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KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı SERTiFiKALI EGiTiM PROGRAMI
STANDARTLARI

ı. EGiTiMiN ADI

Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı.

2. EGiTiMiN AMACı

Kan hizmel birimlerinde çalışan ve ilgili mevzuata göre görevalanında sertifika zorunluluğu bulunan
sağlık personelini bu hizınet!eri yapabilecek yetkinliğe kavuşturmak ve sertifikalandırınak.

3. EGiTil\ıiN HUKUKİ DAYANAGI

1- 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu,
2- 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği,
3- 04/02/2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim

Yönetmeliği.

4. EGiTiM iLE iLGiLi TANıMLAR

Bu standartlarda geçen;

Transfüzyon: Tam kan ya da kan bileşeni naklini,
Kan Hizmet Birimi: Transflizyon Merkezi, Kan Bağışı Merkezi ve Bölge Kan Merkezini,
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Program, iı Koordinatörü: Birden fazla
program sorumlusu bulunan illerde iı Sağlık Müdürlüğü tarafmdan program sorumluları arasından
seçilen, programın yürütülmesini izlemek ve program sorumluları ve eğiticiler arasında koordinasyonu
sağlamak için ve görevlendirilen kişiyi,

ifade eder.

5. EGİTiM PROGRAMıNıN VÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

i. Eğitim başlangıemda eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar ile eğitim hedefleri
açıklanır.

2. Eğitim programları Kan Bankacılığı ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği Bölge Kan Merkezlerinin
bulunduğu illerde, bu Bölge Kan Merkezi ile 10.000 (on bin) Ü/yıl üzeri eritrosit konsantresi
transfLizyonu yapılan hastanelerin Transflizyon Merkezlerinin işbirliği içinde Bakanlıkça sertifikalı
eğitim programı uygulama yetki belgesi verilen program yürütücüsü tarafmdan yürütülür.

3. Katılımcılar, eğitim programı sırasmda eğitim gereği dışında başka bir alanda/birimde/merkezde veya
başka bir işte çalıştırılamazlar.

4. Eğitim programı, Teorik Eğitim, Uygulamalı Eğitim ve Alan Uygulaması olarak yürütülür.
Uygulamalı Eğitim ve Alan Uygulamaları Kan Hizmet Birimlerinde tamamlanır.

5. Birden fazla program sorumlusu bulunan illerde ii Sağlık Müdürlüğü tarafından program sorumluları
arasından bir Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı ii Koordinatörü
atanır. Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı ii Koordinatörü program
sorumluları ve eğiticiler arasında koordinasyonu sağlamaktan ve programların yürütülmesini
izlemekten sorumludur.

6. Bir program sorumlusu tarafından açılan aynı nitelikteki katılımcıların oluşturduğu eğitim programına
en fazla 20 (yirıni) kişi katılabilir.

7. Teorik Eğitim aynı anda birden fazla eğitim programı yürütülen illerde Kan Bankacılığı ve
Transflizyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı il Koordinatörünün planlaması dahilinde aynı ildeki
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eğiticilerin katılımı ile merkezi olarak verilebilir. Merkezi Teorik Eğitim en fazla 80 (seksen) aynı
nitelikteki katılımcım yer aldığı ortak eğitim görülebilecek smıflarda gerçekleştirilebilir.

8. Un,'tllamalı Eğitim ve Alan Uygulaması 10.000 (on bin) Ü/yıl eritrosit konsantresi transfüzyonu
yapılan hastanelerin Transflizyon Merkezlerinde ve Bölge Kan Merkezlerinin ilgili birimlerinde
gerçekleştirilir. Uygulamalı Eğitimler ve Alan Uygulamasmda Kan Bankaeılığı ve Transflizyon Tıbbı
Sertifikalı Eğitim Programı ii Koordinatöıiinün planlaması dahilinde aym il içerisindeki eğitim
programları arasında katılımeı dönüşümü yapılabilir.

9. Eğitimin uygulamalı kısmı aynı il içerisinde başka bir merkezde yapılabilir. Eğitimin uygulamalı
kısmmı aynı il içerisinde başka bir merkezde verecek olan sertifikalı eğitim uygulayıcıları ilgili
merkezi e yaptıkları protokolü başvuru esnasında sunarlar.

ıo. Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi esastır. Mazeret veya hastalık izni vb. sebeplerle de olsa
Teorik Eğitim müfredatımn % iO' una katılamayan personel devamsız kabul edilir, Uygulamalı Eğitim
ve Alan Uygulamasına devam etıirilmeyerek eğitimi sonlandınlır. Bu durum eğitim programıılin
bulunduğu ii Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

iı. Uygulamalı Eğitim ve Alan Uygulamasına devamsızlık süresi (mazeret veya hastalık izni vb.
sebeplerle de olsa) eğitim süresinın %10' una ulaşan personel devamsız kabul edilir, eğitimi
sonlandınlır. Bu dumm eğitim programımn bulunduğu ii Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

ı2. Devamsızlık nedeni ile eğitimi sonlandınlanlar Teorik ve/veya Uygulamalı sınava alınıııazlar.
13. Mazereti olmadığı halde programa başlamayan veya yukarda bahsi geçen hususlar nedeniyle devamsız

kabul edilen katılımcı, 1 (bir) yıl süre ile eğitime tekrar başvuramaz.
14. Eğitiili içeriği güncel ulusal ihtiyaçların tüm gerekleri dikkate alınarak oluşturulur. Bu alanda

uluslararası kabul gömıüş dokümanlardan da faydalanılır.

6. KATıLıMCıLAR VE NİTELİKLERİ

Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı Sertifikasyon Eğitimine; Kan Hizmet Biriııılerinde çalışan ve ilgili
mevzuata göre görevalalıinda sertifika zorunluluğu bulunan personel müracaat edebilir. Başka bir
birimde çalışan personel kurum amirinin personel politikası açısından bu eğitime katılmasını uygun
görmesi durumunda eğitime müracaat edebilir. Ancak Kan Hizmet Biriminde çalışan personel öncelikli
olarak eğitime kabul edilir.

7. EGİTİMİN MÜFREDATı

7.1 Öğrenim Hedefleri:

Programın içeriğinde yer alan konular ile (katılımcıların niteliklerine göre ayrı ayrı) her bir konuya ait
öğrenim hedefleri ve süreleri (Teorik Eğitim, Uygulamalı Eğitim ve Alan Uygulaması) aşağıdaki
tablolarda (Tablo 1.1- 1.7) belirtilmiştir.

4



Tablo 1.1: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji. Erişkin
Hematoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Programın İçeriğinde Yer Alan Konular
ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedefleri ve Süreleri

SÜRE/SAAT

= ~
;~ ~

KONU Ö(;RENi~1 HEIJEFi = o.ı =.!!
;~ ~ ~o.ı = ;.,

=.:.: ~ :ı.~ :; ~= c.o OL ~~ ;., :;;: o
fo- :ı fo-

i. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğitim Konuları

- ABD Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacılığı - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
ve Transfüz)'on adamlarını söyler. i O O i

Tarihçesi . TransfUzyon uygunluk testlerİnin tarihsel sürecini açıklar.
- Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonların taranması ilc ilgili
tarihsel süreci aetklar.

- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sisteminin temel hücrelerini açıklar.
- Antijen-İmmunojen-Antikor tanımını yapar.

İlIlmünolojide - Anlijeniteyi belirleyen özellikleri açıklar.
Temel - Antijen ile karşılaşıldığında antikor gelişim mekanizmasını i O O i

Kavramlar açıklar.
- Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar.
- Farklı antikor yapılarının özelliklerini açıklar.
- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

- Kan hizmet birimlerini görev ve kapasitelerine göre sınıflar.
Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması i O O i
için Standartlar gereken donanım, araç ve gercçleri açıklar.

- Kan hizmct birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bilesenIerinin kalite kontrolünü acıklar.

. Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
~ Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları
açıklar.

- Biyogüvenlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde dczenfeksiyonun nasıl yapılacağını i O O i
Biyogüvenlik açıklar.

Esasları ~ Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf
edileceğini açıklar.

- Kan bilesenIerinin nasıl imha edilecefrini acıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
TOPLAl\I S O O S
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Tablo ı.ı - devam
II. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel krİterleri açıklar.

Ba~ışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterIerİnin gerekçelerini açıklar.
Bağışçı Kazanım - Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar.
Programları - Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar. 2 4 10 16

- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel
süreçleri açıklar.

- Bağışçı kazanım! için hedef kitleleri tanımlar.
- Formların nasıl doldurolacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara göre bağışçı deilerlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan cihazlan açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığını açıklar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun ..
süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlenıleri açıklar.

- Flebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması için
yapılması gerekenleri açıklar.

Flebotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini i 2 5 8
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- İstcnmeycn ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl
raporlanacağını açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesi yapar.
- Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini
açıklar.

- Mikrobiyolojik ıesl yönıemlerini açıklar.
• ELISA. Hemagluıinasyon, immünokromaıografık
yöntemlerin çalışma prensiplerini açıklar.

- Tarama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
Mikrobiyolojik - Tarama test kitlerinde versiyon/jenerasyon kavramını

Tarama açıklar. 2 4 15 21
Yöntemleri - Kit seçiminde teınel ilkeleri açıklar.

- Mikrobiyolojik tarama yöntemlerine acil durumlarda
yaklaşımı açıklar.

- Tarama test kitlerinin spesifik özelliklerini açıklar.
- Bağış sırasında alınan numunede tarama testlerinin
tamamlanarnaması duruınunda izlenecek yolları açıklar.

- Tarama test sonuçlarına l!öre karar akış şemalarını açıklar.
~Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

Kan Bileşenleri gereken antikoagülan miktarını açıklar. i 2 10 13
Hazırlama - Kan bileşen i hazırlama yöntemlerini açıklar.

- Her kan bileşeninin nasıl hazırlandığını anlatır.
- Kan bileşenlerinin kalite kosullarını açıklar.
- Kan bileşenlerinin saklanma koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i 2 5 8
Saklanması / - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşınması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipman ın nasıl kullanılacağını

açıklar
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Tablo 1.1 - devam
- Her bir tarama testi için kuııanılan doğrularna testlerini
açıklar.

Mikrobiyolojik - Doğrulama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
Doğrulama - Doğrulama test sonuçlarına göre karar akış şemalarını i 2 5 8
Testleri açıklar.

- Seropozitifbağışçınll1 bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ile tam kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 4 LO 15
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez işlemi komnlikasvonları açıklar.
TOPLAM 9 20 60 89

III. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Transfüzyon Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini sayar.
- ABO Kan Gruplama sisteminin antikarlarını sayar.
- ABD antikorlarının özelliklerini açıklar.
- Forward gruplarnayı tanımlar.
- Reverse gruplarnayı tanımlar.
- ABO Kan gruplama sisteminin diğer kan gruplama
sistemlerinden farkın! açıklar.

- ABO Kan gruplama sİsteminin kalıtımını açıklar.
- ABII antijenlerinin oluşunıunu açıklar.
- Forward-Rcvcrsc gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABD Kan açıklar. 2 4 20 26
Gruplama - Forward-Rcvcrsc gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığıııda uygulanacak algoritmaları açıklar.
- H antijcni ile ABO antijenleri arası benzerlik/farklı kı arı
açıklar.

- ABO Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (AI, A2, A2B.vs)

- Yenidoğan. erişkin ve ileri yaşta reveese gruplama
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gruplama yapar.
- ABO "molarına "öre bilescn sccimini acıklar.
- Rh sisteminin sınıflandırma sistemlerini açıklar.
- Rh (D) ATIlijeni varyasyonlarını açıklar.
- Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının

bağışçı ve alıcı için önemini açıklar.
Rh Kan - Rh antijenlerinin imnıünojenite farklılıklarını açıklar.
Gruplama - Rh (D) uyuşmazliğının gelişim mekanizmasını tanımlar,

Sistemİ önlenmesi için gerekenleri açıklar. i 2 10 13
- Rh antijenlerinin transfiizyon açısından önemini açıklar.
- Rh antijcnlcrinc bağlı gelişen hemolitik reaksiyonların ABO

antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonlardan
farkını açıklar.

- Rh (D) antijeni saptama testini yapar.
- RlıI(D) antiieni varvasvonları santaına ıestini vanar.
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Tablo ı.ı -devam
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini açıklar.
- Kell sİsteminİn antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikodarın önemini açıklar.

- MNS sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikodarın önemini açıklar.

- Lutheran sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
A80-Rb Dışı antikorların önemini açıklar i 2 5 8
Kan Gruplama - Lewİs sİsteminİn antijenlerini ve bu antijenlere karşı
Sistemleri antikorların önemini açıklar.

- Duffy sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikorların önemini açıklar.

- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerİnİn antijenlerini
saptama testlerini yapar.

- Antikor tarama testlerİnin tanımını yapar.
- Antikor tarama testlerinin amacını açıklar.
- Direkt antiglobulin testi sonucunu etkileyen hata
kaynaklarını açıklar.

- Alloantikor - Otoantikor tanımlannı yapar, farklarını açıklar.
- Alloantikor nedenlerini açıklar .
. Antikor tarama testlerinde kullanılan hücrelerin özelliklerini
açıklar.

- Antikor tarama testlerinin yapılışını anlatır.
Antikor Tarama - Antikor tanımlama testlerinin tanımını yapar, 2 5 20 27
ve Tanımlama - Antikor tanımlama testlerinin amacını açıklar,

- Klinik önemi olan antikorların özelliklerini açıklar.
- Antikor tarama ve tanımlama testleri için alınacak örneklerin
özelliklerini açıklar.

- Antikor tarama testlerini yapar.
- Antikor tanımlama testlerini yapar.
- Antikor tarama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Antikor tanımlama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Transfiizyon öncesi uygunluk testlerinin amacını açıklar.
- Transfıizyon öncesi uygunluk testleri için alınacak örneklerin
özelliklerini açıklar.

- Çapraz karşılaştırma testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma türlerini açıklar.
- Elüsyon testinin amacını açıklar.

Uygunluk - Adsorbsiyon testinin amacını açıklar. 2 5 20 27
Testleri - Nötralizayon testinin amacını açıklar.

- İnaktivasyon testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma [estinin nasıl yapıldığını açıklar.
- çapraz karşılaştırma testi yapar.
- Çapraz karsılastırma testinin sonucunu yorumlar.
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Tablo ı.ı -devam
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sık karşılaşılan

transfüzyon komplikasyonlarını açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara CMV bulaşışmm

nasıl önleneceğini açıklar.
- Hangi vakalara CMV (negatif) bileşen kullanması

gerektiğini açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak olan

Bağışıklık bileşenlerin ışınlanmasının gerekçesini açıklar.
Sistemi - Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak i i 3 5

Baskılanmış bileşenlerden hangisini ışınlanarak kullanılması gerektiğini
lIastalarda açıklar.

Transfüzyon - Bağışçı lökositlerinİn alıcıya etkilerini açıklar.
- Lökosit filtresi kullanım endikasyonlarını açıklar.
- Lökosit filtrasyonu uygulanmış bilcşcnlerin kalite

gereksinimlerini açıklar.
- Işınlama sonrası bileşenlerde oluşan değişimleri ve son
kullanma tarihi değişikliği gerekliliğini açıklar.

- Işın cihazıııı kullanarak ışınlama yapar.
- Lökosit filtrasvonu vanar.
- Dünya sağlık örh'Ülünün belirlediği şekli ilc Çok Acil-Acil-
Öncelikli kavramlarını açıklar.

- Aciliyet durumunda göre dcğerlendirildiğinde hangi
Acil Durumlarda durumda nasıl davranacağını açıklar.

Transfüzyon - Acil şartlarda; stokta ABO grubuna uygun eritrosit i ı 3 5
süspansiyonu bulunmuyor ise diğer grupların ABD uyum
önceliklerini açıklar.

- Acil şartlarda; stokta ABD grubuna uygun taze donmuş
plazma bulunmuyor ise diğer grupların ABD uyum
önceliklerini açıklar.

- Masiftransfuzyonun tanımını yapar.
Masif - Masiftransfıizyonda bileşen seçimi ilkelerini açıklar.

Transfüzyon - Masiftransfuzyon sonrası gelişebilecek metabolik i i 3 5
değişimleri açıklar.

- Masiftransftizyonun yan etkilerini acıklar.
- Transfıizyonla bulaşan mikroorganizmaları açıklar.
- Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin diğer bulaş
yollarını açıklar.

Transfüzyonla - Transmzyonla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini
Bulaşan açıklar.

Enfeksiyon - Pencere döneminin önemini açıklar. 2 i 3 6
Hastahkları - Bakterilerin kan bileşenlerine bulaş kaynaklarını açıklar.

- Transftizyon ile bakteriyel bulaşma şüphelenildiğinde
yapılması gerekenleri açıklar.

- Transftizyonla enfeksiyon bulasım azaltıcı önlemleri açıklar.
Yenidoğanda - Yenidoğanda çalışılan immünolojik testlerin farklılıklarını

İmmüno açıklar. i 2 5 8
hematolojik
Testler

- Eritrosit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
Transfüzyon - Taze donmuş kullanımı endikasyonlarını açıklar.

Endikas)'onlan - Trombosit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
ve Bileşen ~ Kriyopresipitat kullanımı endikasyanlarını açıklar. i 2 5 8

Seçimi - Özel hasta grubunda seçilecek kan bileşenlerinin
özelliklerini açıklar.

Pediatride - Pediatrik olgular için seçilecek bileşenlerin özelliklerini i 2 5 8
Transfün'on acıklar.
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Tablo i i -devam
- TransfUzyon reaksiyonların! tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonları tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesİ için yapılması

gerekenleri açıklar.
Transfüzyon - Akut hemolitik traosHizyon reaksiyonu bulgularını açıklar.

Reaksiyonları ve - TRAU'den kanınınayı açıklar.
Komplikasyon- - Trombesit konsantrelerine refrakterliği açıklar. 2 3 LO 15

ları - Transfüzyonun immünamodmatör etkilerini açıklar.
- Şüpheli ala.t transfı.izyon reaksiyonunu değerlendinneyi
açıklar.

- Akut herooliıik transfUzyon reaksiyonunda yapılması
oerekenleri aoıklar.

- 01010g bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Oıolog transfUzyon yöntemlerini açıklar.

Otolog ye - Otolog ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanma özeııiklerini
Yönlendirilmiş açıklar. i i 4 6
Transfüzyon - 01010g transfüzyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfüzyon dezavantajlarını açıklar.
- Otolo" transfiizvon kontrendikasvonlarım açıklar.

Kan - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin endikasyonlarını
Bileşenlerine açıklar
Uygulanan Ek - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin nasıl yapıldığını i 2 LO 13
İşlemler (Işın, açıklar.
Filtre, Yıkama) - Kan bileşenlerine uv"ulanan ek işlemleri vanar.

TOPLAM 20 3~ 126 180

IV. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezleri ile T"ınsfüz)'on Merkezlerinde
Dönüşümlü Olarak Yapılacak Konular

- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- İç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendirme kavramları

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri Için - Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 6 LO 17

Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.
- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar

- Ekipınan kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasvon tanımını vanar ve aşamaları açıklar.
- Hemovijilans kavramını açıklar.
- Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- Hemovijilans sisteminde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya, bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.

- Transfüzyon ilc ilgili istenmeyen reaksiyonlarını
derecelenmesini açıklar.

- Kanıta dayalı ilişkilendirme derecelerini açıklar.

Hemovijilans - BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
i 2 6 9- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış

şemasını açıklar.
- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili kan bağışçısı ile ilişkili

istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.
- Hastane düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
- Hastada istenmeyen reaksiyon bildirimi akış şemasını
açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu doldurur.
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Tablo ı.ı -devaın
- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması - Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genel
1 2 2 5

ve İdari l\le\'zuat özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanına

sürelerini açıklar
- Kan hizmet birimlerinin denetİm türlerini açıklar.

Kan Hizınet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlemesi - dokümanları açıklar. i 2 2 5
Denetlerneye - Denetimin temel esaslarını açıklar.

Hazırlık - Denetim bulgularının sınıflanmasında kuııanılan
terıninoloiivi acıklar.

Kalibras)'on - Kullandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.

Fa"liyelleri - Kullandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i 2 2 5
yapılmasını sağlar.

Kao - Şartname hazırlarMerkezlerinde
Knllanıl"n Araç

i 2 2 5ve Gereçler-
Şarlname
Hazırlama

TOPLAM 6 16 H ~6
GEl\'EL TOPLAM ~O 70 210 320

Tablo 1.2: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji- Onkoloji, Erişkin
Hematoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji Dışındaki Dalların Uzmanları için Progr"mm İçeriğinde
Ver Alan Konular ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedelleri ve Süreleri

SÜRE/SAAT

:: ~
;;L ~

KONU ÖGRENİM HEDEFİ ..ı ::
!!

;;".ı " ~..ı :: >. ::
"'" " ::>.;: -; c ~ot~ >. " Ö
fo- ::> <

ı. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğitim Konuları

- ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacıh~ı - ABO Kan gruplama sİstemİnİn antijenlerini keşfeden bilim
\'C, Transfüzyon adamlarını söyler. i O O i

Tarihçesi - Transftizyon uygunluk testlerİnİn tarihsel sürecini açıklar.
- Transftizyon ile bulaşan enfeksiyonların taranması ilc ilgili

tarihsel süreci açıklar.
- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sisteminin temel hücrelerini açıklar.

İmmünolojide - Antijen-İmmunojen-Antikor tanımını yapar.
Teınel - Antijeniteyi belirleyen özellikleri açıklar.

Kavramlar . Antijen ile karşılaşılrlığında antikor gelişim mekanizmasını i O O i
açıklar.

~Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar.
- Farklı antikor vapılarının özelliklerini acıklar.
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Tablo ı.ı - devam
- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

- Kan hizmet birimlerini görev ve kapasitelerine göre sınıflar.
Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
İçin Standartlar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. i O O i

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bilesenierinin kalite kontrolünü açıklar.

- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları
açtklar.

Kan Hizmet - Biyogüvenlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i
Biyogü\"enlik - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını

Esasları açtklar.
- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf
edileceğini açıklar.

- Kan bileşenlerinin nasıl imha edileceğini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
TOPLA~I 5 O O 5

Il. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterlerinin gerekçelerini
Bağışçı Kazanım açıklar.
Programları - Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar. 2 4 20 26

- Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar.
- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel
süreçleri açıklar.

- Bağışçı kazanımı için hedefkitleleri tanımlar.
- Formların nasıl doldurulacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara göre bağışcı deıierlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan cihazlan açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığını açıklar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun
süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

- FIebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması için
yapılması gerekenleri açıklar.

Flehotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini i 2 LO 13
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendinncsinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- istenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl
raparIanacağını açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesi yapar.
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Tablo 1.2 - devam
- Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini
açıklar.

- Mikrobiyolojik test yöntemlerini açıklar.
- ELISA, Hemaglutinasyon, immünokromatografık

yöntemlerin çalışma prensiplerini açıklar.
- Tarama test kiılerinin özelliklerini açıklar.

Mikrobiyolojik - Tarama test kitlerinde versiyon/jencrasyon kavramını
Tarama açıklar. 2 4 26 32

Yöntemleri - Kit seçiminde temel ilkeleri açıklar.
- Mikrobiyolojik tarama yöntemlerine acil durumlarda
yaklaşımı açıklar.

. Tarama test kitlerİnİn spesifik özelliklerini açıklar.
- Bağış sırasında alınan numunede tarama testlerinin

tamamlanarnaması durumunda izlenecek yolları açıklar.
- Tarama test sonuclarına i!öre karar akış semalarını açıklar.
- Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

Kan Bileşenleri gereken antikoagülan miktarını açıklar. i 2 16 19
Hazırlama - Kan bileşenİ hazırlama yöntemlerini açıklar.

- Her kan bileşeninin nası) hazırlandığını anlatır.
- Kan bilesenIerinin kalite kosuııarını acıklar.
- Kan bileşenlerinin saklanma koşuııarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i 2 6 9
Saklanmasıl - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşmması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipmanın nasıl kuııanılacağını

acıklar
- Her bir tarama testi için kullanılan doğrulama testlerini
açıklar.

Mikrobiyolojik - Doğrulama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
Doğrulama - Doğrulama test sonuçlarına göre karar akış şemalarını ı 2 LO 13

Testleri açıklar.
- Seropozitifbağışçının bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı seçim kriterleri açısından afcrez bağışçısı ile tam kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 4 20 25
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez işlemi komolikasvonları açıklar.
TOPLAM 9 20 108 137
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Tablo 1.2 - devam
lll. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan UygulaınaSl Transfüzyon Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABD Kan gruplama sisteminin antijenlerini sayar .
. ABD Kan Gruplama sisteminİn antikorlarını sayar.
- ABO antikarlarının özeııiklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tanımlar.
- Reverse gruplamayt tanımlar.
- ABO Kan gruplama sisteıninin diğer kan gruplama
sİstemlerİnden farkım açıklar.

- ABO Kan gruplama sİsteminİn kalıtımını açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Rcvcrsc gruplarna uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABO Kan açıklar. 2 4 26 32
Gruplama - Forward-Rcvcrsc gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algoritmaları açıklar.
- H antijeni ile ABO anıijenleri arası benzerliklfarklıkları
açıklar.

- ABO Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (A i,A2, A2B.vs)

- Yenidağan, erişkin ve ileri yaşta reverse gruplama
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gruplama yapar.
- ABO gruolarına göre bilesen seçimini açıklar.
- Rh sisteminin sınıflandırma sistemlerini açıklar.
- Rh (D) Antijeni varyasyon!arını açıklar.
- Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının

bağışçı ve alıcı için önemini açıklar.
Rh Kan - Rh antijenlerinin immünojenite farklılıklarını açıklar.
Gruplama - Rh (D) uyuşmazlığının gelişim mekanizmasını tanımlar,

Sistemi önlenmesi için gerekenleri açıklar. 1 2 12 15
- Rh antijenlerinin transftizyon açısından önemini açıklar.
- Rh antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonların ABO

antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonlardan
farkını açıklar.

- Rh (D) antijeni saptama testini yapar.
- Rh/(D) antijeni varvasvonları saptama testini vaoar.
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini açıklar.
- Kell sistemİnin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikodann önemini açıklar.
- MNS sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikodarın önemini açıklar.
- Lutlıcran sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

ABO-Rh Dışı antikorların önemini açıklar i 2 8 ii
Kan Gruplama - Lewis sisteminin antijenlerini ve bu antijenlerc karşı

Sistemleri antikorların önemini açıklar.
- Duffy sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikorlann önemini açıklar.
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin antijenlerini

santama testlerini vanar.
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Tablo ı.ı . devam
- Antikor tarama testlerinin tanımını yapar.
- Antikor tarama testlerinİn amacını açıklar.
- Direkt antiglobulin testi sonucunu etkileyen haıa
kaynaklarını açıklar.

- AlIcalıtikor - Otoantikor tanımlarını yapar, farklarını açıklar.
- AlIoalıtikor nedenlerini açıklar.
- Antikor tarama testlerİnde kullanılan hücrelerin özelliklerini
açıklar.

Antikor Tarama - Antikor tarama testlerinin yapılışım anlatır.
ve Tanımlama - Antikar tanımlama testlerinin tanımını yapar, 2 5 34 41

- Antikor tanımlama testlerinin amacını açıklar.
- Klinik önemi olan antikodarı" özelliklerini açıklar.
- Antikor tarama ve tanımlama testleri için alınacak örneklerin
özelliklerini açıklar.

- Antikor tarama testlerinİ yapar.
- Antikor tanımlama testlerini yapar.
- Anıikor tarama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Antikor tanımlama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin amacını açıklar.
- Transfüzyon öncesi uygunluk testleri için alınacak örneklerin

özelliklerini açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma türlerini açıklar.
- Elüsyon testinin amacını açıklar.

U)'gunluk - Adsorbsiyon testinin amacını açıklar. 2 5 40 47
Testleri . Nötralizayan testinin amacım açıklar.

- İnaktivasyon testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testinin nasıl yapıldığını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testi yapar .
. Ça;'raz karşılaştırma testinin sonucunu yorumlar .
. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sık karşılaşılan

transfüzyon komplikasyonlarını açıklar.
. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara CMV bulaşışının

nasıl önleneceğini açıklar.
- Hangi vakalara CMV (negatif) bileşen kullanması

gerektiğini açıklar .
. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak olan

Bağışıklık bileşenlerin ışınlanınasının gerekçesini açıklar.
Sistemi . Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak i i 8 10

Baskılanmış bileşenlerden hangisini ışınlanarak kullanılması gerektiğini
lIastalarda açıklar.

Transfüzyon - Bağışçı lökositlerinin alıcıya etkilerini açıklar.
- Lökosit filtresi kullanım endikasyonlarını açıklar.
- Lökosit filtrasyonu uygulanmış bileşenlerin kalite

gereksinimlerini açıklar.
- Işınlama sonrası bileşenlerde oluşan değişimleri ve son
kullanma tarihi değişikliği gereklilığini açıklar.

- Işın cihazıııı kullanarak ışınlama yapar.
. Lökosit filtrasvonu vanar .
. Dünya sağlık örgütünün belirlediği şekli ile Çok Acil.Acil.

Öncelikli kavramlarını açıklar.
- Aciliyet durumunda göre değerlendirildiğinde hangi

Acil Durumlarda durumda nasıl davranacağını açıklar.
Transfüzyon - Acil şartlarda; stokta ABD grubuna uygun eritrosit 1 i 3 5

süspansiyonu bulunmuyor ise diğer grupların ABD uyum
önceliklerini açıklar.

. Acil şartlarda; stokta ABO grubuna uygun taze donmuş
plazma bulunmuyor ise diğer grupların ABD uyum
önceliklerini acıklar.
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Tablo 1.2 - devam
- Masiftransftizyonun tanımın! yapar.

Masif - Masif transftizyonda bileşen seçimi ilkelerini açıklar.
Transfüzyon - Masif transfüzyon sonrası gelişebilecek metabolik i i 3 5

değişimleri açıklar.
- Masiftransfüzvonun van etkilerini aC'lklar.
- Transfüzyanla bulaşan mikroorganizmaları açıklar.
- Transfüzyanla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin diğer bulaş
yollarını açıklar.

Transfüzıonla - Transftizyanla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini
Bulaşan açıklar.

Enfeksi)'on - Pencere döneminin önemini açıklar. 2 i LO 13
Ilastahkları - Bakterilerin kan bileşenlerine bulaş kaynaklarını açıklar.

- Transfiizyon ile bakteriyel bulaşma şüphelenildiğinde
yapılması gerekenleri açıklar.

- Transftizvanıa enfeksiyon bulao::lUl azaltıcı önlemleri açıklar.
Yenirlağaııda - Yenidoğanda çalışılan immünolojik testlerin farklılıklarını

immüno açıklar. i 2 8 i i
hematolojik

Testler
- Eritrosit konsantresi kullanımı endikasyonlarını açıklar.

Transfüzyon - Taze donmuş kullanımı endikasyonlarını açıklar.
Endikasyonları - Trombosİt konsantresi kullanımı endikasyonlarını açıklar.

ve Bileşen - Kriyopresipitat kuııanımı endikasyonlarını açıklar. i 2 16 19
Seçimi - Özel hasta grubunda seçilecek kan bileşenlerinin

özelliklerini acıklar.
Pediatride - Pediatrik olgular için seçilecek bileşenlerin özelliklerini i 2 8 i i

Transfüzvon acıklar.
- TransfUzyon reaksiyonlarını tanımlar.
- Transftizyon komplibsyonları tanımlar.
- Transfı.izyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması

gerekenleri açıklar.
Transfüzyon - Akut hemolitik transfıizyon reaksiyonu bulgularını açıklar.

Reaksiyonları ve - TRALI'den korunmayı açıklar.
Komplikasyon- - Trombosit konsantreıcrine refrakterliği açıklar. 2 3 20 25

ları - TransfUzyonun immünomodülatör etkilerini açıklar.
- Şüpheli akut transftizyon reaksiyonunu değerlendirmeyi
açıklar.

- Akut hemolitik transfUzyon reaksiyonunda yapılması
l!erekenleri açıklar.

- Otolog bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transfüzyon yöntemlerini açıklar.

Otolog ve - Otolog ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanma özelliklerini
Yönlendiriimiş açıklar. i i 6 8
Transfüzyon - Otolog transftizyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfiizyon dezavantajlarını açıklar.
- Otolo; transfüzvon kontrendikasvonlarını acıklar.

Kan - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin endikasyonlarını
Bileşenlerine açıklar

Uygulanan Ek - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin nasıl yapıldığını i 2 20 23
İşlemler (Işın, açıklar.
Filtre, Yıkama \ - Kan bilesenleri"e uwulanan ek işlemleri vanar.

TOPLAM 20 34 222 276
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Tablo 1.2 - devam

LV.GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezleri ile Transfüzyon Merkezlerinde
Dönüşümlü Olarak Yapılacak Konular

- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemlerİ ve ekipmanı açıklar.
- iç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendirme kavramlan

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri İçin - Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 6 12 19
Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.

- Tekrarlanabilidik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar

- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasvon tanımını vanar ve asamaları aetklar.
- Ilemovijilans kavramını açıklar.
- Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- TransfUzyon ile ilgili istenmeyen reaksiyonlarını
derecelenmesİni açıklar.

- Hastadan bağışçıya. bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.
- Kanıta dayalı ilişkilendirmc derecelerini açıklar.
- BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.

Hemo",ijilans - Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış i 2 12 15
şemasını açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili kan bağışçısı ile ilişkili
istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.

- Hastane düzeyinde hcmovijilans organizasyonunu açıklar.
- Hastada istenmeyen reaksiyon bildirimi akış şemasını
açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu dnldurur.

- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması - Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genel
i 2 4 7

ve İdari i\1evzuat özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanma
sürelerini açıklar

- Kan hizmet birimlerinin denetim türlerini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlernesi - dokümanları açıklar. i 2 4 7
Denetlerneye - Denetimin (emel esaslarını açıklar.
Hazırlık - Denetim bulgularının sınıflanmasında kullanılan

terminoloiivi açıklar.

Kalibrasyon - Kullandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.
- Kullandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i 2 4 7Faaliyetleri vanılmasını sağlar.

Kan - Şartname hazırlari\lerkezlerinde
Kullanılan Araç i 2 4 7ve Gereçler.

Şartname
Hazırlama

TOPLAM 6 16 40 62
GENEL TOI'LA:\1 40 70 370 480
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Tablo 1.3: Kan Bağış Merkezinde çalışacak Pratisyen Hekimler için Programın İçeriğinde Yer Alan

Konular ile Her Bir Konuya Ai! Öğrenim Hedefleri ve Süreleri

SÜRE/SAAT

= ~
i;i ~

KONU ÖGRENİM HEDEFİ E '" ;;
"";6'.t ';; :;
'" E e.o~ E'" ~ ::;ı.~ -= ~

e.o = Q.c "" ;.. < c
f- ::;ı f-

ı. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğitim Konuları

- ADO Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacılığı - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
ve Transfüzyon adamlarını söyler. i O O i

Tarihçesi - Transftizyon uygunluk testlerİnin tarihsel sürecini açıklar.
- Transruzyon ile bulaşan enfeksiyonların taranması ile ilgili
tarihsel süreci açıklar.

- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sisteminİn temel hücrelerinİ açıklar.

immünalajide - Antijen~immunojen-Antikor tanımı m yapar.
Temel - Antijeniteyi belirleyen özelliklerİ açıklar.

Kavramlar - Antijen ile karşılaştıdığında antikor gelişim mekanizmasını i O O i
açıklar.

- Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar.
- Farklı anlikor vaoılarımn özelliklerini acıklar.

Transfüzyonla - Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmaları açıklar.
Bulaşan - Transftizyonla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini

Enfeksiyon açıklar. i O O i
Hastalıkları - Pencere döneminin önemini açıklar.

- Bakterilerin kan bilesenIerine bulaş kaynaklarını açıklar.
Transfüzyon - Transftizyon reaksiyonlarını tanımlar.

Reaksiyonları ve - Transfüzyon komplikasyonları tanımlar.
Komplikasyon- - Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması i O O i

ları gerekenleri açıklar.
- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
Için Standartlar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. i O O i

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite kontrolünü açıklar.

- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
İçin Standartlar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. ı O O i

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kaliıe gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite kontrolünü açıklar.

lS



Tablo 1.3 - devam
- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları
açıklar.

Kan Hizmet - Biyogüvcnlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i
Biyogüvenlik - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını

Esasları açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf
edileceğini açıklar.

- Kan bileşenlerinin nasıl imha edileceğini açıklar .
Kan Hizmet . Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
ABO-Rh Dışı - ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini sayar.
Kan Gruplama i O O i

Sistemleri

Kalibrasyon
- Kullandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.
. Kullandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i O O i

Faaliyetleri
vapılmasını sağlar.

TOPLAM 9 O O 9

II. GRUP - U)"gulamali Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterlerinin gerekçelerini
Bağışçı Kazanım açıklar.
Programları - Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar. 3 6 40 49

- Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar.
- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel
süreçleri açıklar.

- Bağışçı kazanım! için hedefkitleleri tanımlar.
- Formların nasıl doldurulacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara göre bağıscı değerlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan cihazları açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığını açıklar.
- ideal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun
süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

- Flebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması için
yapılması gerekenleri açıklar.

Flcbotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini ı 3 6 LO
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- İstenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl
raporlanacağını açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesi yapar.
Mikrobiyolojik - Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini

Tarama açıklar. i i O 2
Yöntemleri - Mikrobiyolojik test yöntemlerini açıklar.
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Tablo 1.3 - devam
- Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

Kan Bileşenleri gereken antikoagülan miktarını açıklar. i 4 14 19
Hazırlama - Kan bileşenİ hazırlama yöntemlerini açıklar.

- Her kan bileşeninin nasıl hazırlandığını anlatır.
- Kan bileşenlerinin kalite kosuııarını açıklar.
- Kan bileşenlerinin saklanına koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kuııanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i i 5 7
Saklanması i - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşınması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipmanın nasıl kullanılacağını

açıklar
- Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ile tam kan
bağışçısı arasında farklı !ıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler ile hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ilc bileşen hazırlanmasında iki bağış arası 1 3 15 19
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez işlemi komplikasyonları açıklar.
- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- İç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendirme kavramları

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri İçin - Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 2 5 8
Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.

- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar

- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasyon tanımını yapar ve aşamaları açıklar.
- Hcmovijilans kavramını açıklar .
• Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- HemovijHans sistemİnde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya, bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.

- TransfUzyon ile ilgili istenmeyen reaksiyonların
Hemovijilans derecelenmesini açıklar. i 2 5 8

- Kanıta dayalı i1işkilendirme derecelerini açıklar.
- BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış
şemasını açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ilc ilgili kan bağışçısı ile ilişkili
istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.

- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması
- Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genci

i i 3 5
ve İdari Mevzuat

özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanına
sürelerini acıklar

- Kan hizmet birimlerinin denetim türlerini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlernesi - dokümanları açıklar. i i 3 5
Denetlemeye - Denetimin temel esaslarını açıklar.
Hazırlık - Denetim bulgularının sınıllanmasında kullanılan

terıninolojiyi açıklar.
TOPLAM 12 24 96 132

20



Tablo 1.3 - devam
III. GRUP - Uygulamalı Eğilim ilc Alan Uygulaması Transfüzyon Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini sayar.
- ABD Kan Gruplarna sisteminin antikorlarını sayar.
- ABD antikodarımn özelliklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tammlar.
- Reverse gruplamayı tanımlar.
- ABD Kan gruplama sisteminin diğer kan gruplama
sİstemlerİnden farkını açıklar.

- ABD Kan gruplarna sisteminİn kalıtımmı açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Rcvcrsc gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABOKan açıklar. 2 2 9 13
Gruplama - Forward-Rcvcrsc gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algaritmaları açıklar.
- H antijeni ile ABD antijenleri arası bcnzerliklfarklıkları
açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (AI, A2, A2B.vs)

- Yenidoğan, erişkin ve ileri yaşta reverse gruplama
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tammlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gmolama yaoar.

Rh Kan - Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının
Gruplama bağışçı ve alıcı için önemini açıklar. 1 i 3 5

Sistemi - Rh (D) antijeni saptama testini yapar.
- RhI(D) antiieni varvasvonları saPlama testini vaDar.
- Otolog bağışçımn seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transflizyon yöntemlerini açıklar.

Ololog ve - Otolog ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanına özelliklerini
Yönlendiriimiş açıklar. ı o i 2
Transfüzyon - Otolog transflizyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfüzyon dezavantajlannı açıklar.
- Otolog transfıizyon kontrendikasyonlarım açıklar.

TOPLAM 4 3 13 20
GENEL TOPLAM 25 27 109 161
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Tablo 1.4: Transftizyon Merkezinde çalışacak Pratisyen Hekimler için Programın İçeriğinde Yer Alan
Konular ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedefleri ve Süreleri
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ı. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğitim Konuları

- ABD Kan gruplama sisteminİn antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacıhğı - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
ve Transfüzyon adamlarını söyler. ı o o i

Tarihçesi - Transfüzyon uygunluk testlerinin tarihsel sürecini açıklar.
- Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonların taranması ile ilgili

tarihsel süreci açıklar.
- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sİsteminİn temel hücrelerini açıklar.

İmmünolojide - Antijen-immunojen-Antikor tanımını yapar.
Temel - Antijeniteyi belirleyen özellikleri açıklar.

Kavramlar - Antijen ilc karşılaşıldığında antikor gelişim mekanizmasını ı o o i
açıklar.

- Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar.
- Farklı antikor yapılarının özelliklerini açıklar.
- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

~ Kan hizmet birimlerini görev ve kapasitelerine göre sınıflar.
Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
İçin Standartlar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. i O O i

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite kontrolünü açıklar.

- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
~ Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları
açıklar.

Kan Hizmet - Biyogüvenlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i
Biyogüvenlik - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını

Esasları açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf

edileceğini açıklar.
- Kan bileşenlerinin nasıl imha edileceğini açıklar.

Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
TOPLAM 5 O O 5
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Tablo 1.4 - devam
II. GRUP - Uygulamalı Eğitim ilc Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterlerinin gerekçelerini
Bağışçı Kazanım açıklar.

Programları - Farklı bağış türleri içİn iki bağış arası süreleri sayar. 2 4 20 26
- Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar.
- Ret edilen bağışçı bilgilendirrnesi için gereken temel

süreçleri açıklar.
- Bağışçı kazanım! için hedef kitleleri tanımlar.
- Formlarınnasıl doldurulacağını bağışçıya açıklar .
. Formlara göre bağıseı değerlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özeııiklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan cihazları açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomİ bölgesinin hazırlığını açıklar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun
süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

- Flebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması için
yapılması gerekenleri açıklar.

Flebatanıi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini i 2 LO 13
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- İstenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl

raporlanacağını açıklar.
- Bağıs sonrası bağıscı bilgilendirmesi vaoar.
- Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini
açıklar.

- Mikrobiyolojik lest yöntemlerini açıklar.
- ELISA, Hemaglutinasyon, immünokromatografık

yöntemlerin çalışma prensiplerini açıklar.
- Tarama test kitlerinin özelliklerini açıklar.

Mikrobiyolojik - Tarama test kitlerinde versiyon/jenerasyon kavramını
Tarama açıklar. 2 4 26 32

Yöntemleri - Kit seçiminde temel ilkeleri açıklar.
- Mikrobiyolojik tarama yöntemlerine acil durumlarda

yaklaşımı açıklar.
- Tarama test kitlerinin spesifik özelliklerini açıklar.
- Bağış sırasında alınan numunede tarama testlerinin

tamamlanamaması durumunda izlenecek yol
- Tarama test sonuçlarına göre karar akış şemalarını açıklar.
- Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

Kan Bileşenleri gereken antikoagülan miktarını açıklar. i 2 16 19
Haıırlama - Kan bileşeni hazırlama yöntemlerini açıklar.

- Her kan bileşeninin nasıl hazırlandığını anlatır.
- Kan bilesenierinin kalite koşullanııı acıklar.
- Kan bileşenlerinin saklanma koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i 2 6 9
Saklanması i - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşınması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipmanın nasıl kuııanılacağını

açıklar
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Tablo 1.4 - devaın
- Her bir tarama testi için kullanılan doğrularna testlerini
açıklar.

Mikrobiyolojik - Doğrulama test kitlerİnin özelliklerini açıklar.
Doğrulama - Doğrulama test sonuçlarına göre karar akış şemalarını i 2 LO 13

Testleri açıklar.
- Seropozitifbağışçınm bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

. Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ile tam kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 4 20 25
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez i,leıni koınnlikasvonları aeıklar.
TOPLAM 9 20 108 137

ııı.GRUP - Uygulamalı Eğilim ilc Alan Uygulaması Transfüzyon Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini sayar.
- ABO Kan Gruplama sisteminin antikorlarını sayar.
- ABD antikorlarının özelliklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tanımlar.
- Reverse gruplamayı tanımlar.
- ABD Kan gruplama sisteminin diğer kan gruplama
sistemlerinden farkını açıklar.

- ABD Kan gruplama sisteminin kalıtımını açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Reverse gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABO Kan açıklar. 2 4 26 32
Gruplama - Forward-Reverse gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algoritmaları açıklar.
- H antijeni ile ABO antijenleri arası bcnzerliklfarkIıkları
açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (AI, A2, A2B.vs)

- Yenidoğan, erişkin ve ileri yaşta reverse gruplama
farklılıkların! açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gruplama yapar.
- ABD (lrunlarına ıyöre bile"en scriminİ acıklar.
- Rh sisteminin sınıflandırma sistemlerini açıklar.
- Rb (D) Antijeni varyasyonlarını açıklar.
- Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının

bağışçı ve alıcı için önemini açıklar.
Rh Kan - Rh antijenlerinin iınmünojcnitc farklılıklarını açıklar.

Gruplama - Rh (D) uyuşmazlığının gelişim mekanizmasını tanımlar,
Sistemi önlenmesi için gerekenleri açıklar. i 2 12 15

- Rh antijenlerinin transfiizyon açısından önemini açıklar.
- Rh antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonların ABD

antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonlardan
farkını açıklar.

- Rh (D) antijeni saptanıa testini yapar.
- RhliD) antiieni varvasvonları sanlaına testini vaDar.
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Tablo 1.4 - devam
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini açıklar.
- Kell sİsteminİn antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikerların önemini açıklar.

- MNS sİsteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikorların önemini açıklar.

- Lutheran sistemİnİn antijenlerini ve bu antijenlcrc karşı
ABO-Rh D.ş. antikorların önemini açıklar i 2 8 IL
Kan Gruplama - Lewis sİstemİnin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
Sistemleri antikorları" önemini açıklar.

- Duffy sisteminİn antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikorların önemini açıklar.

- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemIerİnin antijenlerini
saptama testlerİni yapar.

- Antikor tarama testlerinin tanımın! yapar.
- Antikor tarama testlerinin amacını açıklar.
- Direkt antiglobulin testi sonucunu etkileyen hata
kaynaklarını açıklar.

- Allaantikor - Otoantikor tanımlarını yapar, farklarını açıklar.
- Allaantikor nedenlerini açıklar.
- Antikor tarama testlerinde kullanılan hücrelerİn özelliklerini
açıklar.

Antikor Tarama - Antikor tarama testlerinin yapılIşını anlatır.
Ye Tanımlama - Antikor tanımlama testlerinin tanımını yapar, 2 5 34 41

- Antikor tanımlama testlerinin amacım açıklar,
- Klinik önemi olan antikorların özelliklerini açıklar.
- Antikor tarama ve tanımlama testleri için alınacak örneklerin
özeııiklerini açıklar.

- Antikor tarama testlerİ ni yapar.
- Antikor tanımlama testlerini yapar.
- Antikor tarama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Antikor tanımlama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Transmzyon öncesi uygunluk testlerinin amacını açıklar.
- Transftizyon öncesi uygunluk testleri için alınacak örneklerin
özeııiklerini açıklar.

- Çapraz karşılaştırma testinİn amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma türlerini açıklar.
- Elüsyon testinin amacını açıklar.

Uygunluk - Adsorbsiyon testinin amacını açıklar. 2 5 40 47
Testleri - NötraIizayon testinin amacını açıklar.

- inaktivasyon testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testin;n nasıl yapıldığını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testi yapar.
- Çapraz karşılaştırma testinin sonucunu yorumlar.
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Tablo lA - devam
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sık karşılaşılan

transftizyon komplikasyonlarını açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara CMV bulaşışının

nasıl önleneceğini açıklar.
- Hangi vakalara CMV (negatif) bileşen kullanması

gerektiğini açıklar,
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak olan

Bağışıklık bileşenlerin ışınlanmasının gerekçesini açıklar.
Sistemi - Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak i i 8 LO

Baskılanmış bileşenlerden hangisini ışınlanarak kullanılması gerektiğini
Hastalarda açıklar.

Transfüz)'on - Bağışçı lökositlerinin alıcıya etkilerini açıklar.
- Lökosit filtresi kullanım endikasyanlarını açıklar.
- Lökosit fıItrasyonu uygulanmış bileşenlerin kalite

gereksinimlerini açıklar.
- Işınlama sonrası bileşenlerde oluşan değişimleri ve son
kullanma tarihi değişikliği gerekliliğini açıklar.

- Işın cihaım! kullanarak ışınlama yapar.
- Lökosit filtrasvonu vapar.
- Dünya sağlık örgütünün belirlediği şekli ile Çok Acil-Acil-

Öncelikli kavramlarını açıklar.
- Aciliyet duruınunda göre değerlendirildiğinde hangi

Acil Durumlarda durumda nasıl davranacağını açıklar.
Transfüzyon - Acil şartlarda; stokta ABO grubuna uygun eritrosit i i 3 5

süspansiyonu bulunmuyor ise diğer grupların ABO uyum
önceliklerini açıklar.

- Acil şartlarda; stokta ABD grubuna uygun taze donmuş
plazma bulunmuyor ise diğer grupların ABO uyum
önceliklerini acıklar.

- Masif transfüzyonun tanımını yapar.
Masif - Masif transfiizyonda bileşen seçimi ilkelerini açıklar.

Transfüzyon - Masiftransfiizyon sonrası gelişcbilecek metabolik i i 3 5
değişimleri açıklar.

- Masiftransfıizyonun yan etkilerini açıklar.
- Transmzyonla bulaşan mikroorganizmaları açıklar.
- Transfiizyonla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin diğer bulaş
yollarını açıklar.

Transfüzyonla - Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini
Bulaşan açıklar.

Enfeksiyon - Pencere döneminin önemini açıklar. 2 i LO 13
Hastalıkları - Bakterilerin kan bileşenlerine bulaş kaynaklarını açıklar.

- Transfüzyon ile bakteriyel bulaşma şüphelenildiğinde
yapılması gerekenleri açıklar.

- Transfuzvonla enfeksiyon bulaşını azaltıcı önlcmleri açıklar.
Yenidoğanda - Yenidoğanda çalışılan immünolojik testlerin farklılıklarını

İmmüno açıklar. ı 2 8 i i
hematolojik
Testler

- Eritrosit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
Transfüzyon - Taze donmuş kullanımı endikasyanlarını açıklar.

Endikasyonları - Trombasit kansantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
ve Bileşen - Kriyopresipitat kullanımı endikasyanlarını açıklar. i 2 16 19

Seçimi - Özel hasta grubunda scçilecek kan bileşenlerinin
özelliklerini açıklar.

Pediatride - Pediatrik olgular için seçilecek bileşenlerin özelliklerini ı 2 8 II
Transfüzyon açıklar.
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Tablo 1.4 - devam
- Transfüzyon reaksiyonlarını tanımlar.
- Transftizyon komplikasyonları tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesİ için yapılması
gerekenleri açıklar.

Transfüzyon • Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu bulgularını açıklar.
Reaksiyonları ve - TRALI'den korunmayı açıklar.
Komplikasyon- - Trombasit konsantrelerine rcfrakterliği açıklar. 2 3 20 25

ları ~Transfüzyonun immünomodülatör etkilerini açıklar.
- Şüpheli akut transftizyon reaksiyonunu değerlendirıneyi
açıklar.

- Akut hemolitik transfUzyon reaksiyonunda yapılması
"erekenleri açıklar.

- Otolog bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transftizyon yöntemlerini açıklar.

Otolog ve - Otolog ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanma özelliklerini
Yönlendirilmiş açıklar. i i 6 8
Transfüz)'on - Otolog transflizyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfiizyon dezavantajlarını açıklar.
- Otolog transmzvon konlrendikasvnnlarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin endikasyonlarını
Bileşenlerine açıklar
Uygulanan Ek - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin nasıl yapıldığını i 2 20 23
İşlemler (Işm, açıklar.
Filtre, Yıkama) - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemleri yapar.

TOPLAM 20 34 222 276
LV.GRUP - Uygulamalı Eğitim ilc Alan Uygulaması 8ölge Kan Merkezleri ilc Transfüzyon Merkezlerinde
Dönüşümlü Olarak Yapılacak Konular

- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ilc ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- İç kalite kontrol. iç ve dış kalite değerlendirme kavramları

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri İçin - Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 6 12 19
Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.

- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar

- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasyon tanımını yapar ve aşamaları açıklar.
- Hernovijilans kavramını açıklar.
- Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- Hemovijilans sisteminde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya, bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.

- Transflizyon ile ilgili istenmeyen reaksiyonlarını
derecelenmcsil1i açıklar.

- Kanıta dayalı ilişkilendirme derecelerini açıklar.

lIemo"ijilal1s
- BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.

i 2 12 15- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış
şemasını açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili kan bağışçısı ile ilişkili
istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.

- Hastane düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
- Hastada istenmeyen reaksiyon bildirimi akış şemasını
açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu doldurur.
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Tablo 1.4 - devam
- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması
- Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genel ı 2 4 7
ve İdari l\levzuat

özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanma

sürelerini açıklar
- Kan hizmet birimlerinin denetİm türlerini açıklar.

Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlernesi - dokümanları açıklar. i 2 4 7
Denetlerneye - Denetimin temel csaslannı açıklar.
ııazırhk - Denetim bulgularının sınıflanmasında kullanılan

lerminolojiyi açıklar.

Kalibrasyon - Kuııandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.
- Kuııandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i 2 4 7Faaliyetleri vapllmaSlnı sağlar.

Kan - Şartname hazırlar
i\lerkezlerinde
Kullanılan Araç

i 2 4 7ve Gereçler-
Şartname
Hazırlama

TOPLAM 6 16 40 62

GEl'\EL TOPLAM 40 70 370 480

Tablo 1.5: Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olacak Pratisyen Hekimler için Programın İçeriğinde Ver
Alan Konular ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedefleri ve Süreleri

SÜRE/SAAT

.~ ;;;
;~ "KONU ÖGRENİM HEDEFİ .~ o.ı E

"i:iı ~ :;
'" e<= ;., E.:< ..:ı =ı.~ ~ "= c.o "" ;., ::;;: c
f- =ı f-

ı. GRUP - U).gulanıaSl Olmayan Teorik Eğitim Konulan

- ABD Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacılığı - ABD Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
ve Transfüzyon adamlarını söyler. i O O i

Tarihçesi - Transfüzyon uygunluk testlerinin tarihsel sürecini açıklar.
- Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonların taranması ile ilgili

tarihsel süreci açıklar.
- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sisteminin temel hücrelerini açıklar.

immünolojide - Antijen-İmmunojen-Aotikor tanımını yapar.
Temel - Antijeniteyi belirleyen özellikleri açıklar.

Ka'Hamlar - Antijen ile karşılaşıldığında antikor gelişim mekanizmasını i O O i
açıklar.

- Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörlerİ açıklar.
- Farklı anıikar vapılarının özelliklerini açıklar.
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Tablo 1.5 - devam
- Kan hizmet birimi sorumlularının standartlarını açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

- Kan hizmet birimlerini görev ve kapasitelerine göre sınıflar .
Kan Hizmetleri • Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
İçin Standartlar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. i O O i

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlaea göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlaca göre kan
bilesenierinin kalite kontrolünü acıklar.

- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları
açıklar.

Kan Hizmet - Biyogüvenlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i
Biyogüvenlik - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını
Esasları açıklar.

- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf
edileceğini açıklar.

- Kan bilesenIerinin nasıl imha edileceğini acıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanlann
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
TOPLAM 5 O O 5

II. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlcrini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve gcçici ret kriterlerinin gerekçelerini
Bağışçı Kazanım açıklar.
Programları - Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar. 2 4 100 106

- Bağışçı ret edilince yapılınası gerekenleri işlemleri açıklar.
- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel
süreçleri açıklar.

- Bağışçı kazanımı için hedef kitleleri tanımlar.
- Formların nasıl doldurulacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara göre bağışçı değerlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kuııanılan cihazlan açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığım açıklar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun
süren bağış kanlan ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

- Flebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması için
yapılması gerekenleri açıklar.

Flcbotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini ı 2 40 43
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- Flebotobi yapar.
- İstenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl
raporlanacağını açıklar .

• Bağış sonrası bağışçı bil~ilendinnesi vapar.
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Tablo 1.5 - devam
- Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini
açıklar.

- Mikrobiyolojik test yöntemlerini açıklar.
- ELISA, Hemaglutinasyon, immünokromatografık

yöntemlerin çalışma prensiplerini açıklar.
- Tarama test kitlcrinin özelliklerini açıklar.

Mikrobi)'olojik - Tarama test kitlerinde versiyon/jencrasyon kavramını
Tarama açıklar. 2 4 30 36

Yöntemleri - Kit seçiminde temel ilkeleri açıklar.
- Mikrobiyolojik tarama yöntemlerine acil durumlarda
yaklaşımı açıklar.

- Tarama test kitlerİnİn spesifik özelliklerini açıklar.
- Bağış sırasında alman numunede tarama testlerinin

tamamlanarnaması durumunda izlenecek yolları sayar.
- Tarama test sonuçlarına vöre karar akış şemalarını açıklar.
- Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

gereken antikoagülan miktarını açıklar.
Kan Bileşenleri - Kan bileşen i hazırlama yöntemlerini açıklar. ı 2 80 83

Ilazırlama - Kan bileşenlerini hazırlar.
- Kan bileşenlerini etiketler.
- Her kan bileşeninin nasıl hazırlandığını anlatır.
- Kan bileşenlerinin kalite koşuııarını açıklar.
- Kan bileşenlerinin saklanma koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazlann nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i 2 20 23
Saklanmasıl - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşınması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipmanın nasıl kullanılacağını

acıklar
- Her bir tarama testi için kullanılan doğrulama testlerini
açıklar.

Mikrobiyolojik - Doğrulama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
Doğrulama - Doğrulama test sonuçlarına göre karar akış şemalarım i 2 LO 13
Testleri açıklar.

- Scropozitif bağışçımn bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
acıklar.

- Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ile tam kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 8 89 89
süreleri açİklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez islemi komolikasvonları açıklar.
TOPLAM 9 24 360 393
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Tablo LS - devam
III. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Trausfüzyou Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABD Kan gruplama sİstemİnin antijenlerini sayar.
- ABD Kan Gruplama sisteminin antikodarını sayar.
- ABO antikorlarımn özeııiklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tanımlar.
- Reverse gruplamayı tanımlar.
- ABD Kan gruplama sİstemİnin diğer kan gruplama
sistemlerinden farkım açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemİnİn kalıtımını açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Rcvcrsc gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABO Kan açıklar. 2 4 50 56
Gruplama - Forward-Rcvcrsc gruplama uygunsuzluklan ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algorilmaları açıklar.
- H antijeni ile ABO antijenleri arası benzerliklfarklıkları
açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (Al, A2, A2B.vs)

- Yenidoğan. erişkin ve ileri yaşta reveesc gruplama
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gruplama yapar.
- ABO gruolarına göre bileşen seçimini açıklar.
- Rh sisteminin sınıflandırma sistemlerini açıklar.
- Rh (D) Antijeni varyasyonlarım açıklar.
- Rh (D) antijen i varyasyonlarının doğru tanımlanmasının

bağışçı ve alıcı için önemini açıklar.
Rh Kan - Rh antijenlerinin immünojcnite farklılıklarını açıklar.
Gruplama - Rh (D) uyuşmazlığının gelişim mekanizmasını tanımlar,

Sistemi önlenmesi için gerekenleri açıklar. i 2 24 27
- Rh antijenlerinin transftizyon açısından önemini açıklar.
- Rh antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonların ABO

antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonlardan
farkını açıklar.

- Rh (D) antijeni saptama testini yapar.
- Rh/(D) antiieni varvasvonları saolama testini vaoar.
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini açıklar.
- Kell sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikorların önemini açıklar.
- MNS sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikorların önemini açıklar.
- Lutheran sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

ABO-Rh Dışı antikorlann önemini açıklar i 2 10 13
Kan Gruplama - Lewis sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

Sistemleri antikorların önemini açıklar.
- Duffy sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı

antikorların önemini açıklar.
- ABO-Rh dışı kan gruplarna sistemlerinin antijenlerini
saptama testlerini yapar.
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Tablo LS - devam
- Antikor tarama testlerinİn tanımın! yapar.
- Antikor tarama testlerİnİn amacım açıklar.
- Direkt antiglobulin testi sonucunu etkileyen haıa
kaynaklarını açıklar.

- Alloantikor - Oıcantikor tanımlarını yapar, farklarını açıklar.
- Alloanıikar nedenlerini açıklar.
- Antikor tarama testlerİnde kullanılan hücrelerin özelliklerini
açıklar.

Antikor Tarama - Antikor tarama testlerinin yapılışını anlatır.
\'CTaDlmlama . Antikor tanımlama testlerİnİn tanımın! yapar, 2 5 40 47

- Antikor tanımlama testlerjnin amacını açıklar,
- Klinik önemi olan antikorların özelliklerini açıklar.
- Antikor tarama ve tanımlama testleri için alınacak örneklerin
özelljklerjni açıklar .

. Antikor tarama testlerini yapar.
- Antikor tanımlama testlerini yapar.
- Antikor tarama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Antikor tanımlama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin amacını açıklar.
- Transfüzyon öncesi uygunluk testleri için alınacak

Uygunluk örneklerin özelliklerini açıklar.
Testleri - Çapraz karşılaştırma testinin amacım açıklar. 2 3 20 25

- Çapraz karşılaştırma !Ürlerjni açıklar.
- Elüsyon testİnin amacını açıklar.
~ Adsorbsiyon testinin amacını açıklar.
- ÇaDraz karsılaştırma testinin nasıl vaoıldı"ını açıklar.
- Bağışıklık sjstemi baskılanmış hastalarda sık karşılaşılan

transfiizyon komplikasyonlarını açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara CMV bulaşışının

nasıl önleneceğini açıklar.
- Hangj vakalara CMV (negatif) bileşen kuııanması

gerektiğini açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak olan

Bağışıklık bileşenlerin ışınlanmasının gerekçesini açıklar.
Sistemi - Bağışıklık sjstemj baskılanmış hastalarda kuııanılacak i i 8 \o

Baskılanmış bileşenlerden hangisini ışınlanarak kullanılması gerektiğini
Hastalarda açıklar.

Transfüzyon - Bağışçı lökositlerinin alıcıya etkilerini açıklar.
- Lökosit filtresi kullanım endikasyonlarını açıklar.
- Lökosjt filtrasyonu uygulanmış bjleşenlerin kalite

gereksinimlerini açıklar.
- Işınlama sonrası bileşenlerde oluşan değişimleri ve son

kuııanma tarihi değişikliği gerekliliğini açıklar.
- Işın cihazını kuııanarak ışınlama yapar.
- Lökosit filtrasvonu vaDar.
- Dünya sağlık örgütünün belirlediği şekli ile Çok Acil-Acil-

Öncelikli kavramlarını açıklar.
- Aciliyet durumunda göre değerlendirildiğinde hangi

Acil Durumlarda durumda nasıl davranacağını açıklar.
Transfüz)'on - Acil şartlarda; stokta ABO grubuna uygun eritrosit i i 3 5

süspansiyonu bulunmuyor ise diğer grupların ABO uyum
önceliklerini açıklar.

- Acil şartlarda; stokta ABO grubuna uygun taze donmuş
plazma bulunmuyor ise diğer grupların ABO uyum
önceliklerinİ acıklar.

- Masif transflizyonun tanımını yapar.
Masjf - MasiftransfUzyonda bileşen seçimi ilkelerini açıklar.

Transfüzyon - Masif transfüzyon sonrası gelişcbilecek metabolik i i 3 5
değişimleri açıklar.

- Masiftransflizvonun van etkilerini acıklar.
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Tablo LS - devam
- Transflizyoola bulaşan mikroorganizmaları açıklar.
- Transfüzyon!a bulaşan enfeksiyon etkenlerinin diğer bul aş
yollarını açıklar.

Transfüzyonla - Transfuzyonla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini
Bulaşan açıklar.

Enfeksi)'on - Pencere döneminin önemini açıklar. 2 2 LO 14
Hastalıkları - Bakterilerin kan bileşenlerine bulaş kaynaklarını açıklar.

- Transftizyon ile bakteriyel bulaşma şüphelenildiğinde
yapılması gerekenleri açıklar.

- Transfüzyon!a enfeksiyon bulasım azaltıcı önlemleri acıklar.
Yenidoğanda - Yenidoğanda çalışılan immünolojik testlerin farklılıklarını

İmmüno açıklar. i 2 8 ii
hematolojik
TestIer

- Eritrosit konsantresi kullanımı cndikasyonlarını açıklar.
Transfüzyon - Taze donmuş kullanımı endikasyanlarını açıklar.
Endikasyonları - Trombosit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.

ve Bileşen - Kriyoprcsipitat kullanımı endikasyanlarını açıklar. i 2 LO 13
Seçimi - Özel hasta grubunda seçilecek kan bileşenlerinin

özelliklerini açıklar.
Pediatride - Pediatrik olgular için seçilecek bileşenlerin özeııiklerini i 2 8 ii

Transfüzyon açıklar.
- Transftizyon reaksiyonlarını tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonları tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması

Transfüzyon gerekenleri açıklar.
Reaksiyonları ve - Akut hemolitik transfliıyon reaksiyonu bulgularını açıklar. 2 2 20 24
Komplikasyon- - TRALI'den korunınayı açıklar.

ları - Şüpheli akut transfüzyon reaksiyonunu değerlendirmeyi
açıklar.

- Akut hemolitik transfliıyon reaksiyonunda yapılması
gerekenleri açıklar.

- Otolog bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transfıizyon yöntemlerini açıklar.

Otolog ve - Otolog ve yönlendirilmiş bileşcnlcrin saklanma özelliklerini
Yönlendiriimiş açıklar. i i 4 6
Transfüzyon . Otolog transfuzyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfuzyon dezavantajlarını açıklar.
- Otol02 transfıizyon kontrendikasyonlarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin endikasyanlarını
Bileşenlerine açıklar

Uygulanan Ek - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin nasıl yapıldığını i 2 30 33
İşlemler (Işın, açıklar,
Fillre, Yıkama) - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemleri yapar.

TOPLAM 20 32 248 300
LV. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezleri ile Transfüzyon Merkezlerinde
Dönüşümlü Olarak Yapılacak Konular

- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- İç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendirme kavramları

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri İçin - Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 6 20 27
Kalile Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.

- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar

- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasyon tanımını yapar ve aşamaları açıklar.
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Tablo LS - devam
~Hemovijilans kavramını açıklar.
- Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- Hemovijilans sİsteminde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya. bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.

- Transruzyon ilc ilgili istenmeyen reaksiyonlarını
derecelenmesini açıklar.

- Kamıa dayalı i1işkilendirme derecelerİni açıklar.

Hcmovijilans
- BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.

i 2 16 19- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış
şemasını açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili kan bağışçısı ile ilişkili
istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.

- Hastane düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
- Hastada istenmeyen reaksiyon bildirimi akış şemasını
açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ilc ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu doldurur.

- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması - Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genel
i 2 8 IL

ve İdari Mevzuat özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanma
sürelerini acıklar

- Kan hizmet birimlerinin denetim türlerini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimiııce hazırlanması gerek

Denetlernesi - dokümanları açıklar. i 2 8 IL
Denetlerneye - Denetimin temel esaslarını açıklar.
Hazırlık - Denetim bulgularının sınıflanmasında kullanılan

terminoloiivi açıklar.

Kalibrasyon - Kullandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.
- Kullandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i 2 8 IIFaaliyetleri vanılmasını sai'Ylar.

Kan - Şartname hazırlarMerkezlerinde
Kullanılan Araç

i 2 20 23,.e Gereçler-
Şartname
Hazırlama

TOPLAM 6 16 80 102
GEl'OELTOPLA:\I 40 72 688 800
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Tablo 1.6: Bölge Kan Merkezi ve Transflizyon Merkezinde çalışacak Hekim Dışı Sağlık Personeli için
Programın İçeriğinde Ver Alan Konular ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedefleri ve
Süreleri

SÜRE/SAAT

..; ~
;& ~

KONU ÖGRENİM HEDEFİ .~ \ol E~
;e'J; ;; :;
\ol E ot••• E'" ~ :ı.~ :; ~c c..., ot ~~ ••• '< .,•... :ı •...

ı. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğilim Konuları

- ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
söyler.

Kan Bankacılığı - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
ve Transfüzyon adamlarını söyler. i O O i

Tarihçesi - Transftizyon uygunluk testlerinİn tarihsel sürecini açıklar.
- Transflizyon ilc bulaşan enfeksiyonların taranması ile ilgili

tarihsel süreci açıklar.
- Bağışıklık ve bağışık yanıt kavramlarını açıklar.
- Bağışıklık sisteminin temel hücrelerini açıklar.

İmmünolojide - Antijen-İmmuoojco-Aotikor tanımın! yapar.
Temel - Antijeniıeyi belirleyen özellikleri açıklar.

Kavramlar - Antijen ile karşılaşıldığında antikor gelişim mekanizmasını i O O i
açıklar.

- Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar.
- Farklı antikor vanılarının özelliklerini açıklar.
- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kuııanılması gereken ekipmanları
açıklar.

Kan Hizmet - Biyogüvenlik sorumlusunun görevlerini açıklar.
Birimlerinde - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i
Biyogü\'enlik - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını

Esasları açıklar.
- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf

edileceğini açıklar.
- Kan bileşenlerinin nasıl imha edileceğini acıklar.

Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kullanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
- Transftizyonla bulaşan mikroorganizmaları sayar.

Transfüzyonla - Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonların ortak özelliklerini
Bulaşan açıklar. 2 O O 2

Enfeksiyon - Pencere döneminin önemini açıklar.
Hastalıkları - Bakterilerin kan bileşenlerine bulaş kaynaklarını açıklar.

- Transfıizvonla enfeksivon bulasını azaltıcı önlemleri acıklar.
TOPLAM 6 O O 6
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Tablo 1.6 - devam
II. GRUP - Uygulanıalı Eğilim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterlerinin gerekçelerini
Bağışçı Kazanım açıklar.
Prograndan - Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar. 2 2 5 9

- Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar.
- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel
süreçleri açıklar.

- Bağışçı kazanımı için hedef kilıcıeri lanımlar.
- Formların nasıl doldurolacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara pöre ba"ı,rı değerlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan eihazlan açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığını açıklar ve yapar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun
süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.

- Flebotomi sırasında torbanın enfekte olmaması içİn
yapılması gerekenleri açıklar.

Flebotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceğini i 2 S 8
açıklar.

- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- Bağışçı kaydını yapar.
- Flebotomi bölgesini hazırlar.
- Flebotobi yapar.
- İdeal bağış süresinden daha uzun sürede yapılan bağışların
kaydını yapar.

- Şahit numune alır.
- İstenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl
raporlanacağını açıklar.

- Ba"" sonrası baihşçı bil"ilendirınesi vanar.
- Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özcııiklerini
açıklar.

- Mikrobiyolojik test yöntemlerini açıklar.
- ELISA, Hemaglulinasyon, immünokromatografik
yöntemlerin çalışma prensiplerini açıklar.

- Tarama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
J\likrobiyolojik - Tarama test kitlerinde versiyon/jenerasyon kavramını

Tarama açıklar. 2 2 LS 19
Yöntemleri - Kİt seçiminde temel ilkeleri açıklar.

- Mikrobiyolojik tarama yöntemlerine acil durumlarda
yaklaşımı açıklar.

- Tarama test kitlerinin spesifik özelliklerini açıklar.
- Tarama testlerini çalışır.
- Bağış sırasında alınan numunede tarama testlerinin
tamamlanarnaması durumunda izlenecek yol

- Tarama test sonuclarına 2:öre karar akıs semalarını acıklar.
- Kan bileşenlerini tanımlar.
- Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi

Kan Bileşenleri gereken antikoagülan miktarını açıklar.
Hazırlama - Kan bileşen İ hazırlama yöntemlerini açıklar. 2 2 20 24

- Her kan bileşeninin nasıl hazırlandığını anlatır.
- Kan bileşenlerinin kalile ko'ul1arını acıklar.
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Tablo 1.6 - devam
- Kan bileşenlerinin saklanma koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i 2 5 8
Saklanması i - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
Taşınması - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipınanın nasıl kuııanılacağını

açıklar
- Her bir tarama testİ için kullanılan doğrulama testlerini
açıklar.

Mikrobiyolojik - Doğrulama test kitlerinin özelliklerini açıklar.
Doğrulama - Dof,.'Tulama test sonuçlarına göre karar akış şemalarını i 2 5 8

Testleri açıklar.
- Seropozitifbağışçının bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
acıklar.

- Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ile tanı kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Aferez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıkiar.

Bağışçı Aferezi - Afcrez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 3 lA 14
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gerekliliklerini
açıklar.

- Aferez yapar.
- Aferez islemi komnlikasvonları açıklar.

TOPLAM 10 15 65 90
lll. GRUP - Uygulamalı Eğitim ilc Alan Uygulaması Transfüzyon Merkezlerinde Yapılacak Konular

- ABA Kan gruplama sisteminin antijenlerini sayar.
- ABA Kan Gruplama sisteminin antikerlarını sayar.
- ABA antikorlarının özelliklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tanımlar.
- Reverse gruplamayı tanımlar.
- ABA Kan gruplarna sisteminin diğer kan gruplarna
sistemlerinden farkını açıklar.

- ABA Kan gruplarna sisteminin kalıtımını açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Reverse gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABD Kan açıklar. 2 4 30 36
Grnplama - Forward-Rcvcrse gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algeritmaları açıklar.
- H antijeni ile ABD antijenleri arası benzerlikffarklıkları
açıklar.

- ABA Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (AI, A2, A2B.vs)

- Yenidoğan. erişkin ve ileri yaşta reverse gruplarna
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse gruplarna yapar.
- ABA gmolarına ""örebileşen secimini açıklar.
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Tablo 1.6 - devam
- Rh sisteminİn sınıflandırma sistemlerini açıklar.
- Rh (D) Antijeni varyasyonlarını açıklar.
- Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının
bağışçı ve alıcı için önemini açıklar.

Rh Kan - Rh antijenlerinin immünojenite farklılıklarını açıklar.
Gruplama - Rh (D) uyuşmazlığının gelişim mekanizmasını tanımlar,
Sistemi önlenmesi için gerekenleri açıklar. i 2 20 23

- Rh antijenlerinin transfüzyon açısından önemini açıklar.
- Rh antijenlerine bağlı gelişen hemolitik reaksiyonların ABO
antijenlerine bağlı gelişen hemcIitik reaksiyonlardan
farkını açıklar.

- Rh (D) antijeni saptama testini yapar.
- RhJ(D) antijen; varyasvonları saptama testin; vapar.
- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin isimlerini açıklar.
- Kell sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikorların önemini açıklar.

- MNS sisteminin antijenlerini ve bu antijenlerc karşı
antikorların önemini açıklar.

- Lutheran sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
AIlO-Rh Dışı antikorların önemini açıklar i 2 LO 13
Kan Gruplama - Lcwis sisteminin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
Sistemleri antikorların önemini açıklar.

- Duffy sistemİnin antijenlerini ve bu antijenlere karşı
antikorların önemini açıklar.

- ABO-Rh dışı kan gruplama sistemlerinin antijenlerini
saotama testlerinİ vaoar.

- Antikor tarama testlerinin tanımını yapar.
- Antikor tarama testlerinin amacını açıklar.
- Direkt antiglobulin testi sonucunu etkileyen hata
kaynaklarını açıklar.

- Alloantikor - Otoantikor tanımlarını yapar, farklarını açıklar.
- AlIoantikar nedenlerini açıklar.
- Antikor tarama testlerinde kullanılan hücrelerin özeııiklerini
açıklar.

Antikor Tarama - Antikor tarama testlerinin yapı1lşınl anlatır.
ve Tanımlama - Antikor tanımlama testlerinin tanımını yapar, 2 5 20 27

- Antikor tanımlama testlerinin amacını açıklar,
- Klinik önemi olan antikadarın özeııiklerini açıklar.
- Antikor tarama ve tanımlama testleri için alınacak örneklerin
özelliklerini açıklar.

- Antikor tarama testlerini yapar.
- Antikor tanımlama testlerini yapar.
- Antikor tarama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Antikor tanımlama testlerinin sonucunu yorumlar.
- Transfüzyon öncesi uygunluk testlerİnin amacını açıklar.
- Transflizyon öncesi uygunluk testleri için alınacak örneklerin
özelliklerini açıklar.

- Çapraz karşılaştırma testinin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma türlerini açıklar.

Uygunluk - Elüsyon testinin amacını açıklar. 2 5 20 27
Teslleri - Adsorbsiyon testinin amacını açıklar.

- NötraHzasyon testinin amacını açıklar.
-İnaktivasyon testiilin amacını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testinin nasıl yapıldığını açıklar.
- Çapraz karşılaştırma testi yapar.
- Çapraz karşılaştırma testinin sonucunu varurnlar.
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Tablo 1.6 - devam
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sık karşılaşılan

transHizyon komplikasyonlarını açıklar.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara CMV bulaşışmm

nasıl önleneceğini açıklar.
- Hangi vakalara CMV (negatif) bileşen kullanması
gerektiğini açıklar.

- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak olan
Bağışıklık bileşenlerin ışınlanınasının gerekçesini açıklar.

Sistemi - Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılacak 1 i i 3
Baskılanmış bileşenlerden hangisini ışınladarak kullanılması gerektiğini
Hastalarda açıklar.
Transfüz~'on - Bağışçı lökositlerinin alıcıya etkilerini açıklar.

- Lökosit filtresi kullanım endikasyanlarını açıklar.
- Lökosit filtrasyonu uygulanmış bileşenleriıı kalite

gereksinimlerini açıklar.
- Işınlama sonrası bileşenlerde oluşan değişimleri ve son
kıılıanma tarihi değişikliği gerekliliğini açıklar.

- Işın cihazını kullanarak ışınlama yapar.
- Lökosit filtrasvanu vapar.
- Dünya sağlık örgütünün belirlediği şekli ile Çok Acil-Acil-

Öncelikli kavramlarını açıklar.
- Aciliyet dıırumuııda göre değerlendirildiğinde hangi

Acil Durumlarda durumda nasıl davranacağını açıklar.
Transfüzyon - Acil şartlarda; stokta ABO gmbuna ııygun eritrosit i i 2 4

süspansiyonu bulunmuyor ise diğer grupların ABO uyum
önceliklerini açıklar.

- Acil şartlarda; stokta ABO grubuna ııygıııı taze donmuş
plazma bulunmuyor ise diğer grupların ABD uyum
önceliklerİni acıklar.

- Masif transfüzyonun tanımını yapar.
Masif - Masiftransfi.izyonda bileşen seçimi ilkelerini açıklar.

Transfüzyon - Masif transfüzyon sonrası gelişebilecek metabolik i i 2 4
değişimleri açıklar.

- Masiftransfuzvonun yan etkilerini açıklar.
Yenidoğanda - Yenidoğanda çalışılan immünolojik testlerin farklılıklannı

İmmüno açıklar. i i i 3
hematolojik
Testler

- Eritrosit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
Transfüzyon - Taze donmuş kullanımı endikasyonlarını açıklar.

Endikasyanları - Trombasit konsantresi kullanımı endikasyanlarını açıklar.
ve Bileşen - Kriyopresipitat kuııanımı endikasyonlarını açıklar. i 2 3 5

Seçimi - Özel hasta grubunda seçilecek kan bileşenlerinin
özelliklerini acıklar.

Pediatride - Pediatrik olgular için seçilecek bileşenlerin özeııiklerini 1 i i 3
Transfüzyon acıklar.

- Transmzyon reaksiyonlarını tanımlar.
- Transftizyon komplikasyonları tanımlar.
- Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması

Transfüzyon gerekenleri açıklar.
Reaksi)'onları ve - Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu bulgularını açıklar. i i 3 5
Komplikasyon- - TRALI'delı korunmayı açıklar.

ları - Şüpheli akut transmzyon reaksiyonunu değerlendirıneyi
açıklar.

- Akut hemolitik transftizyon reaksiyonunda yapılması
gerekenleri açıklar.
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Tablo 1.6 - devam
- Otolog bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transftizyon yöntemlerini açıklar.

Ololog ve - 01010g ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanma özelliklerini
Yönlendirilmiş açıklar. i i 2 4
Transfüzyon - Otolog transfiizyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfüzyon dezavantajlarını açıklar.
- Oıolog transfiizyon kontrendikasyonlarını açıklar.

Kan Bileşenlerine - Kan bileşenlerine uygulanan ek işlemlerin endikasyanlarını
Uygulanan Ek açıklar
işlemler (Işın, - Kan bileşenlerİne uygulanan ek işlemlerin nasıl yapıldığını i 2 LO 13
Filtre, Yıkama) açıklar.

- Kan bileşenlerine uvgulanan ek işlemleri vapar.
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını
açıklar.

Kan Hizmetleri - Kan hizmet birimlerinin fonksiyonel birimlerinde bulunması
İçin Slandarııar gereken donanım, araç ve gereçleri açıklar. i 2 5 8

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan
bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.

- Kan hizmet birimleri için ulusal standartlam göre kan
bileşenlerinin kalite kontrolünü açıklar.

TOPLA~I 18 30 130 178
iV. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan Uygulaması Bölge Kan Merkezleri ile Transfüzyon Merkezlerinde
Dönüşümlü Olarak Yapılacak Konular

- Deming döngüsünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analİz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- İç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendinne kavramları

Kan Hizmet
arası farkı açıklar.

Birimleri İçin - Değişiklik kontrolü basamaklarıııı açıklar.
i 2 LO 13

Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.
- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar,

- Kalite kontrol çalışmalarım yapar.
- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasyon tanımını yavar ve aşamaları açıklar.
- Hemovijilans kavramını açıklar.
- Hernovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- Hemovijilans sisteminde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya, bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini

açıklar.
- Transflizyon ile ilgili istenmeyen reaksiyonlarını

derecelenmesini açıklar.
- Kanıta dayalı ilişkilendirnıe derecelerini açıklar,

Hemovijilans - BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
i 2 6 9- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış

şemasını açıklar.
- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili kan bağışçısı ile ilişkili

istenmeyen reaksiyon inceleme ve tedavi formunu doldurur.
- Hastane düzeyinde hcmovijilans organizasyonunu açıklar,
- Hastada istenmeyen reaksiyon bildirimi akış şemasını
açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu doldurur.
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Tablo - 1.6 - devam
~Kan hizmetlerİ ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.

Tutulması
- Kan hizmet birimlerini tanımlar.

Zorunlu Kayıtlar
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar ile ilgili genel

i 2 2 5
Ye İdari Mevzuat

özellikleri açıklar,
- Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu sak iaııma
sürelerini açıklar

- Kan hizmet birimlerinin denetim türlerini açıklar.
Kan Hizmet - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlenıesi - dokümanları açıklar. i 2 2 5
Denetlerneye - Denetimin temel esaslarını açıklar.
Hazırlık - Denetim bulgularının sınıtlanmasında kullanılan

terminoloiivi acıklar.

Kalibras)'on
- Kuııandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.
- Kuııandığı malzemelerin kalibrasyonunu yapar veya i 2 6 9Faaliyetleri
vaDılmasıili sağlar.

Kan
- Şartname hazırlar

~lerkezlerinde
Kullanılan Araç ı 2 2 5ve Gereçler.

Şartname
Hazırlama

TOPLA~1 6 12 28 ~6

GEi'iEL TOPLA~1 ~O 57 223 320

Tablo 1.7: Kan Bağış Merkezinde çalışacak Hekim Dışı Sağlık Personeli=Flebotomist için Programın

İçeriğinde Yer Alan Konular ile Her Bir Konuya Ait Öğrenim Hedefleri ve Süreleri

SÜRE/SAAT

..; ;;;
;& ~

KOi'iU ÖGRENiM HEDEFi ..; '" c
!!

;& ~ ~'" = •... c-'" ~ ::>.~ :; = !!= ot ~ C.~ ;., :;;: =ı- ::> ı-
l. GRUP - Uygulaması Olmayan Teorik Eğitim Konuları

Kan Bankacılığı - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerinin keşiftarihlerini
ve Transfüzyon söyler. i O O i

Tarihçesi - ABO Kan gruplama sisteminin antijenlerini keşfeden bilim
adamlarını sövler.

İmmünolojide - Antijen-İmmunojen-Antikor tanımını yapar.
Temel - Antijen-antikor birleşmesini etkileyen faktörleri açıklar, i O O i

Kavramlar
Transfüzyonla - TransfUzyonla bulaşan mikroorganizmaları açıklar.

Bulaşan - Bakterilerin kan bileşenıcrine bul aş knynaklarını açıklar. i O O i
Enfeksiyon
Hastahklan

Mikrobiyolojik - Mikrobiyolojik testler için alınacak numunenin özelliklerini
Tarama açıklar. i O O i

Yöntemleri - Mikrobivoloiik test vöntemlerini acıklar.
Transfüzyon - Transfüzyon reaksiyonlarını tanımlar.

Reaksiyonlan ve - Transfüzyon komplikasyonları tanımlar. i O O i
Komplikas)'on- - Transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması

lan "erekenleri acıklar.
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Tablo 1.7 - devam
- Kan hizmet birimlerinde çalışan personelin standartlarını

Kan Hizmetleri açıklar.
İçin Standartlar - Kan hizmet birimleri için ulusal standartlara göre kan ı o o i

bileşenlerinin kalite gerekliliklerini açıklar.
- Personelin korunması için yapılması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için yapılmaması gerekenleri açıklar.
- Personelin korunması için kullanılması gereken ekipmanları

Kan Hizmet açıklar.
Birimlerinde - Biyogüvcnlik sorumlusunu" görevlerini açıklar.
Biyogüvenlik - Kan hizmet birimlerinde yaşanabilecek kaza türlerini açıklar. i O O i

Esasları - Kan hizmet birimlerinde dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını
açıklar.

- Kan hizmet birimlerinde tıbbi atıkların nasıl bertaraf
edileceğini açıklar.

- Kan bileşenlerinin nasıl imha edileccğini açıklar.
Kan Hizmet ~Kan hizmet birimlerinde kullanılan ulusal dokümanların
Birimlerinde içeriğini açıklar.
Kuııanılan i O O i
Ulusal

Dokümanlar
ABO-Rh Dışı - ABO-Rh dışı kan gruplanıa sistemlerinin isimlerini açıklar.

Kan Gruplama i O O i
Sistemleri
Kalibrasyon - Kullandığı malzemelerin kalibrasyon gereklerini açıklar.

i O O iFaali"etleri
TOPLAM LO O O 10

II. GRUP - Uygulamalı Eğitim ile Alan U)'gulaması Bölge Kan Merkezlerinde Yapılacak Konular

- Bağışçı türlerini tanımlar.
- Bağışçı seçiminin amacını tanımlar.
- Bağışçı seçiminde genel ilkeleri açıklar.
- Bağışçı seçiminde genel kriterleri açıklar.

Bağışçı Seçimi ve - Bağışçı kalıcı ve geçici ret kriterlerinin gerekçelerini açıklar.
Bağışçı Kazanım . Farklı bağış türleri için iki bağış arası süreleri sayar.

Prograndan - Bağışçı ret edilince yapılması gerekenleri işlemleri açıklar. 2 3 LO 15
- Ret edilen bağışçı bilgilendirmesi için gereken temel

süreçleri açıklar.
- Bağışçı kazanımı için hedef kitleleri tanımlar.
- Formların nasıl doldurolacağını bağışçıya açıklar.
- Formlara göre baihşcı dei!erlendirir.
- Kan bağış alanının ideal özelliklerini açıklar.
- Kan bağış alanında kullanılan cihazları açıklar.
- Bağış öncesi kayıt sürecini açıklar.
- Flebotomi bölgesinin hazırlığını açıklar.
- İdeal kan bağış süresini ve alımı ideal süreden daha uzun

süren bağış kanları ile ilgili yapılacak işlemleri açıklar.
- Flebotomİ sırasında torbanın enfekte olmaması için

yapılması gerekenleri açıklar.
FIebotomi - Şahit numune dahil en fazla ne kadar kan alınabileceği ni i 2 60 63

açıklar.
- Bağış sonrası bağışçı bilgilendirmesinin nasıl yapılacağını
açıklar.

- Bağışçı reaksiyonları ve nasıl müdahale edileceğini açıklar.
- İstenmeyen ciddi etki ve istenmeyen ciddi olayları ve nasıl

raporlanacağını açıklar.
- Baitıs sonrası bai!ışçı bilgilendirmesi vapar.
- Kan bileşenlerini tanımlar.

Kan Bileşenleri - Kan bileşenlerinin hazırlanması için alınan kana eklenmesi i i 4 6
Hazırlama gereken antikoagülan miktarını açıklar.

- Kan bileseni hazırlama vönıemlerini acıklar.
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Tablo 1.7 - devam
- Kan bileşenlerinin saklanma koşullarını açıklar.

Kan - Kan bileşenlerinin saklandığı cihazların nasıl kullanılacağını
Bileşenlerinin açıklar. i i 2 4
Saklanması! - Kan bileşenlerinin taşınma koşullarını açıklar.
TaşlOoıasl - Kan bileşenlerinin taşındığı ekipmanın nasıl kullanılacağını

açıklar
- Bağışçı seçim kriterleri açısından aferez bağışçısı ilc tam kan
bağışçısı arasında farklılıkları açıklar.

- Afcrez kavramı ve bu yöntemler hazırlanan bileşenleri
açıklar.

Bağışçı Aferezi - Aferez yöntemi ile bileşen hazırlanmasında iki bağış arası i 4 15 20
süreleri açıklar.

- Aferez ile hazırlanan bileşenlerin kalite gereklilikIerini
açıklar.

- Aferez yapar.
- Aferez işlemi komplikasyonları açıklar.
- Deming döngösünü açıklar.
- Kalite kontrolü ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Kalite kontrol analiz yöntemleri ve ekipmanı açıklar.
- iç kalite kontrol, iç ve dış kalite değerlendirme kavramları

Kan Hizmet arası farkı açıklar.
Birimleri İçin • Değişiklik kontrolü basamaklarını açıklar. i 2 3 6
Kalite Kontrolü - Doğruluk ve kesinlik kavramlarını açıklar.

- Tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik kavramlarını
açıklar,

- Ekipman kalifikasyonu ve kalibrasyonunu açıklar.
- Validasyon tanımını yaDar ve aşamaları açıklar.
- Hemovijilans kavramını açıklar.
- Hemovijilans ile ilgili tanımları açıklar.
- Hemovijilans sisteminde görevalan personeli tanımlar.
- Hastadan bağışçıya, bağışçıdan hastaya iz sürme işlemini
açıklar.

- Transftizyon ile ilgili istenmeyen reaksiyonlarını
Hemovijilans derecelenmesİni açıklar. i 2 5 8

- Kanıta dayalı ilişkilendirme derecelerini açıklar.
- BKM düzeyinde hemovijilans organizasyonunu açıklar.
- Kan bağışçısında istenmeyen reaksiyon bildirimi akış
şemasını açıklar.

- Tanımlanan bir reaksiyon ile ilgili hastada istenmeyen olay
bildirim formunu doldurur.

- Kan hizmetleri ile ilgili işlemlerin yasal dayanağını tanımlar.
Tutulması - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtlar- ile ilgili genel

Zorunlu Kayıtlar özellikleri açıklar, t i 2 4
ve idari ;\levzuat - Kan hizmet birimlerinde tutulan kayıtların zorunlu saklanma

sürelerini acıklar
- Kan hizmet birimlerinin denetim türlerini açıklar.

Kan IIiımct - Kan hizmet birimlerinin denetim tiplerini açıklar.
Birimleri - Denetim öncesinde kan hizmet birimince hazırlanması gerek

Denetlernesi - dokümanları açıklar. i i 2 4
Denetlerneye - Denetimin temel esaslarını açıklar.
Hazırlık - Denetim bulgularının sınıflanmasında kullanılan

tenninoloiİvi acıklar.
TOPLAM 10 17 103 130
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Tablo 1.7 - devam
III. GRUP - Uygulamalı Eğilim ile Alan U).gulaması Transfüzyon ~Ierkezlerinde Yapılacak Konular

- ABD Kan gruplama sİstemİnin antijenlerini sayar.
- ABD Kan Gruplama sisteminin antikerlarını sayar.
- ABD antikodarının özelliklerini açıklar.
- Forward gruplamayı tanımlar.
- Reverse gruplamayı tanımlar.
- ABD Kan gruplarna sİstemİnin diğer kan gruplama
sistemlerinden farkını açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemİnİn kalıtımmı açıklar.
- ABH antijenlerinin oluşumunu açıklar.
- Forward-Rcvcrsc gruplama uyumsuzluğunun gerekçelerini

ABD Kan açıklar. 2 2 9 13
Gruplama - Forward-Rcvcrsc gruplama uygunsuzlukları ile

Sistemi karşılaştığında uygulanacak algoritmaları açıklar.
- H antijeni ilc ABD antijenleri arası benzerliklfarkIıkları
açıklar.

- ABD Kan gruplama sistemindeki önemli varyasyonları
açıklar. (AI, A2, A2B.vs)

. Yenidağan. erişkin ve ileri yaşta reverse gruplama
farklılıklarını açıklar.

- Bombay kan grubunu tanımlar.
- Forward gruplama yapar.
- Reverse orunlama vaoar.

Ith Kan - Rh (D) antijeni varyasyonlarının doğru tanımlanmasının
Gruplama bağışçı ve alıcı için önemini açıklar. i i 3 5

Sistemi - Rh (D) antijcni saptama testinİ yapar.
- Rh/(O) antiieni varvasvonları santama testini vanar.
- Otolog bağışçının seçim kriterlerini açıklar.
- Otolog transfüzyon yöntemlerini açıklar.

Otolog ve - Otolog ve yönlendirilmiş bileşenlerin saklanına özeııiklerini
Yönlendirilmiş açıklar. i O i 2
Transfüz,yon - Otolog transfüzyon avantajlarını açıklar.

- Otolog transfüzyon dezavantajlarını açıklar.
- Otolo. transfıizvon kontrendikasvonlarını acıklar.

TOPLA~I 4 3 13 20
GENEL TOPLAM 24 20 116 160

7.2 Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Teorik Eğitimde konu ile ilgili basılı materyal (kitap, broşür, eğitici notları vb.) CD, bilgisayar sunumları
kullanılmaktadır. Uygulamalı eğitimde uygulama için kullanılması gerekli olan ekipman ve donanımdan
yararlanılır.

7.3 Eğitimin Süresi

Katılımcı gruplara göre toplam eğitim süreleri aşağıdaki tablolarda (Tablo 2. ı-2.7) yer almaktadır. Her
bir katılımcı grubunun toplam sürelerine i (bir) iş günü leorik smav ve i (bir) iş günü uygulama sınavı
için toplam 2 (iki) iş günü ilave edilir. Kurumlar eğitime gönderecekleri personelini yol, eğitim ve smav
sürelerini dikkate alarak görevlendirirler.
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Tablo 2.1: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin
Hematoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saat iş Günü

Teorik Eğitim 40 5
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 104 13
Alan Uvın,laması
Transflizyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 176 22
Alan UVl!Ulaması

Toplam 320 40

Tablo 2.2: Diğer Dalların Uzmanları için Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saat İş Günü

Teorik Eğitim 40 5
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 160 20
Alan UVP1llaması
Transfıizyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 280 35
Alan Uv~ulaması

Toplam 480 60

Tablo 2.3: Kan Bağış Merkezinde çalışacak Pratisyen Hekimler için Eğitim Süreleri

Eğilim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saat İş Günü

Teorik Eğitim 24 3
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 120 15
Alan Uv~ulaması
Transfıizyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 16 2
Alan Uwulaması

Toplam 160 20

Tablo 2.4: Transfüzyon Merkezinde çalışacak Pratisyen Hekimler için Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğilim Süresi

Saat İş Günü

Teorik Eğitim 40 5
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 160 20
Alan Uv~ulaması
Transfıizyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 280 35
Alan UVl!Ulaması

Toplam 480 60
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Tablo 2.5: Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olacak Pratisyen Hekimler için Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saaı İş Günü

Teorik Eğitim 40 5
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 440 55
Alan UVl!Ulamasl
TransfUzyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 320 40
Alan Uvgulaması

Toplam 800 100

Tablo 2.6: Bölge Kan Merkezi ve TransfUzyon Merkezinde çalışacak Hekim Dışı Sağlık Personeli ıçın
Eğitim Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saaı iş Günü

Teorik Eğitim 40 5
Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 104 13
Alan Uygulaması
TransfUzyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 176 22
Alan UVl!Ulaması

Toplam 320 40

Tablo 2.7: Kan Bağış Merkezinde çalışacak Hekim Dışı Sağlık Personcli=Flcbotomist ıçın Eğitim
Süreleri

Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi

Saat İş Günü

Teorik Eğitim 24 3

Bölge Kan Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 120 15
Alan Uygulaması
TransfUzyon Merkezinde Uygulamalı Eğitim ve 16 2
Alan Uvgulaması

Toplam 160 20

7.4 Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçütleri, Ek Sınav Hakkı vs.) :

ı- Devam zorunluluğunu yerine getinneyen katılımcılar sınavlara alınmaz.
2- Katılımcıların başarılı sayılarak sertifika alabilmesi için teorik ve uygulama sınavımn her

ikisinden de i00 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.
3- Yapılan teorik ve/veya uygulamalı sınavın sonunda başarılı kabul edilmeyen katılımcılar toplam

eğitim süresinin en az yarısı kadar bir süre sonra başarısız oldukları sınava tekrar almırlar. Bu
smav ve/veya sınavlardan da en az i00 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan almaları gerekir.

4- Katılımcılar bu sınavlardan da başansız olursa ikinci sınav tarihinden itibaren ancak i (bir) yıl
sonra eğitim programına yeniden başvurabilirler.

5- Tekrar eğitim alan bu katılımcıların sonraki eğitim programlarınm süresi de orijinal eğitim süresi
kadardır.

6- Teorik smav soruları çoktan seçmeli olup eğitimin içeriğinde yer alan konulardan oluşur.
7- Teorik sınav birden çok program sorumlusunun bulunduğu illerde ayııı anda merkezi olarak

yapılabilir.
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8- Teorik sınav soruları eğitim programı sorumlusunun (teorik eğitimin merkezi olarak yapıldığı
illerde ii Koordinatörünün) başkanlığında en az 3 (üç) eğiticiden oluşan sınav komisyonu
tarafından hazırlanır.

9- Katılımcıların uygulamalı sınavı yerleştirildikleri eğitim programının sorunılusu başkanlığında
en az 2 (iki) eğiticiden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.

i0- Teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan ve alan uygulaması performansı yeterli görülen
katılımcı sertifika almaya hak kazanır. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve
geçerlilik kazanır.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NiTELİKLERi

Kan Bankacılığı ve Transfiizyon Tıbbı konusunda en az 5 (beş) yıl kesintisiz çalışmış (Bölge Kan
Merkezi veya 10.000 (on bin) Ü/yıl üzerinde eritrosit konsantresi transflizyonu yapılan hastanelerin
transflizyon merkezlerinde), deneyim sahibi ve aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip kişilerdir.

1- Kan Bankacılığı ve Transfiizyon Tıbbı Sertifikasına sahip, Enfeksiyon Hastahkları ve Klinik
Mikrobiyoloji, Pcdiatrik Hematoloji ve ünkoloji, Erişkin Heınatoloji ile Tıp Fakültesi mezunu
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları,

2- Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı lisansüstü eğitimi görmüş Tıp Doktorları,
3. Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı eğiticisi sertifikasına sahip kişiler.

9. EGiTiCİLER VE NiTELiKLERi

Aşağıdaki özelliklere sahip kişiler programda eğitici olarak görevalabilirler;

1- Kan Bankacıhğı ve Transfiizyon Tıbbı Sertifikasına sahip olduktan sonra en az 3 (üç) yıl Bölge
Kan Merkezi veya 10.000 (on bin) Ü/yıl üzerinde eritrosit konsantresi transflizyonu yapılan
Hastanelerin Transflizyon Merkezlerinde çalışmış Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji, Erişkin Hematoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzmanları,

2- Kan Bankacılığı ve Transflizyon Tıbbı lisansüstü eğitimi görmüş Tıp Doktorları,
3- Kan Bankacılığı ve Transfiizyon Tıbbı eğiticisi sertifikasına sahip kişiler.

LO. EGİTİM VERİLECEK YERiN NiTELİKLERİ

1- Her eğitim programında program sorumlusu hariç, biri halen aktif olarak kan hizmet biriminde
çalışmaya devam eden en az 2 (iki) eğiticinin bulunması şarttır. Başvuru sırasında ve/veya eğitici
profilinde değişiklik olduğunda eğitici kimliklerinin ve eğitici yeterliliğini sağlayan belgelerin
Sağlık Bakanlığına sunulması şarttır.

2- Program sorumlusu Teorik ve Uygulamalı Eğitimin hangi eğiticiler tarafından nerede
yapılacağına dair dokümanları başvuru sırasında sunar. Her programda en az bir Hematoloji
Uzmanı ya da Çocuk Hematolojisi ve ünkolojisi Uzmanı ile bir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmam ya da Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı eğitici bulunmak zorundadır.

3- Program sorumlusu ve eğitici sayısı yeterliliğini devam ettiremeyen programların eğitim yetkisi
Bakanııkça iptal edilir.

4- Bir program sorumlusu tarafmdan açılan aynı nitelikteki katılımcıların oluşturduğu eğitim
programına en fazla 20 (yirmi) kişi katılabilir. Teorik eğitim aynı anda birden fazla eğitim
programı yiirütülen illerde ii koordinatörünün koordinasyonu ile en fazla 80 (seksen) aynı
nitelikteki katılımeını yer aldığı ortak eğitim görülebilecek sınıflarda gerçekleştirilebilir.

5- Teorik eğitim, eğitici ve tüm kursiyerleri alabilecek sınıflarda yapılır. Bu sınıflarda uygun
teknoloji ile eğitim yapılmasına olanak sağlayacak gerekli ve yeterli sayıda donanım (bilgisayar,
projeksiyon cihazı, tarayıcı, yazı tahtası ve kalemleri vs.) bulunmalıdır.

6- Uygulamalı Eğitim ve Alan Uygulaması 10.000 ( on bin) Ü/yıl eritrosit konsantresi transflizyonu
yapılan Hastanelerin Transflizyon Merkezlerinde ve Bölge Kan Merkezlerinin ilgili birimlerinde
gerçekleştirilir.
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7- Program sorumluları eğitim başvurusunda bulunmaları esnasında eğitim için kan hizmet birimleri
ile yaptıkları protokolü sunmak zorundadırlar. İl koordinatörleri eğitim ınüfredatının tam
anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için yapılan protokollerin uygulandığını izlemekle sorumludur.

iı.SERTİFiKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sertifikaların geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

12. SERTİFiKANIN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ

1- Sertifika sahibi sertifikanın geçerlilik süresinin bitişinden en az 6 (altı) ay öncesinde başvurması ve
son 2 (iki) yıl ruhsatlı kan hizmet birimlerinde çalıştığını ilgili kan hizmet birimi sorumlusu ve kurunı
amiri onayı ile belgelernesi halinde, sertifikaları yetkili sertifikalı eğitim programı sorumlusu
tarafından yenilenir. Çalışma yeterliliğini gösteren belge, sertifika tescili sırasında Bakanlığa
sunulmak zorundadır. Yukarıdaki şartları sağlayamayan sertifika sahipleri yenileme teorik ve
uygulama sınavına girerler.

2- Sertifika sahipleri, sertifikanm geçerlilik sürcsinin bitişinden en az 6 (altı) ay öncesinde yenileme
smavı için, sertifikalı eğitim programı uygulamaya yetkili sertifikalı eğitim programı sonımlusuna
başvurur. Sertifikanın geçerlilik süresinin bitişinden 6 (altı) ay öncesinde yenileme sınavı için
başvuru yapmayan kişilerin sertifikaları yenilenmez. Bu sertifikalar geçerlilik süresinin bitişine kadar
kullamlabilir. Başvuru yapılan yetkili sertifikalı eğitim programı sorumlusu müracaatı en geç 3 (üç)
ay içerisinde smav yaparak sonuçlandırmak zonındadır.

3- Yenileme sınavlarında (teorik ve uygulamalı) başarılı sayılabilmesi için katılımcıların sınavda 100
(yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir. Sınavda başarılı olan kişilerin sertifikaları
yenilenir. Sınavda başarılı olamayanlar bir sonraki sınava alımrlar. Bu sınav sertifikanııı geçerlilik
süresinin bitişinden önce yapılmalıdır. Bu sınavda da başarılı olamayan kişilerin sertifikaları iptal
edilir. Bu kişilerden yeniden sertifika almak isteyenler ise ilk defa müracaat edecekler ile aynı
işlemleri yürütür.

4- Yenilenen sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve 5 (beş) yıl süre için geçerlilik kazamr.
5- Standardın yayımlandığı tarihte geçerlilik süresi dolmuş olan sertifikalar, sertifika sahibinin i (bir)

yıl içinde başvurması ve son 5 (beş) yıl içerisinde 3 (üç) yıl ruhsatlı kan hizmet birimlerinde
çalıştığını ilgili kan hizmet birimi sorumlusu ve kunım amiri onayı ile belgelemesi halinde yetkili
sertifikalı eğitim programı sorumlusu tarafından yenilenir. Çalışma yeterliliğini gösteren belge,
sertifika tescili sırasında Bakanlığa sunulmak zorundadır.

6- Yukarıdaki şartları sağlayamayan sertifika sahipleri de yenileme sınavlarına girerler.

13. DENKLiK BAŞVURUSU ve DENKLİK BAŞVURUSU USÜL ve ESASLARI

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denklik
başvuru formu (EK-I) kullamlarak denklik talebinde bulunulur.
Bu forında belirtilen tüm belgelerin sunulması zorunludur.
Bu formda belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak, eğitimin verildiği
kurunı/kuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı. eğitim yurt dışında alınmış ise ayrıca
belgelerin yeminli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi forınun ekinde dosya halinde sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler

ı. Sertifikamn aslı.
2. En son bitirmiş olduğu okul/yüksekokul diplomasınııı aslı ve fotokopisi.
3. Varsa Lisansüstü eğitimi bitirme belgesi aslı ve fotokopisi.
4. T.C Nüfus Cüzdanı/ Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
5. Başvuru Formunun 4 'üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler

(Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile).
6. Başvuru Formunun 3 'üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel Hukuk

Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye
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misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite
hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge istenmeyecektir.

7. İlgili alanın standartlarında komisyonca belirlenen ve isten diğer tüm belgeler.

Denklik işlemlerinin Nasıl Yapılacağı

i. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları Bakanlık ilgili birimince Kan Bankacılığı
ve Transfıizyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı standartları doğrultusunda incelenir.

2. Dosyaları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahiplerine sertifika denklik belgesi düzenlenir.
3. Sertifika Denklik Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.
4. Kişinin denkliği uygun götülmemişse görev ve sorumluluklarına uygun sertifikalı eğitim programına
başvurur.
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EKLER
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EK i: SERTiFiKALI EGiTiM DE:'IKLiK BAŞVURU FORMU

l.EGiTIMiN ADI (Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)

20EGITiMiN ALıNDıGl ÜLKE

1 _

30EGiTiMIN ALıNDıGl KURUM/KURULUŞ/ÖZEL HUKUK TÜZEL Kişisi/GERÇEK Kişisi

i
40EGiTiM MÜFREDA Tl

i
S.sERTiFiKANIN GEÇERLiLiK SÜRESI

i
BASVURUDA BULUNANıN

Adı, Soyadı, Unvanı

Iş Adresi

Ev Adresi

Sabit Telefon No: Mobil Telefon No:
Iletişim Bilgileri O ..•...•..••....•.•..••.•.• O .•..••.....•.....•......•...••

Fax No: E-mail adresi
O .••...•.•••.••...•..•..•. ............... rm ..............

Tarih ve İmza

51


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051

