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1.0 AMAÇ   

Fethiye Devlet Hastanesinde numunenin doğru teknikle, yeterli miktarda alınarak güvenli bir şekilde 

laboratuvara ulaşmasını sağlamak. 

2.0 KAPSAM   

Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Laboratuvar teknisyeni 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR 

Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Uzmanı, Laboratuvar Teknisyeni, Servis ve laboratuvar da çalışanlar. 

5.0 TANIMLAR 

Numune alma: Doğru teknikle, tetkiklerin yapılması için yeterli miktarda vücuttan alınan (kan, idrar, gaita 

vb.) ürünlerdir. 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Hastanemizde poliklinik hastalarının kan ve numuneleri merkez ve Ek poliklinik binalarındaki KAN ALMA 

ODALARINDA, Acil hastaların kanları acil serviste, servis hastalarının kanları serviste hemşireler 

tarafından aĢağıdaki Ģekilde alınmalıdır: 

KAN ALMA 

 Hekim tarafından tetkik yaptırması istenen hasta, barkodlanmış kan tüpleri ile kan alma odasına gelir. 

Sırası gelen hasta kan alma koltuğuna oturtulur. Hastanın elindeki tüpler alınır. Barkodda yazan isim ile hasta 

ismi kontrol edilir. 

Kimliklendirme doğru ise; 

Testlerin ön hazırlığı olup olmadığı kontrol edilir. Ön hazırlık varsa hasta ve yakınlarına yapılması gerekenler 

anlatılır. Varsa ön hazırlıkla ilgili bilgi dökümanları verilerek uygun zamanda gelmesi söylenir. 

Testler için ön hazırlık gerekmiyorsa; kan alma işlemi başlatılır. 

 Kan alınacak yer seçilir. Genellikle venöz kan tercih edilir. 
 Kan alınacak yerin 7-10 cm üstünden turnike uygulanır. Turnike kolun atardamar dolaşımına engel 

olmayacak kadar sıkılıkta uygulanmalıdır. Nabız hissedilebilmelidir. Turnike 1-2 dakikadan fazla 

uygulanmamalıdır. Staz plazmada bazı parametrelerin artışına neden olur. Damarın belirginleşmesi için 

yumruğun açılıp kapatılması, masaj vs. yapılmamalıdır.   

 İntravenöz infüzyon yapılan veya kan vermede kullanılan damardan veya setten kan alınmamalı, diğer 

koldan alınmalıdır. Mecbur kalınırsa set kapatılıp 15-20 dakika sonra kan alınmalıdır. 

 Hasta mastektomi ise; kan tercihen sağlam taraftan alınmalıdır. Mastektomi lenf akımını engeller. 

 Damarın delineceği yer alkolle temizlenir. Hemolize neden olmaması için kuruması beklenir. Damar 
delinir. 

 Hemolizi önlemek için vacunater iğne ucu ve tüpler tercih edilmelidir. Enjektör kullanmak gerekirse uygun 

iğne ucu kullanılmalı ve piston yavaş çekilmelidir. 

 Kan alımı bitince TURNİKE açılır sonra iğne damardan çıkarılır. Emniyetli bir şekilde iğne atık kutusuna 

atılır.***İğne Muhafazasına Takılmaz*** 

 Kan alınan yere enjeksiyon bandı yapıştırılır veya pamukla tampon yapılır. 

 Kan alınan, sedim, hemogram ve koagülasyon tüpleri 5-6 kere yavaşça alt - üst edilmeli, 

***çalkalanmamalıdır.*** 

KAN KÜLTÜRÜ 

Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak tüplerin üzerine dik olarak yapıştırılır. Kimlik doğrulaması 

yapılır. 

Eller yıkanır, her numune alımından önce steril eldiven giyilir. 

Kan alınacak bölge sağ ve sol kol (veya farklı iki bölge) betadine ile silinir, kuruması beklenir. 

Turnike bağlanarak Vakutainer veya steril enjektör ile 2 cc kan alınır. 

Alınan numune tüpleri laboratuvara gönderilir. 

ĠDRAR NUMUNESĠ 

Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak idrar kabının üzerine yapıştırılır. 

 



 

 

Hasta yeterli idrarı yaptıktan sonra idrar numunesi numune toplama yerine veya laboratuvarda numune 

kabul görevlisine teslim edilir. 

ĠDRAR KÜLTÜRÜ 

Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak idrar kabının üzerine yapıştırılır. 

İlk idrar dışarı atılır, steril idrar kabı açılıp orta idrar alınır, kapak kapatılır, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. 

Sondalı hastalarda; idrar torbasının sonda ile birleştiği yerin üst kısmı kapatılır. 

Sondanın üzeri betadine ile silinerek kuruması beklenir. 

Steril enjektörle idrar numunesi alınarak idrar kültür kabına konur. 

GAĠTA 
Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak gaita kabının üzerine yapıştırılır. 

Gaita kabı içerisine alınan gaita bir saat içerisinde laboratuvara ulaştırılır . 

APSE 
Yüzeydeki deri % 70 alkol ile silinir kurutulur. 

Steril kalın iğneli enjektör ile apseye ponksiyon yapılır, içerik alınır. 

BOĞAZ KÜLTÜRÜ 
Steril silgiç tonsillalara, farenks mukozasına iyice sürülür 

Tonsilla üzerinde eksudasyon ya da yalancı zar varsa bu zar kenarlarına sertçe ve onu kısmen kaldırabilecek 

biçimde sürtülerek örnek alınır 

Silgeçler ağız mukozası ve tükürüğe değmeden çekilir. Ekim yapılır. 

BALGAM 

Tükürükle bulaşmamış, tercihen sabah balgamı alınmalıdır 

Numune kabı kapatılarak laboratuvara kabul edilir. 

PLEVRA vb. SIVILAR 

Steril enjetör ile aspirasyon ile sıvı alınır. 

Enjektör iğnesinin ucuna bir lastik mantar batırılarak bekletilmeden laboratuvara gönderilir. 

VAGEN, ÜRETRAL AKINTI 

Steril eküvyon ile erkekte üretradan, kadında serviksden alınır.  Bekletilmeden laboratuvara gönderilir. 

PCR SÜRÜNTÜSÜ 

PCR Sürüntüsü alındıktan sonra tüpler soğuk zincirde buzdolabında saklanır. Numunelerin laboratuvara 

transferi buz akülü baxsların içerisinde soğuk zincirde gönderilir.  

NUMUNELERĠN TRANSFERĠ 
Poliklinik hastalarının kanı kan alma odasında alınır, numuneler taşıma sporlarına dizilir. Örnek kabul 

birimine teslim edilir. Poliklinik hastalarının idrar ve gaita numuneleri hasta /yakınları tarafından 

laboratuvar örnek kabul birimine teslim edilir. 

Kan alma biriminde ve servislerde (acil servis hariç) toplanan numuneler en geç 30 (otuz) dakika içinde,   

sağlık çalışanı tarafından, sporlara dizilerek, pnomotik sistemle veya taşıma çantasında laboratuvar birimine 

teslim edilir. Poliklinikten istenen kültür numuneleri laboratuvarda alınır. 

Etonol tayini için dışarıdan gelen numuneler santrifüj edilmiş şekilde soğuk zincire uygun transfer 

kaplarında en geç 14 gün içinde örnek kabul birimine teslim edilir.  
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HAZIRLAYAN 
KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


