 Bulantı ve kusma, 

 Gözlerde donukluk, pupillerde geniĢleme ve ıĢık refleksinde yavaĢlama, 

 Bilinçte zayıflama veya bilincin kaybolması, 

 Kanamanın yerine ve sebebine göre ağrı görülür. Kanama karaciğer, böbrek, 

dalak kapsülü altına olursa kapsülün gerilmesinden dolayı bu organlara ait ağrı, 

 Karın içine olan aĢırı kanamalarda karında gerginlik ve hassasiyet görülür. 
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Resim 2.2: Karın duvarında iç kanama belirtisi 
 

2.2. Ġç Kanamada Acil Yardım 
 

 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

 Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Entübasyon ve ventilasyon desteğine 

ihtiyaç durumunda entübasyon geciktirilmemelidir.   

 Hastaya geri dönüĢsüz maske ile oksijen verilir. 

 Görünen bütün dıĢ kanamalar kontrol altına alınır. 

 Hastaya Ģok pozisyonu verilir; ancak kafa ve omurga travmaları, karın içi 

kanama ve femur kırığında Ģok pozisyonu verilmez, sadece sırt üstü yatırılır. 

 Kusma ihtimaline karĢı kafa ve omurga travması yoksa hastanın baĢı yan 

çevrilebilir. Ağızdan yiyecek, içecek hiçbir Ģey verilmemelidir. 

 Hastada iki adet damar yolu açılır. Damar yolu açmak için çapı büyük intraket 

tercih edilir.  

 KKM ile iletiĢime geçilerek, danıĢman hekimin onayı ile % 0.9 NaCl ya da 

Ringer Laktat IV solüsyon takılır. 

 Hastanın üzeri örtülerek vücut ısısı korunur. 

 Vital bulgular sık aralıklarla takip edilir. 

 Hastanın kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağlanır. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 
 

2.3. DıĢarı Açıklığı Olan Organlardan Kaynaklanan Kanama 
 

DıĢarı açıklığı olan organlardan kaynaklanan kanamalarda burun ve kulak kanamasına 

yer verilmiĢtir. 
 

2.3.1. Burun Kanaması 
 

Burun kanaması (epistaksis), hem buruna ait hem de burun dıĢındaki nedenlere (kafa 

travması) bağlı oluĢabilir. Burun kanaması, kafa travması ile birlikteyse kafa tabanı kırığının 

belirtisi olabilir. (Kafa Travması Travmalar 1 modülünde yer almıĢtır.) Burada sadece burna 

ait nedenlerden kaynaklanan kanamaya yer verilmiĢtir. 
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Burun kanamasına neden olan durumlar:  
 

 Burna yabancı cisim kaçması ve burunla oynama, (Çocuklarda sık görülür.) 

 Burna gelen darbe ve çarpma, 

 Burun enfeksiyonları, 

 Sinüzit, 

 Kan basıncının yüksek olduğu durumlar, 

 Kan pıhtılaĢma hastalıkları vb. 
 

Burun kanamasında acil yardım:  
 

 Hasta sakinleĢtirilir ve oturması sağlanır. 

 Burun yerine ağızdan soluk alıp vermesi söylenir.  

 BaĢ ve gövdesi hafifçe öne doğru eğilir. 

 Burun kanatları, iki parmakla 5 dk süresince sıkıĢtırılır. 

 Üst dudak ile diĢ etleri arasına rulo hale getirilmiĢ gazlı bez yerleĢtirilebilir ve 

alın bölgesine soğuk uygulama yapılabilir.  

 Kanama 5 dk sonunda durmuyor ya da tekrarlıyorsa hastaneye nakledilir. 

  

Resim 2.3: Burun kanaması kontrolü  
 

2.3.2. Kulak Kanaması 
 

Kulak kanaması, kulaktaki tahriĢ veya enfeksiyon sonucunda oluĢabileceği gibi kafa 

travması sonucu da görülebilir. Genellikle hasta bilinçli ve kanama az ise kulakta tahriĢ 

olduğu düĢünülür. 
 

Kulak yolundan kaynaklanan kanamada acil yardım: 
 

 Hasta sakinleĢtirilir, hareket ettirmeden, sırt üstü ya da kanayan kulak üzerine 

yan yatırılır, 

 Kulak, temiz bir bezle basınç yapılmadan kapatılır, kafa içi basıncını 

artırmamak için tampon yapılmaz. 

 Kanama durmuyorsa hastanın hastaneye nakli sağlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġç kanamada acil yardım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygulamaları iki ya da üç kiĢilik ekip 

halinde yapınız. 

 Vaka senaryosu hazırlayınız. 

 Olay yeri ve kendi can güvenliğiniz için 

gerekli önlemleri alınız. 

 Hastanın bilincini ve ABC’sini 

değerlendiriniz.  

 Gerektiğinde ileri yaĢam desteği 

uygulamalarını geciktirmeyiniz. 

 Hastaya oksijen veriniz.   Geri dönüĢsüz maske ile oksijen 

veriniz. 
 Görünen dıĢ kanamaları kontrol altına 

alınız. 

 Kanama durdurma yöntemlerini 

uygulayınız. 

  Hastaya Ģok pozisyonu veriniz.   Kafa ve omurga travmaları, karın içi 

kanama ve femur kırığında sadece sırt 

üstü yatırınız. 

 Hastanın baĢını yan çeviriniz.   Kusma ihtimaline karĢı kafa ve omurga 

travması yoksa baĢını yan çeviriniz. 

 Ağızdan yiyecek ve içecek vermeyiniz. 

 Ġki adet damar yolu açınız.  GeniĢ çaplı intraket tercih ediniz. 

 % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat takınız.  

 Hastanın üzerini örtünüz.  Hastanın vücut ısısını koruyunuz. 

 Hastanın vital bulgularını takip ediniz.   

 Hastanın kardiyak ve solunum 

monitörizasyonunu sağlayınız. 

 DII derivasyonunu izleyiniz.  

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kuruluĢuna hastayı naklediniz. 

 

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.  Yapılan tüm iĢlemleri vaka kayıt 

formuna kaydediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, iç kanamanın özelliklerinden değildir?  

A) Kanın damar dıĢına çıkması. 

B) Kanamanın vücut boĢlukları içine sızması. 

C) Kan kaybı miktarının kolay belirlenebilmesi. 

D) Kısa sürede Ģok ve ölüme neden olması. 

E) Hastalık ve çeĢitli zehirli maddelerle de meydana gelmesi. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, iç kanamada gözlenen genel belirtilerden değildir?  

A) Vücutta kasılmalar. 

B) Yüz, dudak ve parmak uçlarında solukluk. 

C) Derinin nemli ve soğuk olması. 

D) AĢırı susuzluk hissi, bulantı ve kusma. 

E) Karında gerginlik ve hassasiyet. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, hematemezin açıklamasıdır? 

A) Öksürükle akciğerlerden kan gelmesi. 

B) Ġdrarla kan gelmesi. 

C) Sindirim yolundaki kanamanın feçesle çıkması. 

D) Mide ve özofagustan ağız yolu ile kan gelmesi. 

E) Rektumdan parlak kırmızı renkte kan gelmesi. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, iç kanamalı hastaya uygulanan acil yardım uygulamalarından 

değildir?  

A) Görülen dıĢ kanamalar kontrol altına alınır. 

B) Vital bulguları sık aralıklarla kontrol edilir. 

C) Kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağlanır. 

D) Ġki adet damar yolu açılır. 

E) Damar yolu açılana kadar vakit kaybını önlemek için ağızdan bol sıvı takviyesi 

yapılır. 
 

5. Karın içine kanaması veya femur kırığı olan iç kanamalı hastaya aĢağıdaki 

pozisyonlardan hangisi verilir? 

A) Koma pozisyonu. 

B) ġok pozisyonu. 

C) Lateral pozisyonu. 

D) Supine pozisyonu. 

E) Prone pozisyonu. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Hastaya güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu sağlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu” ile “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği”ni 

okuyarak hizmet birimleri ile ilgili sunu hazırlayıp sınıfta paylaĢınız.  

 2011 Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberini okuyarak kan ve kan ürünleri ile 

ilgili sunu hazırlayıp sınıfta paylaĢınız.  

 

3. GÜVENLĠ KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ 

TRANSFÜZYONU 
 

Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için baĢka alternatifi olmayan bir tedavi 

aracıdır. Tıp ve teknoloji alanındaki tüm geliĢmelere rağmen kan ve kandan elde edilen 

ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıĢtır. 

 

Kan transfüzyonu, ihtiyacı olan hastaya damar yoluyla tam kan ya da kan ürünlerinin 

verilmesidir. Kan transfüzyonu, hayat kurtarıcı özellikte olması itibariyle çok önemlidir. 

Ġhtiyaç durumunda spesifik tedavi imkanı sağlar. Aynı zamanda kan transfüzyonu, doku 

transplantasyonudur.  

 

Kan bağıĢında bulunan kiĢiye kan bağıĢçısı ya da donör denir. Ağırlığı 50 kg’ın 

üzerinde, 18-65 yaĢları arasındaki sağlıklı her birey donör olabilir.  

 

Ülkemizde kan alma yetkisi sadece Türk Kızılay Derneği’ne aittir. Kızılay bu görevi, 

gönüllülük esasına dayalı kan bağıĢlarıyla aĢağıda belirtilen hizmet birimlerinde yürütür:  

 

 Bölge Kan Merkezi (BKM): Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği bölgelerde 

kurulan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karĢılayacak kapasitede, kan 

bankacılığı ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemlerin yapılabildiği kesintisiz hizmet veren en 

kapsamlı hizmet birimidir. Kan ve kan ürünlerinin alınması, test edilmesi, 

iĢlenmesi, depolanması ve dağıtılmasından sorumludur.   

 Kan BağıĢı Merkezi (KBM): bağıĢçıdan kan alınan, teknik ve idari iĢleyiĢ 

yönünden BKM’ye bağlı olarak çalıĢan birimdir. Sabit veya gezici kan bağıĢı 

merkezleri vardır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Transfüzyon Merkezi (TM): ihtiyaç duyulan kan ve kan ürününü bağlı 

bulunduğu BKM’den temin eden,  temin edilen kan ve kan ürününde gerek 

duyulan tüm testleri yaparak kullanım için hazırlayan, hastane bünyesinde kanın 

hastaya iletilmesini sağlayan birimdir. Transfüzyon merkezi, hastanenin 

kapasitesine göre stokta kan bulundurur. Kan alma yetkisi yoktur; ancak acil 

durumlarda kan alıp uygunluk testlerini acil olarak çalıĢır. 

 

Bu hizmet birimlerinin denetimi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. 

 

3.1. Kan ve Kan Ürünleri  
 

Ülkemizde kan ve kan ürünleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Kan ve Kan 

Ürünleri Kanunu” ile “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği” mevcuttur. 
 

Transfüzyon için donörden alınmıĢ olan kan,  
 

 Tam kan  

 Kan bileĢenleri  

 Plazma ürünleri olarak kullanılır. 
 

Bir dizi santrifüj etme basamağı ve dondurma süreci sonrasında 1 ünite kandan 

gerekirse her biri ayrı kiĢiler için farklı amaçlarla kullanılabilecek çeĢitli kan ürünleri elde 

edilir. 

 

Kan transfüzyon tedavisinde amaç, öncelikle eksikleri yerine koymaktır. Bu nedenle 

etkili bir kan transfüzyon tedavisi, kan ürünlerinin tedavisidir. Tam kanın içindeki 

trombositler ve pıhtılaĢma faktörleri hızla etkinliklerini yitirdiklerinden hemostazı sağlama 

açısından tam kan çoğunlukla iyi bir kaynak olamamaktadır. Uygun olduğunda tam kan 

yerine kan ürünleri ile tedavinin pek çok üstünlükleri mevcuttur. Bunlar:  
 

 Hastaya ihtiyacı olmayan bileĢenlerin verilmemesi,  

 Transfüzyon reaksiyon riskinin azalması,  

 Hastalık etkeni bulaĢma riskinin azalması,  

 BileĢenlere ayırma sayesinde daha az ünite kan kullanma ile daha çok hastanın 

ihtiyacının giderilmesidir. 
 

Kan transfüzyonunun uygunluğu ve etkinliği için kullanılacak kan ürününün içeriğinin 

ve yapısının bilinmesi gerekir. 
 

3.1.1. Tam Kan 
 

Tam kan, donörden transfüzyon için veya iĢlenerek yeni ürünler elde etmek üzere 

alınan, uygun bir antikoagulan madde ile karıĢtırılmıĢ ve hiçbir ayırma iĢlemine tâbi 

tutulmamıĢ insan kanıdır. Donörden alınan 450 ml kana hiçbir iĢlem uygulanmadan 63 ml 

antikoagulan eklenerek elde edilir. Donörden alındıktan sonra 24 saatten daha kısa süre 

beklemiĢ tam kana, taze tam kan denir. 1 ünite tam kan 200 ml eritrosit, 250 ml plazmadan 

oluĢur. 
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Tam kan; 2-6 ºC arasındaki ısıda, torbalarda kullanılan koruyucu solüsyona göre 21 

veya 35 gün saklanır. Tam kan, rutin olarak bileĢen hazırlanan yerlerde kaynak olarak kabul 

edilmeli ve transfüzyon uygulamalarında yer almamalı ya da uygun plazma ürünleri ve kan 

bileĢenlerinin bulunamadığı durumlarda, yalnızca eritrosit ve kan hacmi eksikliği birlikte ise 

kullanılmalıdır. Donör ile alıcı arasında ABO-RhD ve cross-match uygunluğu olmalıdır.  

   

Resim 3.1: Tam kan ve kan ürünleri 

 

3.1.2. Kan BileĢenleri 
 

Kan bileĢenleri (kan komponentleri), doğrudan aferez (ayırma) veya diğer yöntemlerle 

tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, granülosit süspansiyonları gibi hücresel kan 

bileĢenleri ile taze plazma ve kriyopresipitatı (antihemofilik faktör) ifade eder.  

 

3.1.2.1. Eritrosit Süspansiyonu 
 

Eritrosit süspansiyonu, tam kandan sadece plazmanın yaklaĢık 3/4’ünün 

uzaklaĢtırılması ile elde edilen kan bileĢenidir. Eritrosit içinde bırakılan 60-90 ml plazma, 

eritrosit metabolizması ve antikoagulasyonu için gerekli olan ortamı sağlamıĢ olur. Bir ünite 

tam kandan, bir ünite/200 ml eritrosit süspansiyonu elde edilir. Saklanması, tam kanda 

olduğu gibidir.  

 

Eritrosit kaybı olan, volüm gereksinimi olmayan hastada iyi bir seçimdir. Eritrosit 

süspansiyonu transfüzyonlarında donör ve alıcı ABO-Rh D ve cross-match uygunluğu 

olmalıdır. Eritrosit süspansiyonunun bufyy coat uzaklaĢtırılmıĢ, ek çözeltili, yıkanmıĢ, 

lökositi azaltılmıĢ ve eritrosit aferezi yöntemiyle elde edilmiĢ eritrosit süspansiyonu Ģeklinde 

değiĢik yöntemlerle hazırlanmıĢ Ģekilleri bulunur. 

 

3.1.2.2. Trombosit Süspansiyonu 
 

Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin 

formda içeren kan bileĢenidir. Bir ünite trombosit, tek bağıĢçıdan elde edilen trombosit 

süspansiyonunu ifade eder. Ortalama 50-70 ml’dir. Trombositler alındıktan sonra beĢ gün 

sonunda % 20-25 canlılıklarını kaybeder. Bu nedenle trombosit süspansiyonu beĢ gün içinde 

kullanılmalıdır. Trombosit süspansiyonlarının uygulamasında, ABO uygunluğu aranır.   
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Resim 3.2: a) Eritrosit süspansiyonu, b) Trombosit süspansiyonu 

 

Trombositlerin azalması veya fonksiyonlarının bozulması durumunda (kanamalı 

hastalıklar, ağır kan kayıpları, kan kanseri vb.) trombosit süspansiyonuna ihtiyaç vardır. 

Trombosit hazırlanması ve kullanımı halen Türkiye Ģartlarında pahalı bir teknik olduğu için 

trombosit istekleri, çok seçici olarak yapılır. 

 

3.1.2.3. Taze DonmuĢ Plazma 
 

Plazma, kanın hücreleri haricinde kalan sıvı kısmıdır. Tam kanın Ģekilli elemanlarının 

santrifüj edilmesi ya da aferez yöntemi ile elde edilen plazma, alındıktan sonra ilk 6 saat 

içinde hızla -25 ºC’de dondurulursa buna, taze donmuĢ plazma (TDP) denir ve bu Ģekilde 

aylarca saklanabilir. Bu sayede pıhtılaĢma faktörlerinin aktiviteleri azalmaz.  

 

Resim 3.4: Taze donmuĢ plazma 
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Taze donmuĢ plazma, tüm pıhtılaĢma faktörleri, albumin ve immunoglobulinleri 

normal plazma düzeylerinde içerir. Bir ünite TDP 200-300 ml’dir. Ağır yanıklar, karaciğer 

hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ameliyatları, kanama bozuklukları gibi pek çok 

hastalıkta plazma kullanılır.  

 

3.1.2.4. Kriyopresipitat 
 

Kriyopresipitat (antihemofilik faktör), taze donmuĢ plazmanın, eritildikten sonra 

santrifüj edilmesiyle dipte kalan çökeltidir. Çökelti; fibrinojen, von willebrand faktör, faktör 

VIII ve XIII’den zengindir. Kriyopresipitat, konsantre Ģekilde fibrinojen içeren tek kaynaktır. 

Bu nedenle temel endikasyonu fibrinojen replasmanıdır. DonmuĢ halde bulunduğundan 37 

°C’de çözdürülür, % 0.9 NaCl ile sulandırılıp bir saat içinde transfüze edilmelidir.   

 

Kriyopresipitatı alınmıĢ plazma da mevcuttur, sadece Trombotik Trombositopenik 

Purpurada kullanılır. 

 

3.1.2.5. Granülosit Süspansiyonu 
 

Granülosit süspansiyonu, tek bağıĢçıdan özel olarak aferez yöntemi ile elde edilir. 

Nötrofillerin dolaĢımdaki yaĢam süreleri 4-10 saat gibi oldukça kısa bir süre olduğundan bu 

kan bileĢeni, saklamak için uygun değildir. Toplandıktan sonra en kısa zamanda transfüze 

edilmelidir. Aksi halde saklama, 20-24 °C’de 24 saat ile sınırlıdır ve çalkalanmamalıdır. 

Klinik etkinliği tartıĢmalıdır. Granülositler, sadece nötropenik hastalarda tedavi amacıyla 

kullanılır. 

 

3.1.3. Plazma Ürünleri 
 

Plazma ürünleri, plazmanın özel iĢlemlerden geçirilerek ayrıĢtırılması sonucu tedavi 

maksatlı üretilen bütün ürünleri içerir. Farmasotik koĢullarda yapılan üretim neticesi pek çok 

plazma ürünü ilaç elde edilir. Örnek: Albumin solüsyonu, gammaglobulin, fibrinojen, 

protrombin konsantresi, kuru plazma vb. 

 

3.1.4. Kan ve Kan Ürünlerinin Uygunluk Testleri 
 

Kan transfüzyonu öncesinde donöre ait kan, transfüze edilecek kiĢide yani hastada 

reaksiyona sebep olmaması için uygunluk testleri ile kontrol edilir. Bu uygunluk testleri 

Ģunlardır: 
 

 Kan Grubu (ABO-Rh) Tayini: Donör ile hastanın kan grupları aynı olmalıdır. 

En ciddi reaksiyonlar ABO yönünden uygun olmayan kanların transfüzyonu 

sonucu ortaya çıkar. Kanda doğal olarak var olan antikorlar, verilen kandaki 

antijenlere karĢı direkt reaksiyon verir. Bu nedenle hastanın kan grubunun tayini 

çok önemlidir. 
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 Cross-Match (Çapraz KarĢılaĢtırma) Testi: Verilecek kan ile hasta kanı 

arasında serolojik uygunluk olup olmadığının test edilmesidir. Donör 

eritrositlerinin hasta serumu ile karĢılaĢtırılmasına, major cross-match; hasta 

eritrositleri ile donör serumunun karĢılaĢtırılmasına, minör cross-match adı 

verilir. Transfüzyon yapılabilmesi için her iki testte de aglütinasyon (çökme) 

olmamalıdır. Birinde aglütinasyon oluyorsa alt grup uygunsuzluğundan 

bahsedilir. Bu durumda baĢka bir donör bulunmalıdır. Kan, cross-match 

yapıldıktan sonra 72 saat içinde kullanılmamıĢ ise transfüzyon gerektiğinde 

transfüzyonun güvenilirliği için yeniden aynı teste tabi tutulur. 

 Coombs Testleri (Antikor Tarama Testi): Donör kanında, genellikle 

hemolitik reaksiyonlardan sorumlu olan Anti-A ve Anti-B antikorları 

haricindeki antikorların taranmasıdır. 

 BulaĢıcı Hastalık Testleri: Donör kanında aĢağıdaki bulaĢıcı hastalıkların 

bulunup bulunmadığı test edilir. 

 Sifiliz  

 HBs Ag 

 Anti HCV 

 Anti HIV 1 ve 2 (0 tipi de dâhil) 
 

Uygunluk testleri yapılarak hasta için uygun olduğuna karar verilen kan ve kan 

ürünlerinin ilgili hastaya ulaĢtırılması, transfüzyon merkezi veya kliniğe ait personel 

tarafından sağlanır. 
 

3.2. Kan Transfüzyonu Endikasyonları 
 

 Cerrahi ya da travma gibi nedenlere bağlı olarak geliĢen akut kan kaybı ve 

yanık gibi durumlarda kaybedilen kan volümünü hızlı bir Ģekilde yerine 

koymak, 

 ġoku tedavi etmek, 

 Anemiyi tedavi etmek, 

 Kanın oksijen taĢıma kapasitesini artırmak, 

 PıhtılaĢma mekanizmasını düzenlemek, 

 Vücudun mikroorganizmalara olan direncini artırmak, 

 Hipoproteinemiyi düzeltmek, 

 Exchange transfüzyon (kan değiĢimi yapmak), 

 Enfeksiyon hastalıkları, septisemi ve bakteriyemide geliĢen eritrosit yıkımını 

karĢılayabilmek için kan transfüzyonu yapmak. 
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3.3. Kan Transfüzyonu Uygulama ġekilleri 
 

Kan transfüzyonu, uygulama Ģekline göre değiĢik Ģekillerde tanımlanır. Bunlardan 

bazıları Ģunlardır: 
 

 Direkt Transfüzyon: Verici ile alıcı damarı arasında, kanül ile bağlantı 

kurularak gerçekleĢtirilen kan aktarımı veya dolaysız kan naklidir. 

 Exchange Transfüzyon: Hasta kanının, vericiden alınan kanla değiĢtirilmesi 

ile gerçekleĢtirilen transfüzyon Ģeklidir. Örnek: Yeni doğanda görülen 

eritroblastozis fetalis hastalığının tedavisinde exchange transfüzyon uygulanır.  

 Ġndirekt Transfüzyon: Vericiden alınarak antikoagulan ilave edilmiĢ kanın 

alıcıya verilmesi; dolaylı kan naklidir. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun en 

sık yapılan Ģeklidir. 

 Otolog Transfüzyon: Hastanın kendi kanının alınması, saklanması ve 

gerektiğinde hastaya transfüzyonudur. Otolog kan, transfüzyonun en güvenilir 

tipi olarak kabul edilir.  

 Masif Transfüzyon: Hastaya; 

 24 saat içinde total kan volümüne eĢit miktarda kan transfüzyonu 

yapılması,  

 10 üniteden fazla tam kan veya 20 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu 

verilmesi  

 3 saat veya daha az sürede dolaĢan kan volümünün % 50’sinden 

fazlasının verilmesine denir. 
 

 Acil Transfüzyon: Standart transfüzyon öncesi testlerin yapılmadan kanın 

transfüzyon için verilmesidir. Acil transfüzyon, transfüzyonun gecikmesi 

halinde hasta yaĢamının tehlikeye gireceği durumlarda yapılır. Mutlak gereklilik 

yoksa bu Ģekilde transfüzyon yapılmamalıdır. Acil transfüzyon, hastanın oksijen 

taĢıma kapasitesini artırmak ve damar içi kan hacmini normal sınırlarda tutmak 

için yapılır. Acil transfüzyonun en çok yapıldığı yerler; acil servis, travma 

merkezi, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleridir. Hipovolemik Ģok 

durumunda, acil sıvı replasmanı kristalloid veya kolloid sıvılarla yapılabilir. Bu 

durum hastanın damar içi kan hacmini normale getirmeye yeterse acil 

transfüzyon ihtiyacı azalır ve bu da transfüzyon öncesi testlerin yapılabilmesi 

için zaman kazanılmasını sağlar. Acil durumlarda her iki kan grubuna bakılarak 

çapraz karĢılaĢtırma yapılmaksızın ABO-RhD uygunluğu ile transfüzyon 

yapılabilir. Kan grubu testi için yeterli sürenin olmadığı hayati tehlike 

durumunda ise O RhD negatif eritrosit süspansiyonu ve/veya AB grubu taze 

donmuĢ plazma kullanılabilir. Hastanın eski kayıtları ya da bilinen kan grubu 

beyanı doğrultusunda transfüzyon yapılamaz. 
 

3.4. Kan Transfüzyonunda Temel Ġlkeler 
 

Kan transfüzyonu, hasta ve çalıĢan güvenliği esas alınarak yapılmalıdır. “Sağlık 

Kurum ve KuruluĢlarında Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına ĠliĢkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu sağlamaya 

iliĢkin yapılması gereken iĢlemler Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir.  
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“Güvenli kan transfüzyonu  
MADDE 10–(1) Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken iĢlemler Ģunlardır: 

a) Kan transfüzyonu öncesi kimlik doğrulama iĢlemi yapılır. Kan transfüzyonu 

uygulanacak ve kan örneği alınacak hastanın kimlik bilgileri, dosyasından, kol bandından ve 

kendisinden doğrulanır ve numunenin üzerine alındığı anda etiket yapıĢtırılır. 

b) Transfüzyon merkezinden gelen kan ve kan ürünleri cross–match formu ve kimlik 

bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilir ve BilgilendirilmiĢ Onay Formu hastaya 

mutlaka imzalatılır. 

c) Transfüzyon sürecinde Kan ve Kan Transfüzyonu Ġzlem Formu doldurulup 

imzalanır. 

ç) Donörün kimlik bilgileri, kayıt defteri ve hastane otomasyonuna kaydedilir. 

d) Donör sorgulama formu uygun bir mekânda doldurulur ve donör, formun 

doldurulması konusunda bilgilendirilir. 

e) Donör ile ilgili Eliza testlerinin sonuçları ilgili laboratuvar sorumlu tabibi, sorumlu 

tabip olmadığı zaman nöbetçi tabip tarafından imzalanır ve sonuç barkodu kayıt defterine 

yapıĢtırılır. 

f) HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi tanımlanmıĢ testlerin pozitif sonuçlarında yazılım 

programında sesli uyarı vermek ve bu test sonuçları için barkod vermemek gibi önlemler 

geliĢtirilir. Uyarı alındığında, ilgili personel tarafından yapılması gereken iĢ ve iĢlemlere 

iliĢkin prosedür tanımlanır.” 

 

3.5. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Uygulaması 
 

Kan ve kan ürünlerinin istemi, kan transfüzyonu iĢlemine karar veren hekim 

tarafından yapılır.  

 

3.5.1. Kan Ġstemi 
 

 Kan temini gerektiğinde hekim tarafından, “Kan ve Kan BileĢenleri Ġstem 

Formu” doldurularak imzalanır. Acil olarak kan temin etmek için kan bileĢeni 

istem formunun arka sayfası “Kan BileĢeni Ġstek Formu-Acil Durumlar” 

kullanılır. Bu formun kullanılması durumun aciliyetini gösteren ilk uyarıdır. 
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Form 3.1: Acil kan ve kan bileĢenleri istem formu  
 

 Çocuk hastaya 22-24, yetiĢkin hastaya 18-19 numaralı intraket ile damar yolu 

açılır. 

 Açılan damar yolundan uygunluk testleri için kan tüpüne yetiĢkinler için 

yaklaĢık 10 ml kan örneği alınır. 

 % 0.9 NaCl ile intravenöz sıvı infüzyonuna baĢlanır. 

 Hekimin doldurup imzaladığı kan istem formu üzerindeki hasta kimlik bilgileri 

kan örneğinin içinde bulunduğu tüpün üzerine açık ve okunaklı bir Ģekilde 

yazılır. Hasta henüz hastane sistemi tarafından tanımlanmamıĢ ve bir protokol 

numarası almamıĢsa acil baĢvuru numarası gibi ayırt edici bir numara kullanılır. 

Hasta adı, sadece doğru kimlik bilgileri alındığından emin olduktan sonra 

kullanılır. Alınan kan örneği ile kan istem formu, transfüzyon merkezine en kısa 

sürede ulaĢtırılır. 



 

 30 

 

Resim 3.5: Kan örneği üzerine hasta kimlik bilgileri yazılmalıdır 

 

Acil vaka ile ilgilenen birden fazla personel varsa kan isteğinde bulunulması ve 

transfüzyon merkezi ile iletiĢim kurulması konusunda sadece biri görevlendirilir. Bu durum, 

özellikle eĢ zamanlı birden fazla yaralı hastanın baĢvurduğu hallerde önem kazanır.  

 

Transfüzyon merkezine her acil hasta için kanın hangi sürede temin edilmesi gerektiği 

belirtilir. Kan isteğinin aciliyetini belirtirken transfüzyon merkezi ile önceden üzerinde 

anlaĢılmıĢ olan terminolojinin kullanılmasına özen gösterilir. “Acil” terimi hastanelerde çok 

kullanılan ve özellikle laboratuvar çalıĢması taleplerinde suiistimal edilebilen bir terimdir. 

Bu konuda DSÖ’nün önerdiği terminoloji kullanılmalıdır. 

 

Çok acil: Kanın temini 10-15 dakika içinde gerekli, 

Acil: 1 saat içinde gerekli, 

Öncelikli: 3 saat içinde gerekli olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Hastaya, kanı kimin getireceği ve hastanın nerede olduğu (ameliyathane, acil servis, 

doğumhane vb.) konusunda transfüzyon merkezi ve klinik çalıĢanlarının bilgilendirilmiĢ 

olduğundan emin olunur.  

 

3.5.2. Kan Torbasının Kontrolü 
 

Kan torbası, hasar açısından incelenmelidir. Herhangi bir dıĢa sızma ya da renk 

değiĢimi belirtisi, hayati önemi olabilecek bakteriyel bulaĢın veya transfüze edildiğinde, 

ciddi ya da öldürücü bir reaksiyon olabileceğinin tek uyarıcısı olabilir. 

 

Kan torbası incelenerek kanın kontamine olduğunu, dondurulduğunu veya çok sıcakta 

bekletildiğini düĢündüren, kan plazmasında herhangi bir hemoliz iĢareti, renk değiĢikliği, 

pıhtı varlığı; torba sıkıldığında herhangi bir yerinde delik ya da kaçak olduğuna ya da 

torbanın daha önce açılmıĢ olduğuna iĢaret eden bulgular olup olmadığı kontrol edilir. Kan 

torbası hasarlı ya da anormal görünüyorsa hastaya transfüzyon için kullanılmamalı ve hemen 

transfüzyon merkezi bilgilendirilmelidir. 
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ġekil 3.1: Kan torbası kontrolü 

 

3.5.3. Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi ve Onay Alınması 
 

Kan transfüzyonuna, neden olabileceği sorunlar ve riskler nedeniyle çok dikkatli karar 

verilir. Hasta ya da hasta yakınları transfüzyon kararı ile ilgili olarak bilgilendirilir, 

transfüzyonun gerekçeleri, erken ve geç komplikasyonları ve bunlardan korunmak için ne 

Ģekilde önlemler alındığı hasta ya da hasta yakınlarına net olarak anlatılır. Kan transfüzyonu 

uygulanacak hastaya, transfüzyon hakkında bilgilendirildiğini ve transfüzyonu kabul ettiğini 

gösteren “Kan ve Kan BileĢenleri Nakli Ġçin BilgilendirilmiĢ Onay Formu” okutularak 

imzalatılır.  

 

Hastanın bilinci yerinde değilse hastanın yakınından onay alınır. Hasta veya 

yakınlarının endiĢelerini açıklamasına varsa sorularını sormasına imkân sağlanır. Acil 

durumlarda hasta veya yakınının onayı alınamadığında, transfüzyonu yapacak ekipten en az 

iki kiĢinin Ģahitliği form üzerine yazılır. Formun her transfüzyon öncesinde doldurulmasına 

gerek yoktur. Hastanın yatıĢı sırasında bir kez onay alınması yeterlidir. Transfüzyon hasta 

veya yakınları tarafından kabul edilmediğinde, yine kayıt altına alınır.  
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Form 3.2: Kan ve kan bileĢenleri nakli için bilgilendirilmiĢ onay formu 
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3.5.4. Hasta Kimlik Bilgileri ile Kan Torbasının Kontrolü 
 

Hastanın yanında en az iki sağlık personeli (bu iki kiĢiden biri sorumlu hekim ya da 

servis sorumlusu olmalıdır) ile birlikte; 
 

 Hasta ya da hasta yakınına hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer 

kimlik bilgileri sorulur, varsa kolundaki bileklikten ve hasta kayıtlarından 

kontrol edilir. 

 Kan torbası üzerine transfüzyon merkezinde uyumluluk etiketi yapıĢtırılır. 

Uyumluluk etiketindeki bilgiler, hastanın kayıtlı kimlik bilgileri ve el 

bilekliğindeki bilgiler ile karĢılaĢtırılarak kontrol edilir. (hasta adı, soyadı, yatıĢ 

protokol numarası, yattığı servis, kan grubu, kan ürününün seri numarası, kanın 

son kullanma tarihi vb.) Etiket üzerinde bilgiler; açık ve net, yanlıĢ anlamaya 

meydan vermeyecek Ģekilde yer almalıdır. 

 

Form 3.3: Kan torbası üzerine yapıĢtırılan uyumluluk etiketi 
 

Hasta yatağı baĢında yapılan bu son kontrolün, kimlik hatalarını saptamak ve ölümcül 

olabilecek yanlıĢ bir transfüzyonu önlemek için son Ģans olduğu unutulmamalıdır. 
 

3.5.5. Kan Transfüzyonuna BaĢlanması ve Hastanın Takibi 
 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  

 Kan transfüzyonu için aĢağıdaki malzemeler hazırlanır: 

 Transfüzyon merkezinden gelmiĢ hasta ile uyumlu kan ya da kan ürünü, 

 Steril filtreli kan verme seti, 

 Vital bulguları takip etmek için tansiyon aleti, stetoskop, termometre. 

  

Resim 3.6: Tek yollu ve çift yollu kan verme seti 



 

 34 

 Hastanın vital bulguları kontrol edilir. (Örneğin ateĢi varsa ateĢ eritrositleri 

harap edebileceğinden ateĢ düĢünceye kadar transfüzyonun ertelenmesi 

gerekebilir. ) 

 Uygulanacak kan ya da kan ürünü, hastaya takılmadan 2 dakika önce yumuĢak 

ve nazik hareketlerle çalkalanarak içerisindeki hücreden ve plazmadan yoğun 

kısımlarının karıĢması sağlanır. 

 Kan veya kan ürünü torbasına, filtreli kan verme seti takılır. Eğer kan çok 

yoğun ise hekim istemi doğrultusunda % 0.9 NaCl ile sulandırılabilir. (kanın 

dilüsyonu) Bu amaçla çift yollu kan verme seti kullanılır. 

 

Resim 3.7: Kanın dilüsyonu  
 

 Kan torbası, askılığa takılır ve kan verme setinin havası çıkarılır. 

 Damar yolu önceden açılmıĢ ve % 0.9 NaCl infüzyonu yapıldığından hazırlanan 

kan verme seti, intrakete takılır. 

 Ġnfüzyon, ilk 15 dakika boyunca hastanın yanından ayrılmadan yavaĢ bir 

Ģekilde baĢlatılır. Hayatı tehdit eden ağır reaksiyonlar genellikle transfüzyonun 

ilk 15 dakikasında oluĢur. Özellikle bilinci kapalı hastalar olmak üzere kan 

transfüzyonu uygulanan tüm hastalar, ilk 15 dakikada dikkatle gözlemlenir.  

 15 dakika sonunda reaksiyon geliĢmezse hekim istemi doğrultusunda infüzyon 

hızı ayarlanır.  

 Hastanın vital bulguları, infüzyon süresince 30 dakikada bir takip edilir. 

 Transfüzyon sırasında ortaya çıkan belirti ve bulgular aksi kanıtlanıncaya kadar 

yaĢamı tehdit eden akut transfüzyon reaksiyonu olarak kabul edilir ve 

transfüzyon hemen durdurulur. Transfüze edilen kan ve kan ürünü ile ilgili 

istenmeyen etki ortaya çıktığında “ġüphelenilen Ġstenmeyen Ciddi Etkiler Ġçin 

Hızlı Bildirim Formu” doldurulur. 
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 Transfüzyon ile ilgili bilgi, iĢlem öncesi, iĢlem sırası ve sonrasındaki bulgu ve 

sonuçları, “Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Ġzlem Formu”na kaydedilir.  

 

Form 3.4: Kan ve kan ürünleri transfüzyon izlem formu 
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3.5.6. Kan Transfüzyonunun Sonlandırılması 
 

 Damar yolu halen kullanılabilir durumda ise daha sonra verilecek solüsyonlar 

için aynı damar yolunu kullanabilmek amacıyla % 0.9 NaCl verilir. Ġnfüzyon 

tamamen sona ermiĢse setin kıskacı kapatılarak intraket çıkarılır. 

 Malzemeler toplanır, batıcı delici olanlar tıbbi atık kutusuna, kan ile temas eden 

malzemeler tıbbi atık torbasına atılarak hasta yanından uzaklaĢtırılır. 

 Eldivenler çıkarılır ve eller yıkanır. 

 Hastanın vital bulguları kontrol edilerek kaydedilir, gözlem altında tutulmaya 

devam edilir ve yapılan tüm iĢlemler kayıt altına alınır. 
 

3.6. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Dikkat Edilecek 

Noktalar 

 
 

 Kan ve kan ürünleri ile temas, enfeksiyon riski taĢıdığından personel kendi can 

güvenliği açısından kiĢisel koruyucu önlemleri almalıdır. Temas durumunda 

eller sabun ile yıkanıp ardından antiseptik solüsyon ile ovalanmalıdır. 

 Hastadan kan numunesinin alınmasından kanın temin edilmesi ve 

uygulanmasına kadar hasta kimlik bilgisi kontrolünün her aĢamada dikkatlice 

yapılması hastanın güvenliği açısından çok önemlidir. 

 Transfüzyon merkezinden alınan kanın, taĢınması sırasında ve hastaya 

takılıncaya kadar geçen süre içinde kan torbası, mümkün olduğu kadar fiziksel 

travmalardan korunmalıdır. Kan torbasının çok sallanması ve çok sık altüst 

edilmesi, kanın içindeki hücrelerin parçalanmasına sebep olur. Parçalanan bu 

ürünler, transfüzyon esnasında ve sonrasında reaksiyonlara sebep olabilir. 

 Kanın normalde vücut ısısına getirilmesine gerek yoktur. Oda ısısında olması 

yeterlidir. Hızlı transfüzyon (exchange transfüzyon ya da 100 mL/dk ve üzeri) 

yapılacağı zaman hastada hipotermi geliĢmemesi için kanın ısıtılması gerekir. 

Kan ısıtmak amacıyla kullanılan özel cihazlar vardır. Kan, asla kalorifer 

üzerinde, kaynamıĢ suda, etüvde, güneĢte veya benzeri ortamlarda 

ısıtılmamalıdır. Aksi takdirde hemoliz geliĢebileceği gibi kan proteinlerinin 

yapısı da değiĢikliğe uğrar (denatüre olur). Kanın ısıtılması isteniyorsa bunun 

için kan ısıtıcıları kullanılmalıdır. 
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 Kan ve kan ürünlerinin uzun süre oda ısısında tutulmaması gerekir. Transfüzyon 

merkezinden alınan kan 30 dakika (maksimum 60 dakika) içinde hastaya 

takılmalıdır.  

 Bakteri üreme riski nedeniyle transfüzyon merkezinden alındıktan 4 saat sonra 

kan transfüzyonu bitmiĢ olmalıdır. Kan bileĢenleri, klinik etkinlik, güvenlik ve 

uygulama kolaylığı açısından önerilen sürede transfüze edilmelidir. Eritrosit 

süspansiyonu için bu süre 4 saati aĢmamalıdır. Trombosit süspansiyonu, 30 

dakikada transfüze edilir. Taze donmuĢ plazma, 37 °C su banyosunda 15-20 

dakikada çözülür ve çözündükten sonra 4 saat içinde transfüzyon tamamlanmıĢ 

olmalıdır. Kriyopresipitat mümkün olduğu kadar hızlı verilmelidir. 

 Hasta için hazırlanan kanların tümü aynı anda istenmemelidir. Varsa takılacak 

diğer kan, takılan kanın bitmesine yakın istenmelidir. 

 Kan, saklanacaksa transfüzyon merkezinde saklanmalı, serviste ya da 

ameliyathanede saklanmamalıdır. Transfüzyon merkezinden alınan kan, 

kullanılmayacaksa 15 dakika içinde transfüzyon merkezine geri 

gönderilmelidir. 

 Saklama sırasında geliĢebilecek pıhtı ve hücre kümelerini tutması için tüm kan 

ve kan ürünleri, mutlaka filtreli (170 mikronluk) kan verme setleri ile infüze 

edilmelidir. Bunların dıĢında hücreli kan ürünlerindeki lökositleri tutan filtreler 

de vardır.  

 Kan bileĢenleri, serum fizyolojik veya % 5 albumin solüsyonundan baĢka hiçbir 

solüsyonla karıĢtırılmaz, aynı setten infüze edilmez. Örnek: % 5 Dekstroz, 

hemolize neden olabilir. Aynı Ģekilde Ringer Laktat gibi kalsiyum içeren 

solüsyonlar, sitratlı kanla beraber set hortumunda koagulasyona neden olur. 

 Ġnfüzyon hızının ayarlanabilmesi için çeĢitli elektronik infüzyon cihazları (kan 

pompaları) mevcuttur. Bu cihazlar sayesinde kan, 1 ml/saat kadar yavaĢ ya da 2 

L/dakika gidecek kadar hızlı infüze edilebilmektedir.  

 

Resim 3.8: Kanın transfüzyonunda kullanılan infüzyon cihazı 
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 Kan ve kan ürünlerine hiçbir ilaç eklenmez; çünkü bazı ilaçlar yüksek pH’ları 

nedeniyle hemolize neden olabilir veya herhangi bir transfüzyon reaksiyonu 

meydana geldiğinde infüzyon durdurulacağından dolayı hem ilaç dozu eksik 

verilmiĢ olur, hem de reaksiyonun ilaca mı yoksa transfüzyona mı bağlı 

olduğunu anlamak mümkün olmaz.  

 Transfüzyon boyunca kan torbası üzerindeki etiketler kesinlikle çıkarılmaz. 

 

3.7. Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Komplikasyonları 
 

Transfüzyon tedavisinin önlenebilir veya önceden kestirilemeyen bir takım yan 

etkileri olabilmektedir. Bunlar değiĢik ağırlıkta ve zamanlarda ortaya çıkar. Transfüzyon yan 

etkilerinin, bir kısmı immünolojik bir kısmı da baĢka yollarla olur. Transfüzyon yan etkileri 

akut ve gecikmiĢ tip reaksiyonlar olarak iki Ģekilde görülür. 

 

3.7.1. Akut Transfüzyon Reaksiyonları 
 

Ġmmünolojik temeli olan yan etkilere, akut transfüzyon reaksiyonları denir. Bunlar 

transfüzyon esnasında veya transfüzyondan kısa bir süre sonra (ilk 24 saatte) meydana gelen 

reaksiyonlardır.  

 

Akut transfüzyon reaksiyonlarında en çok rastlanan belirtiler; titreme, ateĢ ve 

ürtikerdir. Bilinci kapalı hastada, hipotansiyon ve kontrol edilemeyen kanamalar, uygun 

olmayan transfüzyonun tek iĢareti olabilir. Ciddi hemolitik transfüzyon reaksiyonu geliĢen, 

bilinci açık hastada belirti ve bulgular, sadece 5-10 ml kan verilmesiyle bile dakikalar içinde 

görülebilir. Her ünite kan ya da kan ürününün infüzyonuna baĢlarken hasta yakından 

gözlemlenmelidir. Akut bir transfüzyon reaksiyonu meydana gelirse ilk kontrol edilecek 

olan, kan torbası üzerindeki uyumluluk etiketi ve hastanın kimliğidir. Herhangi bir 

uyumsuzlukta hemen transfüzyon durdurulmalı ve durum, hekime ve transfüzyon merkezine 

bildirilmelidir. Klinikte veya transfüzyon merkezinde olası bir kimlik belirleme hatası söz 

konusu olduğunda dikkatli ve tam bir kontrol yapılıncaya kadar, o klinikteki ya da 

ameliyathanedeki tüm transfüzyonlar durdurulmalıdır. Transfüzyon merkezinden 

reaksiyonun sebebi ortaya çıkıncaya ya da tam olarak kontrolü ve incelenmesi yapılıncaya 

kadar transfüzyon için kan çıkıĢı durdurulmalıdır.  

 

Akut transfüzyon reaksiyonları; hafif, orta derecede ciddi ve hayatı tehdit eden 

reaksiyonlar olarak 3 kategoride incelenir. 
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AKUT TRANSFÜZYON REAKSĠYONLARI 

 Bulgular Belirtiler Olası nedenler 

Hafif 

Reaksiyonlar 

Lokalize cilt 

reaksiyonları 

-Ürtiker 

-Döküntüler 

-KaĢıntı (Pruritis) AĢırı duyarlılık (hafif) 

Orta Derecede 

Ciddi 

Reaksiyonlar 

-Kızarıklık 

-Ürtiker 

-Titreme 

-AteĢ 

-Huzursuzluk 

-TaĢikardi 

-Anksiyete 

-KaĢıntı 

-Çarpıntı 

-Hafif dispne 

-BaĢ ağrısı 

-AĢırı duyarlılık (orta) 

-Hemolitik olmayan 

febril transfüzyon 

reaksiyonları 

-Pirojen bakterilerle 

bulaĢma ihtimali 

Hayatı Tehdit 

Eden 

Reaksiyonlar 

-Titreme 

-AteĢ 

-Huzursuzluk 

-Hipotansiyon 

-TaĢikardi 

-Hemoglobinüri 

-Açıklanamayan 

kanama (Dissemine 

Ġntravasküler 

Koagulasyon/DĠK) 

-Anksiyete 

-Göğüs ağrısı 

-Ġnfüzyon yerinde 

ağrı 

-Dispne 

-Hızlı solunum 

-Bel/sırt ağrısı 

-BaĢ ağrısı 

-Akut intravasküler 

hemoliz 

-Bakteriyel bulaĢma ve 

septik Ģok 

-AĢırı sıvı yüklemesi 

-Anafilaksi 

-Transfüzyona bağlı 

akut akciğer hasarı 

(TRALI) 

Tablo 3.1: Akut transfüzyon reaksiyonları 

 

3.7.1.1. Akut Transfüzyon Reaksiyonlarında Acil Yardım 
 

 Yukarıdaki bulgulardan biri geliĢtiğinde, transfüzyon hemen durdurulur. 

 % 0.9 NaCl infüzyonu baĢlatılır. 

 Hastanın havayolu açıklığı sağlanır. Gerekirse yüksek akımda oksijen verilir. 

 Hastadan sorumlu olan hekime ve transfüzyon merkezine hastanın durumu 

hakkında bilgi verilir. 

 Hekim istemine göre ilaç tedavisi uygulanır. 

 Hekim istemine göre infüzyon seti ile beraber kan torbası ve infüzyon 

yapılmayan diğer koldan alınan kan örneği transfüzyon merkezine; idrar örneği 

laboratuvara gönderilir. 

 Reaksiyon sebebi kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem formuna yazılarak 

hasta dosyasına konur. 

 

3.7.2. GecikmiĢ Transfüzyon Komplikasyonları 
 

Hastada transfüzyondan 5-10 gün sonra ateĢ, anemi, sarılık, bazen hemoglobinüri, 

nadiren Ģok, böbrek yetmezliği vb. bulgular geliĢebilir. Bu durumda hastada, gecikmiĢ 

transfüzyon komplikasyonlarının oluĢtuğu düĢünülmelidir. 
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GecikmiĢ Transfüzyon Komplikasyonları 

Komplikasyonlar Belirtiler 

GecikmiĢ (geç) hemolitik reaksiyonlar 

Transfüzyondan 5-10 gün sonra; 

-AteĢ 

-Anemi 

-Sarılık 

Post-transfüzyon purpurası 

Transfüzyondan 5-10 gün sonra; 

-Kanama eğilimi 

-Trombositopeni 

Graft-versus-host hastalığı 

Transfüzyondan 10-12 gün sonra; 

-AteĢ 

-Deri döküntüsü ve soyulma 

-Diyare 

-Hepatit 

-Pansitopeni 

Demir birikimi 
Transfüzyon bağımlısı olgularda kalp ve 

karaciğer yetmezliği 

Tablo 3.2: GecikmiĢ transfüzyon komplikasyonları 
 

3.7.2.1. Kan BileĢenlerinin IĢınlanması 
 

Doku tipi uyumlu veya granülosit donöründen kan alan, kalıtsal bir bağıĢıklık sistemi 

hastalığı olan, Hodgkin’s hastalığına yakalanan, aldıkları bazı ilaçlar veya kemik iliği/kök 

hücre nakli nedeniyle bağıĢıklık sistemi bozulan, doğmamıĢ ya da kan değiĢimine ihtiyacı 

olan bebek hastalarda kan bileĢenindeki canlı lenfositler, ölümcül Graft-versus-host 

hastalığına neden olabilir. Bu durumu önlemek için lenfositler, iyonize radyasyona (gamma 

ıĢınlarına) maruz bırakılarak çoğalma fonksiyonları engellenir. Bu iĢleme, kanın ıĢınlanması 

denir. Kanın ıĢınlanması, diğer kan bileĢenlerine ciddi bir zarar vermez.  
 

Bütün eritrosit, trombosit ve granülosit süspansiyonları ile doku tipi uyumlu kan 

bileĢenlerinde otomatik olarak ıĢınlama yapılır. BileĢenin ıĢınlandığını gösteren radyasyona 

duyarlı etiket kullanılmalıdır. Taze donmuĢ plazma, kriyopresipitat gibi dondurulmuĢ kan 

bileĢenlerinde ıĢınlama yapılmaz. 
 

3.8. Kan BağıĢçılığı 
 

Kan, üretilemeyen bir doku olduğundan tek kaynağı sağlıklı kan bağıĢçılarıdır. Her 

toplumun, kan bağıĢçılarına ihtiyacı vardır ve gerekli olan kan miktarı da her geçen gün 

artmaktadır. Ülkemiz kazalar ve doğal afetler gibi olağanüstü durumların sıklıkla yaĢandığı 

bir ülkedir. Bu nedenle ihtiyaç haricinde depolarda herhangi bir felakette kullanılmak üzere 

belirli sayıda kan ve kan ürününü bulundurma zorunluluğu vardır.  
 

Ülkemizde meydana gelen afet durumlarında Kızılay görev yapmaktadır. Kızılay’ın 

böyle durumlarda ihtiyaçları karĢılayabilmesi için kan stoklarının yeterli olması gerekir. 

Ülkemizin kan ihtiyacı 2006 verilerine göre yıllık ortalama 1.500.000 ünitedir. Tıbbi 

teknikler ilerledikçe ve nüfusumuz arttıkça kana olan ihtiyaç daha da artmaktadır.  
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BağıĢlanan kanlar; ciddi bir kaza veya ameliyat nedeniyle hastanın kaybettiği kanı 

yerine koymak veya hemofili, lösemi, talasemi gibi kan hastalıkları ile diyaliz ve kanser 

hastalarının tedavisi için kullanılır. Bu ihtiyaç çoğunlukla acil durumlarda hastaların 

yakınlarından sağlanabilir.  

 

Donörden alınan kanın 500 ml’yi geçmemesi gerekir. Donör için bazı önemli bilgiler:  

 

 Ağırlığı 50 kg’ın üzerinde, 18-65 yaĢları arasındaki sağlıklı her birey 3 ay ara 

ile yılda 4 kez kan bağıĢlayabilir. 

 Kan vermeden önce yorgun, uykusuz ve aç olunmamalıdır.  

 Son 24 saat içinde aĢırı miktarda alkol almamıĢ olmalıdır. 

 Kullanılan ilaçlar, aĢılar bağıĢ öncesi muayenede doktora bildirilmelidir. 

 33 sorudan oluĢan donör sorgulama formunda verilen cevaplar doğrultusunda 

kiĢinin tıbbi hikâyesi değerlendirilir.  

 Gönüllü kan bağıĢçısı, sınırlı bir fizik muayenesinden geçer. 

 Kan bağıĢının, günlük yaĢantınızın akıĢında önemli bir değiĢikliğe yol 

açmayacağı donöre anlatılmalıdır. 

 Kan bağıĢı, yapılan bütün iĢlemlerle beraber ortalama 30-35 dakikanızı 

alacaktır. 

 

Kan bağıĢçılığının önemi ve donör bilincinin geliĢtirilmesi için kan bağıĢında 

bulunmanın faydaları önemle vurgulanmalıdır: 

 

 Kan vermek, kemik iliğinin yağlanmasını önler, kan yapımını canlı tutar.  

 Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaĢımına katıldığı için 

bağıĢçı daha dinç ve canlı olur.  

 Kandaki yüksek yağ oranı düĢer.  

 Kan bağıĢı kalp krizi ihtimalini % 90 azaltır.  

 Kan bağıĢlayan kiĢide baĢ ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi 

rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur. 

 Kan bağıĢçısı her kan verdiğinde: AIDS, Hepatit B ve C, Sifiliz, kan grubu 

taramasından ücretsiz olarak yararlanmıĢ olur.  

 Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuĢmazlığı olan bir bebeğin, kan 

bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size 

verdiği manevi duygunun ölçüsü yoktur. 

 Kan bağıĢı; çok insancıl ve onurlu bir davranıĢtır. Unutmayın ki, düzenli kan 

bağıĢınız, insanların hayatlarını kurtarmak için verdiğiniz en değerli hediyedir. 

Her kan bağıĢınızda tanımadığınız üç insanın hayatını kurtarabilir, onlarca 

insanın hayatına ıĢık tutabilirsiniz. 

 Sürekli ve düzenli kan bağıĢlayanlara Kızılay tarafından; 

 10 bağıĢta Bronz Madalya 

 25 bağıĢta GümüĢ Madalya 

 35 bağıĢta Altın Madalya 

 40 bağıĢta Plaket verilerek taltif edilir. 
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 Kan bağıĢında bulunanlara, KAN SĠGORTA KARTI tahsis edilir. Bu kart 

gerçekleĢmesini arzu etmediğimiz acil kan ihtiyaçlarında size ve soyadınızı 

taĢıyan tüm yakınlarınıza tüm Kızılay Kan Merkezlerinden azami öncelikli kan 

alma ve sosyal güvencesi olmayanlar için ücretsiz kan temin edilmede 

kullanılır. 



 

 43 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Hastaya güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu sağlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastaya damar yolu açınız. 

 Çocuk hastaya 22-24, yetiĢkin hastaya 

18-19 numaralı intraket ile damar yolu 

açınız. 

 Uygunluk testleri için kan örneği alınız. 

 Transfüzyon merkezinin önerdiği kan 

tüpüne yetiĢkinler için yaklaĢık 10 ml 

kan örneği alınız. 

 % 0.9 NaCl ile intravenöz sıvı 

infüzyonuna baĢlayınız. 

 Sadece % 0.9 NaCl solüsyonu 

kullanınız.  

 Kan örneği tüpü üzerine kan istem formu 

üzerindeki hasta kimlik bilgilerini 

yazınız. 

 Hasta kimlik bilgilerini açık ve 

okunaklı bir Ģekilde yazınız. 

 Kan örneği tüpü ile kan bileĢeni istek 

formunu transfüzyon merkezine 

gönderiniz. 

 Form, hekim tarafından doldurulup 

imzalanmalıdır. 

 Transfüzyon merkezi ile iletiĢim 

kurulması konusunda sadece bir 

personel görevlendiriniz. 

 Transfüzyon merkezinden gelen kan 

veya kan ürünü torbasını kontrol ediniz. 

 Kan torbasını, hasar, sızma, renk 

değiĢimi, hemoliz açısından dikkatlice 

inceleyiniz. 

 Kan torbası hasarlı ya da anormal 

görünüyorsa kullanmayınız ve hemen 

transfüzyon merkezini bilgilendiriniz. 

 Hasta veya yakınlarına transfüzyon 

hakkında bilgi vererek onay alınız.  

 Kan ve Kan BileĢenleri Nakli Ġçin 

BilgilendirilmiĢ Onay Formunu okutup 

imzalatınız. 

 Hasta baĢında hasta kimlik bilgileri ile 

kan torbası üzerindeki uyumluluk 

etiketini karĢılaĢtırarak kontrol ediniz. 

 Son kontrol iĢini en az iki kiĢi yapınız. 

 Dikkatli olunuz.  

 Ellerinizi yıkayınız ve eldiven giyiniz.  

 Kan transfüzyonu için kullanacağınız 

malzemeleri hazırlayınız. 
 Malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 Hastanın vital bulgularını kontrol ediniz. 
 Anormal bir bulguda, istemde bulunan 

hekimi bilgilendiriniz. 

 Kan torbasını yumuĢak ve nazik 

hareketlerle çalkalayınız.  

 Torbanın içindeki hücreden ve 

plazmadan yoğun kısımların 

karıĢmasını sağlayınız. 

 Kan veya kan ürünü torbasına filtreli kan 

verme setini takınız. 

 Hekim tarafından kanın sulandırılması 

istenmiĢse çift yollu kan verme seti 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kan torbasını askılığa takınız ve setin 

havasını çıkarınız. 
 

 Kan verme setini intrakete takınız.  Aseptik tekniklere dikkat ediniz. 

 Ġlk 15 dakika, hastanın yanından 

ayrılmadan infüzyonu yavaĢ bir Ģekilde 

baĢlatınız. 

 Hastayı, transfüzyon komplikasyonları 

yönünden gözlemleyiniz. 

 Ġnfüzyon hızını ayarlayınız. 

 15 dakika sonunda reaksiyon 

geliĢmezse hekim istemi doğrultusunda 

ayarlayınız. 

 Hastanın vital bulgularını 30 dakikada 

bir takip ediniz. 

 Herhangi bir reaksiyon geliĢirse 

transfüzyonu hemen durdurunuz.  

 Kan ve kan ürünleri transfüzyon izlem 

formu’nu doldurunuz.  

 Transfüzyon ile ilgili tüm bilgi, iĢlem 

öncesi, iĢlem sırası ve sonrasındaki 

bulgu ve sonuçları kaydediniz. 

 Transfüzyon sona erdiğinde % 0.9 NaCl 

infüzyonuna devam ediniz. 

 Ġnfüzyon tamamen sona ermiĢse setin 

kıskacını kapatarak intraketi çıkarınız. 

 Atık malzemeleri toplayarak hastanın 

yanından uzaklaĢtırınız. 

 Batıcı delici olanları tıbbi atık kutusuna, 

kan ile temas eden malzemeleri tıbbi 

atık torbasına atınız. 

 Eldivenlerinizi çıkararak ellerinizi 

yıkayınız. 
 El yıkama süresine uyunuz. 

 Hastanın vital bulgularını kontrol ederek 

kaydediniz.  
 Hastayı gözlemlemeye devam ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, hastanın kendi kanının alınması, saklanması ve gerektiğinde 

hastaya transfüzyonudur? 

A) Direkt transfüzyon. 

B) Acil transfüzyon. 

C) Otolog transfüzyon. 

D) Masif transfüzyon. 

E) Exchange transfüzyon. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunun endikasyonları arasında yer almaz? 

A) Akut kan kayıpları. 

B) Yanıklar. 

C) ġok. 

D) Zehirlenmeler. 

E) PıhtılaĢma mekanizması bozukluklar.ı 
 

3. Kan veya kan ürünü transfüzyon merkezinden alındıktan sonra hastaya takılma zamanı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 30 dakika sonra. 

B) 2 saat sonra. 

C) 3 saat sonra. 

D) 4 saat sonra. 

E) 5 saat sonra. 
 

4. Transfüzyon merkezinden alınan kan ya da kan ürününün hastaya takıldıktan sonra 

bitmesi gereken süre aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 4 saat. 

B) 6 saat. 

C) 8 saat. 

D) 10 saat. 

E) 12 saat. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, hastanın hayatını tehdit eden transfüzyon reaksiyonlarının 

görüldüğü zaman dilimini ifade eder?  

A) Kan transfüzyonu bittikten 3 gün sonra. 

B) Kan transfüzyonu bittikten 24 saat sonra. 

C) Kan transfüzyonu bittikten hemen sonra. 

D) Kanın yarısı gittikten sonra. 

E) Kan takıldıktan sonra ilk 15 dakikada. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

DıĢ kanamada acil yardım  

1. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Hastanın bilincini ve ABC’sini değerlendirdiniz mi?   

3. Kanama bölgesini değerlendirdiniz mi?   

4. Kanayan bölge üzerine steril gazlı bez tampon ile direkt olarak bası 

uyguladınız mı? 

  

5. Sargı bezi ile basınçlı sargı uyguladınız mı?   

6. Ekstremitedeki kanamada elevasyon uyguladınız mı?   

7. Kanayan bölgeyi besleyen arterin proksimaline bası uyguladınız mı?   

8. Kanama durdurucu ajan uyguladınız mı?   

Kısmi Amputasyonda   

9. DolaĢımı değerlendirdiniz mi?   

10. Yarayı, SF ile yıkadınız mı?   

11. Kısmen kopan parçanın, uzun eksende dönmesini engellemek için 

hareketsiz hale getirerek sabitlediniz mi? 

  

12. Yarayı, kapatarak üzerinden soğuk uygulama yaptınız mı?   

Tam Amputasyonda   

13. Güdük yaradaki kanamayı kontrol ettiniz mi?   

14. Ampute organı uygun Ģekilde muhafaza ettiniz mi?   

Ġç kanamada acil yardım    

15. Hastaya oksijen verdiniz mi?   

16. Görünen dıĢ kanamaları kontrol altına aldınız mı?   

17. ġok pozisyonu verdiniz mi?   

18. Hastanın baĢını yan çevirdiniz mi?   

19. Ġki adet damar yolu açtınız mı?   

20. % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat taktınız mı?   

21. Hastanın üzerini örttünüz mü?   

22. Hastanın vital bulgularını takip ettiniz mi?    

23. Hastanın kardiyak ve solunum monitörizasyonunu sağladınız mı?   

24. KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastayı naklettiniz mi?   

25. Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?   

Hastaya güvenli kan ve kan ürünü transfüzyonu    

1. Hastaya damar yolu açtınız mı?   

2. Uygunluk testleri için kan örneği aldınız mı?   

3. % 0.9 NaCl ile intravenöz sıvı infüzyonuna baĢladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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4. Kan örneği tüpü üzerine ve kan istem formu üzerindeki hasta kimlik 

bilgilerini yazdınız mı? 

  

5. Kan örneği tüpü ile Kan BileĢeni Ġstek Formunu transfüzyon 

merkezine gönderdiniz mi? 

  

6. Transfüzyon merkezinden gelen kan veya kan ürünü torbasını kontrol 

ettiniz mi? 

  

7. Hasta veya yakınlarına transfüzyon hakkında bilgi vererek onay 

aldınız mı? 

  

8. Hasta baĢında hasta kimlik bilgileri ile kan torbası üzerindeki 

uyumluluk etiketini karĢılaĢtırarak kontrol ettiniz mi? 

  

9. Ellerinizi yıkayarak eldiven giydiniz mi?   

10. Kan transfüzyonu için kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı?   

11. Hastanın vital bulgularını kontrol ettiniz mi?   

12. Kan torbasını yumuĢak ve nazik hareketlerle çalkaladınız mı?   

13. Kan veya kan ürünü torbasına filtreli kan verme setini taktınız mı?   

14. Kan torbasını askılığa takarak ve setin havasını çıkardınız mı?   

15. Kan verme setini intrakete taktınız mı?   

16. Ġlk 15 dakika yavaĢ bir Ģekilde infüzyonu baĢlattınız mı?   

17. Ġnfüzyon hızını ayarladınız mı?   

18. Hastanın vital bulgularını 30 dakikada bir takip ettiniz mi?   

19. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Ġzlem Formu’nu doldurdunuz mu?   

20. Transfüzyon sona erdiğinde % 0.9 NaCl taktınız mı?   

21. Atık malzemeleri toplayarak hastanın yanından uzaklaĢtırdınız mı?   

22. Eldivenlerinizi çıkararak ellerinizi yıkadınız mı?   

23. Hastanın vital bulgularını kontrol ederek kaydettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 E 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 A 

5 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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