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1.AMAÇ
Hastalardan tetkik amacıyla alınan ve laboratuvara gönderilmesi gereken tüm numunelerin doğru, yeterli ve uygun
bir şekilde alınması, toplanması, zamanında yerine ulaşmasını sağlamada ve taşımayı yapan personelin
kontaminasyonunu önlemede gerekli kuralları belirlemektir.
2. KAPSAM
Laboratuvarın çalıştığı tüm numuneler, Biyokimya Uzmanı, Laboratuvar Sorumlusu ve teknisyenleri kapsar.
3.TANIMLAR
Özel bir tanımı yoktur.
4. UYGULAMA
4.1. Numune Toplama:
4.1.1. Bebek bakım odası, ameliyathane, yoğun bakımlar, katlarda yatan ve acildeki hastalardan, bu bölümlerdeki
hemşireler tarafından uygun tüpe kan alınır ve HBYS de hasta üzerine istenilen tetkik girişi yapılır, barkod basılır.
4.1.2. Numuneyi alan görevli kişi tarafından, hastalardan alınan numunelerin (idrar, gaita ve kan tüpleri) üstüne
numune kaplarının üzerine barkod yapıştırılır. Eğer numune kültür ise nereden alındığı yazılır. İdrar ve/veya gaitada
yapılacak test kabın üzerine yazılır. Mikroskopi ve kültür birlikte istenmişse numune kabına mikroskopi+kültür
şeklinde belirtilir.
4.1.3. Numune taşıma kabı ile laboratuvara ulaştırılır
4.1.4. Laboratuvarda Numune Alma Kayıt Defteri’ne laboratuvar sekreteri tarafından kayıt yapılır. Hastaya ait
testler laboratuvar sekreteri tarafından HBYS den numunenin kabulü yapılır.
4.1.5. İlgili bölümün hemşiresi tarafından, herhangi bir nedenle alınamayan ya da eksik olarak alınan numunenin
gereksiz aramalara neden olmaması için, laboratuvarı haberdar eder, numune daha sonra gönderilecekse bilgi
verir ya da testin iptalinin ister.
4.1.6. Testleri yapılmış ya da yapılmakta olan hastaya yeni bir test ilavesi yapılacaksa, yeterli ve uygun serum,
plazma veya kanın olup olmadığını öğrenmek için laboratuvardan servis hemşiresi bilgi alır.
4.1.7. Hastadan alınan kültürler hiç bekletilmeden ve çalkalanmadan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.
4.2. Numune Taşınması:
4.2.1. Serviste hemşire; ameliyathane, bebek odası, acil ve yoğun bakımlarda personeller beklemeden,
numunelerin toplanması ve taşınmasını sağlar.
4.2.2. Servis hemşiresi ve personeller, tüm numuneleri, güvenli ve uygun bir şekilde kapalı taşıma kaplarına koyar.
4.2.3. Numuneleri teslim alan personel, numuneleri, laboratuvar teknisyenine teslim eder. Laboratuvar teknisyeni,
istek formuyla numune üzerindeki isimlerin aynı olup olmadığı, numunelerin uygun ve yeterli alınıp alınmadığı
kontrol ederek teslim aldıktan sonra, Numune Alma Kayıt Defteri’ne kaydeder.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR
İlgili Dokümanı yoktur.

