
 

 

 

                MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ 
 

Doküman No ML-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 02 

Revizyon Tarihi 20.01.2020 

Sayfa No Sayfa 1 / 28 
 

 

MİKROBİYOLOJİ 

KLİNİĞİ TEST 

REHBERİ 
                                                                                                                                                                                  



 

 

 

                MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ 
 

Doküman No ML-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 02 

Revizyon Tarihi 20.01.2020 

Sayfa No Sayfa 2 / 28 
 

 

 

İÇİNDEKİLER 

1.   GİRİŞ 

2.    PREANALİTİK HATALAR 

2.1. Örnekler Alınmadan Önce Yapılan Hatalar 

2.2. Örneklerin Alınması Sırasında Yapılan Hatalar 

2.3. Örneklerin Laboratuvara Ulaştırılması Sırasında Yapılan Hatalar 

3.    ÖRNEKLERİN KABUL VEYA REDDEDİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER  

3.1. Örneğin Üzerinde Barkot Olmaması 

3.2. Örnek Barkodunun Yanlış Basılması ya da Yanlış Kaplara Yapıştırılmış Olması 

3.3. Örneğin Laboratuvara İletilmesinde Gecikme 

3.4. Örneğin içine Konduğu Kabın Uygun Olmaması 

3.5. Örneğin veya Alınma ve Gönderilme Koşullarının İstenilen Test ile Uyumlu Olmaması 

3.6. Örneğin Aynı Gün İçerisinde Aynı İşlem İçin Tekrar Gönderilmesi 

3.7. Örneğin Makroskobik Olarak Kontamine Olduğunun İzlenmesi 

3.8. Balgam veya Diğer Solunum Yolu Örnekleri Yerine Tükürük Gönderilmesi 

3.9. Aynı Barkod ile Örnek Gönderilmesi 

4.   ANALİTİK HATALAR 

4.1. Cihazla İlgili Analitik Hatalar 

4.2. Çalışılan Kit ile İlgili Analitik Hatalar 

4.3. Çalışanlarla ile ilgili Analitik Hatalar 

5.   POST ANALİTİK HATALAR 

6.   İLETİŞİM HATALARI 

7.   MESAİ SAATLERİ İÇİNDE MİKROBİYOLOJİ İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

7.1. Preanalitik Süreç 

7.2. Analitik Süreç 

7.2.1. Kan Örnekleri 

7.2.2. Mikrobiyolojik Örnekler 

7.3.       Post Analitik Süreç 

8. MESAİ SAATLERİ DIŞINDA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

9. ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİ 

10. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI VE TRANSPORTU 



 

 

 

                MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ 
 

Doküman No ML-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 02 

Revizyon Tarihi 20.01.2020 

Sayfa No Sayfa 3 / 28 
 

 

11. KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM ÇALIŞMALARI 

12. BARTLETT DEĞERLENDİRMESİ 

13. Q SKORU 

14. ÖRNEKLERİN TAŞINMASI 

15. ÖRNEKLERİN LABORATUVARDA TESLİM ALINMASI 

16. MATERYAL KABUL KRİTERLERİNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN İŞLEMLER 

17. TEST RAPORLAMA SÜRELERİ 

18. PANİK DEĞER LİSTESİ 

19. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI 

20. KAN VE STERİL VÜCUT SIVILARI İÇİN KULLANILAN TÜPLER 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        LABORATUVAR BİRİMLERİ: 

 

                                           - Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Dışkapı) 

 

                                                         

SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

(0312)5962679 

Rutin saatler:08.00-17.00 



 

 

 

                MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ 
 

Doküman No ML-RH-01 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 02 

Revizyon Tarihi 20.01.2020 

Sayfa No Sayfa 4 / 28 
 

 

1. GİRİŞ 

Klinik laboratuvarlar hastaneye başvuran hastaların %70-85’inin hizmet aldığı birimlerdir. Klinik laboratuvarların en önemli 

sorumluluklarından biri, test sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanmasıdır.  

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının da temel görevi hastalara ve klinisyenlere zamanında ve doğru sonuç vermektir. Mikrobiyolojik 

inceleme sonuçlarının klinik anlam taşıması, klinisyenlere tanı ve takipte yol göstermesi için uygun örneğin seçilip, uygun şekilde alınarak, 

laboratuvara uygun koşullarda uygun süre içerisinde gönderilmesi, gerektiğinde uygun koşullarda saklanması ile ilgili kurallara uyulması son derece 

önemlidir. Bu basamakların doğru işlediği örneklerde, kontaminasyon oranları daha az olmakta, gerçek etkenin izolasyon şansı artmaktadır.  

Hatalar klinik mikrobiyoloji laboratuvarında preanalitik (analiz öncesi), analitik (analiz sırasında) ve postanalitik (analiz sonrası) 

dönemlerde olmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerinin ilk basamağı olan preanalitik dönemde örneklerin alınması, taşınması ve 

saklanması oldukça önemlidir. Laboratuvarlarda hataların yüzde 70’e yakını preanalitik dönemde; ancak yüzde 7-13’ü analitik dönemde 

gerçekleşmektedir. Analiz/test/izolasyon/üretme aşamalarında tüm tam ve yarı otomatik çalışmalar ile manuel çalışmalarda iç kalite kontrol 

çalışmaları eş zamanlı yürütülmeli, düzenli dış kalite kontrol programlarına katılmalıdır. Üçüncü veya postanalitik dönem ise sonuçların rapora 

geçirildiği, gerek duyulduğunda klinisyene sözel olarak bildirildiği evredir. Bu dönemde görülen hataların oranı ise %18.5-47 arasında 

değişmektedir.  

Preanalitik, analitik ve postanalitik dönemlerde yapılan hatalar, tedavide gecikme veya başarısız tedaviye yol açabilir. Pozitif veya negatif 

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

2. PREANALİTİK HATALAR 

2.1. Örnekler Alınmadan Önce Yapılan Hatalar 

 Testlerin seçiminde hata: Rastgele ve çok sayıda testin seçilmesi 

 Acil olmayan durumlarda acil istek yapılması 

 Hasta özgeçmişinde aldığı ilaçların ve gıdaların belirsiz olması 

 İstem ile uyumsuz örnekler (aerob koşullarda taşınmış örnekte anaerobik inceleme istenmesi) 
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2.2. Örneklerin Alınması Sırasında Yapılan Hatalar 

 Kusmuk ile karışmış balgam veya sadece tükürük olan balgam örnekleri 

 Kırık, kapaksız ve steril olmayan örnek kabı ile gelen örnekler 

 Yanlış malzeme kullanılması 

 Steril alınması gereken örneklerde sterilite kurallarına uyulmaması 

 Örneğin uygun miktarda olmaması 

2.3. Örneklerin laboratuvara ulaştırılması sırasında yapılan hatalar 

 Uygun olmayan şartlarda saklanan, uzun süre bekletilmiş örnekler 

 İstek formlarının tam olarak doldurulmaması 

 Örneklerin uygun olmayan kaplarla (örn. enjektörle) gönderilmesi 

 Yanlış barkod kullanılması 

 Eksik barkod kullanılması 

 

3. ÖRNEKLERİN KABUL VEYA REDDEDİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER 

3.1. Örneğin üzerinde barkot olmaması: İdrar, balgam, boğaz sürüntüsü gibi girişimsel olmayan işlemlerle alınan örneklerin, yeniden 

gönderilmesi istenir. İğne aspirasyonu materyalleri, vücut sıvıları, dokular gibi girişimsel yöntemlerle alınan örneklerde, örneğin 

geldiği bölümün sorumlu uzmanı bilgilendirilir, daha sonra örneği alan ve gönderen hekime durum bildirildikten ve gönderilen 

örnekler arasında hasta-örnek eşlemesi yapıldıktan sonra kültür işlemi yapılır ve barkodun gönderilmesi istenir. 

3.2. Örnek barkodunun yanlış basılması ya da yanlış kaplara yapıştırılmış olması 

3.3. Örneğin laboratuvara iletilmesinde gecikme: Örneğin alınmasından sonra 2 saat içerisinde laboratuvara iletilmesi gerekmektedir. 

İki saat içerisinde laboratuvara iletilemeyecek örneklerin transport besiyerine konularak getirilmesi gerekmektedir.  

3.4. Örneğin içine konduğu kabın uygun olmaması: 

   Sızdıran, çatlamış, kırılmış kapta gönderilen örnekler 
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 Yanlış kapta/tüpte/enjektör ile gönderilen örnekler 

 Steril örneklerin steril olmayan kaplarda gönderilmesi 

 *Örnekler işlenmez, durum laboratuvar bilgi sistemine girilerek yeni bir örnek gönderilmesi istenir. 

3.5. Örneğin veya alınma ve gönderilme koşullarının istenilen test ile uyumlu olmaması 

 Aerop şartlarda gönderilmiş örneklerden anaerop kültür 

 Anaerop kültür için gönderilmiş; mide yıkama sıvısı, gaita, ileostomi, kolostomi sürüntüsü, orta akım idrarı, boğaz ve yüzeyel 

sürüntü gibi örnekler 

 Fiksatif içerisinde gönderilen örnekler 

 *Yukarıdaki durumlarda laboratuvar uzmanı bilgilendirilir, örnekler işlenmez,  yeni örnek gönderilmesi istenir. 

 

3.6. Örneğin aynı gün içerisinde aynı işlem için tekrar gönderilmesi 

 Kan kültürleri hariç aynı gün içerisinde tekrarlayan örnekler işleme alınmaz. 

 

3.7. Örneğin makroskobik olarak kontamine olduğunun izlenmesi 

 *Örnek işleme alınmaz, tekrar örnek istenir.  

 

3.8. Balgam veya diğer solunum yolu örnekleri yerine tükürük gönderilmesi 

 Bu gibi örnekler solunum yollarında enfeksiyona yol açan etkenler yerine üst solunum yolu florası barındırdığından işleme 

alınmaz. Örnek ilgili birimde görevli teknik personel ve/veya uzman tarafından değerlendirildikten sonra materyal kabul birimi tarafından,  gerekçesi 

laboratuvar bilgi sistemine girilerek reddedilir, yeni örnek gönderilmesi istenir.  

 

 

3.9.      Aynı barkot ile örnek gönderilmesi 

 *Bu örneklerin materyal kabul biriminde laboratuvar bilgi sistemine kabulleri yapılamaz,  çalışılsa dahi hasta sonuçları 

laboratuvar bilgi sistemine girilemez,  örneklerin alınma tarihleri de yanlış bilgi içerdiğinden karışıklıklara yol açar. 
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3.10. Hemolizli-lipemik kan örnekleri gönderilmesi 

 İlgili birim tarafından uyarı girilerek yeniden örnek gönderilmesi istenir. 

 
4.   ANALİTİK HATALAR 

4.1. Cihazla ilgili analitik hatalar 

 Cihazın arızası olması 

 Cihazda pipetleme hatası bulunması 

 Cihazda kalibrasyon sorunları olması 

 

4.2.  Kitle ile ilgili analitik hatalar 

 Son kullanma tarihi geçmiş kit kullanılması 

 Uygun koşullarda saklanmamış kit kullanılması 

 

4.3. Çalışanlarla ilgili analitik hatalar 

 Standardizasyon çalışmalarını yapmadan rutin çalışmaya başlanması 

 Cihazların doğru kullanılmaması 

 Numunelerin laboratuvarda bekletilmesi 

 Kontrol çalışmalarının düzenli yapılmaması 

 Cihazların günlük takip ve düzenli bakımlarının yapılmaması 

 Test prosedürlerine uymadan hatalı çalışma yapılması 

 Çalışma doğru olsa dahi hatalı raporlama yapılması/hiç raporlama yapılmaması 

 Etiketleme, işaretleme hataları yapılması (özellikle kültür çalışmalarında) 

 Hazır ve sulandırılmış reaktiflerin son kullanma tarihlerinin takip edilmemesi, uygun koşullarda saklanmaması 

 Depolama hataları yapılması 

 Personelin yaptığı iş ile ilgili eğitiminin yetersiz olması 

 Düşük kalitede kitler ve iyi/doğru oranlarda hazırlanmamış reaktiflerle çalışılması 

 Aşırı sıcak veya aşırı soğuk, iyi havalandırılmayan, birtakım kimyasal maddeler kokan, dar ve rahatsız edici bir laboratuvar     

ortamında çalışılması 
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5. POSTANALİTİK HATALAR 

 Çalışılan testlerin sonuçlarının hatalı yorumlanması 

 Çalışılan testlerin sonuçlarının sisteme geç girilmesi 

 Çalışılan testlerin raporlarının kaybedilmesi 

 Çalışılan testlerin sonuçlarının geç onaylanması 

 Çalışılan testlerle ilgili dokümantasyonun uygun yapılmaması 

 Testlerin normal değer aralıklarının raporda yer almaması 

 Hastalara ait bazı fizyolojik farklılıkların göz ardı edilmesi 

 

6.   İLETİŞİM HATALARI 

 Laboratuvar uzmanı ve/veya çalışanının eleştiri kabul etmemesi 

 Klinisyenin şüpheli veya yanlış gördüğü sonuçları laboratuvara haber vermemesi 

 Klinisyenin beklentileri ile ilgili olarak laboratuvar uzmanı ile iletişime geçmemesi 

 İletişim kurmak için uygun muhatap bulunamaması 

 Nezaket dışı, suçlayıcı üslup kullanılması 

 

                        Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda preanalitik ve postanalitik hataların minimuma indirilmesi için klinik ile laboratuvar işbirliği 

ve iletişiminin iyi olması gereklidir. Her ikisi de aslında aynı amaç için çalışmaktadır. En hızlı ve en doğru sonuçlar için açık olunmalı, beklentiler 

karşılıklı olarak nezaket kuralları dâhilinde dile getirilmelidir.  
 

7. MESAİ SAATLERİ İÇİNDE MİKROBİYOLOJİ İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

                              Laboratuvar işleyiş süreci üç aşamadan oluşur: 
 

7.1. PREANALİTİK SÜREÇ (Kan ve mikrobiyolojik örnekler için) 

 İstemin yapılması 

 İstemin otomasyona kaydı 

 İstem ve sonuç takip barkodunun çıkarılması 

 Örneğin uygun şekilde alınması  

 Örneğin laboratuvara taşınması (Bkz. Örnek taşıma talimatı) 

 Örneğin kontrol ve kabulünün yapılması (Bkz. Materyal kabul ve ret kriterleri)  

 Kabul kriterlerine uymayan örneklerin ayrılması 

 Kabul kriterlerine uymayan örneklerin reddedilmesi/kliniklere bildirilmesi (Bkz. Kabul kriterlerine uymayan örneklere uygulanan işlemler) 

 Kabul edilen örneklerin çalışıldıkları birimlere göre ayrılması 

 İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için hazırlık yapılması 
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7.2. ANALİTİK SÜREÇ   

 

7.2.1. Kan örnekleri 

 Cihazın çalışmaya hazırlanması 

 Kanların santrifüj edilerek serumlarının ayrılması 

 İnternal kalite kontrolünün,  gerekirse kalibrasyonların yapılması 

 İnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri geçerli ise; serumların cihaza yüklenmesi ve çalışmanın başlatılması 

 Sonuçların kontrolü ve teknik onayının yapılması 

 Kontrolü ve uzman onayının yapılması 

 Kritik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının yapılması/kontrolü (Bkz. Panik değer bildirim talimatı) 

 Dış kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

 

7.2.2. Mikrobiyolojik örnekler 

 Gönderilen örneklerin makroskobik olarak değerlendirilmesi 

 Direkt mikroskobik inceleme için yaymaların hazırlanması ve incelenmesi 

 Boyalı mikroskobik inceleme için yaymaların hazırlanması  

 Gönderilen örneklerin uygun besiyerlerine ekilmesi  

 Boyalı mikroskobik inceleme için hazırlanan yaymaların boyanması ve incelenmesi 

 24-48 saat sonra besiyerlerinde üremenin değerlendirilmesi 

 Üreme varlığında mikroorganizma(ların) konvansiyanel ya da yarıotomatize/otomatize yöntemlerle identifikasyonu 

 Antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması, 18-24 saat sonra sonuçların değerlendirilmesi  

 Laboratuvar uzmanları tarafından kısıtlı bildirim düzenlemelerinin yapılması 

 Sonuçların kaydı ve otomasyona girilmesi 

 Sonuçların teknik onayının yapılması 

 Kritik değer uyarılarının yapılması 

 Sonuçlandırılmasına gerek olmayan bağlı hizmetlerin sistemden silinmesi 

 Sonuçların uzman onayının yapılması  

 Gerekirse servislere geri bildirimde bulunulması  

 Raporlama sürecinin kontrolü (Bkz. Test raporlama süreleri formu) 

 İnternal kalite kontrollerinin yapılması (Besiyerleri, antibiyotik diskleri, identifikasyon reaktifleri vb.): Klinik 

bakteriyolojide her rutin çalışma aynı zamanda bir internal kalite kontrol çalışmasıdır.   
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7.3. POSTANALİTİK SÜREÇ  

 Sonuçların rapor edilmesi 

 Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü (Bkz. Test raporlama süreleri formu) 

 Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araştırılıp giderilmesi 

 Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalışmaların yapılması 

 Analitik hataların giderilmesine ait çalışmaların yapılması 

 

8.  MESAİ SAATLERİ DIŞINDA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ 

 

                                Tıbbi mikrobiyoloji bölümü bakteriyoloji laboratuvarı yedi gün, yirmi dört saat hizmet vermektedir. Bakteriyolojik incelemeler 

için tüm örnekler mesai içi ve dışı kabul edilmektedir.   

 

9. ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİ 

 

                               Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına serolojik incelemeler için gönderilen kan örnekleri için bir ön hazırlık işlemi gerekmemektedir. 

Kültür örnekleri için: 

 Balgam örneklerinde, gıda artığı bulunmaması ve bronşlarda birikmiş 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. 

 İdrar örneklerinin dilüe olmaması ve etkenlerin yeterli sayıda üremesi için hastanın mesanesinde en az 4 saat beklemiş idrar 

örneklerinin, tercihen sabah idrarının gönderilmesi önerilir.   

 Kan kültürü örneklerinin gönderilmesi: Bir kan kültürü seti, tek bir damar girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı kültür 

şişelerinin tümünü ifade etmektedir. Bir set, ideal olarak bir aerobik ve bir anaerobik şişeden oluşmalıdır (çocuk hastalar hariç). Sadece aerobik şişe 

içeren setlere göre, hem aerobik hem anaerobik şişe içeren setlerin; stafilokoklar, Enterobacterales üyeleri ve anaerobların üretilme oranını arttırdığı 

bildirilmiştir. Hastanın klinik durumuna, şüphelenilen enfeksiyona ve tedavinin aciliyetine göre, alınması gereken ideal kan kültürü seti sayısı 

değişebilir. Tek kan kültürü seti yeterli değildir ve yenidoğan dönemi hariç önerilmez. Kan kültüründe ürediğinde kesin olarak etken kabul edilen bir 

patojen (Salmonella türleri, Brucella türleri vb) izole edilmedikçe, tek bir pozitif kültür sonucunun yorumlanması zordur. Tek kan kültürü şişesi, 

koagülaz negatif stafilokoklar ve gram pozitif basiller gibi olası kontaminantların gerçek bakteriyemi etkenlerinden ayırt edilmesini de sağlayamaz. 

 

                              Diğer örneklerin alınması ile ilgili kurallar ve alınma şekilleri ile ilgili bilgiler ‘Mikrobiyoloji Laboratuvar Örneklerinin Alınması ve 

Transportu’ tablosunda bulunmaktadır. 
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10. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI VE TRANSPORTU 
 

TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Apse/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 

bekletilebilir. 

BUZDOLABINA KONULMAZ.  

Buzdolabında bekletilmiş, 

kuru eküvyonlar, steril 

olmayan şartlarda gönderilmiş 

örnekler kabul edilmez. İstemi 

uygun yapılmamış örnekler 

kabul edilmez. 

 

3 iş günü 

Kapalı/Derin 

 

Yüzey dezenfeksiyonu yapıldıktan 

sonra lezyon tabanından aspirasyon 

yapılmalı ve anaerop kan kültür 

şişesi ile gönderilmelidir.  

OS ≤2 saat,  

zorunlu hallerde OS‘da 24 saat 

bekletilebilir. 

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

Buzdolabında bekletilmiş, 

kuru eküvyonlar, steril 

olmayan şartlarda gönderilmiş 

örnekler kabul edilmez. 

 

3 iş günü 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Kan Kültürü 

 Kan ateş yükselmeden önce veya 

yükselir yükselmez ve antibiyotik 

verilmeden önce alınmalıdır.  24 

saat içinde en fazla 3 set kan 

kültürü alınabilir. Bir set 2 şişeden 

oluşur (Bir defada alınan 10-20 mL 

kan, 2 şişeye (5-10 mL) 

paylaştırılır). Acil tedavi 

planlanıyorsa farklı yerlerden aynı 

anda birer set örnek alınabilir. 

Kateterden kan alınacak ise eş 

zamanlı periferik kan örneği de 

alınmalıdır.  % 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. 

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

24 saat içinde 3 setten fazla 

veya bir şişe olarak gönderilen 

kan kültür örnekleri ve 

buzdolabında bekletilmiş 

örnekler kabul edilmez. 

 

5-7  gün 

 

Brucella spp. için 10 

gün 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Üst Solunum Yolu Kültürleri 

Boğaz Örnek muayeneyi yapan hekim 

tarafından alınmalıdır.   

Eküvyon yanak, dil, uvula ve 

dudaklara sürülmeden,  posterior 

farenkse, tonsiller bölgeye, iltihaplı 

veya ülserleşmiş herhangi bir 

bölgeye sürülür. 

 

Transport besiyeri içerisinde (Stuart 

besiyeri) laboratuvara ulaştırılır. 

OS ≤2 saat,  

zorunlu hallerde OS‘da 24 saat 

bekletilebilir. 

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

Buzdolabında bekletilmiş, 

kuru eküvyonlar, steril 

olmayan şartlarda gönderilmiş 

örnekler kabul edilmez. 

Normal sonuç; 1 iş 

günü 

 

İleri inceleme; 2 iş 

günü 

Burun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steril tuzlu su ile nemlendirilmiş 

bir eküvyon burun deliklerinden 

içeri 2 cm kadar itilir. Nazal 

mukoza üzerinde çevrilerek örnek 

alınır. 

Taşıyıcılık araştırılmasında nazal 

difteri,  Klebsiella spp. ve MRSA 

dışında burun kültürleri anlamlı 

değildir. 

 

 

 

 

Transport besiyeri içerisinde (Stuart 

besiyeri) laboratuvara ulaştırılır. 

OS ≤2 saat,  

zorunlu hallerde OS‘da 24 saat 

bekletilebilir. 

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

Burun kültürleri sinüs, 

ortakulak veya ASYE 

etkenleri konusunda fikir 

vermez.  

Bu nedenle burun kültürü 

önerilmez.  Buzdolabında 

bekletilmiş,  kuru eküvyonlar,  

steril olmayan şartlarda 

gönderilmiş örnekler kabul 

edilmez. 

 

Normal sonuç; 1 iş 

günü 

 

İleri inceleme; 2 iş 

günü 
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   TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Alt Solunum Yolu Kültürleri 

Ekspektore 

balgam 

Balgam alınmadan önce hasta ağzını su 

ile gargara yapmalı ve çalkalamalıdır.  

Tükürük veya postnazal akıntı 

çıkarmaması konusunda hastaya bilgi 

verilmelidir.  

Derin bir öksürükle alınan örnek steril 

kaplara konulmalıdır. 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara 

transport edilemeyecekse 24 

saat buzdolabında 

saklanmalıdır. 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez.  Mikroskobik olarak 

kaliteli olmayan balgam 

örnekleri solunum yolu florası 

olarak değerlendirilmektedir. 

Direkt inceleme: 1 iş 

günü 

Kültür: 2-3 iş günü 

ARB: 1 iş günü 

Tbc Kültür: 15-45 

gün 

İndüklenmiş 

balgam 

 

Diş fırçası kullanarak, ağız mukazası, 

dil ve diş etleri fırçalanır. Hastanın ağzı 

su ile çalkalanır. Nebulizör (buhar 

makinesi) kullanarak, hastanın yaklaşık 

20-30 mL, % 3-10'luk NaCl’den 

soluması sağlanır. 

İndüklenen balgam steril kaplara alınır. 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara 

transport edilemeyecekse 24 

saat buzdolabında 

saklanmalıdır. 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez.  Mikroskobik olarak 

kaliteli olmayan balgam 

örnekleri solunum yolu florası 

olarak değerlendirilmektedir. 

Direkt inceleme: 1 iş 

günü 

Kültür: 2-3 iş günü 

ARB: 1 iş günü 

Tbc Kültür: 15-45 

gün 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Alt Solunum Yolu Kültürleri 

Trakeostomi, 

endotrakeal 

aspirasyonlar, 

 BAL,   

bronşiyal yıkama, 

bronşiyal fırçalama 

ve transbronşiyal 

biyopsi örnekleri  

Uygun girişim ile alınan 

materyaller steril balgam kabına, 

fırça ise steril SF’li kaba konulur. 

 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez. 

Mikroskobik olarak kaliteli 

olmayan örnekler 

kolonizasyon ve/veya 

kontaminasyon olarak 

değerlendirilmektedir. 

Direkt inceleme: 1 iş 

günü 

Kantitatif kültür: 2-3 

iş günü 

ARB: 1 iş günü 

Tbc Kültür: 15-45 

gün 

 

 BALGAM ÖRNEKLERİNİN SOLUNUM YOLU FLORASI İLE KONTAMİNE OLMAMASI İÇİN HASTANIN BİR DEFADA 

DERİN BİR ÖKSÜRÜKLE VERDİĞİ BALGAM ÖRNEĞİ İNCELEME İÇİN GÖNDERİLMELİDİR.  

 TÜKRÜK VE/VEYA POST NAZAL AKINTI İÇEREN ÖRNEKLER HASTANIN ALT SOLUNUM YOLU İLE İLGİLİ BİLGİ 

VERMEZ. 

 

 BALGAM ÖRNEKLERİNİN BEKLETİLMESİ KOLAYCA BAKTERİLERİN SAYISINDA ÇOĞALMA İLE 

SONUÇLANACAĞINDAN ÖRNEKLERİN BEKLETİLMEMESİ, GEREKİYORSA BUZDOLABINDA BEKLETİLMESİ 

ÖNERİLİR. 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

İdrar kültürü 

Orta akım idrarı Dışarıdan bulaş önlenmeli, steril, geniş 

ağızlı kaplar kullanılmalı, 

sabah idrarı ya da mesanede en az 4 

saat beklemiş idrar alınmalıdır. 

İlk 10-15 mL idrar dışarı atılıp, 

orta akım idrar örneği steril idrar 

kabına alınır. 

Son idrar dışarı atılır. 

Örnek en az 10 mL olmalıdır. 

ARB incelemesi için sabah idrarı 

gönderilmelidir. 

 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan, kırık, kapağı iyi 

kapanmamış kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez. 

24 saatlik idrar örnekleri Tbc ve 

ARB için kabul edilmez. 

Kültür: 2-3 iş günü 

ARB: 1 iş günü 

Kateterden alınan 

idrar 

Aseptik kurallara uygun olarak kateter 

mesaneye yerleştirilir.  İdrarın ilk 15 

mL'si akıtıldıktan sonra gelen kısmı 

steril kap içine alınır. 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan, kırık, kapağı iyi 

kapanmamış kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez. 

Kültür: 2-3 iş günü 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

İdrar kültürü 

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 laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan,  kırık, kapağı iyi 

kapanmamış kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez. 

Kültür: 2-3 iş günü 

Bebeklerden 

alınan/plastik torba ile 

 

 

 

Bebekte penis/vulva çevresi iyice 

temizlenir. Steril idrar toplama 

torbaları yapıştırılarak sık sık izlenir. 

(45 dk içinde idrar toplanamazsa yeni 

torba takılır.) Örnek bekletilmeden 

laboratuvara gönderilir. 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan,  kırık, kapağı iyi 

kapanmamış kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez. 

Kültür: 2-3 iş günü 

Suprapubik 

aspirasyon ile 

Yenidoğanlar, küçük bebekler ve 

temizleme yöntemi ile idrar alınmasına 

rağmen başarısız olan erişkinlerde 

kullanılır. 

OS ≤2 saat  

Eğer hemen laboratuvara transport 

edilemeyecekse 24 saat 

buzdolabında 

saklanmalıdır. 
 

Steril olmayan, kırık, kapağı iyi 

kapanmamış kaplarda gönderilen 

örnekler kabul edilmez. 

Kültür: 2-3 iş günü 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Gaita örnekleri 

 Örnek kaplarının steril olması 

gerekmez. 

Temiz geniş ağızlı ve kapalı kaplar 

yeterlidir.   

Örnekler bekletilmeden 

labororatuvara 

ulaştırılmalıdır. 
Rutin gaita kültürlerinde Salmonella ve 

Shigella araştırılır. Eğer 

Campylobacter, Yersinia, Aeromonas, 

Enterohemorajik E. coli, V. cholera 

şüphesi varsa laboratuvar 

bilgilendirilmelidir. 

Kültür için örnekler 2 saat 

içinde laboratuvara 

gönderilmeli, bu sağlanamıyorsa 

24 saati aşmayacak  

şekilde buzdolabında saklanabilir. 

 

Baryum, magnezyum veya 

kristal bileşikleri 

uygulamasından hemen sonra 

alınan örnekler parazit 

incelemesi için uygun değildir 

Gaita kültürlerinde anaerobik 

inceleme yapılmaz.   

 

 

Kültür: 2-3 iş günü 

 

Mikroskopi: 1 saat 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Steril vücut sıvıları 

Plevra 

Perikard 

Sinovyal mayi vb. 

Dezenfeksiyon sonrası perkütan iğne 

veya cerrahi aspirasyon ile alınan 

örnek ANAEROP KAN KÜLTÜRÜ 

ŞİŞESİ İÇERİSİNDE hemen 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 

Katkısız steril tüplere alınan örnekler 

bekletilmeden laboratuvara 

gönderilmelidir. 

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

Sıvıya batırılmış eküvyon 

gönderilmemelidir. 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez. 

 

Kültür: 3-5 iş günü 

Mikroskopi: 2 saat 

Beyin omurilik sıvısı 

(BOS) 

Cilt dezenfeksiyonu %2 iyodin ile 

yapılır. 

Hematolojik, biyokimyasal, 

mikrobiyolojik incelemeler için 3 tüpe 

örnek alınır.  

En bulanık tüp mikrobiyolojik 

inceleme için gönderilmelidir. 

Katkısız steril tüplere alınan BOS 

örnekleri laboratuvara 15 dakika 

içinde ulaştırılmalıdır.  

BUZDOLABINA KONULMAZ. 

Steril olmayan şartlarda 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez. 

Kültür: 3-5 iş günü 

Mikroskopi: 2 saat 

 

 TIBBİ  MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA GÖNDERİLEN KÜLTÜR ÖRNEKLERİ EN AZ 2 ADET BARKOD İLE  

GÖNDERİLMELİDİR. 

 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA EKÜVYON İLE GÖNDERİLEN YARA KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİ İÇİN 

EN AZ 2 EKÜVYON ÖRNEĞİ GÖNDERİLMELİDİR. BU EKÜVYONLARDAN BİRİ DİREKT BOYALI MİKROSKOPİK İNCELEME, 

DİĞERİ DE KÜLTÜR EKİMİNDE KULLANILMAKTADIR. 
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 TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Kan Örnekleri 

Hepatit Markerları: 

(HBsAg, AntiHBs,  

HBeAg, AntiHBe,   

AntiHBc Total, 

AntiHBC IgM 

AntiHCV,) ve 

AntiHIV 
                         

 

 

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

ELISA 

laboratuvarında 

(Tel:2680) her gün 

çalışılır sonuçlar 1 iş 

günü sonrasında 

verilir. 

 

TORCH Grubu: 

(Toxoplasma IgG-M, 

Rubella IgG-M,  

CMV IgG-M) 

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

 

 

 

 

 

 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

 

 

 

ELISA 

laboratuvarında 

çalışılır sonuçlar 2 iş 

günü sonrasında 

verilir. 

(Tel:2680) 

TORCH Grubu: 

EBV IgG-M,  

HSV 1,2 IgG-M 

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

Dış tetkik olarak 

çalışılmaktadır.  
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TEST ADI 
ÖRNEK ALIMI 

TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Kan Örnekleri  

 Otoantikorlar 

ANA 

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

 

Otoantikorlar  seroloji 

laboratuvarında  

çalışılmaktadır. 

Sonuçlar 1-3 iş günü 

içinde rapor 

edilmektedir. 

İmmunoblotting 

Anti-Jo1 

Anti-Scl-70  

Anti-Sm  

Anti-Sm/RNP  

Anti-SSA  

Anti-SSB  

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

 

Otoantikorlar  seroloji 

laboratuvarında  

çalışılmaktadır. 

Sonuçlar 1-3 iş günü 

içinde rapor 

edilmektedir. 

 

Türbidimetrik Tetkikler: 

ASO 

CRP 

RF 

IgG 

IgM 

IgA 

C3 

C4  

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

 

 

 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

Seroloji 

laboratuvarında 

hergün çalışılmaktadır. 

4-24 saat içinde sonuç 

verilmektedir. (Tel 

2677) 
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TEST ADI ÖRNEK ALIMI 
TRANSPORT 

Oda Sıcaklığı=OS 

UYGUN OLMAYAN 

ÖRNEKLER 

RAPORLAMA 

SÜRESİ 

Kan Örnekleri 

Brucella lam, 

Brucella tüp agg. 

RPR 

Kist hidatik (indirekt 

hemaglütinasyon) 

 

 

Sarı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc 

kan alınır. 

 

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Hemolizli, az miktarda alınmış 

kan örnekleri uygun değildir. 

 

VDRL-Brucella lam 

ve tüp agg. her gün 

çalışılmaktadır. 

VDRL ve Brucella 

lam agg. aynı gün; tüp 

agg. sonucu ertesi gün 

verilmektedir. 

Bakteri antijen ve toksinleri 

-Helicobacter pylori 

direkt antijen 

-Strep hızlı test 

(Streptococcus 

pyogenes) 

-Clostrodium 

difficile 

Antijeni+Toksin A 

-Legionella Ag 

(İdrar) 

Helicobacter pylori ve  Clostrodium 

difficile tanıları için dışkı örneği 

kabul edilir.  

Legionella için beyaz ya da turuncu 

idrar kabına alınan idrar kabul edilir. 

Strep hızlı test için boğaz sürüntü 

örneği kabul edilir.    

En kısa sürede laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. 

Uygun olmayan kap ile 

gönderilen örnekler kabul 

edilmez.  

Aynı gün 2-4 saat 

sonra sonuç 

raporlanır. 
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11.  KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KÜLTÜR ANTİBİYOGRAM ÇALIŞMALARINDA; 

 İdrar ve kateter semikantitatif örnekleri dışında, tüm örneklerden boyalı mikroskobik inceleme yapılmakta, bu incelemede 

lökosit, epitel hücresi ve bakteri varlığı araştırılmakta, değerlendirilmektedir.  

 Değerlendirmede balgam örnekleri için Bartlett skorlama sistemi, yara örnekleri için ise Q skorlama sistemi kullanılmaktadır.  

 İdrar örneklerinde üreme sayıları KLİMUD rehberleri referans alınarak değerlendirilmektedir. 

 İdrar örneklerinde üreme sayıları değerlendirme kriterlerine göre az ve/veya karışık olduğunda hastanın tam idrar tetkiki sonucu 

incelenerek gerektiğinde hasta örneğinin tekrarı istenebilmektedir. Bu gibi örneklerde; preanalitik hata kaynaklarından örnek alım teknikleri ile 

örneklerin bekletilme ve transport koşulları yeniden gözden geçirilmelidir.  

 Sondalı idrar örneklerinde karışık üreme olması durumunda, tam idrar tetkiki sonucunun önemi yoktur, bu durumda olası 

kontaminasyonu ekarte etmek adına sondanın değiştirilerek örneğin tekrar gönderilmesi önerilmektedir. Kalıcı kateter takıldıktan sonra ilk 48-72 saat 

içinde idrar örneği alınması önerilmektedir. Kalıcı kateterlerde 48-72 saatten sonra kolonizasyon oluşabileceğinden yapılacak kültürde üreyecek 

mikroorganizmanın etken olma olasılığı azalmaktadır. Birbirinden izole edilebilen birden fazla koloni çeşidi mevcutsa baskın olan koloni tanımlanır 

ve antimikrobiyal duyarlılık testleri çalışılır. Diğer koloniler yalnızca tanımlanır ve klinik ile iletişime geçilir. 

 

 

                               KÜLTÜR ÖRNEKLERİ; BOYALI MİKROSKOBİK İNCELEME, HÜCRE SAYIMI, TAM İDRAR TETKİKİ GİBİ DİREKT     

MİKROSKOBİK TETKİKLERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.  

 

12. BARTLETT DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

 
                

 

 
                        Yirmi-otuz farklı alandaki epitel ve nötrofil sayısının ortalaması alınır. Sonuç 0 (sıfır) veya daha az ise tükürük kontaminasyonu 

olarak düşünülür ve yeni bir örnek istenir 

 

 

Nötrofil sayısı  Derece Epitel hücre sayısı  Derece 

< 10 0 10-25 -1 

10-25 +1 > 25 -2 

> 25 +2 - - 

Mukus varlığı +1 - - 
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13. Q SKORU 

 

               *Örneğin işlenmesi için skorun ≥ 1 olması gerekir. 

 

 
14. ÖRNEKLERİN TAŞINMASI 

 

       İşlemlerin tüm aşamasında eldiven giyilmelidir. 

      Laboratuvarda uygulanan test prosedürlerinin doğruluğu örneklerin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Örnek kalitesi örneğin alındığı zamana,        

toplanma ve saklanma şekline ve ne kadar zamanda laboratuvara ulaştırıldığına bağlıdır. 

1. Tüm örnekler laboratuvarın önerdiği sızdırmaz ve kırılmaz kaplara konulmalıdır.  

2. Örnek kaplarının sıkıca kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

3. Kabın dış kısmı örnekle kontamine edilmemelidir. 

4. Örnek taşıyan personel biyolojik tehlikeli maddelerin temizliği ve dekontaminasyonu konusunda eğitimli olmalıdır. 

5. Örnekler ilk alındıkları kap dışında, kırılmaz ve sızdırmaz ikinci bir kap ya da numune taşıma çantası ile taşınmalıdır. 

6. İstem formları kontaminasyondan korunmalı ve gerekirse örnekten bağımsız başka bir kapla taşınmalıdır.  

7. İstem formu örneğin yapısı hakkında açıklayıcı bilgiler içermelidir. 

8. Örnek toplama alanı dışındaki alanlara örnek bırakılmamalıdır. 

9. Acil istemlerde örnekler, kabul personeline bilgi verilerek örnek toplama alanına bırakılmalıdır. 

10. Örnek alınma saati örnek kabının ya da istem formunun üzerinde belirtilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

* Yassı epitel hücreleri 

Nötrofiller 0 (yok) 1-9 (az) 10-24 (orta) > 25 (çok) 

0 (yok) 3 0 0 0 

1-9 (az) 3 0 0 0 

10-24 (orta) 3 1 0 0 

> 25 (çok) 3 2 1 0 
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15. ÖRNEKLERİN LABORATUVARDA TESLİM ALINMASI 

     İşlemlerin tüm aşamasında eldiven giyilmelidir. 

1. Tüm örnekler laboratuvar örnek kabul biriminde toplanır, birim elemanının bilgisi olmadan örnekler toplama alanına bırakılmamalıdır. 

2. Örneklerin taşıma kabından alınıp alınmadığı kontrol edilir. 

3. Örnek kabul kriterlerine uymayan örnekler kabul edilmez. 

4. Örnekler kontrol edilerek kabulleri yapılır. 

5. Kan ve bakteriyolojik inceleme örnekleri çalışma birimlerine göre ayrılır. 

6. Bu işlemler esnasında kan ve bakteriyolojik örneklerle kirlenmiş yerler temizlenir.  

 

16. MATERYAL KABUL KRİTERLERİNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN İŞLEMLER 

Materyal kabul biriminde barkod ve istem hatası dışındaki tüm örnekler ilgili bölüm teknik personeli ve/veya uzman tarafından değerlendirilerek 

reddedilir. 

1. Materyal kabul kriterlerine uymayan örnekler laboratuvarda reddedilir. 

2. Reddedilen örneklere aşağıdaki işlemler uygulanarak ilgili klinikler hastane bilgi sistemi aracılığı ile haberdar edilir. 

a- Laboratuvar bilgi sisteminden materyal kabul ekranı açılır. 

b- Reddedilecek materyal seçilir. 

c- Ret nedeni seçilir. 

d- Onaylanarak görüntülenmesi sağlanır. 
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17. PANİK DEĞER LİSTESİ 

TETKİK YAŞ PANİK DEĞER 

Kan, BOS, beyin dokusu, amniotik sıvı, oküler sıvı/kornea kazıma 

materyalinde boyama, kültür, PCR, antigen testi ile klinik anlamlı bakteri, 

mantar, parazit veya virus (HIV, A-E hepatit hariç) tespiti 

Her yaş Pozitif 

Tüm kültürlerde üreyen VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar)’ler Her yaş Pozitif 

Sistemik örneklerin direkt bakısında hif görülmesi ve BOS direkt bakısında 

maya görülmesi 
Her yaş Pozitif 

ARB direkt bakı pozitifliği, kültürde M. tuberculosis kompleks veya 

tüberküloz dışı mikobakterilerin üremesi 
Her yaş Pozitif 

Moleküler test ile M. tuberculosis kompleks DNA’sının saptanması, 

duyarlılık testi sonucunda direnç saptanması 
Her yaş Pozitif 

Moleküler testlerde BOS’ta herhangi bir NAT pozitifliği Her yaş Pozitif 

Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania spp. görülmesi ile sıtma 

hızlı tanı testi ve ince yayma-kalın damlada Plasmodium görülmesi 
Her yaş Pozitif 

Serolojik testlerde HIV pozitifliği Her yaş Pozitif 

Bacillus anthracis, Brucella spp., Burkholderia mallei, Burkholderia 

pseudomallei, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, 

Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Monkeypox virus, Variola virus, 

Vibrio cholera veya Yersinia pestis gibi yüksek patojeniteye sahip 

mikroorganizmaların tespiti 

Her yaş Pozitif 

Dimorfik fungal patojenlerin (Histoplasma capsulatum, Blastomyces 

dermatitidis veya Coccidioides türleri), Cryptococcus neoformans, 

Cryptococcus gattii veya Pneumocystis jiroveci tespiti 

Her yaş Pozitif 

Yenidoğanda (<1 ay) Herpes simplex virüs tespiti Yenidoğan Pozitif 

Streptococcus agalactiae izolasyonu Gebe Pozitif 

Yara (pü)kültüründen S. pyogenes saptanması Her yaş Pozitif 

İdrarda Legionella antijen pozitifliğinin saptanması Her yaş Pozitif 

Dışkı kültüründe Salmonella spp., Shigella spp. , Campylobacter spp. 

izolasyonu ile Clostridium difficile Toksin A/B tespiti. 
Her yaş Pozitif 
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18. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarı test panik değerleri yukarıda açıklanmıştır. 

 

1. HBsAg, Anti HCV, Anti HIV pozitif olması halinde laboratuvar bilgi sisteminde, sonuç ekranında ‘sonuç kritik aralıktadır’ yazısı çıkmaktadır. Anti 

HIV pozitifliğinde HIV bildirim talimatında bahsedildiği gibi hareket edilmektedir.  

2. VRE, karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, tüberküloz basili, kan kültürü, üretral akıntı, malarya ve diğer kan parazitleri,  steril vücut sıvıları 

kültürü,  gaita kültürü sonuçları pozitif olduğunda, manuel olarak hasta ekranına uyarı girişi yapılarak, sonuç onaylanır. Ayrıca klinisyenle 

görüşülerek, sonuçlar sözel olarak aktarılır. Daha sonra görüşülen kişi, servis adı, görüşülen saat, görüşülen hasta örnek numarası görüşen kişi 

tarafından panik değer bildirim talimatı formuna kaydedilir. Sonuç ekranından girilen uyarılar, hasta sonucu sorgulandığında klinisyen tarafından 

görülür.  

3. Hasta psikolojisi göz önüne alınarak panik ya da kritik değer uyarısı rapor formuna yansıtılmamaktadır. 

4. Panik değerler sanal ortamda ve ayrıca panik değer dosyasında saklanmaktadır. İstenildiği anda sanal ortamda sorgulama yapılabilmektedir. 

 

 

19. KAN VE STERİL VUCUT SIVILARI İÇİN KULLANILAN TÜPLER: 

1-Steril vücut sıvıları örnekleri için JELSİZ KURU TÜP 

2-Diğer tüm testler için SARI  kapaklı  tüpler kullanılır. 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda testlerin etkili kullanımı için çalışılan testlerde tekrar istem yapılabilmesi için ‘tekrar istem süreleri’ belirlenmiştir. Bu 

süreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı Laboratuvar Kulnaımı Projesi kapsamında Akılcı Test İstem Prosedürü referans alınarak test tekrar  süreleri aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir.  
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KÜLTÜR TRANSPORT EKÜVYONLARI            KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİ                STERİL VUCUT SIVILARI TÜPÜ 

                       

                                                                                                                                           
  STERİL İDRAR KABI                                                     GAİTA KABI 
 

Laboratuvarımızda çalışılan testlerin iç ve dış kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. 


