T.C.
SAĞ LIK BAKANLI ĞI
Sağlı k Hizmetleri Genel Müdürlü ğü
Sagler Hizmetleri
Gerıel MOdurloğe

Sayı : B.10. 0.SHG.0.19.00.00 /

eı

Konu : ISBT Numaraland ı rma Sistemi

GENELGE
2012/ (-1
VALILIĞINE
(İl Sağlı k Müdürlüğ ü)
Kan ve kan bile şenlerinin güvenli ğ i ile ilgili çal ış malar bütün dünyada h ızla
gelişmekte, kan ve kan bile ş enlerinin toplanma, haz ırlanma, dağıtı m, kullanı
m ve kalite
güvencesi ile ilgili modern ilkelerin yerle ş tirilmesi ve uygulanmas ında yoğ un çabalar
harcanmaktad ır.
Güvenli kan ve kan bile şenlerine ula şma amacıyla Uluslararas ı Kan Nakli Derne ği
(ISBT — International Society of Blood Transfusion) taraf ından oluş turulan ve ISBT ad ı
verilen numaraland ı rma sistemi ile her kan ürünü belirli bir kod ile tan ı mlanmakta ve bu
sayede dünyan ı n her yerinde takibi mümkün olmaktad ır.
02 Mayı s 2007 tarih ve 26510 say ılı Resmi Gazetede yay ımlanarak yürürlü ğe giren
5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'na ba ğlı olarak ç ıkarı lan ve 04 Aral ı k 2008 tarih ve
27074 sayı lı Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlü ğ e giren Kan ve Kan Ürünleri
Yönetmeli ğ i'nin Kalite Sistemi ba şlıklı 15. Maddesinin 3.fıkrası (e) bendi " Etiketleme: Kan
ve Kan Ürünleri, tüm a şamaları n izlenebilirli ğini sağ layabilecek ş ekilde etiketlenir. Hizmet
biriminin etiket üzerinde kulland ığı tanı mlar tek tip olmal ıdı r. Etikette en az a şağı daki bilgiler
bulunur:
1-Bileşenin adı,
2-Kalite gereklerine uygun ş ekilde ürünün ölçüm (hacim, a ğırlı, sayı vb.) bilgisi,
3-Bağışçını n sayı sal veya alfabetik tan ımı,
4-Hizmet birimin ad ı,
5-ABO kan grubu, Rh D Grubu,
6-Alı nma ve son kullanma tarihi,
7-Depolama sı caklığı,
8-Antikoagülan ve ek solüsyonlar ını n ismi, bileş imi ve hacmi" hükmü ve Görev ve
Sorumlulukları düzenleyen 6.Maddesi 5.filcras ı " Kan ve kan bile şenlerinin ba ğışçıdan
temininden al ıcı ya verilmesine kadar ba ğışçı ve al ıcının sağlığın ın tehlikeye düş ürülmemesi,
tı bbi risklere kar şı korunmas ı , transfüzyonun güvenle yap ılması , transfiizyon sonras ı bağışçı
ve alıcını n izlenmesi ilgili hizmet biriminin görevidir" hükümleri ile tüm dünyada oldu ğu gibi
ülkemizde de kan ve kan bile şenlerinin bağışç ı dan ihtiyaç sahiplerine ula ştırılması na kadarki
süreçte takibini sa ğ lamak zorunlu hale getirilmi ştir.
Ülkemizde uygulanmakta olan Bölgesel Temelli Kan Bankac ılığı Sistemi ile, kan ve
kan bileş enlerinin ulusal çapta takip edilebilirli ğini sağ lama görevi Türk K ızılayı Kan
Hizmetleri Genel Müdürlü ğü'ne verilmi ştir.
5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'nun 6.Madde 3. F ıkrası " Ruhsat al ınmış
olması bu Kanun ve di ğer mevzuatı n gereklerinin yerine getirilmesi mecburiyetini ortadan

kaldırmaz. Bu Kanun kapsam ındaki hizmet birimleri, standartlar ve çal ışma usul ve esaslar ı
ile ilgili olarak Bakanl ıkça sonradan yap ılacak düzenlemelere de uymak zorundad ırlar"
hükmü gereğ ince tüm Süreli Bölge Kan Merkezleri ve Transfüzyon Merkezlerinin 01.01.2013
tarihi itibari ile "Türk Kızılayı Kan ve Kan Bile şeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi" ne
dahil olması ve ISBT numaraland ırma sistemini kullanmalar ı gerekmektedir.
Söz konusu sistem ile ilgili olarak aşağı da yazılı web adresleri ve telefon numaralar ı
ile irtibata geçilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gere ğini rica ederim.
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İletişim Adresleri:
Türk K ı zı lavı ISBT Kod Tan ı mlama web sitesi
http://kansistem.kizilav.org.tr/
web sitesi için yard ı m dosyas ı :
htto://kansistem.kizilay.oro.tr/webvardim.doc

Türk K ızı lavı ISBT Kod Tan ı mlama web servisi
htto://kansistem.kizilay.oro.tr/service/Donation.asmx
htto://kansistem.kizilay.org.triserviceiproductManac ı ement.asmx
web servisi için yard ı m:
htto://kansistem.kizilav.org.tr/helo

Türk K ı zı lavı ISBT Kod Tan ı mlama Irtibat Mail Adresi:
htto://kansistempkizilay.ora.V

Türk K ı zı lay' ISBT Kod Tap ı mlama irtibat Telefon Numaralar ı :
312 2936246
312 2936248
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