
 

 

 
 
 

1.0 AMAÇ  

Mikrobiyoloji Laboratuvarı numunelerin kırılması,  kaybolması ve dökülmesi durumunda izlenmesi gereken   
süreci sağlamaktır.  
 

2.0    KAPSAM  

 Fethiye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında numunelerin kırılması, kaybolması ve dökülmesi 
durumunda izlenmesi gereken süreç. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR  

Tıbbi Mikrobiyoloji uzman doktorları, laboratuvar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar teknisyenleri. 
 

5.0 TANIMLAR 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 

Numunenin uygun tüplere ve malzemelere alınmış olması. Uygun tüpler ve alınması gerekli miktarlar aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır.  
 

ELISA TESTLERİ 
Testleri için sarı veya kırmızı kapaklı jelli vakumlu tüplere 5 ml kan alınır.  
 

HEMOGRAM YANİ KAN SAYIM TESTLERİ İÇİN  

Mor kapaklı vakumlu tüplere (K3EDTA içeren) çizgisine kadar (2 ml) kan alınır ve tüp kan alındıktan sonra 5-

6 kez yavaşça alt üst edilir.  
 

SEDİMANTASYON TAYİNİ İÇİN  

Siyah kapaklı sitrat içeren vakumlu tüplere kadar (1,6 ml) kan alınır ve tüp kan alındıktan sonra 5-6 kez 

yavaşça alt üst edilir. 
 

KÜLTÜR ÖRNEKLERİ: İdrar-Balgam-Sperm kültür örnekleri steril kırmızı kapaklı kaplara, Yara örnekler i 
Stuward transport besiyerine alınmalıdır. Tarif edilen numune kapları dışında alınmış örnekler kabul edilmez.  
Alınan numune üzerinde barkod bulunmaması, barkod sisteminin kullanılamadığı durumlarda; numunenin 

üzerinde; hasta ad-soyad, kan alınma saati ve tarihi olmaması, test istem kâğıtlarının olmaması durumlarında 
numune kabul edilmez. Numune alım saatinin üzerinden 30 dak. dan fazla zaman geçmişse numune kabul 

edilmez. Numune tüpleri/kapları ve/veya barkod/istem kâğıtları üzerinde kan veya materyal bulunması 
durumunda numune kabul edilmez. Kan kültürü hariç, aynı gün, aynı bölgeden gelen birden fazla kültür 
örnekleri red edilerek sadece bir örnek kabul edilir.  
 

NUMUNE  RED KRİTERLERİ 

 Serumun hemolizli, lipemik olması. Antikoagulan içeren tüplerde pıhtı olması, 
 Elisa testleri için 5 ml, hemogram testleri için 2 ml sınır değerin altında örnek bulunması, 

 Balgam kültür örnekleri için, 10x büyütme alanında, epitel hücresi/lökosit oranının 5/1 den daha fazla olması, 
 Makroskobik taze kan içeren gaita örneklerinde, gizli kan istemleri, 

 Gerekli cinsel perhize uyulmadan veya ilişkiye girilerek verilen sperm örnekleri. 
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