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İş Tanımı 

Kızılay Kan Bağış merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 'Doktor' arayışımız 

bulunmaktadır. 

 Türk Kızılayı Misyon ve vizyonu doğrultusunda kan alacak hastalara 

güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçimini çağın, bilimin ve 

tıbbın gereklerine uygun olarak gerçekleştirmek, 

 Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık 

koşullarını (kan basıncı,nabız,beden ısısı vb.) tıbbın gereklerine uygun 

olarak değerlendirerek, kişinin kan bağışı işleminden dolayı 

karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek, 

 Kan bağışçısı seçimi için doldurulması gerekli 'Kan Bağışçısı 

Bilgilendirme ve Sorgu Formunun bağışçılar tarafından doldurulmasını 

sağlamak, kan bağışçısı adaylarına kan bağışlanabilecek ve 

bağışlanamayacak durumlar hakkında ve kan yolu ile bulaşan hastalıklar 

ile ilgili bilgi vermek, 

 Kan bağışı ile ilgili her aşamada (kan bağışçısının 

bilgilendirilmesi,seçimi,muayenesi,flebotomi işlemi,kan bağışçısı 

reaksiyonlarına karşı gerekli önlemlerin alınması,reaksiyon oluştuğu 

takdirde gerekli tıbbi girişimin yapılması, acil müdahaleye ilişkin tıbbi 

araç ve malzemenin hazır bulundurulmasının sağlanması) 

gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda 

gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Gerektiğinde, reaktif test sonuçlarının kan bağışçılarına bildirilmesinde 

psikolojik danışmanlık yapmak, 

 Merkezde nöbet hizmetlerine girmek, kan alma faaliyetlerine nezaret 

etmek, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları 

gereklerine uygun hale getirilmesini sağlamak, 

 Nöbet süresi boyunca donasyon birimine amirlik yapmak, 

 Kan merkezlerinde, en kıdemli doktor(fiili hizmet), gerekli durumlarda 

Disiplin Kurulu ve İdari Komite'de yer alır. 

 Bağlı olduğu müdür tarafından verilecek mevzuata uygun diğer 

görevleri yapmak. 
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Aranan Nitelikler 

 Tıp Fakültesi Mezunu, 

 Tercihen en az literatürü izleyecek düzeyde İngilizce bilen, 

 Bilgi işletim sistemi ve Office uygulamalarına hakim, 

 Tercihen ehliyet sahibi olan ve aktif araç kullanabilen, 

 İşlerini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu olmayan, 

 Tercihen kan bankacılığı ve transfüzyon alanında deneyim sahibi, 

 Seyahat engeli olmayan, 

 Mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan, 

 Temsil yeteneği yüksek, 

 Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, 

 İkna kabiliyeti yüksek, 

 Planlamacı, araştırmacı ve zamanı etkin kullanabilen, 

 Takım çalışmasına yatkın, 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan. 
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