
MİKROBİYOLOJİDE İŞ GÜCÜNÜN 
RASYONEL KULLANIMI

Münire PINARBAŞLI
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Serap SÜZÜK
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi



Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı

Türkiye’de mikrobiyoloji uzmanları ; 

1., 2., 3. Basamak sağlık kurum/kuruluşlarına 

bağlı laboratuvarlar ile bağımsız olarak hizmet 
veren laboratuvarlarda istihdam edilmektedir.



Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı
Tıbbi mikrobiyoloji uzmanının çalıştığı 

laboratuvarda  ve laboratuvar dışında önemli 
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır
Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan 

testlerin doğru ve güvenilir olması,
Gerekli  sarf madde ve cihaz alımlarında satın 

alma ve ihale süreçlerini yerine getirmek
Yapılan testlerin iç ve dış kalite kontrollerinin 

yapılması,



Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı
Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerin 

işleyişi
Hasta örneklerinin işlem sonrası tıbbi atık 

olarak uzaklaştırılması sürecini yönetmek
Kayıtların doğruluğunu denetlemek ve 

arşivlenmesini sağlamak
Personel yönetimi, görev tanımlarının 

yapılması ve eğitimlerinin sağlanması
Güvenli bir laboratuvar ortamının sağlanması



İç kalite kontrol yönetimi

Dış kalite değerlendirme programı yönetimi

Kalite yönetimi 

Dokümantasyon yönetimi

Personel yönetimi

Atık Yönetimi

Tehlikeli maddelerin yönetimi 

Stok yönetimi 

Risk yönetimi 

Laboratuvar Yönetiminde Yer Alan Başlıklar



Dezenfeksiyon, sterilizasyon yönetimi

Acil durum ve afet yönetimi 

Olay yönetimi 

Laboratuvar güvenliği yönetimi 

Laboratuvar performans yönetimi 

Preanalitik süreç yönetimi 

Analitik süreç yönetimi

Postanalitik süreç yönetimi 

Laboratuvar Yönetiminde Yer Alan Başlıklar



Laboratuvar çalışmaları yanında mikrobiyoloji 
uzmanları, çalıştığı sağlık kurum/kuruluşunun 
özelliğine bağlı olarak da; 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Transfüzyon Merkezi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Antibiyotik Kontrol Ekibi

                                                                        

Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı



Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı
Kalite Yönetim Birimi

Hasta Güvenliği

Çalışan Güvenliği                         

              gibi komitelerde de görev almaktadır.  



Bu kadar karmaşık süreçlerde yapılacak 

çalışmalarda verimliliği sağlayabilmek adına iş 
gücünün rasyonel kullanımı önem arz 
etmektedir. 
Bu konu ile ilgili olarak mikrobiyoloji 

uzmanlarının sorunlarının tespiti ve sorunlar 
doğrultusunda çözüm arayışlarının 
belirlenmesi ve uygulanabilir çözümlerin 
ivedilikle uygulamaya geçmesi gerekmektedir. 

Mikrobiyolojide İş Gücünün Rasyonel Kullanımı



Anket

Bu amaçla, 7 soruluk bir anket hazırlanmış ve 

KLİMUD aracılığı ile anketin yapılması 
sağlanmıştır. 
Aşağıda konuşma konusunu irdeleyen anket 

soruları, sorulara verilen yanıtlar ve yorumlar 
yer almaktadır.



 

 

Mikrobiyolojide  
İş Gücünün Rasyonel Kullanımı  

Hakkında Anket  

Sayın Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı,  
Bu anket, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi'nde 12.11.2013 tarihinde 16:30 - 18:00 
saatleri arasında sunulacak olan Türkiye'de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı" adlı Yuvarlak Masa 
oturumunda "İş Gücünün Rasyonel Kullanımı" isimli konuşmada tartışılacak olan konu 
başlıklarını belirlemek için hazırlanmıştır. Anketi doldurmanız sorunlarımızın ortaya konup 
çözümlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasına ola nak sağlayacaktır. Bu amaçla hazırlanmış 
olan anketi doldurmanızı bekliyoruz.  
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz  

1  Cinsiyet    Kadın    Erkek   
2  Uzmanlık Süreniz  

 

  0 - 5 yıl  

 

  6 - 10 yıl  
  11 - 15 yıl  
  16 - 20 yıl  
  21 yıl ve üstü  

3  Çalıştığınız Kurum  

 

  Üniversite Hastanesi  

 

  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
  2. Basamak Devlet Hastanesi  
  Halk Sağlığı Laboratuvarı  
  Özel Hastane  
  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı  
  Özel Laboratuvar  
  Diğer  

4  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı dışında yürüttüğünüz görevleri işaretleyiniz  

 

  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  
  Transfüzyon Merkezi  
  Enfeksiyon Kontrol Komitesi  
  Antibiyotik Kontrol Ekibi  
  Kalite Yönetim Birimi  
  Hasta Güvenliği Komitesi  
  Çalışan Güvenliği Komitesi  
  Diğer  

5  Motivasyonunuzu bozan konuları önceliklendiriniz  

 

  Personelin sayıca yetersizliği  
  Personelin eğitimsizliği  
  Personelin çalışmaya direnci  
  Malzeme eksikliği  
  Yönetimsel sorunlar  
  Acil se rviste nöbet/İdari nöbet tutulması  

 



 

  Mavi kod uygulamasında görevlendirilme   
  Klinisyen tutumu   
  Birlikte çalıştığınız mikrobiyoloji uzmanının tutumu   
  Mevcut atama sistemi   
  Nöbetlerde mavi kod uygulaması için görevlendirilme   
   

6  Mikrobiyoloji Uzmanı olarak sizden kon sültasyon hizmeti alınıyor mu?   
   Evet    Hayır    
7  Aşağıda belirtilen işlerin hangilerini yapıyorsunuz işaretleyiniz   

 

  Kültür testleri iç kalite kontrol çalışması   
  Antibiyogram iç kalite kontrol çalışması   
  Antijen/antikor testleri iç kal ite kontrol çalışması   
  Moleküler testlerin iç kalite kontrol çalışması   
  Kültür testleri dış kalite kontrol çalışması   
  Antibiyogram dış kalite kontrol çalışması   
  Antijen/antikor testleri dış kalite kontrol çalışması   
  Moleküler testlerin dış kalite kontrol çalışması   
  Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlere yönelik performans 

çalışması  
 
 

  Şartname hazırlanması   
  Personel eğitim programının hazırlanması   
  Personele eğitim verilmesi   
   

Gör üş ve Önerileriniz  

 

     
 

 



Anket

Ankete katılan 49 Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanının; 38’i bayan
                      10’u erkek

Uzmanlık süresi sorulduğunda;

14’ü   0-5 yıl
11’i    6-10 yıl
12’si  11-15 yıl
4’ü    16-20 yıl 
8’i      21 yıl ve ↑ 



Anket
Anketi yanıtlayan 49 Tıbbi Mikrobiyoloji 

uzmanının;
8’i Üniversite Hastanelerinde

4’ü ÜH ve EAH’de

1’i ÜH ve özel laboratuvar

8’i EAH’de

26’sı 2. bsm DH’de

2’si Halk Sağlığı Labr.’da 



Anket
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı dışında 

yürüttükleri görevler sorulduğunda;
4’ü     Merkezi Sterilizasyon ünitesinde,

16’sı  Transfüzyon Merkezinde,

27’si   Enfeksiyon Kontrol Komitesinde, 

23’ü    Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

18’i     Kalite Yönetim Biriminde, 

12’si   Hasta Güvenliği Komitesinde,

11’i     Çalışan Güvenliği Komitesinde,



Anket
1 mikrobiyoloji uzmanı ayrıca Eğitim Komitesi, 

Tesis Güvenliği Komitesi, Tıbbi cihaz yönetim 
ekibinde çalıştığını,
1 uzmanımız Döner Sermaye Komisyonu ve 

Laboratuar Analiz Komisyonunda çalıştığını,
 1 uzman da bölüm sorumlusu olduğunu 

belirtmiştir.
8 uzman bu komitelerden hiç birinde görevli 

değil



Anket
Motivasyonlarını bozan konuları 

önceliklendirmeleri istendiğinde;
18’i personel sayısının yetersizliği,

25’i personelin eğitimsizliği,

36’sı personelin çalışmaya direnci,

28’i malzeme eksikliği, 

37’si yönetimsel sorunlar,



Anket
11’i acil servis ya da idari nöbetler,

9’u  mavi kod uygulamasında görevlendirilme,

22’si klinisyenlerin tutumu,

20’si birlikte çalıştığı uzmanın tutumu,

22’si mevcut atama sistemi ‘nin 

motivasyonunu bozduğunu dile getirmiştir.



Anket
Motivasyonunu bozan konuları sıralamaya 

alan uzmanlarımız (19 kişi) 
değerlendirildiğinde;
Personelin çalışmaya direnci

Yönetimsel sorunlar

Personelin eğitimsizliği ve sayıca yetersizliği

Malzeme eksikliği

Mevcut atama sistemi ön plana çıkmaktadır.



Anket
‘Mikrobiyoloji uzmanı olarak sizden 

konsültasyon hizmeti alınıyor mu?’ 
sorusuna,ankete katılan 49 Tıbbi Mikrobiyoloji 
uzmanının ;
32’si    Hayır,

16’sı    Evet,

1’i        Bazen,

                     yanıtını vermiştir.



Anket
Mikrobiyoloji uzmanlarına laboratuarda bazı 

çalışmaları yapıp yapmadıkları sorulduğunda;
Kültür testleri iç kalite çalışmaları; 34 kişi,

Antibiyogram iç kalite kontrol; 37 kişi,

Antijen/ antikor testleri iç kalite; 41 kişi,

Moleküler testler iç kalite; 12 kişi, 

Kültür testleri dış kalite; 23 kişi,



Anket
Antibiyogram dış kalite kontrol; 22 kişi,

Antijen/antikor testleri dış kalite; 34 kişi, 

Moleküler testler dış kalite 10 kişi,

Preanalitik, analitik, postanalitik süreçlere 

yönelik performans çalışması; 41 kişi,
Şartname hazırlanması; 45 kişi,

Personel eğitim progr. hazırlanması;38 kişi,

Personele eğitim verilmesi; 39 kişi



Anket
Ankete katılan Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarına 

görüş ve önerileri sorulduğunda; 
Şu anda uygulanan performansa dayalı sağlık 

sistemi ve rekabet ortamının getirdiği iç barışın 
bozulmuş olmasının motivasyonu bozan en 
önemli konulardan biri olduğu,
Klinisyenlerin negatif tutumunun motivasyon 

bozukluğuna yol açtığı,



Anket
Yardımcı personelin görev ve sorumlulukları 

ile ilgili net düzenlemeler olmaması ve bunun 
personelin eğitim ve iş akışında dirence yol 
açtığı,
Teknisyenlerin yeterlilik sınavına alınması ve 

eksikliklerinin tamamlanması gerektiği,
Hastanelerin finansman sorunları ve tek bir 

merkezden alım yapılmasının malzeme 
sıkıntısını ortaya çıkardığı,



Anket
Mikrobiyoloji dışı testlerin (hemogram, 

koagulasyon vb.) çalışılması ve onayının ilave 
sorumluluk getirdiği ve zaman kaybına yol 
açtığı,
Spermiyogram, periferik yayma gibi testlerin 

değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntılar, eğitim 
eksikliği ve görev tanımındaki belirsizlik
Tıbbi sekreterlerin görevlendirimesinin  iş 

akışını hızlandıracağı,
Riskli birim kabul edilmemizin altının çizilmesi 

gerektiği belirtilmiştir.



Kliniklerle kısıtlı iletişim,klinisyenlerin negatif 

tutumu ve hasta konsültasyonlarının talep 
edilmemesi önemli sorunlarımızdan,
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinde aktif 

görev almamamız ve Merkezi Sterilizasyon 
Ünitesi yönetimindeki yetersiz eğitimimiz
 Transfüzyon Merkezi yönetiminde ve testlerin 

uygulanmasında eğitim eksikliği,



İdari / acil nöbetlerin tutulması ve nöbet 

sırasında  mavi kod uygulamasında 
görevlendirilme, ölüm bildirim formlarının 
bizzat bizim tarafımızdan doldurulması

Mevcut atama sistemi ve getirdiği sıkıntılar 

motivasyonumuzu bozmakta ve iş gücünün 
rasyonel kullanımını kısıtlamaktadır.



   

                             TEŞEKKÜR EDERİZ.


