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Klinik laboratuvarlar 

Sağlık hizmeti veren  kuruluşlarda  biyolojik örneklerin doğru 
ve kesin olarak en kısa sürede test edilip sonuçlandırılmasını 
sağlayan organizasyonlardır
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Biyolojik Analiz Örnekleri

 Kan

 İdrar

 Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS)

 Balgam

 Gaita

 Doku Parçaları
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Laboratuvar Hizmetleri için Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 
(SBYS) 

 Hasta test istemi hizmetini ve sonuçlarını hekime sunmakla 
yükümlü bilgi yönetim sistemi kapsamındaki test isteme sayfası, 
her test için bir hastaya ait geçmiş en az son iki test sonucunu 
klinisyenin tek bir tıklama ile görebilmesine olanak verecek 
biçimde düzenlenmiş sistemdir
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SORU: Numunenin izlenmesine yönelik düzenleme yapılmış  
mı?

SIRA : 22

BÖLÜM ADI : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO  : 1

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

L.1.1.  Biyokimya,mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvar sonuç çıktısında 
tetkikin istem zamanı,numune alma zamanı, numunenin laboratuvara kabul 
edildiği ve sonucun onaylandığı zaman; tarih ve saat olarak belirtilmelidir.

L.1.2.  Numune alma ile laboratuvara kabul arasındaki süre ve laboratuvara 
kabul ile sonucun onaylandığı zaman arasındaki süreler ölçülerek SBYS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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Laboratuvar Evreleri
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Örneklerin alındığı ve laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat SBYS’de
bulunmalıdır.

1 2 3

4 5
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DİKKAT!!!!!
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Numune alma ile laboratuvara kabul arasındaki süre ve laboratuvara kabul ile sonucun 
onaylandığı zaman arasındaki süreler ölçülerek SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip 
Ekranı” ile takip edilmelidir.
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Hangi Dökümanlara Bakalım?

Tetkik Sonuç Raporları
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Hangi Alanlarda Değerlendirelim?

Klinikler

Poliklinikler

Laboratuvar
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SORU: Laboratuvar malzeme ve kitlerinin muhafazasına yönelik 
düzenleme yapılmış mı?

SIRA : 23

BÖLÜM ADI : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO    : 2

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

L.2.1. Laboratuvar kitleri ve antibiyotik diskleri üretici firma önerilerine uygun sıcaklıkta 
saklanmalı ve sıcaklık takipleri kayıt altına alınmalıdır.

L.2.2. Buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili 
yetkiliye mesaj yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır     (24 saat nöbet tutulan 
laboratuvarlarda, aktif göz önünde bulunan buzdolaplarında sesli uyarı sistemi var ise bu 
unsurdan muaftır.)

L.2.3.  Laboratuvar aktif çalışma alanı dışında, destek depo alanlarında (laboratuvar kitlerinin 
depolandığı) bulunan buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması 
halinde, ilgili yetkiliye mesaj yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.

L.2.4.  Laboratuvar kitlerinin muhafaza edildiği depoların güvenliği sağlanmalı ve olağanüstü 
durumlarda meydana gelebilecek riskler azaltılmalıdır. 

L.2.5.  Laboratuvar malzeme ve kitlerinin miad kontrolleri yapılmalıdır.
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L.2.1. Laboratuvar kitleri ve antibiyotik diskleri üretici firma önerilerine uygun sıcaklıkta 

saklanmalı ve sıcaklık takipleri kayıt altına alınmalıdır.
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L.2.2. Buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması 
halinde, ilgili yetkiliye mesaj yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme 
yapılmalıdır
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L.2.3.  Laboratuvar aktif çalışma alanı dışında, destek depo alanlarında 
(laboratuvar kitlerinin depolandığı) bulunan buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında 
bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye mesaj yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.
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L.2.4.  Laboratuvar kitlerinin muhafaza edildiği depoların güvenliği sağlanmalı 
ve olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek riskler azaltılmalıdır. 

 Güvenlik

 Deprem

 Su baskını ve sel

 Yangın

 Elektriksel riskler
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L.2.5.  Laboratuvar malzeme ve kitlerinin miad kontrolleri yapılmalıdır

Miat
?
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Hangi Alanlarda Değerlendirelim?

Klinikler

Poliklinikler

Laboratuvar
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Hangi Dökümanlara Bakalım?

 Isı Takip Çizelgesi

 Data logger aylık dökümü

 Miat takip formu/Ekranı



22

SORU: Sağlık tesisinde çalışılan laboratuvar tetkiklerinin takibi 
yapılıyor mu?

SIRA : 24

BÖLÜM ADI : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO : 3

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

L.3.1. Her bir hekimin istemiş olduğu tetkik sayısı ile hasta başına istenen 
biyokimya ve mikrobiyoloji tetkik sayısı aylık olarak SBYS’de
oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.
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SORU: Sağlık tesisinde «Akılcı Laboratuvar Kullanımı-
Akılcı Test İstem Prosedürü» uygulanıyor mu?

SIRA : 25

BÖLÜM ADI : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO : 4

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

L.4.1. SBYS’ de ‘Laboratuvar Test İstemi Uyarı Sistemi’ bulunmalıdır

L.4.2. SBYS’de oluşturulan test istem sayfası,her test için hastaya ait geçmiş en az son iki test 
sonucunu klinisyenin görebilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.

L.4.3. Klinisyenin test istem periyodundan daha kısa sürede test istemesi durumunda SBYS 
ekranında «Test İstem Periyodu Uyarısı» gelmelidir. 
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L.4.1. SBYS’ de ‘Laboratuvar Test İstemi Uyarı Sistemi’Bulunmalıdır



28

L.4.2. SBYS’de oluşturulan test istem sayfası,her test için hastaya ait geçmiş en az 
son iki test sonucunu klinisyenin görebilmesine olanak verecek şekilde 
düzenlenmelidir
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L.4.3. Klinisyenin test istem periyodundan daha kısa sürede test istemesi durumunda 
SBYS ekranında «Test İstem Periyodu Uyarısı» gelmelidir. 
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SORU: Sağlık tesisinde çalışılan patoloji tetkiklerinin sonuç verme 
sürelerinin takibi ve analizi yapılıyor mu? 

SIRA : 26

BÖLÜM ADI : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO    : 5

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

L.5.1. Sitoloji ve biyopsi sonuç verme süreleri SBYS’ de oluşturulacak «Yönetici Takip 

Ekranı» ile takip edilmelidir  

L.5.2. Sağlık tesisi tarafından belirlenen sitoloji ve biyopsi sonuç verme süresinin aşılması 
halinde ilgili patoloji uzmanına SMS ile bilgilendirme yapılmalıdır. 

L.5.3. Aylık olarak sonuç verme süresi aşılan tetkik sayılarının analizi hekim bazlı yapılmalı, 

SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

L.5.4. Hastaya patoloji sonuç raporunun hazır olduğuna dair SMS ile bilgilendirme 

yapılmalıdır.           
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Patoloji Laboratuvarı
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L.5.1. Sitoloji ve biyopsi sonuç verme süreleri SBYS’ de oluşturulacak 
«Yönetici Takip Ekranı» ile takip edilmelidir 
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Patoloji sonuç verme süreleri

Organ ve Doku Biopsileri (1.düzey histopatolojik inceleme)

Endometrium, serviks, larinks, nazofarinks, bronş, plöra, mide, duodenum, jejenum,

Kolon, rektum, testis, prostat, deri, karaciğer, böbrek, iğne biopsileri, lenf nodu ve kas biopsileri.

Organ ve doku operasyon örnekleri, eksizyonel biopsiler (2.düzey histopatolojik inceleme)

Miyomektomi , over kistleri , meme, yumuşak doku, dudak ,deri v.b., konizasyon,kemik dokuları

Organ Rezeksiyonları (3.düzey histopatolojik inceleme)

Total veya parsiyel tiroidektomi, mide ve kolon rezeksiyonu, TAH+ BSO, basit Mastektomi, akciğer 

lobektomi v.b

Radikal Ameliyatlar (4.düzey histopatolojik inceleme)

Radikal mastektomi, vulvektomi, wertheim, boyun diseksiyonu, etraf amputasyonu vb
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Ortalama sitolojik materyal sonuç verme süresinin 
hesaplanması:

Örnek; Ocak ayı sitolojik materyal sonuç verme süresinin hesaplanması:

1. numune sonuç verme süresi: 6 gün

2. numune sonuç verme süresi: 3 gün

3. numune sonuç verme süresi: 5 gün

4. numune sonuç verme süresi: 2 gün

………

………

………

100. numune sonuç verme süresi: 4 gün

Toplam sitolojik materyal sonuç verme süresi: 300 gün

Ocak ayı ortalama sitolojik materyal sonuç verme süresi =300/100= 3 gün olarak hesaplanır. 
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L.5.2. Sağlık tesisi tarafından belirlenen sitoloji ve biyopsi sonuç verme süresinin 
aşılması halinde ilgili patoloji uzmanına SMS ile bilgilendirme yapılmalıdır

Patoloji rapor yazım süresi aşıldığında ilgili patoloji hekimine; “B-30599 Patoloji numaralı 

hastanın Meme, parsiyel/basit rezeksiyon rapor yazımı için belirlenen süre aşılmıştır. 

Bilgilerinize” 

İlk mesaj gönderildikten 48 saat sonra sonuç halen çıkmadıysa klinik idari sorumlusuna; 

“B-30599 Patoloji numaralı hastanın Meme, parsiyel/basit rezeksiyon rapor yazımı için 

belirlenen süre aşılmıştır. Doktoru: ………….. Bilgilerinize”

48 saat sonra sonuç halen çıkmadıysa laboratuvardan sorumlu başhekim yardımcısına; “B-

30599 Patoloji numaralı hastanın Meme, parsiyel/basit rezeksiyon rapor yazımı için 

belirlenen süre aşılmıştır. Doktoru: ………….. Bilgilerinize”
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L.5.3. Aylık olarak sonuç verme süresi aşılan tetkik sayılarının analizi hekim bazlı yapılmalı, 
SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir
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L.5.4. Hastaya patoloji sonuç raporunun hazır olduğuna dair SMS ile 
bilgilendirme yapılmalıdır

 Sayın hastamız, patoloji raporunuz hazırlanmıştır, Alo 182 den ya da 
www.mhrs.gov.tr adresinden muayene olduğunuz polikliniğe randevu 
alarak muayene zamanınızı belirleyebilirsiniz. Bu mesajın size ait 
olmadığını düşünüyorsanız lütfen dikkate almayınız. Sağlıklı günler 
dileğiyle.”
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SORU: Sağlık tesisinde bulunan tüm birimlerden patoloji laboratuvarına gönderilen 
numuneler uygun şekilde transfer ediliyor mu?

SIRA                        : 27

BÖLÜM ADI          : LABORATUVAR HİZMETLERİ

BÖLÜM SIRA NO : 6

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:

L.6.1. Sağlık tesisinde bulunan tüm birimlerden (Endoskopi Laboratuvarı, 
Ameliyathane,Poliklinikler vb.) patoloji laboratuvarına numunelerin transferi 
ile ilgili yazılı düzenleme oluşturulmalı ve transferler bu düzenlemeye uygun 
olarak yapılmalıdır

L.6.2. Biyopsi ve doku numuneleri kapalı saklama kapları ve uygun solüsyon 
içinde taşınmalıdır. Saklama kabı üzerinde hasta ve numune bilgilerini içeren 
etiket/barkod bulunmalıdır. 

L.6.3. Patoloji laboratuvarına gönderilen numunelerin teslim tutanaklarında 
(defter, form vb.) teslim eden ve teslim alan personelin imzası, tarih ve saat 
bulunmalıdır.
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L.6.1. Sağlık tesisinde bulunan tüm birimlerden (Endoskopi Laboratuvarı, Ameliyathane,Poliklinikler vb.)  
patoloji laboratuvarına numunelerin transferi ile ilgili yazılı düzenleme oluşturulmalı ve transferler bu 
düzenlemeye uygun olarak yapılmalıdır
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L.6.2. Biyopsi ve doku numuneleri kapalı saklama kapları ve uygun solüsyon içinde 
taşınmalıdır. Saklama kabı üzerinde hasta ve numune bilgilerini içeren etiket/barkod 
bulunmalıdır. 
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L.6.3. Patoloji laboratuvarına gönderilen numunelerin teslim tutanaklarında 
(defter, form vb.) teslim eden ve teslim alan personelin imzası, tarih ve saat 
bulunmalıdır.
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SORU: Kan ve kan bileşenlerinin etkin kullanımına yönelik 
düzenleme yapılıyor mu? 

SIRA : 65

BÖLÜM ADI : GENEL DEĞERLENDİRME

BÖLÜM SIRA NO : 12

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR: 

GD.12.1. Sağlık tesisinde uygulanacak tam kan ve eritrosit 
konsantresi cross-match sayısının transfüzyon sayısına oranı 
takip edilmelidir. 

GD.12.2. Kan ve kan bileşenleri imha oranları takip edilmelidir.
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ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ
(CROSSMATCH)

(Alıcı serumu+ Verici eritrositleri)
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Sağlık tesisinde uygulanacak tam kan ve eritrosit konsantresi cross-match sayısının 
transfüzyon sayısına oranı takip edilmelidir. 
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Kan ve kan bileşenleri imha oranları takip edilmelidir.
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Teşekkür ederiz..


