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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Merkezi Laboratuvar ünitesinde bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Talimat Merkezi Laboratuvarda tüm çalışanları ve yapılan uygulamaları
kapsamaktadır.
3. KISALTMALAR: -EKG: Elektrokardiyografi
-HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
4. TANIMLAR: 5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Laboratuvarda görevli misafir servis
görevlisi, sonuç verme bilgisayar operatörleri, kan alma ve EKG hemşireleri, patoloji ve
mikrobiyoloji bölümü teknisyenleri, tahlil taşıma personeli, denetiminden polikliniklerden sorumlu
Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. İstenecek tetkikler için ilgili polikliniğin hekimi tarafından HBYS üzerinden istek yapılarak
yada bazı laboratuvarlar için tahlil/tetkik formu doldurularak onaylanır.
6.2. Hastanın Biyokimya, Hematoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Genetik, EKG vb. laboratuvarlar
ile ilgili tetkikleri varsa merkezi laboratuvar bilgisayar operatörüne yönlendirir.
6.4. Merkezi laboratuvar bölümünde görevli bilgisayar operatörünce hastanın tahlil / tetkik formları
barkotlandırılarak hastaya sıra numarası verilir.
6.5. Kan aldırmak için veya EKG çektirmek için sıra numarası alan hastalar ellerindeki numaraya
göre ilgili birimlerdeki ışıklı levhayı takip ederek sıralarını beklerler.
6.6. EKG için sıra numarası alan hastaların sırası gelince EKG hemşiresi ilgili istek formunu ve sıra
numarası kağıdını alır. İstek formunun onaylı olup olmadığını kontrol ederek tetkik formunda
istenen EKG çekimini Poliklinik EKG Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı hükümlerine uygun
olarak yapar. Sonuç hastaya verilir ve isteği yapan üniteye gönderilir.
6.7. Kan aldırmak için sıra numarası alan hastanın sırası gelince kan alma hemşiresi tarafından
hastanın kanları alınır. Sıra numarası geçen hastalar numaratörden yeniden sıra numarası alır.
6.8. Kan alınan hasta sonuç alma randevusunun gün ve saatinde ilgili poliklinik bilgisayar
operatörüne başvurarak sonuçlarını alır.
6.9. Mikrobiyoloji ve patoloji ünitelerinde işlem yaptıracak olan hastalar hasta kabul işlemlerini
yaptırarak doğrudan ilgili bölüme misafir servis görevlisi tarafından yönlendirilir.
6.10. Hastanede görevli kişiler ve birinci derecede yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk, kardeş)
numaratörden özel işlem numarası verilir.
6.11.Hasta yakını tarafından hasta kabul işlemi yapıldıktan sonra pediatri polikliniğinde alınan
kanlar ve idrar için;
6.11.1. Hastanın muayene olduğu poliklinik sekreterliğinden hasta/ hasta yakınına sonuç randevu
kağıdı verilir.
6.11.2. Tetkik materyalleri doğrudan kan alma bölümünde görevli kan alma hemşiresine hasta
yakını tarafından teslim edilir.
6.11.3. Hasta yakını sonuç alma randevusunun gün ve saatinde muayene olduğu poliklinik
sekreterliğinden tetkik sonuçlarını alır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
- Poliklinik EKG Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
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