
KAN BAĞIŞ KAMPANYASI 



 Kan bağış kampanyaları bir sosyal sorumluluk 
projesidir. 

 İnsanları paylaşıma ve yakınlaştırmaya yarar. 

 Türkkızılayı kan bağışı konusunda tek 
sorumlu ve kana ihtiyaç duyulduğunda temin 
edebileceğiniz tek kurumdur. 

 Türkkızılayı kan üzerinde çalıştığı testlerde 
ileri teknoloji kullanılmaktadır.(hepatit B-
C,hıv,sıfılız ve kan gurubu doğrulu en yüksek 
seviyededir.) 



 Kocaeli bölgesi sanayi ve buna bağlı iş kazası 
en yüksek illerden biridir.Acil bir durumda 
hastanız hastaneye ulaşır ulaşmaz kan 
takılma ihtiyacı duyulabilir,hastane dolabında 
kan yok ise kişi bulma kan testlerini çalışma 
gibi süreleri hesaplarsak yaklaşık 4 saat 
geçmekte ve hastanızı kaybedebilirsiniz, bu 
yüzden bağışlarınız uygun şartlarda saklar ve 
acil bir durumda hemen kan takma işlemini 
yapabiliriz. 

 Firmalarımızla yılda 1,2  kez kampanyalar 
düzenlenebilir. 



 Türkkızılayı asla kan için para istemez, 
isteyen kişiden faturasını mutlaka isteyin ama 
veremez, verirse sağlık bakanlığına şikayet 
edebilir paranızı iade alabirsiniz ve hastaneye 
çok büyük yaptırımlar yapılır. 

 Kocaeli’nde alınan kanlar asla başka şehre 
gitmez sadece Kocaeli’nde kullanılır elzem 
durumlarda terör ,afet gibi durumlarda 
fazlamız varsa o bölgeye gönderilir. 

 Kocaeli’nde 30 yakın hastanemiz vardır ve 
günlük kan ihtiyacımız 300 üniteye 
yakındır,bizim alabildiğimiz 100-140 ünite 
arası değişmektedir bu yüzden hasta yakınları 
kan aramak durumda kalabiliyorlar.  



 Türkiye geneli 2018 hedefimiz 81 milyon 
nüfusta 3 milyon ünitedir. 

 Firmalar olarak sizler işçileriniz ile bizleri 
buluşturarak bu kanayan yaramıza merhem 
olabilirsiniz. 



1- Öncelikle kan bağışında bulunmak 
isteyenlerin listesini çıkarmalıyız. 

- Liste çıkarıldığında bölümlerden sırasıyla 
kişiler çağrılarak iş akışı aksatılmamış oluyor. 

- Kişi sayısına göre personel ve malzeme 
getirilerek aksiliklerin önüne geçiliyor. 

- Her ekipten en az 50 ünite bağış planlamaya 
özen göstermekteyiz aksi taktirde ertesi gün 
ameliyatlar durmak zorunda kalmaktadır. 

 

 

 



2- Kan bağış alanı  

- Sabit nokta ; en az 40-50 metre 
karelik,sıcaklığı ve havalandırması iyi olan 
toplantı odası gibi bir alana ihtiyacımız 
oluyor. 

 

 



- Ekibimiz sadece elektrik, evsel atık ve öğlen 
yemeği ihtiyacı vardır diğer bütün 
malzemelerimiz kan alma kamyonumuzda 
geliyor. 

- Kan alma otobüsü; otobüsümüz 14 metre 
uzunluğundadır rahat girebileceği ve 
çıkabileceği otopark ,yemekhane önü gibi bir 
yer yeterli olacaktır. 

 



3-Kan alma işlemi;  

- Form doldurma ; 42 soruluk ve kişisel 
bilgilerin olduğu formumuz. 

 

 

 

 

 



- Muayene ;doktorumuz kişinin kan seviyesi 
,tansiyonu ve ateşi ölçümleri uygun olan 
kişilerden kan alımı için onay verir. 

 

 

 

 

 

 

 



- Kan alma işlemi; her donörümüz’den 480 ml 
kan alınır. 

  



- Kan alımı bittikten sonra ;sağlık çalışanımız 
gerekli kontrollerini yapar iyi ve bir sorunu 
olmadığına kanaat ettikten sonra ikram 
alanına gönderir. 

 



- İkram ; kişinin şekerini ve sıvı dengesini 
yerine getirmesi için kızılay sodası ve 
çokoprens ikram edilir,bu esnada kişi hala 
gözetimimiz altındadır.  

 



 İkramda yaklaşık 7-8 dk dinlenen donörümüz 
sağlıklı bir şekilde işine devam eder . 

 Bütün bu işlemler 20 dk sürmektedir. 

 

 

       1 Ünite Kan Vererek 3 Hayat Kurtardınız 

       Hastalarımız Adına Çok Teşekkür Ederiz 



 18-65 yaş arası sağlıklı her birey, 

 Erkekler 3 ayda 1,bayanlar 4 ayda 1kan 
bağışlayabilir, 

 Ağırlığı 50 kg üzerinde,     

 Kendini iyi hisseden ,son 5 gün antibiyotik 
kullanmayan     

 Kan sayımı erkeklerde 13.5 bayanlarda 12.5 ve üzeri 
olan  

 1 Yıl içerisinde ameliyat,endoskopi olmamış, 

 Son 12 saat içerisinde alkol almamış, 

 Tansiyon,şeker hastaları ilaç kullansa dahi kan 
bağışlayabilir.(değerleri normal ise şeker hastaları 
insulin iğnesi kullanmıyorsa) 

 



 Kan bağışı günlük yaşantınızın akışında önemli 
bir değişikliğe yol açmayacaktır.Ancak yinede 
aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir; 

  

 İlk 4 saat boyunca her zaman olduğundan daha 
çok sıvı gıdalar almaya çalışınız. 

 

 En az 30 dakika geçmeden sigara içmeyiniz,Baş 
dönmesi,bulantı gibi şikayetlere yol açabilir. 

  

 Ağır spor faaliyetleri yapmayınız. 
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