DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI
NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ TALİMATI
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1.AMAÇ:Laboratuvarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilmesini sağlamak için
gereken tüm şartlar hakkında laboratuvar çalışanlarını ve numune alımında görevli tüm
hastane çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesini sağlamaktır. Böylece çalışma sürecinde
zaman, kit ve çalışan emeğinin kaybının önlenmesi ile daha verimli bir çalışma süreci
yaratmaktır.
2. KAPSAM: Doku Tiplendirme Laboratuvarında çalışan personel ve numune kabul ve red
kriterleri sürecini kapsar.
3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5.SORUMLULAR:
Hematoloji Uzmanı, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Laboratuvar Teknisyeni ve Laboratuvar
Sekreteri.
6.FAALİYET AKIŞI:
6.1.Örnekler, istenen tetkiklerin neler olduğuna bağlı olarak nakil talimatına uygun olarak
laboratuvara ulaştırılmalıdır.
6.2. Her numunenin laboratuara ulaştığında üzerindeki etikette taşıması gereken bazı bilgilerle
tanımlanmış olması şarttır. Bu bilgiler asgari olarak; isim, soy isim, yaş, cinsiyet, numunenin
alındığı tarih, numunenin gönderildiği servis, çalışılacak testlerin neler olduğu ve hangi
laboratuvara gönderildiği şeklindedir. Bu bilgiler kontrol edilerek numuneler laboratuvarda
teslim alınır.
6.3. Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmış kan tüpü içinde laboratuvara
gönderilmelidir. Farklı örnek kabı ile gönderilmiş numuneler teslim alınmaz.
6.4. EDTA, sitrat gibi içerikle numunenin pıhtılaşmasının önlenmesi gereken tüm testlerde,
tüpe alınan kanın mutlak surette uygun ve tanımlanmış miktarda olması gereklidir. Bu
vakumlu tüplerde işaretlendiği kadardır. İşaret yerine kadar doldurulmamış numuneler
laboratuvara kabul edilmezler.
6.5. Birçok testin kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan hemolizden olumsuz
etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle hemolize uğramış kan örneklerinin laboratuara kabul
edilmemesi gerekir. Bu durum laboratuvara gelene kadar belirgin hale gelmemişse, teslim
alıntısı yapılıp santrifüj edildikten sonra tekrar kontrol edilerek uygun olmayan hemolizli
numuneler numune red defterine kayıt edilip, ilgili servis veya doktora bilgi verilerek, yeni
numune istenir.
6.6. Hangi numunenin çalışılması isteniyorsa o numunenin bilgisayar girişi yapılmalıdır.
Doğru hasta-Doğru giriş-Uygun numune-Uygun zamanda – Yeterli miktarda geldiğinde kabul
edilir.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• Doku Tiplendirme Laboratuvarı Çalışma Talimatı
• Doku Tiplendirme Laboratuvarı Test Rehberi
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