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        1.BİRİMİ: Kan Merkezi 
 

2.GÖREV ADI: Hemovijilans Hemşiresi 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemovijilans Koordinatörü 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen hemşire yerine hemovijilans 

koordinatörü görevlendirme yapar. 

5. GÖREV AMACI: Kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm transfüzyon 

zincirini kapsayan, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından kaynaklanan 

beklenmeyen veya istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların 

oluşumunu veya tekrarlanmasını önlemek . 

Kan bağışı veya transfüzyonla ilgili istenmeyen olay ve reaksiyonlar hakkında güvenilir bilgiye ulaşmak, 

Kan bağışı ve transfüzyon sürecindeki hatalı uygulamalar ile istenmeyen olay ve reaksiyonların tekrarının 

engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 

Hastane ve kan hizmet birimlerini, istenmeyen olay ve reaksiyonların birçok kişiyi etkileyebileceği 

konusunda uyarmak(enfeksiyon hastalıklarının bulaşı, kan bağışı ve transfüzyonu sırasında kullanılan 

tıbbi cihaz, materyal, ekipman hataları vb.). 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 7500 ünite/yıl altında transfüzyon gerçekleştirilen hastanelerde en az 1 (bir) kişi olarak istihdam 

edilir. 7500 ve katlarında katlanarak artar. Örneğin; 10000 ünite/yıl transfüzyon gerçekleştirilen 

hastanelerde en az 2 kişi olacak şekilde istihdam edilir.  

 7500 ünite/yıl ve üzerinde transfüzyon gerçekleştiren hastanelerde sadece Hemovijilans 

Hemşiresi olarak çalıştırılır (bu kişiye görevi dışında idari nöbetler ve klinik ve/veya laboratuvar 

hizmeti ve/veya nöbeti gibi ek görevler verilemez). 

 Hemovijilans Koordinatörüne bağlı olarak çalışır. Aynı zamanda transfüzyon komitesinin doğal 

bir üyesidir.  

 Hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların, Transfüzyon İzlem Formu ile izlemlerinin 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip eder. Bu konuda, periyodik eğitimler düzenler. 

 Uygunsuzlukları, Hemovijilans Koordinatörü’ne bildirir. Düzeltici önleyici faaliyetlerin ilgili klinik 

tarafından başlatıldığından emin olur. Bu konulardaki kayıtları ve dokümanları tutar. İlgili 

faaliyetler hakkında Hemovijilans Koordinatörü’nü bilgilendirir  

 Gerçekleşen tüm istenmeyen olay ve reaksiyonları Hemovijilans Koordinatörü’ne bildirir.  

 Transfüzyon kontrol formu kapsamında transfüzyonla ilgili süreçlerin uygunluğunu belli 

aralıklarla denetler. 
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 Transfüzyon verilerinin klinikler tarafından KHBYS sistemine girilmesini sağlayarak kontrolünü 

yapar. 

 Aylık ve yıllık istatistik verilerini KHBYS sistemine girer. 

 

7.ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, 

hizmet kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten 

yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş 

ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket 

ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı 

davranır ve gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine 

bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 

savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği 

durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması 

konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının 

farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden 

kendilerini uzak tutarlar. 


