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1.AMAÇ: :Bu talimatın amacı, Biyokimya Laboratuvarından istemi yapılan tetkiklere ilişkin
hasta numunelerinin kabulü ile Laboratuvar çalışma ortamına gönderimini sağlamaktır.
2.KAPSAM: Bu talimat Biyokimya Laboratuvarına gelen hasta numunelerinin güvenli ve
kontrollü bir şekilde numune kabul kriterlerine göre işleme alınmasını kapsar.
3.KISALTMALAR:
• LİS:Laboratuvar İnformasyon Sistemi.
4.TANIMLAR:
• Preanalitik Sistem: Biyokimya Laboratuvarına gelen hasta numunelerinin analize
hazırlanmasını sağlayan otomatik bir sistemdir.
• Pneumatik Sistem: Hasta numunelerinin poliklinik ve servislerden vakumlu borular
vasıtası ile taşıyıcı kaplarla ilgili Laboratuvara ulaşmasını sağlayan sistemdir.
5.SORUMLULUKLAR: Bu talimatın hazırlanmasından ve kontrolünden Biyokimya Anabilim
Dalı Biyokimya Laboratuvar Birim Sorumlusu yükümlüdür. İlgili numunelerin kabulünden ve
çalışma ortmına iletilmesinden Biyokimya Numune Kabul sekreterleri sorumludurlar.
6.FAALİYET AKIŞI: Biyokimya Lâboratuvarına hastalar tetkik için aşağıdaki yollarla
gelebilir.
*Kliniklerden, Polikliniklerden ve Acil Polikliniğinden
*Yoğun bakım ve ameliyathanelerden
*Şehir içi ve dışı diğer anlaşmalı Kurumlardan
6.1. Polikliniklerden ve kliniklerden resmi işlemleri ilgili Numune Kabul Talimatlarına göre
tamamlanan hastaların gelen numuneleri Biyokimya Numune Kabul Ünitesinde sekreterler
tarafından barkotları kontrol edilerek kabul edilir. Biyokimya Laboratuvarı Hasta Numune
Kabul ünitesi Talimatına uygun olmayan numuneler kabul edilmeyerek, red gerekçesi LİS
programında hastanın rapor ekranına yazılarak hasta ve ilgili hekim bilgilendirilir.
6.2. Numuneler pneumatik sistem, görevli personel, hasta veya hasta yakınları tarafından
Biyokimya Laboratuvarı numune kabul ünitesine teslim edilir.Kontrolü ve kabulü yapılan
numuneler ayırma ve dağıtım ünitesinde (preanalitik sistemde) görevli teknisyen tarafından
işleme alınır.
6.3. Acil Biyokimya Ünitesinde çalışılacak testlere ait numuneler kayıt işlemi tamamlandıktan
sonra bu ünitede görevli teknisyen tarafından teslim alınır. Saat 15:00’ten sonra Poliklinik ve
Kliniklerden gönderilen tetkik istekleri kabul edilmez. Hafta içi bu saatten sonra ve hafta sonu
resmi ve de dini bayram tatillerinde yalnızca Acil kapsamındaki testler çalışılmaktadır.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• Biyokimya Laboratuvarı Hasta Numune Kabul Ünitesi Talimatı
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