
 

 

 

 
 

1.0 AMAÇ  
Hastanemizde kullanılan hasta başı test cihazının sorumlularının belirlenmesi, envanterinin tutulması, bakım ve 

temizliği yapılması, kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin çalışılması ve kayıt altına alınması konularının, 

kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespiti halinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılması konularının 

belirlenmesini sağlamak. HBTC’yi kullanacak çalışanlara çalışılacak testlerin preanaliltik, analitik ve 

postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususları belirtme, kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının 

değerlendirilmesi, cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmesi konularının belirlenmesini sağlamak.   

      

2.0 KAPSAM 

Tüm sağlık personelini kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR  

        

4.0 SORUMLULAR 
Biyokimya Uzmanı, Laboratuvar Teknisyeni, Hasta başı test cihazı kullanan tüm birim sorumluları ve çalışanları.  

    

5.0 TANIMLAR 
HASTA BAŞI TEST(HBTC) CİHAZI: Kan gazı ve elektrolitleri,  idrar strip testi, streptokok antijeni, kardiyak 

enzimler, koagülasyon parametreleri, C-reaktif protein gibi parametreleri laboratuvar dışında ölçen cihazlardır.  

Hastanemizde hasta başı test cihazı olarak glukometre cihazı ve kan gazı cihazı kullanılmaktadır.  

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Hastanemizde mevcut olan tüm hasta başı test cihazlarının markası, modeli, seri numarası, kullanıma geçiş 

tarihi, kullanımdan ayrılış tarihi, yetkili servis, tedarikçi firma bilgileri içeren bir envanter listesi klinik 

sorumlusunda ve kalite biriminde bulunmaktadır. 

 HBTC Kullanıldığı bölümlerdeki klinik sorumlulukları aynı zamanda cihaz sorumlusudur. 

 Glukometre cihazı kalibrasyon ve kontrolünün takibi klinik sorumluları tarafından yapılmaktadır. 

 Glukometre cihazı kullanan tüm klinik sorumluları cihazların kontrollerini; hastadan alınan venöz kan, hem 

glukometrede çalışılır hem de   kan Biyokimya  laboratuvara gönderilerek  oto analizörde çalışılır, sonuçlarla 

karşılaştırma yapılır. Cihazların sonucu ‘Hasta Başı Test Cihazı Kontrol Formu’na kaydedilir ve biyokimya 

uzmanı tarafından onaylanır. Kullanılan cihazlarda ölçüm hataları fark edildiği takdirde hemen düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılmalıdır. Cihaz arızalandığında, eczaneden yenisi talep edilir.  

 Kan gazı ölçüm cihazı  yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Sorumluluk, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, 

Yoğun Bakım sorumlusu ve hemşirelere aittir. 

 Yoğun Bakım servisindeki hemşire ve doktorlar tarafından cihaz kullanılır.         

 Kan gazı ölçümü için arter kanını hekim almalıdır. 

 İstem yapılan  kan gazı, hastanın adı soyadı, otomasyona kayıt edilerek  kan gazı barkod numarası alınır. 

 Enjektördeki kan cihaza okutulur ve sonuç kâğıdı alınır. 

 HBTC bakım ve temizliği firma önerileri doğrultusunda birim sorumlularınca ve kullanan personel tarafından 

yapılır. 

 HBTC ile çalışılmış olan tüm test sonuçları hasta dosyasında muhafaza edilir.  

 HBTC kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi biyokimya uzmanı tarafından  yapılır.   
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