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Doğru kan kültürü uygulamaları için  
yeni bir eğitim modeli olarak  

“Kontrol Listeleri” 

Doç. Dr. İpek Mumcuoğlu 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  25.01.2018 2 



Süreçler (hata kaynakları) 
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Postanalitik 
%18-19 

Preanalitik 
%32-75  

Analitik 
%7-13 



Set Kavramı  

“Bir kan kültürü seti” ifadesi ile tek bir damar girişimiyle 
alınan kanın dağıtıldığı kültür şişelerinin tümü kast 
edilmektedir.  

Bir set, ideal olarak bir aerobik ve bir anaerobik şişeden 
oluşmalıdır (çocuk hastalar hariç).  
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Set Kavramı  
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• Tek bir damar girişimiyle alınan kanın 
dağıtıldığı kültür şişelerinin tümü  

Bir kan 
kültürü seti  

• İdeal olarak bir aerobik ve bir 
anaerobik şişe (çocuk hastalar hariç).  Bir set 



Set Kavramı  

• Çocuk hastalarda rutinde anaerobik şişe 
kullanılmasına gerek yoktur.  

– Çocuklarda anaerobik bakteriyemi sıklığı azdır  

– Kan miktarı kısıtlıdır 
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Önerilen Kan Kültürü Seti Sayısı 

• Tek kan kültürü seti  

– Yeterli değil ve yenidoğan dönemi hariç önerilmez. 

• Tek bir pozitif kültür sonucu 

– Yorumlanması zordur (etken-kontaminant?) 
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Alınacak Kan Miktarı 
(Erişkin) 

• Her set için alınması gereken 
optimal kan hacmi 20-30 
mL'dir. 

• Her bir mililitrelik artış, 
izolasyon olasılığını %3 
oranında arttırmaktadır.  
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Alınan kan hacmi,  
etken mikroorganizmanın saptanmasını etkileyen en önemli faktördür. 



Alınacak Kan Miktarı 
(Çocuk) 
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Kan Kültürü Alınma Zamanı 

Kanda mikroorganizma konsantrasyonunun en yüksek olduğu 
dönem, ateş çıkmasından önceki 30-60 dakikalık süre 

Ateş yükselmeye başladıktan sonra en kısa sürede alınmalı 

Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce alınmalıdır 
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Kan kültürü örneklerinin peş peşe alınması ile 24 
saat içinde aralıklarla alınması arasında fark yoktur 



Farkındalık 

• Set kavramı 

• Set sayısı ? 

• Kontaminasyon? 

• Anaerop şişe? 

• Alınan Kan Miktarı? 

• Santral Kateter/Periferik kan 

• Gram boyama/Sonuç uyumu 
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2011 Bölge Toplantıları 



Acı gerçek!!! 

Tek şişe gönderimi     %38 
 
Alınan Kan Miktarı  
1-3 ml……. %30.6  
4-6 ml……. %52.8  
7-10 ml…… %16.6 
 
Kontaminasyon oranı 
% 7.8-11.2 (tüm şişelerde) 
% 40-50 (üreme olan şişeler arasında) 
 
Anaerop şişe kullanımı yok! 
 
Santral kateter örneği tek geliyor! 
 
Gram boyama/sonuç uyumsuzluğu %15-30 
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Hastanemizde üreyen KNS’ler  
CDC kriterlerine göre 
değerlendirildi. 

%9’u etken  
%91’i kontaminant  
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Düzeltici Önleyici Faaliyet 

Eğitim 

• Verilerin Kliniklerle Paylaşılması 

• Hata Kaynaklarının 
Değerlendirilmesi 

• Uygulamalı Anlatım 

• Verilerin Takibi 
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İlk Sonuçlar… 
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• %38’den….%5’e düştü. Tek set sayısı 

• Aerop/anaerop şişe Tüm setler 

• 7-10 ml (%37) 
Şişelere alınan kan 

miktarı  

• Periferik kan örneği eşlik ediyor 
Santral kateter 

örnekleri 

• %8.6’dan….%5.3’e düştü 
Kontaminasyon 

oranı 
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Bizim planladığımız 

Başımıza gelen 



 
Son üç yılın kontaminasyon oranları 
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Sık Personel Değişimi 

Gece çalışan personelin tümüne ulaşılamaması 

Verilen bilginin unutulması 

Aşırı iş yükü nedeniyle uyum isteğinin azalması 
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Kan Kültürü Alımı 
Kontrol Listesi 
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Kan kültürü alan kişinin,  
her örnek alışında  
kendini kontrol etmesini sağlayacak 
sadeleştirilmiş liste…  
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Kontrol Listesi Onay 

Kan kültürü istemi kontrol edildi 

Hastanın kimliği doğrulandı 

İşlem hakkında hasta veya yakını bilgilendirildi 

Kan kültürü şişeleri kontrol edildi  

Şişelerin üzeri yazıldı  

Hasta barkodları yapıştırıldı 

Şişelerin üzerinde alınması hedeflenen kan miktarı işaretlendi 

Tepsideki malzemeler kontrol edildi: 

Enjektör/vacutainer/kan alma seti, eldiven, kan kültürü tüpleri, antiseptikler 

El hijyeni sağlandı, eldiven giyildi 

Turnike bağlandı, kan alınacak damar belirlendi, turnike gevşetildi. 

Kan alınacak bölgeye cilt antisepsisi uygulandı 

Kan kültürü şişelerinin kapağı çıkarılarak tıpa lastiği dezenfekte edildi  

Tekrar el hijyeni sağlandı 

Turnike sıkıldı  

Steril eldiven giyildi 

Hastanın yaşına uygun hacimde kan alındı  

Turnike gevşetildi 

Enjektör/kan alma seti damardan çıkarıldı, emniyet mekanizması etkinleştirildi 

Kanama kontrol altına alındı 

Kan alma seti, kesici-delici atık kutusuna atıldı 

Kan şişelere uygun hacimde dağıtıldı 

Şişeler birkaç kere nazikçe çalkalandı 

İyotlu antiseptik kullanıldıysa: %70 alkolle silinerek antiseptik uzaklaştırıldı 

Şişeler laboratuvara en geç iki saat içinde ulaştırıldı  

Bu listelerin kan kültürü alınan hasta 
dosyalarına eklenmesi bildirilmiştir. 
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                     Kan Kültürü Alımı 

Kan kültürü istemi kontrol edilir 

Hastanın kimliği doğrulanır 

Kan kültürü şişeleri kontrol edilir 
(SKT, kırık, çatlak, kontamine) 
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                     Kan Kültürü Alımı 

Kan kültürü istemi kontrol edilir 

Hastanın kimliği doğrulanır 

Kan kültürü şişeleri kontrol edilir 
(SKT, kırık, çatlak, kontamine) 
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Hasta barkodları yapıştırıldı 

Şişelerin üzerinde alınması 
hedeflenen kan miktarı işaretlendi 

Tepsideki malzemeler kontrol edildi 
(Enjektör/vacutainer/kan alma seti, eldiven, kan 

kültürü tüpleri, antiseptikler, vb.) 

El hijyeni sağlandı, eldiven giyildi 

                     Kan Kültürü Alımı 
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Turnike bağlandı, kan alınacak damar 
belirlendi, turnike gevşetildi 

Kan alınacak bölgeye cilt antisepsisi 
uygulandı 

Kan kültürü şişelerinin tıpa lastiği 
dezenfekte edildi  

Tekrar el hijyeni sağlandı,turnike 
sıkıldı, steril eldiven giyildi. 

                     Kan Kültürü Alımı 
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Hastanın yaşına uygun hacimde kan alındı  

Turnike gevşetildi 

Enjektör/kan alma seti damardan çıkarıldı, 
emniyet mekanizması etkinleştirildi 

Kan alma seti, kesici-delici atık kutusuna 
atıldı 

                     Kan Kültürü Alımı 
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Kan şişelere uygun 
hacimde dağıtıldı 

Şişeler birkaç kere nazikçe 
çalkalandı 

Şişeler laboratuvara en geç 
iki saat içinde ulaştırıldı  

                     Kan Kültürü Alımı 



Kontaminasyon kaynakları 

• Antiseptiklerin uygun kullanılmaması 

• Antiseptik uygulama süresine uyulmaması 

• Kan kültürü şişe kapaklarının temizliği 

• İğnenin değiştirilmesi 

• Kan örneğinin örnek tüplerine dağıtılma sırası 
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Başardıklarımız! 

•Aerop/Anaerop şişe birlikte gönderilmesi 

•Santral kateter  ve  Periferik kan birlikteliği 

•Hızlı Transport 

•Düzenli Eğitim 

•Düzenli Veri Takibi 

•Takım Çalışması 
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Teşekkür ederim 




