
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Mikrobiyoloji laboratuvarının ulusal veya uluslararası standartlarda kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet 
vermesini sağlamak için, istemin yapılması ile başlayan; preanalitik, analitik ve postanalatik evreleri de kapsayan 

sürecin basamaklandırılarak açıklanmasıdır.  
 

2.0 KAPSAM  

Fethiye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı hizmetlerini kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi  
 

4.0 SORUMLULAR 

Laboratuvar uzman hekimleri, teknisyenler, laboratuvar kayıt, poliklinik ve servis tıbbi sekreterleri, tüm sağlık 
çalışanları. 
 

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

6.0 FAALİYET AKIŞI 

LABORATUVARDA PREANALİTİK SÜREÇ 

İstemlerin Ve Numunelerin Alınması 

 Hastanemizde mesai saatleri içinde ve dışında istemler için HBYS üzerinden açılmış hasta  kartları 

kullanılmaktadır. Tetkik isteme yetkisi sadece poliklinik acil ve kat sekreterlerine verilmiş bir yetki olduğu için, 
laboratuvarda dahil olmak üzere farklı kullanıcılar tetkik istemi yapamaz. Barkod sisteminin kullanılamadığı 
durumlarda; numune alma tüplerinin üzerine ad-soyad, numune alma tarih-saati yazarak ve istem kağıtları 

kullanılarak istemler yapılabilir. Numune tüpünün üzerindeki etikete, laboratuvara ait barkodun siyah çizgileri 
numune kapağına doğru olacak şekilde yapıştırılır. Barkod üzerindeki çizgilerin bozulmasını engellemek için 

barkod yapıştıktan sonra ıslak ya da alkollü elle tüp tutulmamalıdır. Barkod üzerinde hasta adı- soyadı, 
laboratuvar no, protokol no, servis, testi isteyen doktorun ismi, kayıt tarihi (test istem tarih-saati) saati bulunur. 

 Poliklinik hastaları için, kan alma saati- tarihi, kan alma biriminde kan alan hemşireleri tarafından yapılır. Servis 

hastalarında kan alma saati, servis hemşiresi tarafından işlenir. Alınan numuneler, servis hastalarında ilgili 
hastane personeli tarafından, poliklinik hastalarında ise kan alma biriminden personel tarafından alınarak numune 

kabul birimlerine nakiller gerçekleştirilir. Biyolojik numuneler için (idrar-gaita-vücut sıvıları vb.), numune 
verme kuralları, servislerde servis hemşireleri, poliklinik hastalarında ise poliklinik sekreterleri tarafından 
hatırlatılarak hastalar lavabolara yönlendirilir. Numune laboratuvara geldiğinde ilgili laboratuvar biriminde 

laboratuvar teknisyenleri tarafından numunenin laboratuvara kabul saati-tarihi işlenir.  
 Gaita ve idrar numuneleri için hasta tuvalete yönlendirilir ve barkotlu numune kapları numune kabul birimine 

teslim edilir. Balgam numunesi için hastaya balgam kapı verilir ve numuneyi numune kabul birimine teslim 

etmesi istenir. Numune kabul biriminde, numune alma tarih-saat ve laboratuvara kabul saat-tarih işlenir. Tüm 
numune kaplarında barkot bulunmaktadır.  

 Kan alma biriminde, kan alınacak hastalar için öncelikle kimlik kontrolü yapılarak, kan alınacak hasta ile barkod 
üzerinde yazılı olan hasta ismi kontrol edilir.  

 Kan tüpü 1’ den fazla birime gideceği zaman her birim için ayrı tüpe kan alınır. Ayrı kan alınamadığı durumlarda 

tüpe ilgili istem kâğıtları zımbalanır. Böylece hastadan tek numune alınması yoluyla tüm tahlillerin yapılması 
sağlanır.  

 Kan alma ünitesinde vakumunun kaçması durumunda tüp değiştirilir. Ancak laboratuvar kayıt bölümünden tekrar 
barkot çıkartılarak tüpün üzerine yapıştırılır.  

 Numuneler; Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi doğrultusunda alınır. Numune tüpleri, Numune Tüpleri 

Test rehberinde tanımlanmıştır. Servislerden numuneler, Numune Taşıma kabıyla veya pnömotik sistem ile 
laboratuvara getirilir.  
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 Laboratuvarımıza gelen numuneler ilgili numune kabul biriminde çalışan teknisyenler tarafından  “Numune 

Kabul Red Talimatı” doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Numune red kriterlerine göre red 

edilmesi gereken numuneler HBYS sistemi üzerinden red edilir.  
 

 Red edilen numune, red eden kişiye ait bilgiler, red nedenleri HBYS üzerinden görülür. Hastaya, servis 
hemşiresine, poliklinik sekreterine bilgi verilerek yeniden numune kabul kriterleri ve laboratuvar test rehberine 
göre örnek talep edilir.  

 Acil testler açısından, acil ve yoğun bakım ünitelerinden gelen testler sistemde uyarı vermektedir. Bu testler 
öncelikli çalışılmaktadır.  

 Laboratuvarda çalışan personel kanunlar çerçevesinde bu işi yapmaya yetkin personeldir. Laboratuvarda çalışma 
nitelikleri yönetmeliklerdeki ile uyuşmayan personel laboratuvarda çalıştırılmaz.  

 

LABORATUVARDA ANALİTİK SÜREÇ 

 Laboratuvarda Kullanılan Cihazların Bakımı Laboratuvarda kullanılan cihazların kullanma ve bakım 

talimatları mevcuttur. Cihazlar bu talimatlar doğrultusunda çalıştırılır.ayrıca her cihaz için aylık bakım takip 

formu düzenlenir.ve cihaz dosyalarına ilave edilir.kit karşılığı olan cihazlar için süreç talimatları belirlenmiştir.  

 Laboratuvar kullanılan cihazların kit ve malzemeleri ilgili cihaza ait dolaplarda saklanır ve ilgili teknisyen 

tarafından her sabah kontrol edilir, eksikler bildirilir. 

 

KALİBRASYON-KONTROL FAALİYETLERİ 

Kalibrasyon ve Internal Kontrol Faaliyetleri  

 İnternal kalibrasyon faaliyetleri “mikrobiyoloji laboratuvarı iç kalite kontrol çalişma talimatına’’ uygun bir 

şekilde gerçekleştirilir.  

 Limitler dışına çıkıldığında cihaz düzeltilene kadar kesinlikle çalışılmaz. 1 teste ait kontrol değerlerinde problem 
var ise o teste kalibrasyon yapılır. Yeniden kontrol verilir. Düzelmez ise kit değiştirilir. Kalibrasyon ve kontrol 

verilir. Bunlara rağmen düzelmiyorsa teknik servise haber verilir. Üzerine “ARIZALIDIR” levhası asılır. 
Testler çalışılmaz.   

 Eğer cihazda herhangi bir düzelme olmaz ise firmaya haber verilir. Firma şartnameye göre gerekli düzeltmeleri 
yapar. 

 

Kalibrasyon ve External Kontrol Faaliyetleri 

Mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde çalışmakta olan hemogram ve sedimentasyon cihazlar ının external kalite 
kontrol proğramları üyeliği vardır. Bu üyelik kapsamında üçer aylık periyotlarda numuneler laboratuarımıza gelir ve 

işleme alınır. Test sonuçları, bilgisayar üzerinden gönderilir ve sonuçlarda bilgisayar üzerinden alınır.  
“External kalite kontrol çalışmalarında uygunsuz sonuçları düzeltici – önleyici faaliyet çalışma talimatı uygulanır. 
Dış kalite sonuç raporları için External kalite kontrol değerlendirme formu doldurulur. Uygunsuz sonuç varsa 

düzeltici-önleyici faaliyet için External kalite kontrol sonucu problemli olan teste yönelik DÖF formu doldurulur. 
Düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır.  
 

CİHAZ ARIZALANMASI  

Cihazın arıza durumunda, cihaz yetkili teknisyeni üretici firma yetkilisi ile iletişime geçerek arızayı tarifler ve firma 
yetkilisinin çözüm önerilerini uygular. Problem bu şekilde çözülemezse, cihaz yetkili teknisyeni “arıza bildirim 

formu” düzenleyerek, biyomedikal mühendislik birimine gönderir. Biyomedikal mühendislik birimi yetkilileri,  
teknik şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca firma ile iletişime geçer ve cihaz tamir sürecini sonuna kadar yönetir.. 

Cihaz ile ilgili servis formları, firma görevlisi ve biyomedikal mühendislik birimi yetkilisi tarafından imzalanır ve 
bir nüshası ilgili cihaza ait cihaz takip formunda takip edilir. Bu süreç başlatılır başlatılmaz, cihaz arızası, problemin 
muhtemel çözüm süresi ve testlerin sonuçlanma zamanlarını içeren kısa not, otomasyon üzerinden tüm poliklinik ve 

servislere haber verilir. Cihazın çalışmadığı süre boyunca numuneler için Numune saklama talimatı uygulanır..  
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Panik değerler; laboratuvarda çalışılan testlerden; belirlenen referans aralığı dışında ve kişi için riskli olabilecek 
değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulmuştur.  
 

SONUÇLARIN TESLİMİ  

 Sonuçların teslim saatleri ilgili bölümlerde hastalara mutlaka yazılı olarak duyurulur. Sonuç teslim saatlerinde 

değişiklik yapılacağı zaman tüm duyurular toplanır ve yenisi ile değiştirilir.  
 İş bitimi sonunda tekrar sisteme girilerek eksik kalan tetkikler kontrol edilir. Eksik tetkik var ise tekrar çalışılır.  

 Otomasyon sisteminde problem olduğunda testler istem kağıtlarıyla istenir. Girişler manuel yapılır. Sonuçlar 
ilgili bölümlere dağıtılır. Bu konuda poliklinikler ve servisler bilgilendirilir.  

 Cihazda arıza olduğunda poliklinik ve servislere haber verilir. İlgili firmaya arızanın giderilmesi açısından haber 

verilir. Sonuçların verilme saati değişirse eski duyurular alınır, yenileri asılır. Bölümlere haber verilir. Cihazın 
çalışmadığı süre boyunca numuneler için Numune saklama talimatı uygulanır. 

 Laboratuvara ait preanalitik, analitik, postanalitik süreç aylık olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına 
göre gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılır.  

 Hasta sonuç raporunda testlerin çalıştığı kurumun adı ve hastane adı, örneğin alındığı, örneğin kabul edildiği, 

sonucun onaylandığı tarih ve saat, onaylayan laboratuvar teknisyeni ve laboratuvar uzman doktorunun adı soyadı 
bulunur.  
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