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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve çıkışlarda personel kimlik kartı 
okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idareden (ilgili birim sorumlusunun) 
izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun şekilde giyinilmesi 
gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod(2222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi       İlkadım 
\Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği tarafından ,aşılamalar ise 
Enfeksiyon Komitesi tarafından takip edilir. 

 

 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

       Hastanemizde çalışan laboratuvar teknisyenleri  mikrobiyoloji uzmanının   yönetiminde  
çalışırlar.  

 



     BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Kan alma birimi hastanemizde giriş poliklinik katında yer almaktadır. Aynı katta Poliklinikler, 
Röntgen, BMD, Hasta Hakları Birimi, Hasta Kayıt, Acil Ünitesi yer almaktadır.Giriş katta ise 
tetkikler çalışılmaktadır. 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

1. HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

2. 5 ENDİKASYON GÖZLEM FORMU 

3. GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ TALİMATI 

4. BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN LİSTESİ 

5. BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

6. DÜŞME OLAYI BİLDİRİM FORMU 

7. LABORATUAR TEMİZLİK KAYIT FORMU 

 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en 
yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 
Gerçekleşen olaylar telefonla (1111) aranarak beyaz kod başlatılır.Güvenlik görevlisi olay 
yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay yerinde aynı telefondan 1111 aranıp 
güvenlik görevlisi beyaz kodu sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde solunum veya 
kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir şekilde resusitasyonunu   (yeniden 
canlandırma) sağlamak,   resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulmonerarrest ile karşılaşan hasta, hasta yakınları ve  personel için 
gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi üyelerini tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların durmasıdır. 

 

 

Kardiyak Arrest: Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 



❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  2222 aranıp mavi kod 
başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür ,olay yerine intikal ederek vakaya müdahale eder. 
Her vakaya Güvenlik Görevlisi de gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 aranıp mavi 
kodu sonlandırır. 

 PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir bebeğin yada çocuğun 
kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 nolu telefon aranarak pembe kod başlatılır..Olay 
yerine hemen 1 güvenlik görevlisi ve bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi çağrıyı alır 
almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak başlatılır.Güvenlik amiri ve 
güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil 
Savunma Sorumlusu ve Başhekimliğe haber verilir. 

İSTENEMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin 
oluşmasını engellemek için yapılan raporlama sistemidir. 

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ  GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ 
GÖREV TANIMI 

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları bünyesinde; laboratuara gelen muayene 
materyalini  hazırlamak, tetkiklerin yapılmasını sağlamak, muhafazası gereken tahlil 
materyalini usulüne göre muhafaza etmekten sorumludurlar. 

 

 

SORUMLULUK ve YETKİ 

✓ Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
✓ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 140’ta kendisine verilen görev ve 

yetkilerini kullanmak. 

• Laboratuara gelen muayene materyalini analize hazırlar. Acil tetkikleri ayrı ve önce 
yapılmasını sağlar. 

• Muhafazası gerekse usulüne göre muhafaza eder. 

• Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizler ve otoklavdan 
geçirir. 

• Laboratuar temizliğini yaptırır, devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar. 
✓ Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
✓ Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 



✓ Kalite yönetim sisteminde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
✓ Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
✓ Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak. 
 

 
BÖLÜMÜN FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

❖ LABORATUVAR  TESTLERİNİN ÇALIŞMA SÜRECİ  ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUR 

➢ Preanalitik süreç 

➢ Analitik süreç 

➢ Post analitik süreçler 

 

❖ PREANALİTİK SÜREÇ (Biyokimya, CBC ve idrar test numuneleri için) 

➢ İstemin yapılması 

➢ Otomasyon kaydı 

➢ Sonuç barkodu çıkarılması 

 

Test girişleri :Test girişleri için hastane  hasta sayfasında yer alan “tetkik” menüsü 

seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse adı, kısaltması veya 

kodu girilerek istek yapılabilir. Tüm testler açılarak tek tek işaretleme de yapılabilir. Test 

seçimi tamamlandıktan sonra hastalar  poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma 

birimine yönlendirilir. Test onayları laboratuvar kayıt biriminde yapılır. Servislerde test 

girişleri için aynı işlemler yapılır ve   hastalardan alınan test materyalleri 

laboratuvara gönderilir. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü 

onay sonrası işaretlenen testler   laboratuvar HOS tarafından görülmeyecektir. 

Onay sonrası her yeni test isteği için   yeni bir HOS girişi gerekir. 

Numunelerin alınması ve laboratuvara transferi: Polikliniklerden yapılan test isteklerinin 

kayıt/kan alma biriminde onayı  yapıldıktan sonra kan örnekleri alınır. İdrar testleri için 

hastalara barkod etiketi yapıştırılmış idrar kabı verilip tuvalete yönlendirilir, daha sonra 

hastalar örneklerini ilgili laboratuvar birimine getirirler. Kan örneği için testlere göre uygun 

örnek tüpü seçimi yapılır: 

   Sarı kapaklı tüp : Biyokimya,  ASO, CRP, RF 

      Mor kapaklı tüp  : (EDTA’lı); Hemogram 

     Siyah kapaklı tüp  : (sitrat’lı): Sedimantasyon 

   

Seçilen tüplere barkod etiketler yapıştırılır. Hastadan kan alma işlemi gerçekleştirilirve 
örnekler pnömatik sistemle bekletilmeden laboratuvara gönderilir. Kan almişlemi 
tamamlanan    hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarınınereden   alabileceği   
bilgileri verilir.     



 Servislerde hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri HOS’a
 girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi 
yapıştırılır. Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma 
işlemi hemşireler tarafından gerçekleştirilir. 

 Laboratuvar ve servislerde alınan kan örnekleri 30 dk. İçinde bu konuda eğitim almış, 
uygun giyinmiş görevli tarafından alt laboratuvara transfer edilir. 

❖ Numunelerin laboratuvara kabulü, ayrıştırılması:  

Laboratuvara ulaşan numuneler kontrol edilip teslim alınacaktır. 

✓ Gelen numunelerin önce bilgisayar girişleriyle uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

✓ Gelen numunelerin üzerindeki hasta adı kontrol edilir. 

✓ Gelen numunelerin alınış saatleri ve geliş saatleri kontrol edilir. 

✓ Gelen numunelerin uygun tüplere uygun şekil ve miktarda alınıp alınmadığı kontrol edilir. 

✓ Gelen numunelerin uygun şekilde transfer edilip edilmediği kontrol edilir. 

✓ Tüm bu kriterler uygun ise numune kabul edilir ve işleme alınır. 

Kabul edilen örneklerden serumda çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj 
süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak biyokimyasal analizler için 
santrifüjü 3000 rpm de 5 dakika döndürmek yeterlidir. Santrifüj sonrası hemoliz görülen 
serumlar çalışılmaz. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi veya servisler 
bilgilendirilir. Ayrıca laboratuvarda otomasyon üzerinden    red sebebi belirtilerek 
reddedilir. 

❖ Numune kabul kriterlerine  uymayan  örneklere uygulanan  işlemler: 
✓ Numune kabul kriterlerine uymayan örnekler  laboratuvarda reddedilir. 
✓ Servislerden  bilgisayar girişi olmayan  tüm örnekler reddedilir. 
✓ Reddedilen örneklere aşağıdaki işlemler  uygulanarak ilgili birimler haberdar edilir. 

• Otomasyondan  sonuç onaylama ekranı açılır. 

• Hasta barkod numarası ile aranır. 

• Numune test listesinden reddedilecek test seçilir 

• Numune almaya gönder tuşuna basılır. 

• Test sonuç  UYARI bölümüne  red nedeni yazılı ve kaydedilir. 

• Reddedilen örneklerle ilgili bilgiler, otomasyonda test durum açıklama bölümünden toplu 
olarak görülebilir. 

❖ ANALİTİK SÜREÇ  
 

✓ Cihaz çalışmaya hazırlanır. 
✓ İnternal kalite kontrolü,  gerekirse  kalibrasyonları yapılır 
✓ İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri  geçerli ise; numunelerin cihaza 

yüklenmesi ve çalışmanın başlatılması  sağlanır. 
✓ Cihazlar çalışırken gerekli takibin yapılması böylece eksilen solüsyon vs. ihtiyaçların zaman 

kaybetmeden giderilmesi ve çıkabilecek sorunların engellenmesi sağlanmış olur. 
✓ Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak bilgisayar ekranına gönderir. 

Hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar 



onaylanır. Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (numunenin göz ile 

değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır.  

✓ Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları bekletilmeden 

onaylanır. 

✓ Dış kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilir ve gerekli durumlarda hatalı sonuçların 
düzeltilmesine yönelik çalışmalaryapılır. 

 

❖ POSTANALİTİK SÜREÇ 

 

✓ Panik değer listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test 

tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik değer listesinde ise, testi isteyen klinisyene bilgi verilir. 

Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. 

Yine aynı sonuç bulunursa panik değer bildirim formuna kaydedilir. 

✓ Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program 

dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır. 

Sonuç raporları geldiğinde değerlendirilir ve gerekli çalışmalar yapılır. 

 

SONUÇ GÖNDERME ( RAPORLAMA) 

 

Test sonuçları bilgisayarda onaylandığı zaman poliklinik ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta 
sayfasında görülebilir. Test sonuçlarının yazıcı çıktıları polikliniklerden hastalara dağıtılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120dir. Her türlü bilgi yönetimi bu sistem 
(otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre verilmektedir. 

Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuvar  ( numune alma ve numune 
işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, mutemetlik ve vezne 
hizmetleri otomasyon programı üzerinden takip edilmektedir 

Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem Birimi tarafından takip edilmekte 
ve hizmetin devamlılığı bu birim tarafından sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon sistemleri 
üzerinde oluşabilecek her türlü soruna müdahale bu birim tarafından yapılır. 

 



 
 
 

 

 

 

 

ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 



 
 

1 
 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
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ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ 

ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 
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HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI 

BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

BEKLEME SALONU: HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DİNLENDİKLERİ ALANDIR. 

HASTA OFİSİ: YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YEME İÇME VE ÇAMAŞIR YIKAMA ALANIDIR. 

 

 



 
 

7 
 

BİYOKİMYA LABORATUVARI 

Kod Standart Kod Değerlendirme Ölçütü 

SBL01 

Biyokimya hizmetlerinin 
laboratuvar dışı 

süreçlerde etkin ve 
güvenilir şekilde 

yönetilmesi amacıyla, 
ilgili sağlık çalışanları 

bilgilendirilmelidir. 

SBL01.01 

Biyokimya laboratuvarında 
çalışılan tüm testleri içeren 
test rehberi bulunmalıdır.  

Test rehberi asgari 
aşağıdaki konular 
hakkında güncel bilgiler 
içermelidir: 
o Laboratuvarda çalışılan 
testler 
o Hangi testin hangi 
numunelerle 
çalışılabileceği 
o Ön hazırlık işlemi 
gerektiren testler ve bu 
testlere ilişkin kurallar 
o Numune alımı ile ilgili 
kurallar 
o Numunelerin transferi ve 
laboratuvara kabulü ile ilgili 
kurallar   
o Test çalışma yöntemi 
o Sonuçların raporlanması 
ve yorumlanması ile ilgili 
bilgiler 
o Gerekli ise testlere özel 
açıklamalar 

SBL01.02 

Test rehberi sağlık hizmeti 
sunulan bölümlerde 
erişilebilir olmalıdır.    

SBL01.03 

İlgili sağlık çalışanları, 
rehbere nasıl ulaşacakları 
ve rehberin kullanımı 
hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

SBL02 
 

ÇEKİRDEK 

Biyokimya laboratuvar 
testleri ile ilgili analiz 

öncesi süreçler kontrol 
altında tutulmalıdır. 

 
Rehberlik; 

Analiz öncesi süreç; test 
isteminden numunelerin 
analizine kadar geçen 

süreci kapsar. 
Analiz öncesi süreçlerde 

kalitenin sağlanması, 
Biyokimya laboratuvarı 

kadar, istemi yapan 
klinisyen ile birlikte süreçte 

yer alan tüm sağlık 
çalışanlarının da 

sorumluluğundadır. 

SBL02.01 

Test istemine yönelik 
kurallar tanımlanmalıdır. 

o Hastanın klinik 
sürecinden sorumlu hekim, 
istem sırasında hastayla 
ilgili istenen bilgileri 
eksiksiz olarak 
doldurmalıdır.  
o Gerekli ise klinik yorumu 
etkileyecek hastaya özel 
bilgileri de sağlamalıdır. 

SBL02.02 

Numune alımı ile ilgili 
kurallar tanımlanmalıdır: 

o Hastanın kendi 
numunesini alması 
gereken durumlarda 
hastaya doğru numune 
alımı ile ilgili yeterli 
bilgilendirme yapılmalıdır. 
o Numunenin alındığı tarih 
ve saat doğru şekilde 
kaydedilmelidir. 
o İstemin yapılması, 



 
 

8 
 

numunenin alınması, 
numunenin laboratuvara 
kabulü veya reddi SBYS 
üzerinde ayrı birer aşama 
olarak kayıt altına alınmalı 
ve yetkili kullanıcılar 
tarafından görülebilmelidir. 
o Numune alma işlemi 
konusunda görev yapan 
personele eğitim 
verilmelidir. 

SBL02.03 

Numune transferi  ile ilgili 
kurallar tanımlanmalıdır. 

o Transfer sırasında 
kullanılması gereken 
transfer kabı, transfer 
yöntemi (manuel 
yöntemler, pnömatik 
sistem gibi), uygun 
numune pozisyonu, 
transfer sıcaklığı gibi 
hususlar tanımlanmalıdır. 
o Numuneler için 
maksimum kabul edilebilir 
transfer süreleri 
belirlenmelidir. 
o Numune transferinin 
doğru yöntemle ve 
belirlenen süre içerisinde 
gerçekleştirilmesi için 
görevli personele konu ile 
ilgili eğitim verilmelidir. 

SBL02.04 

Laboratuvara kabul edilen 
numunelerin analiz öncesi 
saklanacağı yer ve koşullar 
tanımlanmalıdır. 

SBL02.05 

Analiz öncesi süreçte 
kimlik doğrulama işlemi 
yapılması gereken 
aşamalar (numune alımı, 
numunenin kabulü gibi) ve 
bu aşamalarda 
doğrulamanın nasıl 
yapılacağı belirlenmelidir. 

SBL03ÇEKİRDEK 

Numunelerin 
laboratuvara kabulü ve 
analize hazırlanmasına 
yönelik süreçler kontrol 

edilmelidir. 

SBL03.01 

Numulerin kabul ve ret 
kriterleri belirlenmelidir. 

o Numuneler, belirlenen 
ölçütlere uygunluk 
açısından değerlendirilmeli 
ve  bu değerlendirmeye 
göre kabul veya 
reddedilmelidir. 

SBL03.02 

Numunelerin kabul veya 
reddi kayıt altına 
alınmalıdır.  
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o Kayıtlarda asgari; 
  * Tarih ve saat  
  * Numuneleri gönderen 
bölüm 
  * Kim tarafından kabul 
veya reddedildiği 
  * Reddedildi ise ret 
nedeni 
bulunmalıdır. 
o Bu bilgiler SBYS 
üzerinde izlenebilir 
olmalıdır. 

SBL03.03 

Numunelerin kabulüne 
yönelik bir birim/alan 
bulunmalıdır. 

SBL03.04 

Numuneler, numune alımı 
ile ilgili kayıt ve 
laboratuvara kabul kaydı 
olmadan çalışmaya 
alınmamalıdır. 

SBL03.05 

Numune reddi ile ilgili 
süreç tanımlanmalıdır. 

o Reddedilme nedenleri ve 
reddeden kişiye ait bilgiler 
SBYS’de yer almalıdır. 
o Reddedilme nedenleri 
aylık olarak analiz 
edilmelidir.  
o Gerektiğinde düzeltici ve 
önleyici faaliyet 
başlatılmalıdır. 
o Numunenin reddedilmesi 
durumunda en kısa 
zamanda klinik sorumluya 
elektronik ya da sözlü 
olarak ret işlemi hakkında 
geri bildirim yapılmalıdır. 

SBL03.06 

İlgili personele kabul ve ret 
işlemlerinin nasıl 
yapılacağı yönünde eğitim 
verilmelidir. 

SBL03.07 

Test bazında numunelerin 
analiz öncesi hazırlık 
işlemlerine yönelik kurallar 
belirlenmeli ve ilgili 
personele bu konuda 
eğitim verilmelidir. 

SBL04 
Test bazında çalışma 

süreçleri tanımlanmalıdır. 
SBL04.01 

Testlerin çalışılma sürecine 
yönelik asgari aşağıdaki 
bilgileri içeren doküman 
bulunmalıdır. 

o Test sürecinde 
kullanılacak cihazlara 
ilişkin temizlik, bakım, 
onarım ve kalibrasyon 
süreçlerinin tanımlanması 
o Kullanılacak kit ve/veya 
malzemelerin hazırlığı, 
kontrolü 
o Test kalibrasyonları, iç ve 
dış kalite değerlendirme 
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çalışmaları 
o Testlerin çalışılma 
sürecine yönelik detaylı 
algoritmalar 
o Akılcı laboratuvar 
uygulamaları 
o Sonuçların onaylanması 

SBL04.02 

İlgili dokümanlar, en az 
yılda bir kez gözden 
geçirilmeli ve test çalışma 
sürecinde herhangi bir 
değişiklik olduğunda revize 
edilmelidir. 

SBL04.03 

Hazırlanan doküman ve 
revizyonlar hakkında ilgili 
çalışanlara eğitim 
verilmelidir. 

SBL05 

Laboratuvarda bulunan 
malzeme, cihaz ve 

ekipmanın kontrolü ve 
güvenli kullanımı 

sağlanmalıdır. 

SBL05.01 

Laboratuvarda bulunan her 
test cihazı için asgari 
aşağıdaki bilgileri içeren 
cihaz yönetim dosyası 
bulunmalıdır: 

o Kullanım kılavuzu veya 
CD’si 
o Varsa test veya cihaza 
ait kalibrasyon kayıtları 
(kalibrasyon planları, kabul 
kriterleri, kalibrasyon 
aralığı ve sonuç belgeleri 
gibi) 
o Varsa kalite kontrol 
sonuçları 
o Cihaz bakım formları 
(Günlük, haftalık, aylık gibi) 
o Firma iletişim bilgileri 
o Kullanıcı eğitim 
sertifikaları 

SBL05.02 

Etüv, derin dondurucu, su 
banyosu, buzdolabı gibi 
cihazlara yönelik sıcaklık 
takibi yapılmalıdır. 

SBL05.03 

Laboratuvar çalışanlarına 
malzeme ve cihazların 
güvenli kullanımı ile ilgii 
eğitim verilmeli, eğitim 
asgari aşağıdaki konuları 
içermelidir:  

o Cihaz ve malzemelerin 
kullanımı 
o Miat ve uygunluk 
kontrolü 
o Güvenli kullanım kuralları 
o Cihazların bakım ve 
temizliği 
o Cihaz kullanımı sırasında 
en sık karşılaşılan sorunlar 
ve bu sorunların nasıl 
giderilmesi gerektiği 

SBL06 
 

Laboratuvar testlerinin iç 
kalite kontrol çalışmaları 

SBL06.01 
Laboratuvar testlerinin iç 
kalite kontrol süreçleri ve 
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ÇEKİRDEK yapılmalıdır. 
 

Rehberlik; 
İç kalite kontrol testi için 

testin türüne göre; pozitif, 
negatif, normal, düşük veya 

yüksek patolojik kontrol 
serumları gibi kontrol 

örnekleri kullanılmaktadır. 

süreçlere yönelik 
sorumluluklar 
tanımlanmalıdır. 

o Laboratuvarda 
gerçekleştirilen testlerin 
türüne göre tüm testler için 
uygulanacak iç kalite 
kontrol yöntemi, 
kullanılacak kontrol 
materyalleri, kullanım 
aralıkları, kim tarafından 
uygulanacağı, 
değerlendirileceği ve 
onaylanacağı 
tanımlanmalıdır. 

SBL06.02 

İç kalite kontrol 
çalışmasında kullanılan 
numuneler, hasta 
numuneleri ile aynı sürece 
tabi tutulmalı ve aynı 
yöntemler ile çalışılmalıdır. 

SBL06.03 

İç kalite kontrol testi 
seviyeleri ve çalışma 
aralıkları, test prospektüsü 
ya da uluslar arası kabul 
görmüş rehberler esas 
alınarak, testin türüne göre 
belirlenmelidir. 

SBL06.04 

İç kalite kontrol çalışma 
sonuçları ve sonuçların kim 
tarafından kontrol edildiği 
elektronik veya kağıt 
ortamında kaydedilmelidir. 
Bu kayıtlarda çalışmanın 
izlenebilirliğinin sağlanması 
için, tarih ve saat ile 
düzeltilmiş test sonucu yer 
almalıdır. 

SBL06.05 

İç kalite kontrol süreci 
hakkında çalışanlara eğitim 
verilmelidir. 

SBL07 
 

ÇEKİRDEK 

Laboratuvar testlerine 
yönelik dış kalite 
değerlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. 

SBL07.01 

Laboratuvar testlerinin dış 
kalite değerendirme 
süreçleri ve süreçlere 
yönelik sorumluluklar 
tanımlanmalıdır. 

o Laboratuvarda 
gerçekleştirilen testlerin 
türüne göre gerekli testler 
için uygulanacak dış kalite 
değerlendirme yöntemi, 
kullanılacak kontrol 
materyalleri, program 
kapsamında değerlendirme 
aralıkları, kim tarafından 
uygulanacağı, 
değerlendirileceği ve 
onaylanacağı 
tanımlanmalıdır. 



 
 

12 
 

SBL07.02 

Dış kalite değerlendirme 
programına üye olunan 
testler için, ilgili programın 
gerektirdiği koşullara 
uygun olarak çalışılmalı, 
uygunsuz sonuçlar elde 
edildiğinde gerekli 
iyileştirme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

SBL07.03 

Dış kalite değerlendirme 
test numunesi, test edilen 
rutin hasta numuneleri ile 
aynı sürece tabi tutulmalı 
ve aynı yöntemler ile 
çalışılmalıdır. 

SBL07.04 

Değerlendirme sonuçları 
uygun değil ise 
uygunsuzluğun 
sebeplerine yönelik kök 
neden analizi yapılmalı 
gerekli iyileştirme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

SBL07.05 

Dış kalite değerlendirme 
çalışma sonuçları, kim 
tarafından değerlendirildiği, 
varsa sorunun  kaynağı ve 
yapılan iyileştirme 
faaliyetleri kayıt altına 
alınmalıdır. 

SBL08OPSİYONEL 
Metot validasyonu ve 

verifikasyonuyapılmalıdır. 

SBL08.01 

Metot validasyonu ve 
verifikasyonu  yapılacak 
testler ve uygulamaya 
ilişkin süreçler 
tanımlanmalıdır.  

Rehberlik; 
Metot validasyonu ve 
verifikasyonu; 
Laboratuvarda uygulanan 
test metotlarının rutin 
kullanım sırasında istenen 
performansı sağlamasının 
koşullarını belirlemek, 
istenen amaca uygun 
nitelikte sonuç verdiğini 
test etmek ve kontrol 
altında tutmak amacı ile 
yapılan çalışmalar 
bütünüdür.  
Standart metotlar ve valide 
metotların (CE veya FDA 
onaylı gibi) kullanıldığı 
durumlarda tam validasyon 
uygulanması gerekli 
değildir. 

SBL08.02 

Standart metotlar ve valide 
metotların (CE veya FDA 
onaylı gibi) kullanılmadığı 
durumlarda validasyon 
uygulanmalıdır.  
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SBL09 
 

OPSİYONEL 

Kantitatif testlere yönelik 
ölçüm belirsizliği 

değerlendirilmelidir. 
Rehberlik; 

Ölçüm Belirsizliği, 
sonuçların 

değerlendirilmesi, ölçüm 
sonuçlarına göre karar 

verilmesi, ölçüm 
sonuçlarının 

karşılaştırılması, limit 
değerlere göre 

uygunluğunun belirlenmesi 
ve testi yapan 
laboratuvarın 

performansının ortaya 
konulması amacıyla 
değerlendirilmelidir.  

SBL09.01 

Hesaplanan ölçüm 
belirsizliği analiz 
sonucunun kullanım 
amacına uygun olmaması 
durumunda ya metot 
değişimi ya da metotta 
gerekli iyileştirmeler 
uygulanarak istenilen 
belirsizlik düzeyi elde 
edilmeye çalışılmalıdır. 

SBL09.02 

Testlerin ölçüm belirsizliği 
verileri gerektiğinde 
ulaşılabilir olmalıdır. 

SBL10 

Hasta sonuç raporlarına 
yönelik düzenleme 

yapılmalıdır.  

SBL10.01 

Hasta sonuç raporları ve 
raporlarda bulunması 
gereken bilgiler, test 
bazında gereklilikler  ile 
ulusal ve uluslararası 
standartlar dikkate alınarak 
düzenlenmelidir. 

Hasta sonuç raporlarında 
asgari aşağıdaki bilgiler 
bulunmalıdır: 
o Hastane/laboratuvar adı 
o Testin yapıldığı 
laboratuvarın adı 
o Hastanın adı, soyadı 
o İstemi yapan hekimin 
adı, soyadı 
o İstemin yapıldığı tarih ve 
saat 
o Numunenin ve testin adı 
o Numunenin alındığı tarih 
ve saat 
o Numunenin laboratuvara 
kabul edildiği tarih ve saat 
o Sonuç değerin birimi 
o Referans aralığı/değeri 
ya da karar sınırları 
o Sonucun onaylandığı 
tarih ve saat 

SBL10.02 

Rapor formatı, gerektiğinde 
gelen numuneye ilişkin 
kısıtlılıkların ve laboratuvar 
uzmanının yorumlarının 
eklenebileceği dinamik bir 
biçimde tasarlanmalıdır. 

Rehberlik; 
Sonuç raporlarının tasarımı 
yapılırken ilgili 
klinisyenlerin görüş ve 
önerilerinin alınması 
önerilmektedir.  
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SBL11 
Test sonuç verme 

süreleri belirlenmelidir. 

SBL11.01 

Test sonuç verme süreleri 
hastane koşulları, 
ihtiyaçları ve bilimsel 
gereklilikler gözetilerek acil 
ve diğer testler için farklı 
şekilde belirlenmelidir. 

Rehberlik; 
Sonuç verme süresi 
belirlenirken; cihaz bakım 
ve temizliği, kalite kontrol 
çalışmaları gibi 
uygulamalar göz önünde 
bulundurularak, en kısa 
değil en optimal sürenin 
tespit edilmesi gereklidir. 
Acil testler için hasta kliniği 
göz önüne alınarak en kısa 
ve en etkin sonuç verme 
süresinin esas alınması 
uygundur. 

SBL11.02 

Hasta ve ilgili çalışanlar 
sonuç verme süreleri 
hakkında 
bilgilendirilmelidir.  

o Bilgilendirmenin nasıl 
yapılacağı hastane 
tarafından belirlenmelidir. 
Ayaktan hastaların, 
mümkün olan her test için 
yazılı olarak 
bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. 
o Herhangi bir nedenle 
mevcut durumda bir 
değişiklik olduğunda (cihaz 
arızaları, otomasyon 
sorunları gibi) 
bilgilendirmenin nasıl 
yapılacağı belirlenmelidir. 

SBL12 
 

ÇEKİRDEK 

Panik değerlerin 
zamanında ve etkin 

şekilde bildirimi 
sağlanmalıdır.  

 
Rehberlik; 

Panik/kritik değer,  bir klinik 
laboratuvar testinde, 
hastanın sağlığı için 

risk oluşturabilecek, en kısa 
zamanda hastanın 

hekiminin bilgilendirilmesini 
ve ileri tanısal, terapötik 
ve/veya koruyucu tıbbi 

müdahalenin yapılmasını 
gerektiren sonuç 

değerleridir. 

SBL12.01 

Panik değerler ve panik 
değer bildirim süreci ile 
ilgili kurallar belirlenmelidir.  

o Panik değerler 
belirlenirken klinik 
branşların görüşleri 
alınmalı, panik değer 
listesinin klinik branş 
bazında değişebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Buna ilişkin; 
  * Hangi testler için panik 
değer uygulaması 
yapılacağı 
  * İlgili testler için hangi 
değerlerin panik değer 
olarak kabul edileceği 
  * Sonuçların panik değer 
düzeyinde olması 
durumunda bildirim 
kurallarının ne olacağı 
  * Panik değer düzeyinde 
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çıkan test sonuçlarına 
ilişkin ilgili testin tekrar 
çalışılıp çalışılmayacağı ve 
numune materyalinin tekrar 
istenip istenmeyeceği 
  * Aynı hastada 
tekrarlayan panik değer 
sonuçları ile ilgili olarak 
test bazında süreçlerin 
nasıl kurgulanacağı  
belirlenmelidir. 

SBL12.02 

Panik değerler SBYS 
üzerinde tanımlanmalıdır.  

Rehberlik; 
Otomatize sistemler ile 
manuel çalışılan ve 
sonuçları manuel girilen 
testlere ilişkin panik 
değerlerin de bu kapsamda 
ele alınarak SBYS 
üzerinde tanımlanması 
gereklidir. 

SBL12.03 

Panik değer tespiti 
durumunda SBYS üzerinde 
çalışanı uyarıcı sistem 
bulunmalıdır. 

o Uyarı sistemi; bilgi 
yönetim sistemi üzerinde 
ve laboratuvar çalışanı 
tarafından hasta sonucu 
onaylanmadan önce fark 
edilebilecek biçimde 
geliştirilmelidir. 
oKlinisyenin gördüğü 
ekranda da, panik değere 
yönelik bir uyarıcı (farklı bir 
renk veya şekil gibi) 
düzenlenmelidir. 

SBL12.04 

Panik değer fark 
edildiğinde, belirlenen 
kurallara göre, hastanın 
sorumlu hekimi ya da 
hemşiresine en kısa 
zamanda bilgi verilmesi 
sağlanmalıdır. 

SBL12.05 

Panik değer bildirimine 
ilişkin süreç izlenebilir 
olmalıdır. Panik değer 
bildirim kayıtlarında asgari 
aşağıdaki bilgiler yer 
almalıdır: 
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o Hastanın;  
   * Adı soyadı 
   * Protokol numarası 
   * Servisi 
   * Testin adı 
o Panik değer sonucu 
o Test sonucunun çıktığı 
tarih ve saat 
o Bildirimi yapan kişi 
o Bildirim yapılan kişi 
o Bildirimin yapıldığı tarih 
ve saat 
o Bildirimin hangi yolla 
yapıldığı 

SBL12.06 

Laboratuvar çalışanlarına 
panik değerler ve panik 
değer bildirimi ile ilgili 
eğitim verilmelidir.  

SBL13 

Test süreci tamamlanmış numuneler ve izolatlar ile test 
verileri ve sonuçlarının biyogüvenlik kurallarına uygun 
olarak muhafaza edilmesi ve arşivlenmesine yönelik kurallar 
belirlenmelidir.  

SBL14 

Laboratuvar testleri ile 
ilgili süreçlerin 
izlenebilirliği 

sağlanmalıdır. 

SBL14.01 

Alınan numunenin ve 
testin, analiz öncesi, analiz 
ve analiz sonrası 
süreçlerde izlenebilir 
olması sağlanmalıdır. 

Laboratuvar bilgi yönetim 
sisteminde test süreci ile 
ilgili asgari aşağıdaki 
kayıtlar bulunmalıdır: 
o Hastanın adı-soyadı 
o Hastanın yaşı 
o Hastanın cinsiyeti 
o Protokol numarası 
o İstem tarih ve saati 
o İstemi yapan hekimin 
adı-soyadı, bölümü 
o Numune türü 
o Gerekliyse numunenin 
alındığı vücut bölgesi 
o Numunenin; 
    * Alındığı tarih ve saat 
    * Laboratuvara kabul 
edildiği tarih ve saat ve kim 
tarafından kabul edildiği 
o Testin çalışıldığı cihaz 
veya yöntem 
o Varsa test tekrarı ve 
sonuçları 
o Sonucun onaylandığı 
tarih ve saat  
o Sonucu onaylayan 
çalışanın ve laboratuvar 
uzmanının adı-soyadı 

SBL15 

 
Laboratuvar süreçlerinde 

gerçekleşen hatalar ve 
ramak kala olaylar 

izlenmelidir.  

SBL15.01 

Laboratuvar süreçlerinde 
gerçekleşen hatalar ve 
ramak kala olaylar 
laboratuvar hata 
sınıflandırma sistemine 
(LHSSTR) göre 
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kodlanmalıdır. 
(Ek: Hata Sınıflandırma 
Sistemleri - Laboratuvar 
Hataları Sınıflandırma 
Sistemi) 

SBL15.02 

Laboratuvar süreçlerinde 
gerçekleşen hatalar ve 
ramak kala olaylar 
izlenmeli, analiz edilmeli ve 
gerekli iyileştirmeler 
yapılmalıdır. 

SBL15.03 

Laboratuvar süreçlerinde 
gerçekleşen hatalar ve 
ramak kala olaylar ulusal 
güvenlik raporlama 
sistemine gönderilmelidir. 

 

 


