


1- GİRİŞ
2- KLİNİK(TIBBİ) MİKROBİYOLOJİ UZMANLIĞI
İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
3- KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANININ
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4- BAŞLIKLAR VE ÖRNEKLERLE YAŞANAN
GERÇEKLER-SORUNLAR (A..…N)
5- FİNAL-DİLEK-TEMENNİ
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 Laboratuvar uzmanları için hasta
güvenliği; (Hastanın düşmemesi, yanlış
taraf cerrahisine gitmemesi gibi
uğraşlardan farklı olarak )

 Analiz öncesi (%32-75)
 Analiz sırası    (%32) ve
 Analiz sonrasında(%9-47)

olabilecek hataların  önlenmesiyle
sağlanmış  olacaktır.

 Laboratuvar uzmanları için hasta
güvenliği; (Hastanın düşmemesi, yanlış
taraf cerrahisine gitmemesi gibi
uğraşlardan farklı olarak )

 Analiz öncesi (%32-75)
 Analiz sırası    (%32) ve
 Analiz sonrasında(%9-47)

olabilecek hataların  önlenmesiyle
sağlanmış  olacaktır.



 Analiz öncesi hasta güvenliği;
 Hastaların testlerle ilgili doğru

bilgilendirilip, doğru hazırlığı yapmalarının
sağlanması ,

 Doğru örnek türünün  doğru örnek
kaplarına yeterli miktarda alınması,

 Uygun ısı ve  süre içinde laboratuvara
transportunun sağlanması ile
gerçekleşecektir.

 Analiz öncesi hasta güvenliği;
 Hastaların testlerle ilgili doğru

bilgilendirilip, doğru hazırlığı yapmalarının
sağlanması ,

 Doğru örnek türünün  doğru örnek
kaplarına yeterli miktarda alınması,

 Uygun ısı ve  süre içinde laboratuvara
transportunun sağlanması ile
gerçekleşecektir.



 Analiz sırasında hasta güvenliği
 İstenmiş tetkiklerin çalışılmasında

başarısızlık veya gecikme;
 Laboratuvar uzmanı ve personelin  kalite

ve güvenlik kurallarının gereğini yerine
getirmeleri ile en aza indirilebilecektir.
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Analiz sonrasında hasta güvenliği
açısından olabilecek hatalar ise;

 Klinisyen tarafından sonuçların yanlış
yorumlanması,

 Takibi ve yeniden tetkikindeki
başarısızlıklar olup

 Laboratuvar uzmanının klinisyenle
kuracağı iletişim ile en aza indirilmeye
çalışılacaktır.

Analiz sonrasında hasta güvenliği
açısından olabilecek hatalar ise;

 Klinisyen tarafından sonuçların yanlış
yorumlanması,

 Takibi ve yeniden tetkikindeki
başarısızlıklar olup

 Laboratuvar uzmanının klinisyenle
kuracağı iletişim ile en aza indirilmeye
çalışılacaktır.



 Hasta güvenliğinin önemi ve tıbbi
tanıların %70 inin laboratuvar sonuçları
üzerinden konulmakta olduğu
gerçeğinden yola çıkarsak
laboratuvarların sağlık hizmetindeki
rolünün önemini vurgulamış olabiliriz. Bu
gerçekliğin çok farkında olan Klinik(Tıbbi)
Mikrobiyologlar için aşağıda verilen
yönetmelikler(1 ve 2) çok şaşırtıcı ve
üzücü olmuştur:

 Hasta güvenliğinin önemi ve tıbbi
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 YÖNETMELİK 1- TDUEY-18.07.2009
yönetmeliğine göre, Tıbbi (Klinik)
Mikrobiyoloji laboratuvar ana dal
uzmanlığımız 4 yıl eğitim süresi ile yer
almasına rağmen, ayrıca “Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji “adı ile
ana dal uzmanlığımızı da içeren bir
birleşik uzmanlık 5 yıl eğitim süresi ile yer
almaktadır.

 YÖNETMELİK 1- TDUEY-18.07.2009
yönetmeliğine göre, Tıbbi (Klinik)
Mikrobiyoloji laboratuvar ana dal
uzmanlığımız 4 yıl eğitim süresi ile yer
almasına rağmen, ayrıca “Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji “adı ile
ana dal uzmanlığımızı da içeren bir
birleşik uzmanlık 5 yıl eğitim süresi ile yer
almaktadır.



 Bu yasal düzenleme ile, farklı eğitim
müfredatı ve farklı eğitim süreleri ile aynı
yetkiye sahip olunacak  “mikrobiyoloji
laboratuvar  uzmanlık” belgesi verilmiş
olmaktadır.

 Yönetmelikte sadece “MİKROBİYOLOJİ”
uzmanlığı için böyle bir mükerrerlik söz
konusudur.(Başka hiçbir uzmanlık dalında
böyle bir durum söz konusu değildir.)

 Bu yasal düzenleme ile, farklı eğitim
müfredatı ve farklı eğitim süreleri ile aynı
yetkiye sahip olunacak  “mikrobiyoloji
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olmaktadır.

 Yönetmelikte sadece “MİKROBİYOLOJİ”
uzmanlığı için böyle bir mükerrerlik söz
konusudur.(Başka hiçbir uzmanlık dalında
böyle bir durum söz konusu değildir.)



 YÖNETMELİK 2- Tıbbi laboratuvarlar
Yönetmeliği-Laboratuvar personelinin
görevlendirilmesi ile görev ve sorumlulukları

 MADDE 18 –(1) Tıbbi mikrobiyoloji
laboratuvarlarında enfeksiyon hastalıkları ve
klinik mikrobiyoloji uzmanları VE/VEYA TIBBİ
MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI, tıbbi biyokimya
laboratuvarlarında tıbbi biyokimya
uzmanları ve tıbbi patoloji
laboratuvarlarında tıbbi patoloji uzmanları
çalışmaya yetkilidir.

 YÖNETMELİK 2- Tıbbi laboratuvarlar
Yönetmeliği-Laboratuvar personelinin
görevlendirilmesi ile görev ve sorumlulukları

 MADDE 18 –(1) Tıbbi mikrobiyoloji
laboratuvarlarında enfeksiyon hastalıkları ve
klinik mikrobiyoloji uzmanları VE/VEYA TIBBİ
MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI, tıbbi biyokimya
laboratuvarlarında tıbbi biyokimya
uzmanları ve tıbbi patoloji
laboratuvarlarında tıbbi patoloji uzmanları
çalışmaya yetkilidir.



 ŞİMDİ DİĞER GERÇEKLERE DÖNELİM



 MİKROBİYOLOJİ UZMANININ HASTANEDEKİ 1 GÜNÜNE
ÖRNEK(18.12.2009)
NOT: Televizyon programlarındaki gizli reklamlar gibi

gizli   sorunlar içermektedir.
 1-Mesaiye başlar  başlamaz merkezi sterilizasyon

ünitesi-otoklav cihazı bakım onarım hizmet alımı aylık
kontrol evrakları geldi, incelendi, imzalandı.

 2-Merkezi sterilizasyon ünitesi-etilen oksit cihazı bakım
onarım hizmet alımı aylık kontrol evrakları geldi,
incelendi, imzalandı.

 3-Hastanede yapılamayan tetkikler için dış
laboratuvardan alınan hizmet alımı evrakları geldi,
incelendi, imzalandı.
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 4-Hasta R.Ç :.koroner yoğun bakıma gece yatmış. Koagülometrik test
sonuçları çift ve dilüsyonlu çalışıldı.Sonuçlar:

 PT :     179.6, APTT: 170.1, INR:   14.57, PT% : 4
 Koroner yoğun bakım arandı. Hemşire    ….ile konuşuldu.Hastanın dahiliyeye

yattığını söyledi.Dahiliye doktor odaları arandı. Cevap vermeyince hemşire
odası arandı. …hemşire ile görüşüldü. Gece hastayı  ….isimli doktorun
yatırdığını bugün de nöbet izninde olduğunu söyledi.Dahiliye 2 deki doktorun
sorumlu olduğunu söyledi. Dahiliye 2 polikliniği arandı.Sorumlu doktor ile
görüşüldü. Hastadan haberinin olmadığını söyledi. O an haberinin olduğunu
söyledi.Değerler doktora aktarıldı. İlgileneceğini söyledi. Rapor çift ve
dilüsyonlu çalışıldı. Tekrarı uygundur,  diye onaylandı. Hemşire tekrar
arandı.Yeni kan örneği istendi.

 Sonuç olarak bir hastaya ait kritik limit bildirimi yapmak için 7-8 telefon
görüşmesi yapıldı. (Not: Uzun uğraşlardan sonra koagülometrik test
sorumluluğu biyokimyaya verildi.
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 5- Eczanede çalışan stok yönetiminde görevli
biyolog………...ile sarf malzeme miktarları gözden
geçirildi.

 6- Enfeksiyon kontrol hemşireleri geldi. Temizlik kontrol
teşkilatına yeni görevlendirmem ile ilgili görüşüldü.
Onların korkusu EKK görevimin aksayabileceği idi.
Korkuları doğruydu. Çünkü yeni görevi ancak diğer
görevlerimden 1-2 sini bırakarak alabileceğimi
başhekimliğe bildirmiştim. Nitekim çok uzun süredir
yaptığım EKK üyeliğini ve transfüzyon kontrol komite
başkanlığını bıraktım.

 7- Bu görüşmeler ve işler süresinde onayı gereken
birikmiş test sonuçları onaylandı.

 5- Eczanede çalışan stok yönetiminde görevli
biyolog………...ile sarf malzeme miktarları gözden
geçirildi.

 6- Enfeksiyon kontrol hemşireleri geldi. Temizlik kontrol
teşkilatına yeni görevlendirmem ile ilgili görüşüldü.
Onların korkusu EKK görevimin aksayabileceği idi.
Korkuları doğruydu. Çünkü yeni görevi ancak diğer
görevlerimden 1-2 sini bırakarak alabileceğimi
başhekimliğe bildirmiştim. Nitekim çok uzun süredir
yaptığım EKK üyeliğini ve transfüzyon kontrol komite
başkanlığını bıraktım.

 7- Bu görüşmeler ve işler süresinde onayı gereken
birikmiş test sonuçları onaylandı.



 8-Nihayet laboratuvara girildi. On sekiz aylık yapılan
laboratuvar hizmet alımı kapsamında alınan otomatik
bakteri identifikasyonu cihazı ile ilgili sorun olduğu söylendi.
Firma yetkilisi arandı, .yapılabilecekleri söyledi. Kültürler
değerlendirildi, .hazırlanması gereken gram preparatlar
laboratuvar teknisyenine anlatıldı. Boyandıktan sonra
değerlendirildi.

 9- Biriken test sonuçları onaylandı.
 10-Laboratuvardan sorumlu başhekim yardımcısı ile

laboratuvar teknisyenlerinin isteği üzerine  acil farkı alması
konusu ile ilgili toplantı yapıldı.

 11-Bir grup hasta sonucu daha onaylandı.
 12-Öğle yemeğine gidildi. Öğle aralığı dinlenilmedi.

Laboratuvara dönüldü. Çünkü aynı gün gelen heyet
hastalarının sonuçları değerlendirilip, onaylanıp saat13.00
e yetiştirilmesi gerekiyordu. (Haftanın 4 günü heyet var)

 8-Nihayet laboratuvara girildi. On sekiz aylık yapılan
laboratuvar hizmet alımı kapsamında alınan otomatik
bakteri identifikasyonu cihazı ile ilgili sorun olduğu söylendi.
Firma yetkilisi arandı, .yapılabilecekleri söyledi. Kültürler
değerlendirildi, .hazırlanması gereken gram preparatlar
laboratuvar teknisyenine anlatıldı. Boyandıktan sonra
değerlendirildi.

 9- Biriken test sonuçları onaylandı.
 10-Laboratuvardan sorumlu başhekim yardımcısı ile

laboratuvar teknisyenlerinin isteği üzerine  acil farkı alması
konusu ile ilgili toplantı yapıldı.

 11-Bir grup hasta sonucu daha onaylandı.
 12-Öğle yemeğine gidildi. Öğle aralığı dinlenilmedi.

Laboratuvara dönüldü. Çünkü aynı gün gelen heyet
hastalarının sonuçları değerlendirilip, onaylanıp saat13.00
e yetiştirilmesi gerekiyordu. (Haftanın 4 günü heyet var)



 13- Temizlik kontrol teşkilatı başkanı başhekim
yardımcısı ile toplantı yapıldı. Bazı kararlar
alındı. Firma yetkilisine yapmaları gereken işler
anlatıldı.

 14- Biriken hasta sonuçları onaylandı.
 15-Laboratuvar teknisyenlerine acil farkı

almaları konusunda yapılan toplantı aktarıldı.
Tekrar toplanmak istediklerini bildirdiler.
Başhekim yardımcısına durum aktarıldı.

 Gün bitmemişti ama yazdıklarımın içeriğinden
sıkılmış olduğumdan devamını
yazmadım…………..

 13- Temizlik kontrol teşkilatı başkanı başhekim
yardımcısı ile toplantı yapıldı. Bazı kararlar
alındı. Firma yetkilisine yapmaları gereken işler
anlatıldı.

 14- Biriken hasta sonuçları onaylandı.
 15-Laboratuvar teknisyenlerine acil farkı

almaları konusunda yapılan toplantı aktarıldı.
Tekrar toplanmak istediklerini bildirdiler.
Başhekim yardımcısına durum aktarıldı.

 Gün bitmemişti ama yazdıklarımın içeriğinden
sıkılmış olduğumdan devamını
yazmadım…………..



 MİKROBİYOLOJİ UZMANININ HASTANEDEKİ 1 GÜNÜNE
2. ÖRNEK (05.09.2011)

 1-Acilden gelen hasta sonuçları onaylandı.
 2- Satın alma birimi aradı. 2011 yılı kit karşılığı

alınacak(artık hizmet alımı yapmıyoruz, denendi ve
bitti.) cihazlarda çalışılacak testlerin yaklaşık maliyet
hesaplamaları için çağırdı. Ayrı binadaki bu birime
gidildi. Evraklar incelendi. Memurun yaptığı, SUT’ta
bizim istediğimiz testin karşılığı olan teste ait olmayıp
başka teste ait alınan fiyatların iptali, yazım hataları
vs. denetlenip, yapılması gerekenler anlatılıp
düzeltildikten sonra tekrar incelenmek üzere satın
alma biriminden laboratuvara dönüldü.

 MİKROBİYOLOJİ UZMANININ HASTANEDEKİ 1 GÜNÜNE
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alınacak(artık hizmet alımı yapmıyoruz, denendi ve
bitti.) cihazlarda çalışılacak testlerin yaklaşık maliyet
hesaplamaları için çağırdı. Ayrı binadaki bu birime
gidildi. Evraklar incelendi. Memurun yaptığı, SUT’ta
bizim istediğimiz testin karşılığı olan teste ait olmayıp
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alma biriminden laboratuvara dönüldü.



 3-Biriken hasta sonuçları onaylandı. Kültürler
değerlendirildi. Periferik yaymalar değerlendirildi. Bu
işleri yaparken biriken hasta sonuçları onaylandı.
Tekrarı gerekenler bildirildi.

 4-Serolojik testlere ait dış kalite kontrol sonuçları
çalışıldı. İnternet üzerinden dış kalite kontrol
programına sonuçlar girildi.

 5-Başhekim ile organ transplantasyonu için donörde
yapılması gereken testlerin, hafta sonu da
mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılabilmesi için neler
yapılabileceği görüşüldü.

 6-Laboratuvara dönüldüğünde  100 hemogram test
sonucu birikmişti. Onaylandı.

 3-Biriken hasta sonuçları onaylandı. Kültürler
değerlendirildi. Periferik yaymalar değerlendirildi. Bu
işleri yaparken biriken hasta sonuçları onaylandı.
Tekrarı gerekenler bildirildi.

 4-Serolojik testlere ait dış kalite kontrol sonuçları
çalışıldı. İnternet üzerinden dış kalite kontrol
programına sonuçlar girildi.

 5-Başhekim ile organ transplantasyonu için donörde
yapılması gereken testlerin, hafta sonu da
mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılabilmesi için neler
yapılabileceği görüşüldü.

 6-Laboratuvara dönüldüğünde  100 hemogram test
sonucu birikmişti. Onaylandı.



 7-Hastanemizde otomasyonda yeni yazılım kullanılmaya
başlandığı için; yazılım firması elemanları ile tetkik-sonuç
kağıdı formatı düzenlemeleri soruldu, öğrenildi, isteklerimiz
aktarıldı.

 8-Öğle aralığında dinlenilmedi, çalışıldı, heyet hastalarının
sonuçları tamamlandı. .Onaylandı.

 9-Embriyolog izinli olduğu için 3 adet spermiogram
değerlendirildi.

 10-MSÜ sorumlu hekimi olduğum için sterilizasyon ünitesi
ihtiyaçlarını tespit etmek ve sağlık müdürlüğü çerçeve
ihalesinde olan, ünite ile ilgili malzeme miktarlarını bildirmek
için MSÜ sorumlu hemşiresi ile toplantı yapıldı. İhtiyaçlar
stok birimi sorumlusuna satın alma sipariş defteri yazılarak
teslim edildi.( Listede olmayan malzemeler, şartnameleri
yazılarak ayrıca talep edilecek.)   (KARMAŞIK TALEP
YÖNTEMLERİ)

 7-Hastanemizde otomasyonda yeni yazılım kullanılmaya
başlandığı için; yazılım firması elemanları ile tetkik-sonuç
kağıdı formatı düzenlemeleri soruldu, öğrenildi, isteklerimiz
aktarıldı.

 8-Öğle aralığında dinlenilmedi, çalışıldı, heyet hastalarının
sonuçları tamamlandı. .Onaylandı.

 9-Embriyolog izinli olduğu için 3 adet spermiogram
değerlendirildi.

 10-MSÜ sorumlu hekimi olduğum için sterilizasyon ünitesi
ihtiyaçlarını tespit etmek ve sağlık müdürlüğü çerçeve
ihalesinde olan, ünite ile ilgili malzeme miktarlarını bildirmek
için MSÜ sorumlu hemşiresi ile toplantı yapıldı. İhtiyaçlar
stok birimi sorumlusuna satın alma sipariş defteri yazılarak
teslim edildi.( Listede olmayan malzemeler, şartnameleri
yazılarak ayrıca talep edilecek.)   (KARMAŞIK TALEP
YÖNTEMLERİ)



 Günlüğe yazılmayan; sık sık çalan telefonlar,
yanlış telefonlar, biyokimya testlerini
mikrobiyolojiden sormalar, bizimle ilgili değil
dediğinizde bozulmalar, yurtiçi-yurt dışı bazı
raporlarda mutlaka doktor imzası isteyenler,
ne zaman geleceği belli olmayan o imzalar
için, eğer toplantı v.s de iseniz geldiğinizde
çok  bekledik yakınmaları, süresi dolmadan
sonuç sormalar, en küçük aksaklıkta klinik
birimlerdeki hekimlerin hedefi olmak. vs. de
günün kalan boşluklarını dolduruyor.
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çok  bekledik yakınmaları, süresi dolmadan
sonuç sormalar, en küçük aksaklıkta klinik
birimlerdeki hekimlerin hedefi olmak. vs. de
günün kalan boşluklarını dolduruyor.





Hastanelerde klinik mikrobiyoloji
laboratuvarlarında alt yapı eksikliği, tıbbi
laboratuvarlar yönetmeliğinde belirtilen
fiziki şartlara sahip olmaması(teknik alan,
destek alanları-örnek kabul birimi, ,örnek
alma odası, malzeme deposu- , ofis
alanları);  ortak ve sık yaşanan sorunlardan
biridir

Hastanelerde klinik mikrobiyoloji
laboratuvarlarında alt yapı eksikliği, tıbbi
laboratuvarlar yönetmeliğinde belirtilen
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alanları);  ortak ve sık yaşanan sorunlardan
biridir



 İDAREYE BU KONUDA VERİLMİŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ
:Hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarı hastane
bahçesinde yerleşmiş olup çalışma koşulları yönüyle(yer,
mekan, ısı, ses, toz, kapılarının yola açılması..) mikrobiyoloji
laboratuvarının taşıması gereken koşulları taşımamaktadır.
Bu durum hastalar açısından da zorluk yaşanmasına
neden olmaktadır. Bu laboratuvarın hastane içerisinde
diğer laboratuvarlara yakın bir yere alınması ve yakınında
bir doktor odası düzenlenmesi için gereğini ivedilikle ve
saygılarımla arz ederim…mikrobiyoloji uzmanı Dr………

 DİLEKÇEYE CEVAP:Hastanemizde uygun fiziki yer
oluşturulunca alınacaktır…..

 GERÇEK SONUÇ:Yıllar sonra uygun bir ortamda çalışılmaya
başlandı.
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 2-………..Uygulama Merkezinde mikrobiyoloji uzmanı
olarak çalışmaktayım.20 yıllık devlet memuruyum12 yıllık uzmanım..1.5
yıldır yaşadıklarım kabus gibi .Hizmet alımı yapan firmanın sahte hak ediş
cetvelleri ile bizlerin imzasını kullanarak, bazen renkli fotokopisini çekerek
devleti zarara uğrattığı söz konusu .Bu konuyu idareye bildirdik,
müfettişlere anlattık ,işleyiş değişti ama altında imzası bulunan 15
hastane personeli ben de dahil (bu sahtelikleri bulmama rağmen) 3 gün
göz altına alındık . Savcının karşısına çıktık. Firma tutuklandı ama
mahkemelere çıkacağız. Artık komisyonlarda görev almak istemediğimi
idareye yazdım kabul edilmedi. Yine muayene kabul komisyonunda
imza atıyorum .Biz uzmanlar testlerimizi biliriz, teknik çalışmayı biliriz, bize
muhasebecilik yaptırıyorlar . Şu an hem müfettişler hem de mahkemeye
ifadeler hazırlıyorum, ceza avukatına dünya para vereceğim. İşime
konsantre olamıyorum.     Mikrobiyoloji uzmanı Dr… …..

 SORU: Hake dişleri hesaplamak bizim işimiz mi? Görevlendirme doğru
mu?
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 ……….Hastanesinde taşınır kayıt ve kontrol görevlisi olarak
görevlendirildim. Bu görevi yapamayacağım ile ilgili dilekçe
yazınca hakkımda memuriyet vakarına yakışmayan davranışta
bulunmak, emirleri yerine getirmemek, görevi ihmalden
soruşturma başlatıldı. Mikrobiyoloji Uzm.Dr. ……..

 SORU:BU mikrobiyoloji uzmanı;  350 yataklı, 70 yeni doğan
bakım yatağı ve 5 anestezi yoğun bakım yatağı olan bir
hastanede 2 kişilik kadroda 2 kişi olarak çalışmaktadır.Taşınır kayıt
ve kontrol görevlerini yerine getirirken mikrobiyoloji laboratuvar
uzmanını ilgilendiren (Hastane Kalite Performans Kriterleri, Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliği Kriterleri, Sağlık Bakanlığına Bağlı
Kurumlarda Görev Yapan Laboratuvar Uzmanlarının Ek
Ödemelerine Esas Sayıların Belirlenmesine Dair Yönerge’ de
belirtilen kriterler ve bu hastanenin rutin laboratuvar  hizmeti..)
konulardaki aksamalardan kim sorumlu olacak? Uzmanın
eğitimini almadığı,  yani bilmediği konu ile ilgili bu ek görevi veren
idarenin sorumluluğu ne kadar olacak?
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İşimizin bir parçası olmakla birlikte
hastaya ait kritik limitler konusunda ilgililere
ulaşmak zor ve zaman alıcı olmaktadır ve
hastane içi yapılan görüşmeler telefon
kayıtlarına girmemektedir

İşimizin bir parçası olmakla birlikte
hastaya ait kritik limitler konusunda ilgililere
ulaşmak zor ve zaman alıcı olmaktadır ve
hastane içi yapılan görüşmeler telefon
kayıtlarına girmemektedir



Performans yönetmeliğinde ve
değişikliklerinde, riskli birimler arasında
birçok birimin adı geçmiş, hastaya ait klinik
örneklerle iç içe olan laboratuvar
(tüberküloz laboratuvarları dahil)
çalışanlarının adı ise riskli birimler arasında
hiç sayılmamıştır.

Performans yönetmeliğinde ve
değişikliklerinde, riskli birimler arasında
birçok birimin adı geçmiş, hastaya ait klinik
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çalışanlarının adı ise riskli birimler arasında
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…… … Hastanesinde malzeme alımında cerrahi
branşlar başta olmak üzere diğer bölümlere
öncelik tanınmaktadır. Satın alma işlemleri çok
yavaş ilerlemektedir. Mikrobiyoloji bir nevi 2.
planda tutulmaktadır. Ancak yoğun bakım
açılmak istendiğinde apar topar kan kültürü cihazı
alınabilmiştir. Mikrobiyoloji Uzm. Dr……….

SORU: Kan kültürü cihazı sadece yoğun
bakım olan  hastanelere mi alınmalıdır? Yoğun
bakımı olan hastanelere dahi alınmıyorsa çözüm
ve standart ne olmalıdır?
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Kongre izinlerinde hastanelerde farklı
uygulamalar olmakta ve döner sermaye
kesintisi yapılmaktadır.

Kongre izinlerinde hastanelerde farklı
uygulamalar olmakta ve döner sermaye
kesintisi yapılmaktadır.



Sağlık Bakanlığı genelgelerini ve
yönetmeliklerini takip etmek, uygulamak
artık bir tıbbi sekreterya gerektirmektedir.

Sağlık Bakanlığı genelgelerini ve
yönetmeliklerini takip etmek, uygulamak
artık bir tıbbi sekreterya gerektirmektedir.



Laboratuvarlarda idareler tarafından
hizmet alımına karar verilmesi (hastanede
daha önce  kit karşılığı cihaz alımı uygulaması
yapılmakta iken ve yeterli sayıda laboratuvar
teknisyeni varken), hatta doktorlu yapılmak
istenmesi, laboratuvar uzmanlarının bu konuda
yaptığı  itirazlar, sonuçta  laboratuvar  hizmet
alımının doktorsuz  yapılması, laboratuvar
çalışma düzeninin değişmesi, 1,5 yıl sonra bu
uygulamadan vaz geçilmesi, tekrar eski
sisteme dönülmesi

Laboratuvarlarda idareler tarafından
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Sağlık Bakanlığı pdc kadrolarında yetersizlik, kadro
fazlası yerleştirmeler veya ilan edilen kadroların atanmaması
ve buna bağlı iş yükünün tek kişi üzerinde kalması ve bunun
performans karşılığının olmaması.
Her ne kadar hastane  yatak sayısı –kadro sayısı kriterlerine
göre mikrobiyoloji uzmanlarına yapılan ve hak kaybına neden
olan  döner sermaye uygulaması 21.Eylül 2011 tarihli resmi
gazetede “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve
Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile yeni pdc kadroları açıklansa ve  hastane yatak
sayısı baz alındığı için yaşanan eksik döner sermaye ödemesi
mağduriyeti giderilse de
sayılar direkt olarak PDC ye bağlansa pdc kadroları daha
sonraki yıllarda arttırıldığı zaman aynı mağduriyet tekrar
yaşanmaz sorun kökten çözümlenmiş olurdu.
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İhalelerimizin biyokimya ihaleleri veya transfüzyon
merkezi ihaleleri ile  birleştirilmesi sonucu diğer
ihalelerden  de sorumlu tutulmamız veya sterilizasyon
malzemelerinin cerrahi sarf  ihalesi ile birleştirilmesi
sonucu bilmediğimiz cerrahi malzeme ihalesinden de
sorumlu tutulmamız, yine itirazlarımız…sonuçta
çoğunlukla bu birleştirilmiş ihalelere girmemiz…hep itiraz
eder pozisyonunda kalmamız…..

İdari şartnamelerde görevlendirmeler…Bu
görevlendirmelere itirazlarımız….. İdarelerin teknik
şartnameye imza atmadığı gibi bizlerin de idari
şartnameye imza atmayacağımızı, bu işin adı üzerinde
idari yönetime ait olduğunu belirtmemiz…… ..
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Performans sisteminde ek görevlerden sadece birine % 10 verilmesi bir sorundur.
Oysa o ay kaç çeşit görev yerine getirilmişse o kadar kat % 10 ödenmelidir. Çünkü alınan
(verilen) her görev, ek görevdir , sorumluluk gerektirir ve “asıl uzmanlık mesleki sorumluluk
sigortası” na dahil edilmemektedir.

Oysa bir ay içinde bir ay süreyle mikrobiyoloji laboratuvarı işi üzerine yaptığımız,
o. merkezi sterilizasyon ünitesi sorumluluğu,
o.enfeksiyon kontrol komitesi üyeliği,
o.anlaşmalı başka bir hastaneden gelen kültür örneklerinin işlenmesi, raporlanması, diğer
gelen kan örneklerinin çalışılması, raporlanması işi,
ohastaneye bağlı iki ayrı semt polikliniğinden gelen kültür ve kan örneklerinin çalışılması,
o.bir çok hizmet alımı işinin aylık  muayene kabul komisyon görevleri, getirdiği sorumlulukları,
o.o aya düşen ihaleler,
o.yaklaşık maliyet hesaplamaları işi,…..

3 kişilik kadroda bütün bunların 1 mikrobiyoloji uzmanı tarafından yapılması …yani 3 kat
çalışılması, fakat 1 kişilik döner sermaye alınması…  Ortalamadan alınan bu döner sermayenin
yıllık izin, rapor vs.  sürecinde ödenmemesi ve bu 1 kat ödenecek döner sermayenin de
kriterlere bağlanması………..
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 Bütün bunların yanı sıra performans uygulamasında
“ laboratuvar uzmanı performans kriterlerinin”

 uygulanacak olması çoğu rutinde yaptığımız iş olsa
da gerçekten bunca işin arasında bu gerekleri yerine
getirmek artık bir sekreterya gerektirmekte ve tüm
klinik branşlara getirilmeyen kliniği ile ilgili kriterler
neden laboratuvar uzmanlarına  uygulanmaktadır,
diye bizleri olumsuz düşüncelere itmektedir.

 (Bu daha önceki döner sermaye uygulamasında da
böyle idi. Klinik uzmanlar için 2.5 çarpan kullanılıyor
laboratuvar uzmanları için bir çok madde yerine
getirilirse 2.0 olan çarpan 2.5 oluyordu.)
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……Hastanesinde acil nöbet sorununu bizler de yaşadık ve
halen farklı bir şekilde yaşıyorum. Uzmanlık eğitimim sırasında bundan
4 sene önce 2 ay acilde çalıştım, Tek yapabildiğim dua etmek ve
mümkün olduğunca hastalarla iyi diyalog kurarak işi götürmekti.

Şu an ise büyük bir şehirde 700 yataklı bir hastanede
çalışıyorum. Burada acil nöbeti tutmuyorum ama acil şef nöbeti adı
altında nöbet tutuyoruz. İdari nöbet tutmak görevlerimiz arasında
buna itiraz etmiyorum ama bu nöbet sırasında bizi mavi koda
gönderiyorlar. Mavi Kod Ekibi, hastanede Kardiyo Pulmaner
Resüsitasyon (CPR) konusunda deneyimli ve eğitimli belirli uzman
hekim ve hemşirelerden oluşur.  Böyle çok açık bir açıklama varken
ve hastanemizde anestezi uzmanı, dahiliye uzmanı ve cerrahi bölüm
uzmanı nöbet tutarken ben mikrobiyoloji uzmanı olarak hasta
resüstasyonuna gönderiliyorum. Bu konuda da bence çok büyük
maddi ve manevi sorunlarla karşılaşabileceğimi
düşünüyorum. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr…..
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 ……..Üniversite hastanesinde temel bilim asistanlarına acil nöbeti
yazılmaya başlandı ve sadece aylık kişi başına düşen acil nöbeti
yönünden bakıldığında temelciler, neredeyse dahiliye
branşlarından daha çok acil nöbeti tutuyor. Mikrobiyoloji uzm…



 SORULAR: Mali mesuliyete ilişkin mevzuat gereğince de insani
görevler yerine getirilirken hukuki sorunlar yaşamak istemeyen bir
mikrobiyoloji uzmanının yapacağı  tıbbi hatalardan kim sorumlu
olacaktır?



 Mali mesuliyet sigortasının acil servis hizmetlerini de kapsayacak
şekilde başhekimlik tarafından yaptırılması ve maliyetinin
saymanlıkça ödenmesini mümkün müdür?

 ……..Üniversite hastanesinde temel bilim asistanlarına acil nöbeti
yazılmaya başlandı ve sadece aylık kişi başına düşen acil nöbeti
yönünden bakıldığında temelciler, neredeyse dahiliye
branşlarından daha çok acil nöbeti tutuyor. Mikrobiyoloji uzm…



 SORULAR: Mali mesuliyete ilişkin mevzuat gereğince de insani
görevler yerine getirilirken hukuki sorunlar yaşamak istemeyen bir
mikrobiyoloji uzmanının yapacağı  tıbbi hatalardan kim sorumlu
olacaktır?



 Mali mesuliyet sigortasının acil servis hizmetlerini de kapsayacak
şekilde başhekimlik tarafından yaptırılması ve maliyetinin
saymanlıkça ödenmesini mümkün müdür?



 Acil servisteki hasta kendisine bir mikrobiyoloji
uzmanının müdahale ettiğini veya servisteki
CPR ile  geri döndürülemeyen hastanın  yakını,
hastasına bir mikrobiyoloji uzmanının müdahale
ettiğini  öğrenir ve şikayet ederse ne olacaktır?

 Gereksiz ve uygunsuz görevlendirmelere karşı
yapılacak itirazlar yine idare ile gereksiz
gerilimler yaşanmasına neden olacaktır.

 Acilden yazılacak order ve reçeteler;
mikrobiyoloji uzmanları medula sisteminde
gözükmediği için , eczanelerden
alınamayacaktır.
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Mikrobiyoloji uzmanlarını

oKan merkezi sorumluluğuna,
oTransfüzyon merkezi sorumluluğuna,
o Merkezi sterilizasyon ünitesi sorumluluğuna,
oEnfeksiyon kontrol komitesi üyeliği  sorumluluğuna,
o Satın alma sorumluluklarına

karşı korumakta mıdır?
Eğer korumuyorsa mikrobiyoloji uzmanları ne yapmalıdır?
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. Hastane kalite performans kriterlerini,

. Tıbbi laboratuvar yönetmeliği kriterlerini,

. Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan
Laboratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Sayıların
Belirlenmesine Dair Yönerge’de belirtilen kriterleri

yerine getirip, çok özel zamanlarını ayırarak  bir de
yayın yapabilen uzmanlara  klinik şefliği olmayan devlet ve
eğitim araştırma hastanelerinde bulunan meslektaşlarımızın
"bilimsel çalışma destek puanını" klinik şefi olması kaydına
bağlamış.
Önceden şeflik  olmadan da alınabilen  %10 ek ödemenin
verilmemesi  bu hastanelerde hak kayıplarının yaşanmasına
neden olmaktadır.
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Kan bankası/Transfüzyon merkezi
sorumluluğu- merkezi sterilizasyon ünitesi
sorumluluğu ve bu konudaki  tecrübe
eksikliği önemli bir sorundur. Eğitim
müfredatlarına  bu konular kapsamlı olarak
eklenmeli, çalışan uzmanlar için öncelikli,
hizmet içi uygulamalı  kurslar düzenlenmeli
ve uzmanlar bu kurslara katılmalıdır.
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…………..özel hastanesinde çalışıyorum. 6 yıl Tıp fakültesi okudum, 10
yıl pratisyen hekimlik yaptıktan sonra, …….TF de Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji ihtisası yaptım. 2008 Nisan ayından bu yana özel bir tıp
merkezinde Mikrobiyoloji laboratuvarında uzman hekim olarak çalışıyorum.
2009 yılında çalıştığım kurum tarafından yerime enfeksiyon hastalıkları uzmanı
alınıp iki yönlü ( poliklinik ve laboratuvar ) yararlanma adına işten çıkarılma
girişiminde bulunuldu, fakat iki hizmeti verecek kişilerin yüksek ücret istemesi
üzerine işten çıkarılmamdan vaz geçildi. Kuruma bir enfeksiyon
hastalıkları uzmanı alındı, o sadece hasta baktı. O günden beri
laboratuvarımda çalışırken , bugün öğlen tıp merkezinin kantinine gittiğimde
müdürümüz " medimagazinde yeni tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği
yayınlanmış, okudun mu? " diye bir cümleyle karşılaştım. Yorumunu
sorduğumda bir şey söylemedi, ama şu anda tetikte bekliyorum. Lütfen bir
şeyler yapalım. Ben …..TF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında
ihtisas yaparken 6 ay enfeksiyon hastalıklarında, 2 ayda acilde rotasyon
yaptım. Şimdi benim hasta bakma yetkim yokken nasıl oluyor da
mikrobiyoloji laboratuvarına resmi rotasyonu olmayanların laboratuvarı
yönetme yetkisi oluyor. Ya bize de hasta bakma yetkisi verilsin
yada enfeksiyon hastalıkları uzmanları eğer laboratuvarda çalışıyorsa hasta
bakamasın. Mikrobiyoloji Uzm.Dr……….
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 ……………..Hastanesinde çalışıyorum.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim
yardımcısıyla anlaşamıyoruz.
Manüpilasyonlar sonucu bana ve birlikte
çalıştığım uzman arkadaşlarıma birer
aylığına il içi geçici görevlendirme
çıkartıldı. Mikrobiyoloji Uzm.Dr……….
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 …….Hastanesinde çalışıyorum. Geçtiğimiz ağustos
ayında hastanemizdeki otomasyon sisteminin başka
bir firmaya geçmesiyle o gün benim yaşadıklarım :

 Barkodsuz gelen kanlar, klinik örnekler, bunların takibi
yapılarak cihazlara verilmesi ,firma eğiticilerinin
sayısının yetersiz olması, ne yapacağımızı
bilemememiz, kültür kayıtlarının yapılamaması, acil
sonuçlarının yetiştirilmesi, yüzlerce hastaya sonuçların
elden verilmesi, hasta ismi okunarak elden verilen
sonuçların yedeklerinin alıkonulması..v.s.

 Ve bütün bunlar olurken yanımda başka  unvanlı bir
uzmanın olmaması, o günü hayatımdaki en kötü 10
gün arasına yerleştirmem ve eve gittiğimde halının
üzerine uzanışım ve uyuyup kalmam...ve birilerinin bu
hazırlara konması….
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Şimdi ben, bir o gün yaşadıklarıma bakıyorum bir
de tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği Madde 18’e ….

Ve

vicdanı olanlara seslenebildiğimi görmek  istiyorum…
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