
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuvarında numunelerin doğru, yeterli alınması, 
preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta /numune güvenliğini sağlamak.  

2.0 KAPSAM 

Biyokimya Laboratuvarı, semt poliklinik, kan alma birimi, Acil Servis ve Tüm Klinikler  

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR  

Biyokimya Uzmanları, Doktorlar, Hemşire/sağlık memuru/ATT, Acil ve klinik sekreterleri, Laboratuvar, 
Teknisyenleri, Laboratuvar Sekreteri, Taşıma Personeli, Bilgi işlem Merkezi 

5.0 TANIMLAR 

Analitik Süreç: Laboratuvarda, numunelerin analizinden sonuçların onaylanmasına kadar geçen test 
süreçleridir. 

 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

LABORATUVAR  TESTLERİNİN ÇALIŞMA SÜRECİ  ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUR  
 Preanalitik süreç 

 Analitik süreç  

 Post analitik süreçler   

 

PREANALİTİK SÜREÇ (Biyokimya test numuneleri için) 

 İstemin yapılması 
 Otomasyon kaydı 

 Sonuç barkodu çıkarılması ve uygun tüplere yapıştırılması 
 FDH laboratuar rehberindeki bilgilerden preanalitik süreçte yararlanılır.  

 Örneğin alınmasında numune alma talimatına uyulur.  
 Örneklerin gönderilmesinde,  numune alma ve transfer talimatına uyulur.  
 Örneğin kontrol ve kabulünün yapılması (Numune Kabul Ve Red Kriterleri Talimatı’na göre yapılır.)  

 Otomasyona kayıt edilmesi 
 Kabul edilen örnekler çalışma birimlerine göre ayrılması (Biokimya )  

 İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması 
 Numune Kabul kriterine uymayan örneklerin ayrılması ve kliniklere bildirilmesi 
 Numune kabul kriterlerine uymayan örnekler  laboratuvarda reddedilir.  

 Servislerden  bilgisayar girişi olmayan  tüm örnekler reddedilir.  
 Reddedilen örnekler ilgili birimlere bildirilir.  

 Otomasyondan  sonuç onaylama ekranı açılır. Metaryel red sayfasından örnek numarası girilerek red nedeni 
şablon üzerinden tıklanır. Otomasyona kayıt edilir.  

 Reddedilen örneklerle ilgili bilgiler, otomasyonda test durum açıklama bölümünden toplu olarak görülebilir.  

ANALİTİK SÜREÇ  (Biyokimya laboratuvarı için) 
 Cihazın çalışmaya hazırlanması 

 İnternal kalite kontrolünün,  gerekirse  kalibrasyonların yapılması 
 İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri  geçerli ise; kanların veya diğer numunelerin  cihaza 

yüklenmesi ve çalışmanın başlatılması  sağlanır.  

 Cihazlar çalışırken gerekli takibin yapılması böylece eksilen solüsyon vs. ihtiyaçların zaman kaybetmeden 
giderilmesi ve çıkabilecek sorunların engellenmesi sağlanmış olur. 
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 Sonuçların kontrolü ve sonuçlar test tekrar kriterlerinde çıkarsa numune tekrar çalışılır.  

 Sonuçların kontrolü ve uzman onayının yapılması  
 Dış kalite  kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması.  

 

  POSTANALİTİK SÜREÇ (Biyokimya laboratuvarı için) 
 Sonuçların rapor edilmesi (Laboratuar sonuç verme talimatına göre yapılır) 

 Laboratuvar Kritik/Panik değerlerin kontrolü;(Laboratuvar Testleri Panik Değer Listesi ve Panik Değer   
Bildirme Talimatı’na göre yapılır.) 

 Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü (Sonuç verme Talimatı) 

 Zamanında raporlanamıyorsa  nedeninin araştırılıp giderilmesi 
 Preanalitik  hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

 Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması 
 
MESAİ  SAATLERİ İÇİNDE VE DIŞINDA  FDH.  LABORATUVARLARI  TESTLERİN  ÇALIŞMA 

YERLERİ (LABORATUVARLARI) VE ZAMANLARI  

 Poliklinik, servis ve acilden gelen kan ve idrar örnekleri 24 saat süresince merkez biyokimya ve 

laboratuvarında çalışılmaktadır.  
 Acil servisten gelen biyokimyasal testler, numuneler laboratuara teslim alındıktan 1 saat sonra rapor edilir. 
 Servis ve polikliniklerden gelen rutin testler test rehberinde belirtilen sürelerde rapor edilir.  

 
LABORATUVAR İŞLEYİŞ SÜREÇLERİNDE GÖRÜLECEK AKSAKLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI  

A)PREANALİTİK SÜREÇ 

 Doğru hastanın kaydına doğru test işlemleri girilmelidir.  
 İstenen testler için hasta doğru bilgilendirilip, diyet, açlık saati, postür, temizlik vs. dikkat edilmelidir.  

 Doğru numune türleri (kan, idrar, bos vs.) alınmalıdır.  
 Doğru numune kap/ tüplerine alınmalıdır.  

 

KAN VE STERİL VUCUT SIVILARI İÇİN KULLANILAN TÜPLER 
Çeşitli testler için farklı tüp kullanılır:  

 Koagülasyon testleri (APTT, D dimer,  PTZ, Fibrinojen)  MAVİ KAPAKLI TÜP 
 Steril vücut sıvıları hücre sayımı için MOR KAPAKLI TÜP 
 Steril vücut sıvıları(biyokimya testleri ) için KIRMIZI veya SARI kapaklı  tüpler kullanılır 

 Diğer tüm testler için KIRMIZI veya SARI kapaklı  tüpler kullanılır.  
 Numunelerin yeterli miktarda, uygun ısı ve süre içinde laboratuvara transportu  

 Preanalitik süreçteki hataları engellemek için çalışanlara, numune a lınmadan önce hastalardan istenilen     
testlere  göre  yapılması gerekli ön hazırlıkla ilgili,  numunelerin alınması, toplanması, taşınması ve 
laboratuvar işleyişi hakkında  eğitim verilir.  

 Çalışanların,  ön hazırlık gereken testlerle ilgili hastayı bilgilendirmesi sağlanır.  
 

NOT: Bu basamaktaki aksaklıklar analitik ve post analitik evreleri tümüyle etkilemektedir.  

 

B) ANALİTİK SÜREÇ 

 Laboratuvar cihazlarının yönetimine ilişkin düzenleme ve cihaz kullanım talimatlarına göre hareket 
edilmelidir. 

 İnternal ve external kalite kontrol programları laboratuvar uzmanlarınca değerlendirilip düzeltici, önleyici 

faaliyetler başlatılır. 
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C) POST ANALİTİK SÜREÇ 

 Laboratuvarda çalışılan testlerde hasta güvenliği açısından önemli olan panik/kritik laboratuvar değerleri 

 (KLD)’ler sorumlu doktor ve hemşiresine gecikmeden doğru geri okumalı olarak bildirilmelidir.  
 Numune sonuçlarının ulaştırılması ve sonuç verme sürelerine göre sonuçlar verilmelidir.  
 Otomasyondaki aksaklıklarda acil servise manuel sonuç verilebilmektedir.  

 Cihaz arızalarında yedekli (back up) cihazlarımız olduğundan hizmet aksaması en aza indirilmiştir.  
 Sonuç vermede herhangi bir gecikme olabilecek durumlarda telefon ve otomasyonla iletişim 

sağlanmaktadır. 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


