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1. AMAÇ: Enfeksiyon etkeninin doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için doğru numunelerin, 

uygun bir şekilde alınmasını sağlamak. 
 

2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor, hemşire, 

laboratuvar çalışanlarını kapsar. 

 

3. TANIMLAR: 

 

4.SORUMLULAR: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor, hemşire, 

laboratuvar çalışanlar 

 

5. FAALİYET AKIŞI 

 

5.1. İdrar Kültürü 

 

5.1.1. Üriner Kateteri Olan Hastalardan:  
 

 İdrar torbasından ya da foley sonda ucundan numune alınamaz. 

 Mümkün olduğunca sabah idrarı tercih edilir. 

 Rutin bakteriyolojik incelemeler için en az 1 ml idrar alınmalıdır. 

 Sondanın üretraya yakın bir noktası %70 alkol yada %10 iyod ile dezenfekte edilir. 

 İdrar kateterinin giriş yerine en yakın yerden elle 1–2 dk kadar klemplenerek idrar 

birikmesi sağlanır. (5dkyı geçmeyecek) 

 5-10 ml idrar toplamak için aseptik şartlarda iğne ya da enjektör kullanılır. 

 Bir enjektör ucu yukarı bakacak şekilde sondaya batırılır, idrar aspire edilir ve steril 

kaba boşaltılır. 

 Steril kabın kapağı hiçbir yere temas ettirmeden kapatılır. 

 

5.1.2. Üriner Kateteri Olmayan Hastalardan: 

 

 Eller sabunla yıkanır. 

 Hastaya biri sabunlu diğeri duru suyla ıslatılmış iki adet spanç verilmeli.  Hasta kadın 

ise; Hastaya, sol elin işaret parmağı ve başparmağı ile labiaları açıp perine bölgesi 

önden arkaya doğru, hasta erkek ise penis ucu merkezden dışa doğru önce sabunlu, 

sonra duru su ile ıslatılmış spanç ile silmesi söylenmelidir. 

 İdrar yaptırılacak kabı hiçbir yere dokundurmaması, bir miktar idrar dışarıya yapması, 

orta akım idrarı steril kaba yapması söylenmelidir. 

 Kabın üzerine adı-soyadı yazılı etiket yapıştırılmalıdır. 

 İdrar 30 dk içinde kültür vasatına ekilemeyecekse soğukta 

 saklanmalı ve taşınmalıdır.  

 

5.2. Sonda İle Kültür Alma: 

 

 El hijyenine uyulmalıdır. 

 Hasta işlem için hazırlanmalı ve bilgilendirilmelidir 

 Perine bölgesi kirli ise sabunlu su ile bakım yapılmalıdır.  

 Steril eldiven giyilmelidir. 

 Steril koşullar altında sonda mesaneye itilmelidir. 

 İlk 15–20 ml‟lik idrar sondadan atılmalıdır. 

 Orta ve geç idrar steril kaba alınmalıdır. 
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5.3. Torba İle Kültür Alma 

 

 İdrar örneği almak için idrar torbası kullanımı ideal değildir.  

 Torba uygulaması kaçınılmaz ise o zaman anne el hijyeni, torbanın takibi ve 

çıkartılması konusunda eğitilmelidir. 

 Torba 30 dakikadan uzun sure takılı kalmamalıdır. 

 Torbaya akan idrar steril idrar kabına boşaltılmadan torbayla konulmalıdır. 

 

5.4. Kan Kültürü 

 

 Set Kavramı “Bir kan kültürü seti” ifadesi ile tek bir damar girişimiyle alınan kanın 

dağıtıldığı kültür şişelerinin tümü kast edilmektedir. İdeal olarak bir aerobik ve bir 

anaerobik şişeden oluşmalıdır (çocuk hastalar hariç) 

 Sepsis, osteomiyelit, menenjit, pnömoni ve piyelonefrit iki ayrı venden peş peşe, 

maksimum hacimde iki kan kültürü seti alınmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde 30–60 

dakika sonra üçüncü bir kan kültürü seti daha alınabilir. 

 Subakut bakteriyel endokardit, sebebi bilinmeyen ateş veya sürekli 

bakteriyemi/fungemi olan diğer klinik durumlarda (kateter ilişkili sepsis, septik 

trombofilebit vb.) 24 saat içinde maksimum hacimde üç set kan kültürü alınması 

önerilir. 

 Kan kültürü antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınmalıdır. 

 Kan mikroorganizma konsantrasyonunun en yüksek olduğu dönem ateş çıkmasından 

önceki 30–60 dakikalık dönemdir 

 Kan kültürü şişesi üzerini gerekli bilgiler yazılmalıdır; Örneğin alındığı tarih ve saat, 

alındığı bölge (sağ kol/sol kol, kateter/perifer, vb.), barkod numarası, alan kişinin 

kimliği (isim baş harfleri, kurum numarası/kodu, vb.). 

 Kan kültürü, seriler şeklinde alınmalıdır. Ateşi yüksek olan hastadan 3–4 seri kan 

kültürü alınması tercih edilmelidir. 

 Hastanın yanına kan kültürü şişesi ile gidilmelidir. 

 Hasta antibiyotik kullanıyor ve kan kültürü alınacak ise son antibiyotik yapılmadan 

hemen önce kan alınmalıdır. 

 Örnekler kateterden alınmamalıdır. 
 Seçilen bölgeyi %70 izopropil alkollü steril gazlı bez ile kuvvetlice ileri geri sürterek 

en az 30 saniye boyunca silinmeli, 30 saniye kurumasını beklenir, tekrar %1–2 iyod 
tentürü veya  %10 povidon iyodin veya %2 klorheksidin glukonatlı steril gazlı bez ile 
merkez den dışa doğru konsantrik halkalar çizerek cild silinmeli ve kuruması 
beklenmelidir (1–2 dk). 

 Yeni doğan ve çocuklarda; Seçilen bölgeyi %70 izopropil alkollü steril gazlı bez ile 
kuvvetlice ileri geri sürterek en az 30 saniye boyunca silinir. 30 saniye kurumasını 
beklenir, tekrar %70 izopropil alkol ile merkezden dışa doğru konsantrik halkalar 
çizerek cildi silinir, 30 saniye kurumasını beklenmelidir. 

 Ven yeniden palpe edilmeden; Çocuklardan alınacak kan miktarı: 0.5–4 ml 1aydan 

küçük bebeklere 0.5 ml,  3 yaş üstünde 4 ml, erişkinlerden besiyeri ile 1:5–1:10 

oranında karışacak şekilde 5–10 ml olmalıdır. 

 ‟Kelebek‟‟  kan alma seti kullanılıyorsa, aparatın içindeki havanın anaerobik şişeye 

aktarılmasını önlemek için kan ilk olarak aerobik şişeye inoküle edilmelidir.  

 “Vacutainer” veya „‟enjektör‟‟ kullanılıyorsa, şişeye hava girişini önlemek için ilk 

olarak anaerobik şişeye inokülasyon gerçekleştirilmelidir. 

 Kan kültür şişesinin tepesindeki başlık veya diyaframı önce %70 lik alkol ya da %2 lik 

klorhekzidin ile silinerek temizlenmelidir. İyotlu solüsyon kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 
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 Şişeyi birkaç kez hafifçe karıştırılır. Çalkalamaktan kesinlikle kaçınılmalı, şişenin 

cihaz tarafından okunan kısmını herhangi bir şekilde kirletilmemeli veya 

kapatılmamalıdır. 

 Kan kültürü şişeleri oda sıcaklığında tutuluyor olmalı, kesinlikle buzdolabında 

saklanmamalıdır. 

 Barkotsuz zemine kimlik barkodu yapıştırılmalıdır. Şişe barkodu kapatılmamalı 

 Şişeler, kan alındıktan sonra en geç iki saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Pnömotik sistem kullanılıyorsa, kan kültürü şişelerini gönderirken kırılmalara 

DİKKAT!!!!! 

 

5.5. Dışkı Kültürü 

 

 Doğru istem yapılmalıdır. 

 Parazitoloji için gaita kültürü istenmemelidir. 

 Shigella türlerinin izolasyonu için dışkı örneği yerine rektal sürüntü örneği tercih 

edilmelidir. 

 Dışkı kültür kabına alınmalıdır. 

 Gaita numunesi, 30 dakika içinde laboratuvara gönderilmelidir. 

 Kültür alınacak kabın steril olmasına gerek yoktur. 

 

5.6. Apse/Yara Kültürü 

 

 Yara, dren yerinde enfeksiyon belirtisi olan, akıntı ve apse durumlarında alınmalıdır. 

 Kültür alımı öncesinde yara yeri temizlenirse, dezenfektan madde bakteri üremesini 

inhibe edebileceğinden pansuman açıldığında povidon iyot sürülmeden kültür 

alınmalıdır. 

 Steril serum fizyolojik ya da %70‟lik alkol ile yüzeydeki  eksuda uzaklaştırılır.  

 Açık; Mümkünse örnekleme için silgiç ile girilerek lezyonun taze kenarından alınır. 

 Kapalı; Apse materyali iğne ya da enjektör ile aspire edilir. Aseptik şartlarda bütün 

materyal anaerobik taşıma ortamına aktarılır. 

 Kültür örneği, 30 dakika içinde gönderilmelidir. 

 

5.7. Plevra, Periton, Perikard, Eklem sıvıları 

 
 Hem kültür hem serolojik test istemleri var ise yeterli miktarda olduğundan emin 

olunmalı.  
 Hasta başında aerop ve anaerop kan kültür şişelerine ekim yapılabilir 
 Numuneler 15 dk içinde laboratuvara ulaştırılmalı. 

 Steril sıvılar olduklarından buzdolabına koyulmamalı!!! 

 Periton sıvısı için klinik olarak kullanılan çeşitli drenaj tüpleri ve uçları kültür için 
uygun değildir ve işleme alınmamalıdır. 

 

5.8. Balgam- Alt Solunum Yolu Örnekleri 

5.8.1.Balgam: 

 Hastaya nasıl örnek vereceği iyi tarif edilmelidir! 

 Mümkünse hasta oral florayı uzaklaştırmak için su ile ağzını çalkalamalı veya gargara 

yapmalıdır. 
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 Derin bir inspirium ve ardından öksürük ile çıkarılmış, en az 3 ml balgam, uygun 

örnek kabına alınır.  

 Gece boyunca solunum yolunda biriken salgıları toplamak amacıyla sabah balgamı 

alınabilirse ideal olur. 

5.8.2.İndüklenmiş Balgam:  

 Bir nebulizör yardımı ile hastaya %3-10‟luk hipertonik tuzlu su solutulur (25 ml veya 

15-20 dk boyunca).  

 Sonra derin öksürük ile balgam örneği uygun örnek kabına toplanır.  

 Tükürük sanılarak laboratuvarda reddedilmemesi için üzerine indüklendiğine dair bir 

not yazılmalıdır! 

5.8.3. Derin Trakeal Aspirat:  
 

 İntübe hastalarda rutinde kullanılan 12-14 G‟lik aspirasyon sondaları 30 cm‟ye kadar 

ilerletilir. 

 Trakeostomili hastalarda yine aynı sondalar yaklaşık 15 cm ilerletilir. Sondanın 

dışardaki ucuna 50cc, lik steril disposabl irigasyon enjektörü bağlanarak aspire edilir 

veya sondanın dışda ki ucuna disposabl lavaj tüpü bağlanarak aspiratörle aspire edilir. 

 Enjektörün ucu orijinal kapağı ile kapatılarak ya da aspirasyon tüpünün iki ucu iç içe 

geçirilerek hemen laboratuvara gönderilir. 

 

5.8.4. BAL:  

 

Hasta oda havası solurken PaO2 düzeyi ek oksijen uygulanmasına karşın 60 mmHg‟dan 

düşük olan ya da PaO2 /FiO2 oranı 200‟den düşük olan, trombosit sayısı 20 000 /mm3 ‟ün 

altında olan, protrombin zamanı, kanama zamanı değerlerinde %50‟den daha yüksek 

düzeyde artış olan olgularda uygulanmaması önerilir.  

 

5.8.5.  PSB (Korumalı Fırçalama):  
 

 Pro-BAL‟a benzer Şekilde tek kullanımlık kateter gerektirmesi nedeniyle pahalı bir 

yöntemdir.  

 Trombosit sayısı 50 000/mm3 ‟ün üzerinde olan olgularda yapılmalıdır.  

 Bronkoskop materyal alınacak segmentten daha proksimalde tutularak kontaminasyon 

önlenmelidir.  

 PSB örneklerinin mikroskobik incelenmesi ve nitelik açısından değerlendirilmesi ile 

ilgili standard bir yöntem bulunmamaktadır.  

 Fırça steril bir makasla 1 ml Ringer laktat solüsyonu (fizyolojik tuzlu suyun bazı 

patojenler üzerine inhibitör etkisi nedeniyle) içeren tüpün içine kesilmeli ve hızla 

mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırılmalıdır. 

 

5. 9.Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) 
 

 Üç adet steril, kapaklı tüpün her birine en az 1–2 ml BOS alınmalıdır.  

 Sıvının alınacağı bölge %70 etanol ile ve iyot çözeltisi (%1–2 iyot tentürü veya %10 

povidon iyot) ile silinmelidir.  

 İyot tentürü kullanılırsa işlem sonrasında %70 etanol ile tekrar silinmelidir.  

 BOS oda ısısında, 15dk. içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Virolojik çalışmalar yapılacaksa 4 °C‟de 24 saat saklanabilir 
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 Laboratuvara aynı gün içinde ulaştırılması mümkün görünmüyorsa, pediatrik kan 

kültür şişesine konularak gönderilmelidir. 

 

5.10. Genital Kültürler 

 

5.10.1.Amniotik Sıvı: 

 

 Kateter kullanılarak amniosentez ile alınmalıdır. 

 Örnek miktarı en az 1 ml olmalıdır. 

 Kuru-steril tüp içine konularak kendi pamuğu ve üzerine de flaster yapıştırılarak 

kapatılmalıdır. 

 

5.10.2. Servikal Kültürler 

 

 Spekulum takılırken nemlendirici olarak su kullanılır. 

 Kuru spançla servikal osta bulunan vaginal sekresyon ve mukus temizlenmelidir. 

 Endoservikal akıntı Dacran veya nontoksik pamuklu eküvyon ile alınır. 

 Akıntı görülemiyorsa; eküvyon endoservikal kanaldan itilerek 1–2 sn bekletildikten 

sonra alınmalıdır. 

 En kısa sürede mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


