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1. AMAÇ: Hastanemiz Biyokimya Laboratuvarı testlerinin çalışılma sürecine yönelik faaliyetleri
belirlemektir.
2. KAPSAM: Biyokimya Laboratuvarı test çalışılma sürecini kapsar.
3. KISALTMALAR:4.TANIMLAR: 5. SORUMLULUKLAR
• Biyokimya Laboratuvarı Anabilim Dalı Başkanı
•

Biyokimya Laboratuvarı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

• Laboratuvarda görev yapan tüm personel
6.UYGULAMA
6.1.Laboratuvar Çalışma ve Numune Kabul Saatleri
Biyokimya ve idrar laboratuvarı servis ve poliklinik hastaları ile acil laboratuvarında çalışılmayan
testler istenen acil servis hastalarına 7 gün/24 saat hizmet vermektedir. Laboratuvar çalışma planı
aşağıdaki gibidir:
•

Hafta içi 08.30 – 15.00 saatleri arasında tüm parametreler çalışılmaktadır.

•

Hafta içi 15.00 – 08.30 ve hafta sonları klinik biyokimya testleri (HDL-K, LDL-K,
Mg, CK, hsCRP, Lpa, ApoA1, ApoB, Fruktozamin hariç) çalışılmaktadır.
7 gün/24 saat; Kan gazı, Ozmolalite, Prokalsitonin.

•
•

Hafta sonu, Cuma gününden laboratuvara haber verilmesi halinde, Üreme Sağlığı
Polikliniği’nden gelen numunelerden hormon testleri çalışılmaktadır.

•

Özel ve biriktirilerek çalışılan testler hafta içi 8:30-15:00 saatleri arasında laboratuvara
kabul edilmektedir.

•

İdrar laboratuvarında hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında servis ve polikliniklerden
gelen TİT ve gaitada gizli kan örnekleri çalışılmaktadır.
6.2.Numune Kabulü, Laboratuvar İçi Preanalitik Süreç ve Sonuç Verme
Servis ve polikliniklerden test istemleri yapılmış ve barkodlanmış numuneler uygun pnömotik
istasyonlarına geldikten sonra;
• Hafta içi 08.30-15.00 saatleri arasında numune kabulleri yapılarak numuneleri analiz
sürecine hazırlayan cihaza, preanalitik sisteme, verilir.
•

Numuneler preanalitik sistemde yaklaşık 30-45 dk kalmaktadır. Bu süre içerisinde
numunelere müdahale edilememektedir.

•

Hafta içi 15.00’den sonra ve hafta sonları yine örneklerin numune kabulleri yapılır
ancak hazırlık işlemleri manuel olarak gerçekleştirilir.
Acil çalışılması istenen ve bu konuda laboratuvara bilgi verilmiş numuneler ile
hastanın bizzat elden teslim ettiği ve sadece klinik biyokimya testleri istenmiş olan
numuneler de preanalitik cihazına verilmeksizin hazırlıkları manuel yapılarak
çalışılmaktadır.
Acil çalışılan parametrelerin sonuçları laboratuvara ulaştıktan sonra 45 dk içinde, rutin
çalışılan parametrelerinki ise en geç saat 16.00’da verilir. Ancak saat 13.00’dan sonra

•

•
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gelen ve immunolojik ölçüm yöntem ile çalışılan test istekleri olan numunelerin
sonuçları ertesi gün verilebilir.
Serbest testosteron ve 17-OH progesteron testleri her hafta Perşembe günleri, HPLC
yöntemiyle çalışılan HbA1C her hafta Cuma günleri, diğer biriktilerek çalışılan testler
(IGF-1, IGFBP-3, Aldosteron, Androstenedion, Renin, AMH, TSH reseptör antikoru,
Homosistein, idrar hormon ve metabolitleri laboratuvarca belirlenen tarihlerde
çalışılmaktadır. Bu konuda laboratuvar bilgilendirilmesine başvurulmalıdır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
•

HAZIRLAYAN
BİYOKİMYA LABORATUVARI
SORUMLU HEKİMİ

KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
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