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1. AMAÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar 

testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul etme, testlerin çalışılması, test 

sonuçlarının raporlanması, örneklerin saklanması ve imha edilmesinde uygulanacak yöntem ve kuralların 

belirlenmesidir. 

 

2. KAPSAM  

Örnek almadan sorumlu personel (hemşire), laboratuvarda testleri uygulayan personel, laboratuvar 

çalışanları 

 

3.KISALTMALAR 

 

4.TANIMLAR 

 

5.SORUMLULAR 

Hemşire: Laboratuvar testleri için örneğin uygun hazırlık yapılarak uygun zamanda alınmasını ve 

Laboratuvara ulaştırılmasını sağlamak, uygulamalı testleri (ilaç verilerek ve belirli zaman aralıkları ile 

örnek alınarak yapılan testler) prosedür ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirmek. 

 

Laboratuvar Numune Kabul Sorumlusu (Tıbbi Sekreter): Örneklerin ön muayene, reddi/kabulü ve kabul 

edilen örneklerin ilgili laboratuvar bölümüne ulaştırılmasından sorumludur. 

 

Laboratuvar Biyolog, Teknisyen ve Teknikerleri: Laboratuvar testleri için numune alınmasında destek 

eleman olarak çalışırlar. Laboratuvara ulaşan örneğin uygunluğunu, prosedür ve talimatlara 

uygun olarak değerlendirip sisteme kabul ederler, çalışırlar, sonuçlandırırlar ve rapor ederler. 

Örneklerin prosedür ve talimatlara uygun olarak saklanmasından ve imhasından sorumludur. 

 

Laboratuvar Uzmanları (Öğretim Üyesi): Test sonuçlarının değerlendirilerek onaylanması, iş akışlarının, 

doküman kapsamlarının hazırlanması, ilgili tüm personele verilecek eğitimlerin planlanması ve 

gerçekleştirilmesi, yapılan işlerin süreçlere uygunluğunun denetlenmesi, birimde performans ölçümlerinin 

yapılması ve değerlendirilmesi, birimde karşılaşılan sorunlarla ilgili 

düzeltici faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden (kalite çalışmalarında Birim Kalite 

Sorumlusu ile birlikte) sorumludur. 

 

Laboratuvar Sorumlusu (Anabilim Dalı Başkanı): İşleyişin prosedürlere uygun sürdürülmesinin 

sağlanmasından sorumludur 

 

6.FAALİYET AKIŞI 

Laboratuvar Testleri İçin İstem İşlemi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde Laboratuvar testleri için 

istem hastanın hekimi tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılır. Hasta tarafından 

imzalanması gereken onay formu varsa hekim tarafından alınır. 
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Hastane laboratuvarlarında çalışılmayan testler için ‘Dış Laboratuvar Sözleşmesi’ne uygun olarak dış 

laboratuvarlardan hizmet alınır. 

 

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma İşlemi 

Ayaktan tedavi gören hasta, kan örneği için Hastane Kan Alma Ünitesi’ne yönlendirilir. Kan alma Ünitesi 

hemşireleri, istem doğrultusunda örneğin etiketini kontrol ederek doğru kişiye işlem 

yapıldığını kontrol eder ve isteme uygun tüpe örnek alır. Doğrudan hekim tarafından alınması gereken 

örnekler hastanın hekimi tarafından alınır. 

 

Laboratuvar Örnek Kabul İşlemi 

Örnekler pnömatik sistem veya görevli kurye ile Laboratuvar Test Rehberi’nde belirtilen numune alma ve 

taşıma prosedürlerine uygun olarak Laboratuvara ulaştırılır. 

Laboratuvar Numune Kabul Sorumlusu (Tıbbi Sekreter), örneğin kap özelliklerini, kan örneklerinin 

hemoliz durumunu ve miktarını kontrol eder, kabı açmadan mümkünse diğer örneklerin miktarını kontrol 

eder; uygun olmayan örneği Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden reddeder. Reddedilen örnekler Numune 

Kabul Birimi’nde bulunan tıbbi atık kutusuna atılır, iade edilmez. Uygun örnekler Numune Kabul 

Sorumlusu tarafından ilgili laboratuvar bölümlerine ulaştırılır. 

Dış Laboratuvar tarafından incelenecek örnekler varsa test isimleri sistem üzerinden üzerinden ilgili dış 

laboratuvara gönderilir. 

Alınan örneklerin barkodları üzerinde ‘acil’ uyarısı varsa hemen teste alınır. Acil servisten gelen 

örneklerin hepsi acil istem olarak değerlendirilir. 

Örnek üzerinde barkod etiketi olmalıdır. Olmaması halinde protokol numarası, adı-soyadı ve 

doğum tarihi üçlüsünden en az ikisi yazılı olmalıdır. Bunlardan biri eksikse ve örneğin geldiği 

birim biliniyorsa hemen geri dönülüp ek bilgi alınır ve kaydedilir. Üzerinde hiçbir kimlik bilgisi olmayan 

örnekler imha edilir. Geldiği birim biliniyorsa hemen geri dönülerek örneğin kabul edilemeyeceği bilgisi 

verilir ve yeni örnek istenir. Hiçbir şekilde gönderen birime geri yollanmaz. 

Örneklerin reddi laboratuvar test rehberinde belirtildiği şekilde yapılır. 

 

Laboratuvar Test Çalışma, Örnek Saklama ve İmha 

Laboratuvara kabul edilen örnekler yetkilendirilmiş personel tarafından talimat/prosedüre uygun olarak 

çalışılarak sonuçlandırılır. Cihaz kontrol sonuçları kabul edilebilir değilse çalışmalar tekrarlanır. Yapılan 

değerlendirmelere rağmen sonuçlar kabul edilebilir düzeyde değilse çalışma durdurulur ve Malzeme ve 

Cihaz Yönetimi Talimatı doğrultusunda cihaz tedarikçisi/yetkili servis ile ile irtibata geçilir (düzeltici 

önleyici faaliyet formu düzenlenerek Hastane Kalite Birimi bilgilendirilir). 

Laboratuvar Sorumlusu, test çalışmalarının sonuçlarını değerlendirerek onaylar. Ardından test 

sonucu Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde raporlanır. 

Örnekler testleri raporları onaylanıncaya uygun koşullarda saklanır.  

Seroloji, Parazitoloji, İmmünoloji, IFA, ELISA ve Mikoloji Laboratuvarı örnekleri testleri 

sonuçlandırıldıktan sonra imha edilir. Mikobakteri Laboratuvarı örnekleri ‘Mikobakteri Örnek İşleme 

Standart Çalışma Prosedürü’ne göre işlenir, ‘MB Suş Saklama ve Stoklama Standart Çalışma Prosedür’ne 

göre stoklanır. PCR Laboratuvarı örnekleri testleri tamamlandıktan sonra dondurularak saklanır. 

Bakteriyoloji Laboratuvarı’nda hasta örnekleri testleri tamamlandıktan sonra imha edilir. Bakteri izolatları 
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yağsız sütte süspanse edilerek dondurucuda saklanır (tüplerin üzerinde hasta bilgileri ve izolat ismi 

yazılır). 

Laboratuvar testlerinin sonuçlanma süresi Laboratuvar Test Rehberi’nde belirtilmiştir.  

PCR, Mikoloji, Parazitoloji ve Bakteriyoloji Laboratuvarı test sonuçları ayrıca laboratuvar protokol 

defterlerine kaydedilir. 

 

Laboratuvar Sonuç Raporlarının Hastaya Verilmesi 

Test sonuçları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden raporlandığından 

poliklinik hastaları da dahil laboratuvar sonuç raporları doğrudan hastaya verilmez, hastalar hekimlerine 

yönlendirilir. Hastaya rapor verilmesi gereken durumlarda (ilgili hekimin/birimin yazıcı arızası vs.)  

Numune Kabul Sorumlusu rapor çıktısını kimlik kontrolü yaptıktan sonra verir. 

Servislerde yatan hastalara ait raporlar ilgili hekim veya yetkili servis çalışanı tarafından Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemi’nden alınır.  

 

Sonuçların Saklanması 

Sonuçlar ve hastaya ait diğer bilgi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde kayıtlıdır. Laboratuvar sonuçları 

ayrıca laboratuvar protokol defterlerine kaydedilir.  

 

Örnekler testleri sonuçlandırılıp ve onayları yapılıncaya kadar laboratuvarda uygun sıcaklık koşullarında 

saklanır.   

 

Örneklerin İmha Edilmesi  

‘Mikrobiyoloji Laboratuvarı Atık Yönetim Planı’ doğrultusunda imha edilir. Örneklerin imha edilmesi 

işlemi o örneğe ait testlerin tamamının sonuçlandığından emin olunduktan sonra yapılır. 

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

1. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi 

2. Malzeme ve Cihaz Yönetimi Talimatı (MC.TL.03) 

3. Mikobakteri Örnek İşleme Standart Çalışma Prosedürü (ML.PR.07)  

4. Mikobakteri Suş Saklama ve Stoklama Standart Çalışma Prosedür (ML.PR.09) 

5. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Atık Yönetim Planı (AY.PL.11) 

 

 


