Hoş geldiniz!
Kan bağışlayarak hayat kurtardığınız için teşekkür ederiz.
Almanya'da kan bağışı yapabilmenin bazı esasları vardır:
 Anlaşılırlık ve gizlilik
Kan bağışı, hem bağışı yapan hem de alıcı için olabildiğince güvenli olmalıdır.
Bu yüzden sizin bilgilerinize ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için Almanca bir anket doldurmanız gerekiyor, ardından
bir doktorla tamamen gizliliğe dayanan bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme de aynı şekilde Almanca
gerçekleşir.
Bu görüşmede sağlık durumunuz ve yaşam biçiminize dair pek çok kişisel konuya değinilir. Mesela cinsel yolla
bulaşan bir hastalığınız olma ihtimali konu edilir. Bu nedenle, bu görüşmede tercüman, arkadaş ya da aile
üyeleri gibi üçüncü şahısların bulunmasına prensip olarak izin verilmez.
Almanca bilginiz bu görüşme ve anket için henüz yeterli seviyede değilse kan bağışı yapmanıza
maalesef izin verilmez. Ancak Almanca konuşma ve anlama becerilerinizi geliştirirseniz tekrar bağış yapmak
için başvuruda bulunabilirsiniz.
 Kimlik
Kan veya kök hücre bağışı yapabilmek için resmi bir nüfus kağıdı, pasaport (fotoğraflı ve latin harfleriyle
yazılmış) ya da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verdiği bir belgeyle kimlik tespiti yapılması
zorunludur.
 Adres
Labaratuvar testlerinden mutlaka bilmeniz gereken önemli bir sonuç çıkması halinde sizi bilgilendirebilmemiz
için adresinize ihtiyaç duyuyoruz.
 Diğer koşullar
Yaş: 18 - 60 yaş arası, ağırlık: en az 50 kg.
Kan bağışçısının sağlıklı olması gerekir. Emziren ve hamile kadınların bağış yapmasına izin verilmez.
Belirli bir süre bekledikten sonra bağış yapmanıza müsade edilmesinin çeşitli sebepleri olabilir: Mesela belirli
bir hastalığa yakalanmış olmanız veya yakın bir tarihte sıtmanın yaygın olduğu bir ülkeye giriş yapmanız
bunlar arasındadır. Tüm bunlar doktorla görüşmeniz sırasında değerlendirilir.
Tüm bu koşulları yerine getirdikten sonra yapacağınız kan bağışından mutluluk duyacağız.

Peki Almanca bilmeden de yardım etmenin bir yolu var mı?
Evet, var. Kök hücre bağışı için kayıt yaptırabilirsiniz. Broşür standında WSZE’nin bu konudaki çok dilli
broşüründe bu konuya dair gerekli bilgileri bulabilirsiniz.
Burada bizden İngilizce ve Almanca bilgi dosyasını alıp kan örneğinizi bırakarak kök hücre bağışı için kayıt
yaptırabilirsiniz.
Kök hücrenizin bir hastanın hayatını kurtarabilecek olması durumunda tüm gerekli görüşmelerin bir tercüman
yardımıyla gerçekleşmesi mümkündür.

