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"TAŞOVA KAN BAĞIŞLIYOR" KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Titlk Milletigin kamu yaranna çal§an ve l48 yılLk birikim ve faaliyetleri ile en köklü sivİl toplrım

kuruluşlarından bir tanesi olaı Ttirk Kıalayı'nın iidkemizde ytlıtltttlğti önerıli gdrovleıinden bİri de kan

hizrıetleri fazliyetidir. Sağlü Bakanhğ tilkemizin kan temin sonınrınu çözmek lizere Tilık KızılaY'nı
görevlendirmiş ve yetkilendirmiştiı. Ttiık Kıalalı bu yetki ile "Utlusal Güvenli Kan Temini Progranır"nı

uygularıaya kolmuştur. "Ulusal Güvenli Kan Ternini Programr" temelde kan bankacüğr konusunda Tiirk

Krzılayı'nın ı:_lusal organizasyon haline gelmesini, güvenli kaı üıünlefinin illkeıriı her yerinde ve zamanında

hizmete suıunzsını amaçlamaktadu. progıamın ggıekçesi; gönüllü kan bağışçılaruıdan karı bağşçısı kazanım

programlan çerçevesinde toplanacak kanıo laboratuvaılaıü çağuı gercktiıdİ$ testlcrden geÇİrilerch

st2ndaıdizasyonunun sağlanaıak, iilke gcnelinde istenilcn hğr tilılü kan ürtlııüıtln temin edilmeSİniı" kullan'Cl

durıımundaki sağlıt kuıuluşlarına ulaştJdnıaslnin, tiim bu aşamaların tam otomasyon altndz izlenmesi ve kayrt

altıa alınmasııuı, ulusal ve uluslaıarası denotime tabi tutulmasının sağlınma§dır.

Tiirk Kızılayı orta Kaıadeniz BöIge Kan Merkezi(Samsım) "Ulusal Gilvenli Kan Temİnİ PrOglamı"

çeıçevesinde sorumluluk sahasındaki Amasy4 Ordı:, Samsıın, Sinop, Tokat İllerinde kao ba$Şı kabın

faaliyetleri yifurftmel6te ve sorumlu olduğu brjlgedeki sağlık kı:ıuluşlan bilnyesinde tedavi gören hastalanı kan

ve kan tiriinü ütiyaçlarını Tiirk Krzılayı'aa ait alaç]aİ ile bu sağlık kuruluşlarına uygun §ı koŞııllannda

ulaştımaktadıı. orta Kaıadeniz Bölgesindeki sğlık kuruluşların<la tedavi göıen hastaların kan ve kan iiriinü

ihtiyaçlarının sonın yaşaıımadan karşıla1ması için bölgede yıJlık 120.000 ünite kaü bağşı yapılması

gur"üor"kt dİ. Ancak bölgede Tiİrk llalay'ına ylll* 95.000 iffiç kan !ağş1 yapılmaktadu. Tük Kızılayı'ıun

bölgede karşılayaınadı& kan ve kan iiriınleri için hastaneler hasta yakıDlannd8n kan bağşı yapacak kişi

6ı,]mala71n.| talep etnekteler ve bu drınım çoğu zaman hasta yakınlannın mÇduriyet yşamasııa sebç

olmaktadu. Anoak bölgede Tİirk Kgılay'ına yıllık 120.000 ünit€ kan bağışı yap,]t,,a<ı dıırumıında hasta

yakmlarının yaşadıklan mÇduriyet tamanen sona erecektiı.-Üıı<edzde 
ınsanımıan kan ve kan ürüıleri temini noktasında yaşadlğl srkntılaia son vermek amacı ile

başlatılan ..lİusal Gtivenli Kan Temini Programı" kapsamında Türk Kızıta}n toplıımda göniillü, düzenli ve

bilinçli kan ba$şçısı kazanjmınl sağlamak amaoıyla birçok kuııın ve kuruluş iIe işbirliği protokolleri

imzalaııruş ve çalışma]ar başlamıştıı

Taşova KaymakamJığ, Taşova Belediyesi ve Ttirk Kız_lay,ı işbirli$ ile Taşova İlçesinde yaşayan kişilerde }xan

bağışı gibi toplumsal bir meselede sonımlııluk bilinci içerisinde çöziıme yönclik hrİeket edebilme kabiliyeti

kazarıdrrrıak amacr ile *Taşova Kaı Ba$şlıyor" isim.li kampanya hazırl^ınıştır, Bu kampanya ile Taşova

İlçesindc kaa bağşr konusunda 75.12.20|t6 tarihinde Müftiilük biıasııda saat: lo:3o,da Kan Bağşı konulu

Seminer düzeDlenecek ve 29-3Q AJalık 2016 tarihleri arasında "Tışovı Kın Bığışlıyor" isirnli kan bağışı

organizasyonu diDenlenerek Tşova İlçesiade yaşayaD.kışiler kan bağşıncla bıılıınmaya davet edileceklerdk,

Bu çaLşma sayesinde Taşova llçesind" itu-", edeo kişilcıde kan bağşı bilinci oluşacak vc yapıJacak kan

bagışı organizasyonunda aıııaoak kan bağışlan ile sağlık kuıuluşlarında tedavi göreg hastalann kan ve kan

iirijrıü ütiyaçlan karşılanacaktıı.


