
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

İdrar ve kan numunelerinde yasa dışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizi ile ilgili işleyiş esasları hakkında 

bilgilendirmektir. 
 

2.0 KAPSAM 

Fethiye Devlet Hastanesinde yasa dışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizi için alınan idrar ve  kan 

örneklerinin alınmasını, analizini, saklanmasını ve taşınmasını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi  
 

4.0 SORUMLULAR 

Laboratuvar Uzman Doktorları, Laboratuvar Teknisyenleri, Acil Servis Hemşireleri ve Sorumlu Hemşiresi, 
numuneyi alan sağlık personeli, Gözetim Görevlisi. 
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

TEST ĠSTEMĠ 

Madde test istemini sadece kişiyi klinik olarak değerlendiren hekim yapar. (Psikiyatri Uzman Doktoru, Acil Servis 
Doktoru) 
 

NUMUNE ALIMI 

Numune Alma Öncesi: Test istemi sonrası kişi laboratuvar kayıt bölümüne test istem barkodu ile başvurur. 

Kişinin fotoğraflı kimlik kartı ile kimlik kontrolü yapılır. Gözetim görevlileri çağrılır , görevliye barkodlu numune 
kabı teslim edilir.  
 

Numune Alımı Sonrası: Numune miktarına ve görümüne bakılır. 4 (dört) dakika içinde sıcaklığı ölçülür. 33-37°C 
arası ise numune kabul edilir.  
 

TEST ANALĠZĠ 

Ġdrar Bütünlüğünün Değerlendirilmesi: Madde analizine geçmeden önce, idrar bütünlük testleri yapılmalıdır 
(Kreatinin, Dansite, PH, Nitrit). İdrar bütünlüğü kaybolmuş ise gerekçesi bildirilerek idrar madde analizi için 

kabul edilmez. Numune reddi yapılır.  
 

ĠÇ KALĠTE KONTROL 

Numune çalışılmadan önce 2 seviye günlük iç kalite kontrol çalışması yapılır.  
 

DIġ KALĠTE KONTROL 

Madde analizleri dış kalite kontrol ile de işlenmelidir.  
 

ANALĠZ 

İmmünokimyasal yöntem ile çalışılmaktadır. İmmünokimyasal yöntem benzer yapıdaki maddeler ile çapraz 

reaksiyon görülebildiği için yalancı pozitifliğe sebep olabilir. Bu nedenle neticelerin değerlendirilmesinde 
doğrulama yöntemleri ile kesin sonuca ulaşılır.  
 

NUMUNE ALMA ALANI 

Sadece bu işlem için ayrılmış, idrar numunesinin değiştir ilmesini veya içine yabancı madde eklenmesini önleyecek 

fiziki ve güvenlik koşullarının sağlandığı tuvalet olmalıdır (su, sabun vb. maddeler bulunma malıdır). Gözetimi 
kolaylaştırılacak şekilde ayna düzeneği yerleştirilmiş olmalıdır.  
 

GÖZETĠM GÖREVLĠSĠ 

Gözetim görevlisine hangi tarihte görevli olacağına dair bilgi önceden verilmez. Günlük olarak bilgilendirme 

yapılır. Kişi gözetim görevlisi eşliğinde numunesini verir. Gözetim görevlisi idrar numunesine müdahaleden 
şüphelenirse numune kabul birimine bildirir. Kişiye aynı cinsiyetten gözetim görevlisi eşlik eder.  
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Gözetim Zinciri Kaydı: Numune gözetim zinciri her basamakta ilgili kişi tarafından onaylanan form (Ek-1 

Gözetim Zinciri Formu) aracılığı ile izlenir.  
 

Gözetimsiz Numune Alımı: Test istemi yapan hekimin kararına bağlı olarak gözetim yapılmadan standart 
numune alma işlemleri uygulanabilir. 
 

BĠLGĠLENDĠRME 

Kişiye numune verme işleminin gözetim altında olacağı, numune reddi açısından yapılması veya yapılmaması 

gereken işlemler hakkında bilgi verilir. Gözetim Zinciri Formu her aşamada doldurularak numune ile birlikte 
Örnek Kabul Birimine teslim edilir.  
 

RAPORLAMA 

Tetkik sonuçları yazılı ve sözlü olarak kişiye bildirilmez. Sadece analizi isteyen kurum veya hekime rapor verilir. 
İlgili birim dışındaki diğer hekim ve personelin otomasyon sistemi üzerinden sonuçlara erişimi engellenmiş 

olmalıdır. 
 

NUMUNE DEPOLAMA VE SAKLAMA 

Numune analizden önce 5 (beş) gün buzdolabında (+2 - +8°C) saklanabilir. Daha uzun süreli saklamalarda derin 
dondurucuda saklanması (-15°C ve daha düşük) önerilir. Şahit numuneler derin dondurucuda (-15°C ve daha 

düşük) en az 6 (altı) ay süre saklanmalıdır.  
 

KAN ÖRNEĞĠ 

Yasa dışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizi için kan örneği alınması istenmiş ise; Adli Vakalarda 
Biyolojik Materyal Alma ve Teslim Tutanak Formu, 2 (iki) nüsha düzenlenerek 2 (iki) adet vakumlu EDTAlı (Mor 
Kapaklı) tüpe alınır. Buzdolabında en az (+2 - +8 °C)  6 (altı) ay süreyle saklanır. 
 

NUMUNE TRANSFERĠ 

Numunenin, güvenli ve soğuk zincire uygun transfer kaplarına koyularak uygun koşullarda transferi sağlanır.  
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