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GĠRĠġ 

Hastanelerin önemli bir birimi olan laboratuarlar son yıllarda büyük geliĢim kaydetmiĢtir. Hastaların biyolojik 

materyallerinde kimyasal ve biyolojik testler yapılarak tanı, tedavi takibinde önemli iĢlev yüklenmiĢlerdir. 
Laboratuarlarda hedef istenilen testleri doğru, en kısa sürede çalıĢmak ve ilgili birime ulaĢımını sağlamaktır. 
Yapılan araĢtırmalarda pre analitik dönemin (materyalin çalıĢılmaya baĢlama öncesi zamanı) analiz döneminden 

uzun olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle materyalin laboratuara ulaĢımını sağlayan evreleri doğru tespit etmek 
gerekir. 
 

Hatalar klinik mikrobiyoloji laboratuvarında pre-analitik (analiz öncesi), analitik (analiz sırasında) ve post-analitik 
(analiz sonrası) dönemlerde olmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuar hizmetlerinin ilk basamağı olan preanalitik 

dönemde örneklerin alınması, taĢınması ve saklanma oldukça önemlidir. Laboratuarlarda hataların yüzde 70’e 
yakını preanalitik dönemde olmaktadır, laboratuarlarla ilgili hataların ancak yüzde 7-13’ü analitik dönemde 

gerçekleĢmektedir. Analiz/test/izolasyon/üretme aĢamalarında tüm tam ve yarı otomatik çalıĢmalar ile manuel 
çalıĢmalarda iç kalite kontrol çalıĢmaları eĢ zamanlı yürütülmeli, düzenli dıĢ kalite kontrol programlarına 
katılmalıdır. Üçüncü veya post-analitik dönem ise sonuçların rapora geçirildiği, gerek duyulduğunda klinisyene 

sözel olarak bildirildiği evredir.  
 

Pre-analitik, analitik ve post-analitik dönemlerde yapılan hatalar, tedavide gecikme veya baĢarısız tedaviye yol 

açabilir. Pozitif veya negatif hatalı bir sonuç, söz konusu bir akut hastalık veya malign bir durum varsa hastanın 
morbiditesini veya mortalitesini etkileyebilir. 
 

Preanalitik Dönemde Yapılan Hatalar 

1-Örnekler Alınmadan Önce Yapılan Hatalar  

 Testlerin seçiminde hata: Rastgele ve çok sayıda testin seçilmesi  

 Acil olmayan durumlarda acil istek yapılması  
 Hasta özgeçmiĢinde aldığı ilaçların ve gıdaların belirsiz olması  

 

2-Örneklerin Alınması Sırasında Yapılan Hatalar  

 Kusmuk ile karıĢmıĢ balgam veya sadece tükrük olan balgam örnekleri  
 Kırık, kapaksız ve steril olmayan örnek kabı ile gelen örnekler  
 YanlıĢ malzeme kullanılması  

 Steril alınması gereken örneklerde, sterilite kurallarına uyulmaması  
 Miktar olarak örneğin uygun olmaması  

 

3-Örneklerin Laboratuvara UlaĢtırılması Sırasında Yapılan Hatalar  

 Uygun olmayan Ģartlarda saklanan, uzun süre bekletilmiĢ örnekler  
 Ġstek formlarının uygun olmaması 

 YanlıĢ barkod kullanılması 
 Eksik barkod kullanılması    
     
Preanalitik Dönemde Zaman Kaybına Neden Olan Sorunlar BaĢlıca ġunlardır: 

 Diğer birimlerce laboratuar iĢleyiĢinin bilinmemesi 
 ĠletiĢim eksikliği 

 ÇalıĢılacak testlerin eksik talep edilmesi (otomasyona kayıt eksikliği)  
 Yetersiz materyal alınması 

 YanlıĢ kap kullanılması 
 Barkotsuz materyal gönderilmesi 
 Sonuçların verileceği gün ve saatinin yanlıĢ anlaĢılması  

Yukarda belirtilen nedenleri en aza indirmek için tüm sağlık çalıĢanların faydalanacağı bir laboratuar rehberi 
hazırlandı. Bu rehberde test adı, çalıĢma zamanı, örnek alınma zamanı, örnek kapları, sonuç verme zamanı, örnek 

türü, red kriteri var. Test panellerine göre bir sıralama yapıldı. ĠletiĢimin daha iyi yapılabilmesi için ilgili kiĢilerin 
yer aldığı birim telefonları telefon rehberinde bulunmaktadır.  
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1-LABORATUVAR BĠRĠMLERĠ 

Bakteriyoloji 

Seroloji 

Hematoloji 

 

2-LABORATUVARIN ĠġLEYĠġĠ  
 

2.1-TEST GĠRĠġLERĠ 

Poliklinik, servis, acil serviste test istemleri HOS (Hastane Otomasyon Sistemi) kaydedilir. Hastanın klinik 
sürecinden sorumlu hekim, istem sırasında hastayla ilgili bilgileri ayrıca klinik yorumu etkiyecek özel bilgileri 

hastane otomasyonunda hasta kartına kayıt eder. Kayıt sonrası polikliniklerde veya laboratuvar sekretaryasında bar 
kod çıkarılarak laboratuara kaydı yapılmıĢ olur. Barkod çıkarılmayan testlerin kaydı tamamlanmamıĢ olup 

laboratuar ortamında görülmeyecektir. Ayrıca barkod çıktıktan sonra test eklenmesi yapılacaksa baĢka bir barkod 
yenilenmelidir.     
Laboratuarda test materyallerin kabul ve çalıĢma zamanları rehberde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.  

 

2.2-TESTLERĠN GRUPLANDIRILMASI 

AĢağıda Mikrobiyoloji Laboratuarında çalıĢılan testler gruplar halinde verilmiĢtir.  
 

HEMATOLOJĠ TESTLER 

Hemogram         

Kanama Zamanı               
PıhtılaĢma Zaman  

Sedimantasyon 
Periferik Yayma    

 

SEROLOJĠ TESTLERĠ                                                 HEPATĠT TESTLERĠ 
Mono test                                                                          HBs Ag 

VDRL                             Anti HBe  
Brucella(Rose Bengal)                                        Anti HCV 
Grup aglutinasyon(Wright)       Anti HAV IgM 

                                                                 Anti HIV 
                             Anti HBs 

                                                              HBe Ag 
                                                              Anti HBc IgM 
                                                                       

TORCH                                DĠĞER TESTLER 

CMV ĠgM                     Boyalı-Boyasız Mikroskobik Ġnceleme  

Rubella ĠgM                     Gaitada Gizli Kan 
Toxoplazma ĠgM                                Direk Parazit Ġnceleme  
CMV ĠgG                                                                           Spermiyogram 

Rubella ĠgG      
Toxoplazma ĠgG  

 
BAKTERĠYOLOJĠ TESTLER  

Kan Kültürü 

Boğaz Kültürü 
Burun Kültürü 

Balgam Kültürü 
Ġdrar Kültürü 
BOS Kültürü 
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Mikrobakteri Kültürü 
Yara Kültürü 

Parasentez Kültürü 
Diğer Meteryal Kültürü 

 

Örnek Kapları 

Mor Kapaklı Tüp                 2 cc lik                          Hemogram-P. Yayma.-Sedim.  

Sarı Kapaklı Tüp                  8.5 cc lik                       Biyokimya-Hormon     
Sarı Kapaklı Tüp                  5 cc lik                          Seroloji 
Mavi Kapaklı Tüp                2 cc lik                          Koagülasyon 

Steril Plastik Bardak            Kırmızı Kapaklı            Ġdrar Kültürü 
Jelli Eküvyon Çubuğu         Transfer Besiyeri           Yara, Vajina, Boğaz Kültürü   

 

   NUMUNE              ÖRNEĞĠ           TÜPLERĠ 

                 
 
      SARI KAPAKLI TÜP                   MAVĠ KAPAKLI TÜP               MOR KAPAKLI TÜP  
 

 
 

STERĠL KÜLTÜR ÇUBUKLARI 
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STERĠL BARDAK                  KAġIKLI GAĠTA KABI 

                               
 
3- LABORATUVARDA ÖN HAZIRLIK ĠġLEMĠ GEREKTĠREN TESTLERE AĠT KURALLAR  

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında Serolojik incelemeler için gönderilen kan örnekleri için bir ön hazırlık 

iĢlemi gerekmemektedir. 
 

Kültür Örnekleri Ġçin; 

Balgam örneklerinde, gıda artığı bulunmaması ve bronĢlarda birikmiĢ olan balgam örneklerinin solunum yolu 
florası ile kontamine olmadan toplanabilmesi için, hastanın ağzını suyla çalkaladıktan sonra, bir defada derin bir  
öksürükle çıkardığı balgam örneğinin steril kaba alınarak gönderilmesi önerilir.  
 

Ġdrar Örneklerinin dilüte olmaması ve etkenlerin yeterli sayıda üremesi için hastanın mesanesinde en az 4 saat 

beklemiĢ idrar örneklerinin, tercihen sabah idrarının gönderilmesi önerilir. Ġdrar birkaç mililitre akıtıldıktan sonra 
akıĢı durdurulmadan orta akım idrar toplanır.  
 

Sperm Örneklerinde üç günlük cinsel perhiz sonrası örnek verilmelidir. Sperm örneğini vermeden önce idrarın  
tamamen tuvalete yapılması gerekir. Sperm örneği vermeden önce eller sabunlu ile yıkanması ve bol su ile 
durulanmalı ve sonra kurulanmalıdır. Sperm örneğinin verileceği kaplar sterildir.  

 

4-LABORATUVARDA NUMUNE ALMA VE TRANSFERĠYLE ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR  

Hastanemizde poliklinik hastalarının kan ve numuneleri kan alma biriminde, Acil hastaların kanları acil serviste, 
servis hastalarının kanları serviste hemĢireler tarafından aĢağıdaki Ģekilde alınmalıdır: 
 

KAN ALMA 

 Hekim tarafından tetkik yaptırması istenen hasta, barkodlanmıĢ 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 iĢlemi baĢlatılır.  
 Kan alınacak yer seçilir. Genellikle venöz kan tercih edilir. 
 Kan alınacak yerin 7-10 cm üstünden turnike uygulanır.  
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Turnike kolun atardamar dolaĢımına engel olmayacak kadar sıkılıkta uygulanmalıdır. Nabız hissedilebilmelidir. 

Turnike 1-2 dakikadan fazla uygulanmamalıdır. Staz plazmada bazı parametrelerin artıĢına neden olur. Damarın 
belirginleĢmesi için yumruğun açılıp kapatılması, masaj vs. yapılmamalıdır.   
 Ġntravenöz 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 yavaĢ çekilmelidir. 

 Kan alımı bitince TURNĠKE açılır sonra iğne damardan çıkarılır. Emniyetli bir Ģekilde iğne atık kutusuna 
atılır.***Ġğne Muhafazasına Takılmaz***  

 Kan alınan yere enjeksiyon bandı yapıĢtırılır veya pamukla tampon yapılır. 

 Kan alınan, sedim, hemogram ve koagülasyon tüpleri 5-6 kere yavaĢça alt - üst edilmeli, 
***çalkalanmamalıdır.*** 

 

KAN KÜLTÜRÜ 

Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak tüplerin üzerine dik olarak yapıĢtırılır. 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.kültür tüpleri uygun taĢıma çantalarıyla 
bekletilmeden  
Alınan numune tüpleri laboratuvara gönderilir.  

 

ĠDRAR NUMUNESĠ 

Hasta bilgilerini içeren barkod numune alınacak idrar kabının üzerine yapıĢtırılır.  

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 yapıĢtırılır.  

Ġlk idrar dıĢarı atılır, steril idrar kabı açılıp orta idrar alınır, kapak kapatılır, en kısa sürede laboratuvara ulaĢtırılır. 
Sondalı hastalarda; idrar torbasının sonda ile birleĢtiği 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 yapıĢtırılır.  
Gaita kabı içerisine alınan gaita bir saat içerisinde laboratuvara ulaĢtırılır.  
 

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 bulaĢmamıĢ, tercihen sabah balgamı alınmalıdır  

Numune kabı kapatılarak laboratuvara kabul edilir. 
 



 

  

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI TEST REHBERĠ 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

ML.RH.01 Nisan-2013 02 Eylül-2020 07/23 
 

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 gön Testler ilgili 
birimlerde çalıĢılır. Manüel çalıĢılan test sonuçları ve.cihazlardan çıkan sonuçlar, testleri çalıĢan kiĢi ve Uz.  Dr. 
kontrolünden sonra onaylanarak otomasyona verilir. 

 

5-MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARLARININ NUMUNE KABUL VE RED KRITERLERI 

Gelen Numunenin Uygun KoĢullarla Laboratuara UlaĢıp UlaĢmadığı; 

Örnekler, istenen tetkiklerin neler olduğuna bağlı olarak belirli koĢullarda taĢınmıĢ olmalıdır. Laboratuarımızda 
yapılan test menüsüne göre özellikle bilirubin tayinleri için doğrudan ıĢığa maruz kalarak taĢınmıĢ örneklerde doğru 
ölçüm yapılamayacağından numunenin ıĢığa maruz kalmadan taĢınıp taĢınmamıĢ olduğuna bakılır.  
 

Kimliklendirme (Doğru Barkot); 

Her numunenin laboratuara ulaĢtığında üzerindeki etikette taĢıması gereken bazı bilgilerle tanımlanmıĢ olması 
Ģarttır. Bu bilgiler asgari olarak; isim, soy isim, yaĢ, cinsiyet, numunenin alındığı tarih, numunenin gönderildiği 
servis, çalıĢılacak testlerin neler olduğu ve hangi laboratuara gönderildiği Ģeklindedir.  Bu bilgiler kontrol edilerek 

numuneler laboratuvarda teslim alınır. 
 

Uygun Örnek Kabı; 

Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmıĢ kap (kan tüpü, idrar kabı, gaita kabı vs.) içinde laboratuara 
gönderilmelidir. Farklı örnek kabı ile gönderilmiĢ numuneler teslim alınmaz.  
 

Yetersiz Örnek Hacmi;      

Rutin Düz Kan Tüplerinde; Yeterli minimum örnek miktarı 3-5 cc olmalıdır. Bu miktarın altındaki örnekler 
reddedilmelidir. (Biyokimya Rutin ve Hormon, Eliza, vs Örnekleri Ġçin) 

     Ġdrar Numunesi Ġçin Miktar minimum 5-10 cc olmalıdır. Bu miktarın altındaki örnekler reddedilmelidir.   
 

     Katkılı Tüplerde Yetersiz Örnek Hacmi; 

EDTA, sitrat gibi içerikle numunenin pıhtılaĢmasının önlenmesi gereken tüm testlerde,(Örnek; hemogram, 
pıhtılaĢma testleri vs.) tüpe alınan kanın mutlak surette uygun ve tanımlanmıĢ miktarda olması gereklidir. Bu 

vakumlu tüplerde iĢaretlendiği kadardır. ĠĢaret yerine kadar doldurulmamıĢ numuneler laboratuara kabul edilmezler.  
 

Hemoliz; 

Birçok testin kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluĢan hemolizden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu 
nedenle hemolize uğramıĢ kan örneklerinin laboratuara kabul edilmemesi gerekir. Bu durum laboratuara gelene 

kadar belirgin hale gelmemiĢse, teslim alındıktan sonra kan santrifüj edilir. Daha sonra kontrol edilerek uygun 
olmayan hemolizli numuneler laboratuvarda otomasyon üzerinden reddi yapılır. Numuneyi gönderen birim telefonla 
aranarak bilgi verilir ve yeni numune istenir.  

 Laboratuvara transfer sırasında geçikmiĢ olan numuneler 

 Uygun Ģartlarda saklanılmayan uzun süre bekletilmiĢ numuneler 

 Kabul Kaydı 
      

NUMUNE KABUL VE RED KRITERLERINDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN KURALLAR  

 Kliniklerden ve kan alma laboratuarından gelen numunelerin üzerinde mutlaka hasta barkodu veya hastanın   
numune barkodu olmalıdır. 

 Hangi numunenin çalıĢılması isteniyorsa o numunenin bilgisayar giriĢi yapılmalıdır.  

 Eğer gaita, idrar gibi numuneler istenmiĢ ise hastaya tarif edilerek usulune uygun vermesi sağlanır. Hasta 
numuneyi getirince kabul edilir. 

 Doğru hasta- Doğru giriĢ – uygun numune- uygun zamanda – yeterli miktarda geldiğinde kabul edilir.  
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 Barkod tüp üzerine uygun Ģekilde yapıĢtırılmamıĢsa barkot çıkartılarak düzgün yapıĢtırıldıktan sonra kabul   
edilir. Ancak barkot kaldırıldıktan sonra altında isim olup olmadığı kontrol edilir eğer barkodun altında aynı 

hastaya ait isim varsa yeni barkod basarak kabulü yapılır.  
 Numunelerin bulunduğu taĢıma kap ve tüplerinde kırık çatlak, yabancı madde yok ise kabul edilir.  
 Bakteriyoloji laboratuvarına gönderilecek tüm numunelerin hemen laboratuvara gönderilmesi gerekir. Sabah ilk 

balgam ve idrar örneğinin verilmesi en uygundur.  
 

6-MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI TESTLERĠ VE ÇALIġMA YÖNTEMLERĠ 

1- HEMOGRAM 
ÇalıĢma yöntemi : Otomatik kan sayımı 

ÇalıĢma zamanı             : Her gün  
Örnek alma zamanı : Her gün  
Sonuç verme zamanı    : Materyal kabulden 2 saat sonra.  Acil 30 dk içerisinde.  

Örnek türü  :  Edtalı kan 
Örnek Kabı  . Hemogram tüpü 

Klinik yarar  : 24 parametre kan değerlerini verme  
Örnek Ret Kriteri : Pıhtılı kan, az kan, fazla kan 
Panik değer  . Var 

 

2- SEDĠMANTASYON 
ÇalıĢma yöntemi :  Westergren metodu ile uyumlu otomatik sistem  
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde  
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 

Sonuç verme zamanı    : Materyal kabulden 4 saat sonra 
Örnek türü  :  Sitratlı kan 

Örnek Kabı  . Siyah kapaklı tüp 
Klinik yarar  : Genel inflamasyon kriteri 
Örnek Ret Kriteri : Pıhtılı kan 

Panik değer  : Yok 
 

3- KANAMA ZAMANI 
ÇalıĢma yöntemi :  Duke metodu 
ÇalıĢma zamanı             : Her gün  

Örnek alma zamanı : Her gün 
Sonuç verme zamanı    : Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 30 dk.  

Örnek türü  :  Yok 
Örnek Kabı  . Yok 
Klinik yarar  : Kanama duyarlılığının tespiti 

Örnek Ret Kriteri : Yok 
Panik değer  : Yok 
 

4- PIHTILAġMA ZAMANI 
ÇalıĢma yöntemi :  Tüp aglütinasyon yöntemi 

ÇalıĢma zamanı             : Her gün  
Örnek alma zamanı : Her gün  

Sonuç verme zamanı    : Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 30 dk.  
Örnek türü  :  Tam kan 
Örnek Kabı  . Cam tüp-Hasta baĢında  

Klinik yarar  : Kanama duyarlılığının tespiti 
Örnek Ret Kriteri : Yok 

Panik değer  : Yok 
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5- PERĠFERĠK YAYMA 
ÇalıĢma yöntemi :  Boyalı mikroskobik inceleme  

ÇalıĢma zamanı  : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra 

Örnek türü  :  Edtalı hemogram kanı veya parmak ucu kan 
Örnek Kabı  . Hemogram tüpü 

Klinik yarar  : Kanın Ģekilli elemanlarının hastalık teĢhisi ve takibinde  
Örnek Ret Kriteri : Pıhtılı kanlar. 
Panik değer  . Atipik hücre görülmesi 
 

6- MONO TEST 
ÇalıĢma yöntemi : Lateks Aglütinasyon  
ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 2 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Ġnfeksiyöz mononukleoz tanısında tarama testi.  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 

Panik Değer   : Yok 
 

7- VDRL 
ÇalıĢma yöntemi :  Kaset test 
ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saatleri 

Örnek alma zamanı : Hafta içi  her gün mesai saatleri 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Sifiliz hastalığı teĢhisinde tarama testi 

Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 
Panik değer  . Yok. 
 

8- BRUCELLA ROSE BENGAL TESTĠ 
ÇalıĢma yöntemi :  Lateks Aglutinasyon 

ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 2 saat sonra 

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Brucella enfeksiyonunun taramasında ön tanı testi 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 
Panik değer  . Yok 
 

9- BRUCELLA TÜP AGLUTĠNASYON TESTĠ 
ÇalıĢma yöntemi :  Tüp Aglutinasyon 

ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 24 saat sonra. 
Örnek türü  :  Serum 
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Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Brucella enfeksiyonun tanı ve takibinde kullanılan test  

Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 
Panik değer  . Yok 

 

10- SALMONELLA GRUP TÜP AGLUTĠNASYON TESTĠ 
ÇalıĢma yöntemi :  Tüp Aglütinasyon 

ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 24 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Salmonella enfeksiyonun tanı ve takibinde kullanılan test 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 

Panik değer  . Yok 
 

11- ROTA-ADENO TESTĠ 
ÇalıĢma yöntemi :  Kaset test 
ÇalıĢma zamanı            :  Hafta içi her gün mesai saatleri 

Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 2 saat sonra 
Örnek türü  :  Gaita 

Örnek Kabı  . Gaita Kabı 
Klinik yarar  : Rota –Adeno virus enfeksiyonun tanı ve takibinde kullanılan test  

Örnek Ret Kriteri : Yetersiz numune. 
Panik değer  . Yok 
 

12- GRUB A STREPTEKOK ANTĠJEN TEST 
ÇalıĢma yöntemi :  Kaset test 

ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 2 saat sonra 

Örnek türü  :  Boğaz 
Örnek Kabı  . Ekivyon çubuğu 

Klinik yarar  : a grubu beta hemolitik sterptekok bakteri enfeksiyonun tanı ve takibinde 
kullanılan test 
Örnek Ret Kriteri : Yok. 

Panik değer  : Yok. 

 

13- HBs Ag 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(Mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün. Acil 24 saat 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra.  

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp 

Klinik yarar  : Hepatit B tanısında 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 
Panik değer  : Pozitif 
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14- Anti HBs 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(Mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı   : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde.  
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra.  

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Hepatit B takibinde  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 
Panik değer  . Yok 
 

15- Anti HBc ĠgM 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(Mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  Acil 24 saat 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat.  
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Hepatit B tanısında 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, Lipemi 

Panik değer  . Yok. 
 

16- HBe Ag 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(Mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde.  

Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra.  
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Hepatit B tanısında 

Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 
Panik değer  . Yok. 

 

17- Anti HBe 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(Mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı   : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde  
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün  
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. 

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Hepatit B tanısında 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 
Panik değer  . Yok. 
 

18- HCV 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün. Acil 24 saat 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra.  
Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
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Klinik yarar  : Hepatit C tanısında 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 

Panik değer  : Pozitif 
 

19- Anti HAV ĠgM 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı            : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün. Acil 24 saat 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Hepatit A  tanısında 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 

Panik değer  . Yok. 
 

20- Anti HIV  
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 

Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün. Acil 24 saat.  
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra 

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : AĠDS tanısında 

Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 
Panik değer  . Pozitif 
 

21- CMV  ĠgM 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  Acil 24 saat 
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra 

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Citomegalo  virus enfeksiyon tanısında  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 
Panik değer  . Yok. 

 

22- RUBELLA Ġg M 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı   : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  Acil 24 saat 

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Rubella virus enfeksiyonu tanısında  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 

Panik değer  : Yok. 
 

23- TOXOPLAZMA ĠgM 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde. Acil 24 saat 

Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.  Acil 24 saat 
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Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. Acil olanlar 1 saat sonra 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Toxoplazma enfeksiyonu tanısında  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 

Panik değer  . Yok. 
 

24- CMV Ġg G 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 
ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde  

Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.   
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. 
Örnek türü  :  Serum 

Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  
Klinik yarar  : Citomegalo virüs hastalıklarının takibinde  

Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, lipemi 
Panik değer  . Yok. 
 

25-RUBELLA Ġg G 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı  : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde  
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün.   
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. 

Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Rubella enfeksiyonu takibinde 
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz, lipemi 
Panik değer  . Yok. 

 

26- TOXOPLAZMA ĠgG 
ÇalıĢma yöntemi :  MEIA(mikropartukül Enzim Ġmmünassy) 

ÇalıĢma zamanı  : Hafta içi her gün mesai saati içerisinde  
Örnek alma zamanı : Hafta içi her gün  

Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. 
Örnek türü  :  Serum 
Örnek Kabı  . Sarı kapaklı jelli tüp  

Klinik yarar  : Toxoplazma enfeksiyonu takibinde.  
Örnek Ret Kriteri : Hemoliz,lipemi 

Panik değer  . Yok. 
 

27- ARB (ASĠDO REZĠSTAN BAKTERĠ ) ARAMA  

BOYALI MĠKROSKOBĠK ĠNCELEME 
ÇalıĢma yöntem: : Boyalı direk mikroskobi 

ÇalıĢma zamanı             : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek alma  : Hafta içi her gün mesai saatleri 
Örnek türü  : Balgam 

Örnek kabı  : Steril kavanoz, kapaklı kavanoz 
Sonuç verme  : Materyal kabulden 4 saat sonra. 

Klinik yararı  : Tüberküloz teĢhisinde önemli  
Örnek ret kriteri : Tükürük olarak gelenler ret edilir.  
Panik değer  :           Yok. Pozitif sonuçlar Verem SavaĢ Dispanserine ihbar edilir.  
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28- GAĠTADA GĠZLĠ KAN  
ÇalıĢma yöntemi         :              Kart test 

ÇalıĢma zamanı          :              Her gün  
Örnek alma          :              Her gün  

Örnek türü                  :              DıĢkı 
Örnek kabı                  :              Gaita kabı 
Sonuç verme               :              Materyal kabulden 2 saat sonra. Acil olanlar 30 dk.  

Klinik yararı          :          GĠS kanamalarının tespitinde 
Örnek ret kriteri        :              Fazla beklemiĢ gaita, Demir preparatı alanlar.  

Panik değer          :              Yok  
 
29- GAĠTA DĠREK MĠKROSKOBĠ-PARAZĠT ĠNCELEMESĠ 
ÇalıĢma yöntemi         :             Direk mikroskobik bakı 
ÇalıĢma zamanı          :  Her gün 

Örnek alma          :   Her gün 
Örnek türü                  :  DıĢkı 

Örnek kabı                  :   KaĢıklı gaita kabı 
Sonuç verme               :              Materyal kabulden 2 saat sonra. Acil olanlar 30 dk.  
Klinik yararı          :              Bağırsak enfeksiyonu yapan etkenleri tanımlamak.  

Örnek ret kriteri        :  Sulu dıĢkılarda 30 dk dan fazla beklemiĢ gaitalar  
Panik değer          :  Kist ve trafozoit. 

 

30- SPERM ANALĠZĠ (SPERMĠYOGRAM) 
ÇalıĢma yöntemi : Boyalı boyasız mikroskobik inceleme  

ÇalıĢma zamanı  : Hafta içi her gün mesai saatleri(Randevulu).  
Sonuç verme zamanı :           Materyal kabulden 4 saat sonra. 

Örnek Türü  : Meni 
Örnek Kabı  : Steril kavanoz 
Örnek Ret Kriteri : 30 dk fazla süre dıĢarıda kalan 

Klinik yararı  : Üreme organı hastalık takibi ve üreme problemlerini saptamak  
Panik değer  : Yok 

 
31-KÜLTÜR NUMUNELERĠ 
ÇalıĢma yöntemi          :            Aerop kültür yöntemi 
ÇalıĢma zamanı           :  Her gün mesai saatleri içerisinde  
Örnek alma            :             Her gün 

Örnek türü           :  Ġdrar, DıĢkı, Boğaz, Balgam,Vajina, Kan, Yara, Abse  vb. materyal.  
Örnek kabı           :             Jelli jelsiz eküvyon çubuğu, steril kaplar, Gaita kabı 

Sonuç verme            :  Materyal kabulden 24 saat sonra. 
                                                    Üreme olması durumunda 48 saat sonra  
Klinik yararı           :             Enfeksiyon etkeninin ve uygun antibiyotiğin saptanması     

Örnek ret kriteri       :            Materyal alındıktan sonra 1 saat içerisinde bakteriyoloji laboratuarına teslim edilir. BeklemiĢ materyal ret edilir.  
Panik değer                  :   Dirençli hastane enfeksiyonlarının saptanması  

 
ĠDRAR KÜLTÜRÜ 

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  
Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa  24  saat sonra, üreme olursa bakteri tiplend irmesi ve antibiyotik 

duyarlılık testiyle birlikte 48 saat sonra verilir.  
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Tekniği: Poliklinik hastaları için hasta laboratuvara gönderilerek burada alınması sağlanır. Ġdrar,  bakterilerin 
üremesi için iyi bir ortamdır. Bu nedenle oda sıcaklığında bırakılan idrarın içerisinde üretradan geçen ya da 

havadan ve çevreden bulaĢan bakteriler hızla çoğalırlar. En geç 30 dk içinde laboratuara ulaĢtırılmalıdır. Ġdrar 
kontaminasyonu önlemek için steril geniĢ ağızlı ĢiĢelerde alınmalıdır. Orta idrar örneği alınmalıdır.  
 

Kadınlarda: Hastaya geniĢ ağızlı kap ve kağıtlara sarılarak sterillenmiĢ 3 adet steril gazlı bezden yapılmıĢ pet 
verilir. Birinci pet ılık su ile ıslatılır ve üzerine sabun sürülür, ikinci pet sadece ılık su ile ıslatılır. Üçüncü pet kuru 
olarak bırakılır. Ġlk olarak sabunlu pet ile labialar diğer elle aralandıktan sonra vulva önden arkaya bir kez silinir. 

Sonra su ile ıslatılmıĢ petle önden arkaya bir kez silinir. En son kuru pet ile bölge kurulanır. Ġlk gelen 10-15 ml. 
idrar tuvalete yapılır. Orta idrardan gelen 50-100 ml’yi idrar kaba, son idrar yine tuvalete yapılır.  
 

Erkeklerde: Hastaya kadınlar için anlat ılan aynı gereçler verilir ve aynı Ģekilde hazırlanması söylenir. Önce 
sabunlu pet ile glans penis ve üretra ağzı silinir, sonra ıslak petle durulanır ve sonunda kuru pet ile kurulanır. Hasta 

ilk gelen 10-15 ml. idrarı tuvalete yaptıktan sonra 50-100 ml idrar kabına, son idrarı yine tuvalete yapar.  
 

Bebeklerde: Erkek çocukta penis, kız çocukta vulva çevresi iyice temizlenir. Kız ve erkek çocuklar için ayrı 

özellikte ve deriye yapıĢma özelliği olan steril plastik torbalar, üretrayı iç ine alacak biçimde yapıĢtırılır.  
 

Sondalı Hastalarda: Plastik torbada birikmiĢ idrar kesinlikle kullanılmaz. Ġdrar almak için kateterin torba ile iliĢkili 

ucu çıkartılıp bu kanaldan da idrar alınmaz. Kateterden idrar akımı bir klample kesilir. 30 dk kadar beklenir. Lastik 
kateter klempin distalinden (üretraya yakın bir noktasından) alkol ile silindikten sonra enjektör yardımıyla idrar alınır.  
 

Suprapubik Aspirasyon: Ġlgili hekim tarafından alınır. Ġdrar örneği alınmadan önce, idrar yollarının dıĢ kısmı bir 
dezenfektan ile silinir. Sonra steril bir azlı bez ile kurulanır. Ġdrarın ilk kısmı dıĢarı atıldıktan sonra, orta kısmı 

steril bir kapta toplanır. Daha sonra idrar kabının ağzı kapatılarak kısa sürede laboratuara ulaĢtırılır.  
 

Numune Ret Kriterleri: 2 saatten daha fazla oda ısısında beklemiĢ idrarlar, kateterli hastalarda torbadan ya da 

kateter ucundan alınan idrar ve steril olmayan kaba alınmıĢ örnekler kültür için uygun değildir.  
 

PANĠK DEĞER: YOK 
 

BOĞAZ KÜLTÜRÜ 
ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 
testiyle birlikte 48 sonra verilir.  

Boğaz kültürü alınırken eküvyonlu tüpten yararlanılır. Hastanın ağzını iyice açması derin bir nefes alması  
söylenir.  Bu  amaçla  dil  basacağı  da  kullanılabilir.  Eküvyonun  ucu,  ağız  içinde  hiçbir  yere 
değdirilmeden direkt her iki tonsilla ve arka farinkse, varsa iltihaplı yer lere de sürülür. Daha sonra, eküvyon ağız  

içinde  hiçbir  yere  değdirilmeden  çıkarılır  ve  tüpün  içine  batırılır.  En  kısa  zamanda  laboratuara gönderilerek 
ekim yapılması sağlanır.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril olmayan eküvyon ile alınmıĢ örnekler çalıĢmaya alınmaz.  
 

BURUN KÜLTÜRÜ 
ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 
testiyle birlikte 48 sonra verilir.  
Burun kültürü, boğaz kültüründe olduğu gib i, eküvyon ile alınır. Eküvyon ucu burun deliklerine sokularak  

örnek alınır ve bu eküvyon, içerisinde taĢıma besiyeri olan tüpe batırılır. Ayrıca, kulak burun boğaz uzmanları 
tarafından sinüzit lerde, sinüs ağızlarından da kültür alınabilir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril olmayan eküvyon ile alınmıĢ örnekler çalıĢmaya alınmaz.  
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BALGAM KÜLTÜRÜ  

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 

testiyle birlikte 48 sonra verilir.  
Mümkünse, sabah aç karnına alınmalıdır. Hasta balgamını steril bir kaba çıkarır. Çıkarılan örnek, mümkün 

olduğunca az tükürük içermelidir. Hemen kültür yapılmayacaksa, balgam bir iki saat buzdolabında bekletilebilir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen ve steril Ģart larda alınmayan örnekler 
çalıĢmaya alınmaz.  
 

ALT SOLUNUM YOLU NUMUNELERĠ  (TREKEAL ASPĠRAT, BRONKOALVEOLER LAVAJ. BRONġ 

SIVISI) 
ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  
Sonuç Verme Zamanı: 24 ve 48 sonra değerlendirilir. 48 saat sonrasında üreme yoksa üreme olmadı Ģeklinde rapor 

edilir.  
Alt  solunum  yolu  örnekleri  eğitimli  personel  tarafından  alınmalıdır.  Üst  solunum  yoluna bulaĢtırmadan 
steril bir kaba alınmalıdır. Ve 30 dakika içerisinde laboratuara ulaĢtırılmalıdır.  

Sonuçlar , 48 saat sonunda üreme olmadıysa, üreme olmadı diye rapor edilir.  
Örnek alınırken üst solunum yoluna bulaĢtırılmıĢsa, dolayısıyla kültürde üst solunum yolu florası üreyeceğinden 

üst solunum yolu florası üredi Ģeklinde.  
 Örnek alınırken üst solunum yoluna  bulaĢtırılmıĢsa, ve alt solunum yolunu örneğinde patojen bakteri varsa 
dolayısıyla kültürde üst solunum yolu florasına ilaveten patojen bakteri üreyeceğinden üst solunum yolu florası 

artı üreyen patojenin ismi ile birlikte antibiyotik duyarlılığı verilerek rapor edilir.  
Örnek  steril  Ģekilde  alındıysa  ve  patojen  bakteri  ürediyse,  üreyen  bakterinin  ismi  ile  birlikte antibiyotik 

duyarlılık profili verilerek rapor edilir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen ve steril Ģartlarda alınmayan örnekler 
çalıĢmaya alınmaz.  
 

GAĠTA KÜLTÜRÜ  

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 

testiyle birlikte 48 sonra verilir.  
 

DıĢkı örneği; steril kapaklı bir kap içine alınmalı ve etrafa bulaĢtırılmadan laboratuara ulaĢtırılmalıdır. Hasta dıĢkı 
vermiyor ise steril bir eküvyon ile rektal yolla alınabilir. Parazitolojik incelemeler için eküvyonla alınan örnek 

yeterli değildir. Steril plastik örnek kabına alınan gaita en geç 30 dakika içerisinde laboratuara ulaĢtır ılmalıdır.  Bu  
süre  aĢılacak  ise  örnek  Carry-Blair  transport  besiyeri  içerisinde  laboratuara gönderilme lid ir.  

  
Numune Ret Kriterleri: DıĢkı ile kirlenmiĢ ve steril olmayan kaplara alınmıĢ örnekler çalıĢmaya alınmaz.  

Not: Örneği gönderilen klinisyenler tarafından farklı bir Ģey istenmemiĢse Normal gaita florasına,  

floranın baskılanıp baskılanmadığına, maya hakimiyetine ve salmonella spp.shigella spp. AraĢtırılır. ve rapor edilir.  
 

PANĠK DEĞER salmonella spp,shigella spp, kolera, VRE(vankomisin rezistan Enterokok), Vibrio cholerae  
 

KAN KÜLTÜRÜ  

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24)  
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Tekniği: Steril eldiven giymeli ve kültür ĢiĢesinin kontamine olmasını önleyici tedbirleri almalıdır.  
 Venöz yol yerine katater veya intravasküler aletlerden kan kültürü alınması kontaminasyon riskini 2 kat artırır.  
 Eğer bir giriĢde kan alınamamıĢ ve tekrar vene girilecekse yeni bir enjektör kullanılmalı ve eldiven 

değiĢtirilmelidir.  
 Kan kültürleri alınırken iyi bir cilt antisepsisi uygulanmalıdır. Bulundukları bölge derisi önce %70’lik alkol ile 

ıslatılan bir tampon ile ve friksiyon yaparak iyice silinerek temizlenir. Kirli deriler için gerekirse 2-3 
tampon kullanılır. Sonra yeni bir tampon ile %2’lik iyot eriyiği sürülerek havada kuruması beklenmelid ir.  

 Alınan kan önce anaerop besiyerinin lastik tıkacı delinerek kanın yarısı bırakılır. Sonra aynı ġekilde aerop 

besiyerine ekim yapılmalıdır.  
 Örnekler alındıktan sonra ĢiĢe hafifçe çalkalanmalıdır.  

 DıĢarıda bekleme süresi ne kadar uzarsa bakteri izolasyon Ģansı o kadar azalmaktadır.  
 

Zamanı: Mikroorganizmaların kanda bulunmasından yaklaĢık 30- 90 dakika sonra ateĢ, döküntü gibi bulgular   

ortaya çıkar ve ateĢ en yüksek seviyeye ulaĢtığında ise mikroorganizmanın kandaki seviyesi oldukça düĢer.  
 En uygun zaman ateĢ ve döküntü gibi bulguların ortaya çıkmasından 30-60 dakika öncesidir. Pratikte en 

uygunu, ateĢ yükselmeye baĢladığında kültür lerin alınmasıdır.  

 Endokardit, septik trombofilebit, mikotik anevrizmalar gibi sürekli bakteriyeminin oluĢtuğu damar içi 
infeksiyonlarda zamanlama önemli değildir.  

 Eğer  hasta  antibiyotik  tedavisi  alıyorsa  bir  sonraki  dozdan  hemen  önce  alınmasına  dikkat  
 edilmelidir.  
 

Örnek Sayısı ve Miktarı: YetiĢkinler için en çok 10ml, çocuklarda ise bakteriyemi daha Ģidde tli olduğundan 
kanda bulunan bakteri sayısı fazladır ve yaĢına göre 0.5-2ml kan alınması önerilir.  
Bir ven giriĢinden alınan kan kaç ĢiĢeye inoküle edilirse edilsin tek bir kültür olarak değerlendirilir.  

 Bir kan kültür seti; aynı anda iki ven giriĢiyle alınan kanların 2 veya daha fazla ĢiĢeye alınmasıyla oluĢur. 24 saat 
içerisinde 2 veya 3 kan kültür setinin alınması yeterlidir.  

 Akut sepsis hariç, 1 saatden daha kısa süre aralıklarla kan kültürü yapılmamalıdır.  
 Bir hastadan alınan bir set kan örneğinde bakteri ürememesi hemokültür sonucunun olumsuz kabul edilmesi 

için yeterli değildir.  
 

Sonuç Verme Zamanı: pozitif olduğu anda iĢleme alınır 24 saat sonra sonuç verilir. Üreme olmazsa 7 gün 

bekletilir. Kontrol edilir. Üreme yoksa negatif olarak rapor edilir.  
Kan kültürü hastanın ateĢi yükselmeye baĢladığı dönemde alınmalıdır. Hastanın damarına girilecek deri bölgesi 
dezenfektanlarla temizlenmeli ve daha sonra, steril enjektör ile damara girilmeli, 5ml. kan alındıktan sonra, hem 

iğnenin ucu, hem de kan kültür ĢiĢesinin ağzı, alevden eçirilmelidir. Daha sonra kan, içinde antikogulan madde 
bulunan kan kültür ĢiĢesinin ağzı, levden geçirilmelidir. Daha sonra kan, içinde antikoagulan madde bulunan ĢiĢesi 

içine boĢaltılmalı ve örnek hızla laboratuara ulaĢtırılmalıdır.  
 

Numune Ret Kriterleri: Barkodu olmayan kan kültür ĢiĢeleri çalıĢmaya alınmazlar.  

PANĠK DEĞER: pozitif  
 

MENĠ KÜLTÜRÜ 

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 
testiyle birlikte 48 sonra verilir.  

Steril bir kap içerisinde örnek verilir. Örnek verilmeden önce hasta genital organların temizliğine, kontaminasyon  
olmaması açısından dikkat etmelidir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril olmayan kaplara alınan örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  
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STERĠL VÜCUT SIVILARI 

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: sonuçlar 24 ve 48. saatte değerlendirilir. 48 saatte üreme olmazsa üreme olmadı Ģeklinde 
rapor edilir  

Üreme olduğu anda 24 saat sonra bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık testiyle birlikte r apor edilir.  
Bu örneklerin baĢlıcaları; beyin omurilik sıvısı (BOS) ve Plevra sıvısıdır. Örnek, iğne aspirasyonu ile alınır. Örnek 
alınacak bölgede önce deri temizliği yapılır ve aspirasyon iğnesi ile vücut boĢluğuna girilir. Ġğne içerisine sıvı 

çekilir. Bu örnek en kısa zamanda laboratuara ulaĢtırılır. BOS soğukta değil, oda ısısında bekletilir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril Ģartlarda alınmayan örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  

PANĠK DEĞER: pozitif üreme  

BOS KÜLTÜRÜ 

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: sonuçlar 24 ve 48. saatte değerlendirilir. 48 saatte üreme olmazsa üreme olmadı Ģeklinde 
rapor edilir  
BOS bel ponksiyonu ile elde edilir.  

 En önemli nokta giriĢimin en üst düzeyde asepsi ve sterilizasyona uyularak yapılmasıdır. EriĢkinlerde 5-15ml, 
çocuklarda 4-5ml alınabilir.  

 BOS 2-3 tüpe alınmalıdır. Bunlardan ilk tüp biyokimyasal deneyler için kullanılır. Hücre sayımı ve kültür 2 veya 
3’cü tüplerden yapılır. Bu tüplerde travma sonucu olabilecek hücre karıĢması yoktur.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril Ģartlarda alınmayan örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  
  

PANĠK DEĞER pozitif üreme  
 

KAPALI  LEZYONLAR  (ABSE) KÜLTÜRÜ  

ÇalıĢma Zamanı: Her gün (7/24)  

Numune Alma Zamanı: 7/24  

Sonuç Verme Zamanı: Üreme olmazsa 24 sonra, üreme olursa bakteri tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık 
testiyle birlikte 48 sonra verilir.  

Deri %70'lik alkol ile silinir ve alkolün kuruması beklenir. Büyük abselerde enjektör ile gir ilerek aspire edilir. 
Küçük lezyonlarda ise lansetle delinir ve örnek eküvyon ile alınır. Örnek transport besiyeri (Stuart besiyeri) içine 
konularak laboratuara gönderilir.  
 

Numune Ret Kriterleri: Steril Ģartlarda alınmayan örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  
 

MĠKROSKOPĠK BAKILAR 

MANTAR ARANMASI  

Mantar aranılması istenen bölge (lezyon) en az 2 gün süre ile yıkanmamalıdır. Lezyondan steril bir bisturi ile aktif 
olan bölgelerden bir lam üzerine kazıntı materyali alınmalıdır. Eğer saçta mantar aranacak ise, mantar olduğu 

düĢünülen bölgeden yine bir lam üzerine kazıntı materyali ve birkaç adet saç teli kökü ile beraber alınmalıdır.  
 

BALGAM MĠKROSKOPĠSĠ  

Tüberküloz basili aranması amacıyla, tercihen sabah ilk balgam alınır. En az 3 gün arka arkaya balgam 
verilmesi istenir. Örnekler laboratuara hemen ulaĢtırılmalıdır.  
 

Numune Ret Kriterleri: Tükürükten ibaret örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  
 

PANĠK DEĞER  ARB Pozitif  
 

MENĠ MĠKROSKOPĠSĠ 

Üç günlük cinsel perhizden sonra verilmesi tercih edilir. Steril bir kap içerisine alınan meni, en geç yarım saat 
içerisinde laboratuara ulaĢtırılmalıdır.  
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Numune Ret Kriterleri: Temiz olmayan kaplar ve  30 dk’dan daha uzun süre geçmiĢ örnekler Ça lıĢmaya 
alınmazlar.  
 

GAĠTADA MĠKROSKOPĠK BAKI  

Steril veya çok temiz kap içerisinde fındık büyüklüğünde gaita alınmalıdır. En geç yarım saat içerisinde 

temiz bir Ģekilde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. Kabın dıĢı temiz olmalıdır.  
 

PARAZĠT ARAMA 
 Ġçerisinde çok sayıda mikroorganizmalar bulunduğundan bekletilen dıĢkıda çeĢitli kimyasal ve ph değiĢiklikleri 
oluĢarak kısa zamanda patojenlerin yok olmalarına neden olur. Bu nedenle hemen incelenmelidir.  

 DıĢkı nonsteril temiz kaplar içine alınmalıdır.  
 Ġnceleme için bir ceviz büyüklüğündeki dıĢkı yeterlidir.  

 DıĢkı tuvalet kâğıdı ile alınmamalıdır. Tuvalet kâğıdında baryum tuzları olabilir ve bu madde, dıĢkıdaki 
bazı patojenler için öldürücü etki yapar.  

 En az üç gün arka arkaya alınan dıĢkının incelenmesi protozoonların ortaya çıkarılması için daha uygun olur.  

 Kültür için dıĢkı elde edilemeyen durumlarda steril eküviyon ile rektal sürüntü örnekleri alınarak incelenir.  
Klinik örnek ancak uygun Ģekilde seçilmiĢ, toplanmıĢ ve nakledilmiĢ ise içerdiği patojen mikroorganizma gerçek 

pozitif sonucu gösterir. Bu nedenle yüksek örnek kalitesi tanıda en kritik aĢamadır.  
 

Numune Ret Kriterleri: Gaita ile kirlenmiĢ kaplar çalıĢmaya alınmazlar. 30 dak. dan daha uzun süre geçmiĢ 
örnekler çalıĢmaya alınmazlar.  
 

Direkt Mikroskobik Ġnceleme Sonuçları 1 saat içerisinde verilmektedir.  

AĢağıdaki durumlarda kültür yapılmaz      

 Kan, BOS, idrar dısında kalan steril vücut sıvılarına ait aynı tarihli örnekler  
 24 saat içinde bir hastadan aynı mikrobiyolojik incelemenin tekrar istenmesine ait örnekler.  

 Bir baĢka materyalle kontamine olmuĢ örnekler. (idrarın dıĢkı ile dıĢkının idrar ile kontamine olması gibi)  
 ĠĢlem ile uyumsuz örnekler. (aerop nakledilmiĢ örnekte anaerobik inceleme)  

 BaĢka amaçla 24 saat bekletilmiĢ idrar ve balgam örneklerinde kültür yapılamaz.  
 Anaerobik inceleme için uygun olmayan örnekler alındığında anaerobik inceleme için kabul edilmez.(dıĢa açık 

hiçbir vücut bölgesinden kültür olmaz.) 

 kusmuk ile karıĢmıĢ balgam ve tükrük ile karıĢmıĢ balgam numuneleri kabul edilmez 
 Yemekten hemen sonra boğaz, balgam ve ağız içi kültürü alınmıĢsa içinde yemek artıkları olacağından kabul 

edilmez. 
 Hatalı veri sağlama ihtimali bulunan numuneler. 

 

NUNUNE ALMA VE TRANSPORTLA ĠLGĠLĠ KURALLAR ġU ġEKĠLDE OLUġTURULMUġTUR. 

TEST ADI  

 
ÖRNEK ALIMI 

TRANSPORT  
Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN  

ÖRNEKLER  

RAPORLAMA  

SÜRESi (MATERYAL 

KABULÜ SONRA) 

Abse / yara     

Açık / 
yüzeyel  

Yara yüzeyi steril 
serum fizyolojik ile 

temizlendikten ve 
gerekirse debridman 

yapıldıktan sonra 

örnek eküvyonla yara 
ile sağlam doku 

kenarından alınmalıdır. 

Aynı yerden çift örnek 
alınması tercih 

edilmelidir.  

OS ≤2 saat  
Zorunlu hallerde OS ‘da 

24 saat transport 
besiyeri içerisinde 

bekletilebilir.  

Buzdolabında 
bekletilmemelidir  

Buzdolabında bekletilmiĢ, 
kuru eküvyonlar, steril 

olmayan Ģartlarda 
gönderilmiĢ örnekler 

kabul edilmez. Ġstemi 

uygun yapılmamıĢ 
örnekler kabul edilmez.  

KÜLTÜR :2-3 iĢ günü  
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TEST ADI  

 
ÖRNEK ALIMI  TRANSPORT  

Oda Sıcaklığı=OS  

UYGUN OLMAYAN  

ÖRNEKLER  

RAPORLAMA  

SÜRESi (MATERYAL 

KABULÜ SONRA) 
Kapalı / derin  Yüzey 

dezenfeksiyonu 
yapıldıktan sonra 
lezyon tabanından 
aspirasyon yapılmalı 
ve enjektör ile 
gönderilmelidir.  
 

OS ≤2 saat  
Zorunlu hallerde OS ‘da 
24 saat transport besiyeri 
içerisinde bekletilebilir.  
Buzdolabında 

bekletilmemelidir.  

Buzdolabında bekletilmiĢ, 
kuru eküvyonlar, steril 
olmayan Ģartlarda 
gönderilmiĢ örnekler 
kabul edilmez. Ġstemi 
uygun yapılmamıĢ 
örnekler kabul edilmez.  

KÜLTÜR :2-3 iĢ günü  

  KanKültürü      
 Kan ateĢ 

yükselmeden önce 
veya yükselir 
yükselmez ve 
antibiyotik 
verilmeden önce 
alınmalıdır. 24 saat 
içinde en fazla 3 set 
kan kültürü alınabilir. 
Bir set 2 ĢiĢeden 
oluĢur ( Bir defada 
alınan kan 2 ĢiĢeye 
paylaĢtırılır). Acil 
tedavi planlanıyorsa 
farklı yerlerden aynı 
anda birer set örnek 
alınabilir. Kateterden 
kan alınacak ise eĢ 
zamanlı periferik kan 
örneği de alınmalıdır. 
Her ĢiĢeye 5-10 ml 
kan konulmalıdır. % 
70 etil alkolle 
temizlenen deri %2 
iodin ile silindikten 
sonra tekrar palpe 
edilmeden kan alınır.  
 

OS ≤2 saat  
Zorunlu hallerde OS ‘da 
24 saat bekletilebilir.  

Buzdolabında 

bekletilmemelidir  

24 saat içinde 3 setten 
fazla veya bir adet 
gönderilen kan kültür 
örnekleri ve buzdolabında 
bekletilmiĢ örnekler kabul 
edilmez.  
Salmonella ve Brucella 
düĢünülen hastalar dıĢında 
ayaktan hastalardan kan 
kültürü kabul edilmez.  

7 gün  

Boğaz 
 

Eküvyon yanak, dil, 
uvula ve dudaklara 
sürülmeden, posterior 
farenkse, tonsiller 
bölgeye, iltihaplı 
veya ülserleĢmiĢ 
herhangi bir bölgeye 
sürülür.  

Transport besiyeri 
içerisinde (Stuart besiyeri) 
lab.a ulaĢtırılır.  
OS ≤2 saat  
Zorunlu hallerde OS ‘da 
24 saat bekletilebilir.  

Buzdolabında 
bekletilmemelidir.  

Buzdolabında bekletilmiĢ, 
kuru eküvyonlar, steril 
olmayan Ģartlarda 
gönderilmiĢ örnekler 
kabul edilmez.  

2 iĢ günü 

Burun Eküvyon burun 
deliklerinden içeri 2 
cm kadar itilir. Nazal 
mukoza üzerinde 
çevrilerek örnek 
alınır.  

OS ≤2 saat  
Zorunlu hallerde OS ‘da 
24 saat bekletilebilir.  

Buzdolabında 

bekletilmemelidir  

Buzdolabında 
bekletilmiġ, kuru 
eküvyonlar, steril 
olmayan ġartlarda 
gönderilmiĢ örnekler 
kabul edilmez.  

2 iĢ günü 
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TEST ADI  

 
ÖRNEK ALIMI  TRANSPORT  

Oda Sıcaklığı=OS  

UYGUN OLMAYAN  

ÖRNEKLER  

RAPORLAMA  

SÜRESi (MATERYAL 

KABULÜ SONRA) 
Balgam 
 

 Gece boyunca 
solunum yolunda 

biriken salgıları 
toplamak amacıyla 

sabah balgamı tercih 
edilir 
olur.  

Mümkünse hasta 
oralflorayı 

uzaklaĢtırmak için su 
ile ağzını çalkalamalı 
veya 

gargara yapmalıdır.  

OS ≤2 saat  
Eğer hemen lab.a 
transport 
edilemeyecekse 24 
saat buzdolabında 

saklanmalıdır.  

Steril olmayan Ģartlarda 
gönderilen örnekler kabul 
edilmez.  
Mikroskobik olarak 
kaliteli olmayan örnekler 
kolonizasyon ve/veya 
kontaminasyon olarak 
değerlendirilmektedir  

ARB: 1 iĢ günü  
Kültür :2 iĢgünü 

Ġdrar       

Orta akım  DıĢarıdan bulaĢ 
önlenmeli, steril, geniĢ 
ağızlı kaplar 
kullanılmalı,  
sabah idrarı ve mesanede 
en az 4 saat beklemiĢ 
idrar alınmalıdır.  
ilk 10-15 ml idrar dıĢarı 
atılır.  
Orta akım idrar örneği 
steril idrar kabına alınır.  
Son idrar dıĢarı atılır.  
Örnek en az 10 ml 
olmalıdır.  

ARB incelemesi için 

sabah idrarı 
gönderilmelidir.  

  
OS ≤2 saat  
Eğer hemen lab.a 
transport 
edilemeyecekse 24 
saat buzdolabında 
saklanabilir.  

Steril olmayan, kırık, 
kapağı iyi kapanmamıĢ 
kaplarda gönderilen 
örnekler kabul edilmez.  
24 saatlik idrar örnekleri 
ARB için kabul edilmez.  

ARB: 1 iĢ günü  
Kültür :2 iĢgünü 

Katater  Aseptik kurallara uygun 
olarak kateter mesaneye 
yerleĢtirilir. idrarın ilk 
15 ml'si akıtıldıktan 
sonra gelen kısmı steril 
kap içine alınır  

OS ≤2 saat  
Eğer hemen lab.a 
transport 
edilemeyecekse 24 
saat buzdolabında 
saklanabilir.  

Steril olmayan, kırık, 
kapağı iyi kapanmamıĢ  
kaplarda gönderilen 
örnekler kabul edilmez.  

Kültür: 1-2 iĢ      günü  

Bebek/plastik 

torba ile  
 

Bebekte penis/vulva 
çevresi iyice temizlenir. 
Steril idrar toplama 
torbaları yapıĢtırılarak 
sık sık izlenir. (45 dk 
içinde idrar 
toplanamazsa yeni torba 
takılır) bekletilmeden 
laboratuvara gönderilir.  

OS ≤2 saat  
Eğer hemen lab.a 
transport 
edilemeyecekse 24 
saat buzdolabında 
saklanabilir.  

Steril olmayan, kırık, 
kapağı iyi kapanmamıĢ  
kaplarda gönderilen 
örnekler kabul edilmez.  

Kültür: 1-2 iĢ      günü  
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TEST ADI  

 
ÖRNEK ALIMI  TRANSPORT  

Oda Sıcaklığı=OS  

UYGUN OLMAYAN  

ÖRNEKLER  

RAPORLAMA  

SÜRESi (MATERYAL 

KABULÜ SONRA) 

Sürekli idrar 

kateteri  

 

Kateterden örnek 

alınacak bölge % 70’lik 
alkol ile silinerek 

dezenfekte edilir. 
Enjektör ile 5-10 ml 

idrar alınır ve steril bir 

tüp ya da idrar kabı 
içerisine aktarılır  

OS ≤2 saat  

Eğer hemen lab.a 
transport 

edilemeyecekse 24 
saat buzdolabında 

saklanabilir.  

Steril olmayan, kırık, 

kapağı iyi kapanmamıĢ  
kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez.  

Kültür: 2 iĢ      günü  

Gaita       

 Örnek kaplarının steril 

olması gerekmez.  
Temiz geniĢ      ağızlı 

ve kapalı kaplar 

yeterlidir. Parazit 
incelemesinde örnekler 

bekletilmeden lab.a 
ulaĢtırılmalıdır.  

Rutin gaita 

kültürlerinde 
Salmonella ve Shigella 

araĢtırılır. Eğer 

Campylobacter, 
Yersinia, Aeromonos, 

EHEC, V.cholera  
Ģüphesi varsa 

laboratuvar 

bilgilendirilmelidir.  

Kültür için örnekler 1 

saat içinde lab.a 
gönderilmeli, bu 

sağlanamıyorsa 24 

saati aĢmayacak  
Ģekilde buzdolabında 

saklanabilir  

Baryum , magnezyum 

veya kristal bileĢikleri 
uygulamasından hemen 

sonra alınan örnekler 

parazit incelemesi için 
uygun değildir  

Gaita kültürlerinde 
anaerobik inceleme  

yapılmaz.  

Kültür:1-2 iĢ günü  

Mikroskopi: 2 saat  

Steril vücut 

sıvıları 

(Plevra, 

Perikard, 

Sinovyal 

mayi vb.)  

     

 

7-SONUÇ VERME 

Rutin testlerin sonuçları mesai günlerinde laboratuar materyal kabulünden 3 saat sonra verilir. 24 saat süresince 

çalıĢılan acil testler ise laboratuar materyal kabulünden bir saat sonra verilir. Kültür sonuçları üreme olduğu zaman 
antibiyogramıyla beraber iki gün sonra 11:00 da verilir. Üreme olmazsa sonraki gün verilir. Özellik arz eden bazı 
test sonuçları laboratuarın belirlediği sürede verilir.  

Test sonuçları Hastane Otomasyon S istemine verildikten sonra mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla baĢka 
günlerde de sonuç alınabilir. Sonuçlar ilgili polikliniklerden de temin edilebilir.Testlerle ilgili özel açıklamalar 

ilgili test sonucunun açıklama kısmına kayıt edilir.Ayrıca gerekli hallerde klinisyen hekimle telefonla irtibata 
geçilir.Herhangi bir nedenle mevcut durumda bir (cihaz arızaları ), değiĢiklik olduğunda bilgilendirme otomasyon 
üzerinden kullanıcılara mesaj atılır.  

8-ARġĠV  

Tıbbi laboratuar Yönetmeliğine göre raporlar ve kayıtlar en az otuz yıl,elektronik kayıtlar yedekleme ile birlikte 

süresiz,numuneler ve lamlar bozulmayacak Ģekilde uygun Ģartlarda sonuç raporlanıncaya  kadar muhafaza edilir.iç 
ve dıĢ kalite kontrol değerlendirme sonuçları tıbbi laboratuarda en az beĢ yıl,cihaz test kalibrasyon sonuçları en az 
bir yıl süreyle muhafaza edilir.  
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MĠKROBĠYOLOJĠ   LABORATUVARI 
NUMUNE   ve SONUÇ VERME 

Ġġ AKIġ ġEMASI 
 

             HASTA( OTOMASYON GĠRĠġĠ) 
 

 

 

KLĠNĠK HEKĠM HASTAYLA ĠLGĠLĠ 

BĠLGĠLERĠN OTOMASYONA KAYDI 

          POLĠKLĠNK SEKRETERĠ 

                      BARKODLU   KAN   TÜPLERĠ 
          BARKODLU   ÖRNEKLE   ĠLGĠLĠ   KAPLAR 

 

 

 

KAN ALMA ODASI 
 

 

 

KAN ALMA SEKRETEĠ 

(KĠMLĠK DOĞRULAMA-UYGUN TÜP KONTROLÜ) 
 

 
 

KAN ALMA 

 
 

 

ÖRNEK KABUL 
 

ANALĠZ---ÖZEL DURUMLA ĠLGĠLĠ SONUÇ KISMINA 

AÇIKLAYICI BĠLGĠ----SONUÇ ONAYLAMA----SONUÇ 

POLĠKLĠNĠK SEKRETERĠ 
 

 
 

 

     HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


