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1.0 AMAÇ   

Laboratuvarımızda çalışılan testlerden sonuçları panik değerler içerisinde çıkan sonuçların, ilgili doktora 

bir an önce bildirilmesi sağlanarak hastaya erken müdahale edilebilmesinin sağlanması. 

2.0 KAPSAM  

 Hastanemizin Biyokimya laboratuvarını ve hasta bakılan tüm birimlerini kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

 4.0 SORUMLULAR  
 Başhekim,Başhekim Yardımcısı,Biyokimya Uzmanı,tüm hekimler,l aboratuvar teknisyenleri, teknikerleri ve diğer  

tüm çalışanlar. 

5.0 TANIMLAR 

Panik/ Kritik Değer: Bir klinik laboratuvar testinde, hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek, en kısa zamanda 

hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve /veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını 

gerektiren sonuç değerleridir. 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Panik değerler belirlenirken klinik braşların görüşleri alınmıştır, panik değer listesinin klinik branş bazında 
değişebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.Panik değerler HBYS üzerinde tanımlanmıştır.Panik 
değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmaktadır. 

Sonuçların panik değer düzeyinde olması durumunda; 

Bu test sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için öncelikle laboratuvar teknisyenleri bu testi tekrar 

çalışmaktadır. Tekrar çalışmaya başlamadan önce numunenin hemoliz, ikter, pıhtı, vs gibi durumların 

varlığı kontrol edilir. Numune de uygunsuzluk var ise numune reddi yapılır, Hekimiyle görüşülerek 

hastadan tekrar numune istenir ve test yeniden çalışılır.Test sonucu yine panik değer aralığında ise 

öncelikle hastanın doktoruna, eğer ulaşılamıyorsa ilgili poliklinik veya servis hemşiresine telefonla açık ve 

net bir dille bildirilir. Telefonda karşılıklı teyit edilir. Panik değer bildirim formunun HBYS’den çıktısı 

alınıp laboratuar teknisyeni ve hekimin adı soyadı ve bildirim yapılan kişinin adı soyadı kayıt altına alınıp 

dosyada saklanır. 

Panik değerler HBYS üzerinden aşağıdaki süreçlerle izlenir. 

Hastanın 

Adı soyadı 

Protokol numarası 

Servisi 

Testin adı 

Panik değer sonucu 

Test sonucunun çıktığı tarih ve saat 

Bildirimi yapan kişi 

Bildirim yapılan kişi 

Bildirimin yapıldığı tarih ve saat ve hangi yolla yapıldığı bilgisi yer alır. 
Laboratuar çalışanlarına panik değerler ve panik değer bildirimi ile ilgili eğitim verilir. 
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