
 

 

 
 
 
 

1.0 AMAÇ   

Fethiye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında panik değerlerin bildirilmesi için yöntem belirlemek. 
 

2.0 KAPSAM  

 Hekimler, Tüm Sağlık, Laboratuvar personellerini kapsar. 
  

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORU MLULAR  
Mikrobiyoloji Uzmanı,  Laboratuvar teknisyenleri, teknikerleri ve diğer 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 
 Hastanemiz laboratuarlarında çalışılan tüm testlerle ilgili sonuçlarda ilgili klinik ve hekimlerin görüşleri 

doğrultusunda hangi test sonuçlarının panik değer olarak kabul edileceği belirlenmiş ve panik değer tablosu 

oluşturulmuştur. 
 Hastanın test sonucu daha önce ilan edilen Laboratuvar Panik Değerler Listesindeki değer aralığının dışında 

olduğu cihazın veya bilgisayarın ekranında görüldüğünde; 
 Hastanın numunesi kontrol edilir. Pıhtı, hemoliz, ikterik vb. yönünden kontrol edilir. Gerekli görülürse tekrar 

numune istenir.  

 Testin sonucu kontrol edilir. Gerekirse test tekrar çalışılır. 
 Panik değer çıkan hastanın test sonucu öncelikle hastanın doktoruna, eğer ulaşılamıyorsa ilgili poliklinik veya 

servis hemşiresine telefonla açık ve net bir dille bildirilir. Telefonda karşılıklı teyit alınır. 
 Aynı hasta da tekrarlayan panik değer b ildirimlerinde tekrar bildirim yapılmaktadır.Hekimin kararına göre 

hareket edilir. 

 Ayrıca Panik Değer Bildirim Formu doldurulur. Sonucun telefonla iletildiği kişiye gönderilerek imzalattırılır. 
 Panik Değer Formları, Laboratuvar Sorumlusu tarafından bir dosyada saklanır. 

 Panik değer bildirimleri HBYS üzerinde tanımlanmıştır.  
 Panik değer sonucu hasta onaylanmadan önce sonuç ekranında görülmektedir. Ve ekrandan panik değerle ilgili 

bölümler doldurulup, kayıt edilip çıktı alınmaktadır.  

 Panik değer formunda 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 form 

üzerinde eksiksiz olarak doldurulmaktadır.  
 Laboratuvar çalışanlarına panik değerler ve panik değer bildirimiyle ilgili eğitim verilmektedir.  
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