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1.0 AMAÇ 

Adli materyalin kuralına uygun alınması, kaydedilmesi, analizi ve transferi ile ilgili işlerin esasları hakkında 

bilgilendirmektedir. 
 

2.0 KAPSAM 

Fethiye Devlet Hastanesinde alınan alkol muayenesi için alınan 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.  
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Test İstemi: Hekim test istemi olmadan ethanol tetkiki yapılmaz. Hastayı klinik olarak değerlendiren hekim etanol 
test istemi yapar. 
Kimlik Doğrulaması: Kan alınacak hastanın kimliği; fotoğraflı kimlik incelemesi ve kendisinin bilinci kapalı ise 

vasisinin/yakının/tanıyanın beyanı ile yapılır.  
Numune Alma: Tüplerin üzerinde mutlaka hastanın adı-soyadı, kanın alındığı tarih-saat yazılı olan etiket/barkod 

yapıştırmalıdır. Kan numunesi alınırken adli vakalarda alkol muayenesi için kan örneği alma ve teslim tutanak formu 
2 (iki) nüsha doldurulur.  
Cilt dezenfeksiyonu: Kan alınacak bölgenin çevresi alkol içermeyen dezenfektanlar (benzalkonyum klorid, providon 

iyot ve vb. sıvı dezenfaktanlar) ile temizlenir ve steril kuru gazlı bez ile kurulanır. Alkol içeren dezenfektanlar              
(ethanol, methanol, izopropanol gibi diğer organik uçucu dezenfektanlar) kullanılmaz.  

Numune Alım Yeri: Hastadan standart teknikle venöz/arteriel kan alınmalıdır. Hastaya intravenöz yolla mayii 
verilmesi durumunda kanın mayii verilmeyen damar yolundan (diğer koldan) veya uygulama öncesi alınması 
gereklidir.  

Numune Sayısı ve Kabı: İki ayrı steril vakumlu sodyum florid (gri kapaklı) içeren tüplere alınır(Test numunesi ve 
şahit numune). Numeneler alındıktan sonra tüpler yavaşça en az 5-6 kez alt üst edilerek karıştırılır. 

Numune Transferi: Soğuk zincir uygulamasına uyularak kilitli numune transfer çantası ile yapılır.  
Numune Kabul: Numune kabul biriminde, numune kabul/red kriterlerine göre değerlendirilerek laboratuvara kabul 
işlemi yapılır. 

Test Analizi: Test numunesinin tüp kapağı açılmadan en kısa sürede santrifüj edilerek en geç 4 saat içinde 
çalışılmalıdır. Test numunesi 4 saat içerisinde çalışılmayacak ise santrifüj edildikten sonra analizine kadar tüp kapağı 

açılmadan tam kan olarak buzdolabında (+4°C) en fazla 14 (on dört) gün muhafaza edilir. Postmortem kan 
numunesinin enzimatik yöntem ile çalışılması uygun değildir. Numune alındı ise adli tıpa gönderilmek üzere saklanır.  
Kalite Kontrol: Her test analizi öncesi iç kalite testleri çalışır. Dış kalite kontrol programı uygulanır, kayıt altına 

alınır.  
Şahit Numune Saklama: Numuneler kapağı açılmadan tam kan şeklinde en az 6 (altı) ay süre ile derin dondurucuda 

(-20°C) saklanır. Adli vakalarda alkol muayenesi için kan örneği alma ve teslim tutanak formu en az 6 (altı) ay süre 
saklanır.  
Yetkilendirme: Tıbbi laboratuvarlarda yapılan tetkiklere savcılık vasıtası ile yapılacak itirazda doğrulama iş ve 

işlemleri Adli Tıp Kurumu tarafından yapılır. Numune nakli ve diğer iş ve işlemler Adli Tıp Kurumunca belirlenen 
prosedürlere uygun olarak yapılır.  
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