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1.AMAÇ
Özel Çevre Hastanesinin kendi bünyesinde yapamadığı testleri dışarıdaki kaynaklardan temin etmesine yönelik
işleyişi belirlemektir.
2.KAPSAM
Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar sorumlusu denetiminden ise biyokimya uzmanı kapsar
3.TANIMLAR
Özel bir tanım yoktur
4.UYGULAMA
4.1. Dış Laboratuvarların Seçimi
4.1.1.Laboratuar hizmetlerinin satın alınacağı dış kaynaklar; kalite standartlarına uygun laboratuarlar arasından,
Laboratuvar Sorumlusu tarafından belirlenir. Kalite belgesi olması tercih nedenidir ama kalite yönetiminden emin
olduğumuz kuruluşlar için belge şart değildir. Üniversite hastaneleri ve devlet kuruluşları bu belgelere sahip
değildir. Laboratuarın devlet tarafından ruhsatlandırılmış olması ve çalışma izin belgelerinin tam olması şarttır.
4.1.2.Seçilen laboratuvar internal kalite kontrol sonuçlarını istendiğinde g österebiliyor olmalıdır.
4.1.3.Seçilen laboratuvar eksternal kalite kontrol belgelerini istendiğinde gösterebiliyor olmalıdır.
4.2. Dış Laboratuarların Çalışması
4.2.1.Laboratuvarın daha önceden bildirdiği tarihte sonuç önce e-posta veya faks ile sonra orijinal rapor
şeklinde gönderilmelidir.
4.2.2. İnterperatasyonu ve referans aralığı çok açık belirtilmiş olmalıdır
4.2.3.Dış Laboratuvar ile bağlantılı testlerde hastane tarafından belirlenmiş anlaşmalar çerçevesinde raporlar
belirlenen sürelerde gelmelidir.
4.3. Dış Kaynaklara Örneklerin Gönderilmesi
4.3.1.Analizi Centro Laboratuvarı dışında yapılan testler için örneklerin tamamı ilgili laboratuvarlara, laboratuvar
sorumlusunun onayı ile laboratuvar teknisyeni tarafından gönderilir. Dış kaynaklardan gelen her türlü
değişiklik bilgisi Laboratuvar tarafından ilgili birim ve bölümlere duyurulur.
4.3.2.Dış kaynaklar ile ilgili olarak gerektiğinde hastalar bilgilendirilir
4.3.3.Dış Laboratuvar’a gönderilecek numuneler için örnek alma ve hastane içi transfer işlemlerinde
Laboratuvar’da çalışılan testlerle her hangi bir farklılık mevcut değildir.
4.3.4. Örnekler dış laboratuvara tam olarak doldurulmuş Dış laboratuvar teslim formu eşliğinde gönderilir.
4.3.5. Örneklerin Dış Laboratuvar’a transferi ısı izolasyonu sağlayan özel çantalarda Dış
laboratuvar portörleri aracılığı ile yapılır.
4.3.6. Laboratuar, günün sonunda sistemden çalışılması gereken testlerin ve transferi yapılması gereken
örneklerin son kontrollerini yapar ve yedek örnekleri buzdolabına kaldırır.
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4.4. Dış Kaynaklardan Analiz Raporlarının Alınması
Analiz sonuçları, Dış Laboratuar’dan daha önceden belirlenmiş sürelerde kurumun sistemi ile internet üzerinden
sonuçlar alınır. Analiz raporlarında ünite ve referans aralık açık bir şekilde yer almalıdır.
5.İLGİLİ DOKUMANLAR
İlgili dokuman yoktur

