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Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının
Rutin Laboratuvardaki İşlerinin
İki Önemli Sonucu:

 Kliniğe yansır ve infeksiyon hastalıklarının doğru
tanınmasını ve hastaların iyi takibini sağlar
 Epidemiyolojiye katkıda bulunur

 Kliniğe yansır ve infeksiyon hastalıklarının doğru
tanınmasını ve hastaların iyi takibini sağlar
 Epidemiyolojiye katkıda bulunur



İnfeksiyonların Tanısı

 Hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesiyle ilgili
önerilerde bulunmak
 Laboratuvarda bilimsel temellere dayanan

yöntemlerin kullanılmasını,
 Üretilen test raporlarının; zamanında, doğru

yorumlanmış ve yönlendirici olmasını

 Hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesiyle ilgili
önerilerde bulunmak
 Laboratuvarda bilimsel temellere dayanan

yöntemlerin kullanılmasını,
 Üretilen test raporlarının; zamanında, doğru

yorumlanmış ve yönlendirici olmasını



Laboratuvardaki sorumluluklar-1

 Doğru ve güvenilir test sonucu üretmek,
 Güvenli çalışma ortamı sağlamak,
 Satın alma ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 Test yöntemlerini değerlendirmek
 Örneklerin kabulü ile ilgili ilkeleri belirlemek ve

laboratuvardaki işlemleri izlemek

 Doğru ve güvenilir test sonucu üretmek,
 Güvenli çalışma ortamı sağlamak,
 Satın alma ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 Test yöntemlerini değerlendirmek
 Örneklerin kabulü ile ilgili ilkeleri belirlemek ve

laboratuvardaki işlemleri izlemek
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 Laboratuvarda yapılan testlerle ilgili kalite
kontrollerini yapmak,
 Laboratuvarın işleyişini denetlemek ve hatalarla

ilgili önlemler almak,
 Laboratuvarda uygulanan test yöntemleriyle ilgili

standartlar geliştirmek ve bunları güncellemek,
 Çalışanların görev tanımını yapmak ve eğitmek

Laboratuvardaki sorumluluklar-2

 Laboratuvarda yapılan testlerle ilgili kalite
kontrollerini yapmak,
 Laboratuvarın işleyişini denetlemek ve hatalarla

ilgili önlemler almak,
 Laboratuvarda uygulanan test yöntemleriyle ilgili

standartlar geliştirmek ve bunları güncellemek,
 Çalışanların görev tanımını yapmak ve eğitmek
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 Laboratuvar çalışanları için eğitim programları
düzenlemek,
 Hasta memnuniyetini önemsemek,
 Kayıtların tutulması ve
arşivlenmesini sağlamak,
 LİS’ i yerel ve ulusal
gereklilikleri yerine getir-
ecek şekilde  düzenlemek.

Laboratuvardaki sorumluluklar-3

 Laboratuvar çalışanları için eğitim programları
düzenlemek,
 Hasta memnuniyetini önemsemek,
 Kayıtların tutulması ve
arşivlenmesini sağlamak,
 LİS’ i yerel ve ulusal
gereklilikleri yerine getir-
ecek şekilde  düzenlemek.
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08.00-08.15 10.30 – 11.00
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15.30- 16.00Laboratuvar saatleri12.30- 13.00



Bir Biyokimya Uzmanının İfadesi

“ Benim yokluğuma laboratuvar 1 ay dayanır,
mikrobiyoloğun yokluğuna ise en fazla 1 gün”.

“ Benim yokluğuma laboratuvar 1 ay dayanır,
mikrobiyoloğun yokluğuna ise en fazla 1 gün”.



Çalışılan kurumun niteliği ve mikrobiyoloji
uzmanının ilgi alanlarına göre değişebilir.

Laboratuvar dışı sorumluluklar

Çalışılan kurumun niteliği ve mikrobiyoloji
uzmanının ilgi alanlarına göre değişebilir.
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Laboratuvar dışı sorumluluklar
1- Kliniklerle İlgili

 Konsültasyon; bunun için toplantılar ve diğer
iletişim yolları da kullanılmalıdır
( Tele- mikrobiyoloji, kıtalararası konsültasyon)
Örnek alınışı ile ilgili hasta başı pratik eğitim
 Test sonuçlarının yorumu,

 Konsültasyon; bunun için toplantılar ve diğer
iletişim yolları da kullanılmalıdır
( Tele- mikrobiyoloji, kıtalararası konsültasyon)
Örnek alınışı ile ilgili hasta başı pratik eğitim
 Test sonuçlarının yorumu,
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Örneklerin alınışı
Mikrobiyoloji uzmanı

örnek almayı en iyi
bilen kişidir
 Hastane personelini

bu konuda eğitme
sorumluluğu vardır
 Örnek reddetme

nedenleri sürekli
izlenmeli ve hatalar
eğitimle önlenmelidir

Mikrobiyoloji uzmanı
örnek almayı en iyi
bilen kişidir
 Hastane personelini

bu konuda eğitme
sorumluluğu vardır
 Örnek reddetme

nedenleri sürekli
izlenmeli ve hatalar
eğitimle önlenmelidir
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Sorumluluk Nerde Başlar? Nerde Biter
HASTA Test seçim Örnek Alınması

Analiz Öncesi

Örneklerin İletilmesi

Laboratuvar Analizi

Rapor HazırlamaRapor Transferi

Sonuçların yorumu Analiz Sonrası



 Kurum içindeki laboratuvarların koordinasyonu,
 Komite/komisyon görevler; İKK (infeksiyon

kontrol), AKK (antibiyotik kontrol), TK
(transfüzyon), SDK (sterilizasyon-dezenfeksiyon),
KKK (kalite koordinasyon), SK (satın alma)
 LİS ve HİS uygulamalarına katkıda bulunmak,
 Prosedür, politika ve rehberlerin geliştirilmesini

sağlamak,

Laboratuvar dışı sorumluluklar
2- İdari

 Kurum içindeki laboratuvarların koordinasyonu,
 Komite/komisyon görevler; İKK (infeksiyon

kontrol), AKK (antibiyotik kontrol), TK
(transfüzyon), SDK (sterilizasyon-dezenfeksiyon),
KKK (kalite koordinasyon), SK (satın alma)
 LİS ve HİS uygulamalarına katkıda bulunmak,
 Prosedür, politika ve rehberlerin geliştirilmesini

sağlamak,
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Komitelerdeki Görevler- İKK
 Salgın yönetimi
 Epidemiyolojik veriler için ek testlerin yapılması
 İnfeksiyon sürveyansı
 Yeni mikroorganizmalar veya direnç paternleriyle ilgili

bilgi

 Salgın yönetimi
 Epidemiyolojik veriler için ek testlerin yapılması
 İnfeksiyon sürveyansı
 Yeni mikroorganizmalar veya direnç paternleriyle ilgili

bilgi



Komitelerdeki Görevler-AKK
 Antibiyotik kullanım politikalarına yön vermek
 Sonuçları yorumlamak
 Sağlık çalışanlarının eğitimine katkı
 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı mutlaka İKK ve AKK

üyesi olmalıdır
 Periyodik raporlarla Hİ etkenleri ve direnç profilleri

bildirilmeli

 Antibiyotik kullanım politikalarına yön vermek
 Sonuçları yorumlamak
 Sağlık çalışanlarının eğitimine katkı
 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı mutlaka İKK ve AKK

üyesi olmalıdır
 Periyodik raporlarla Hİ etkenleri ve direnç profilleri

bildirilmeli



AKK



Standartlar ve Rehberler

“Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler İçin
Başvuru Rehberi Geliştirilmesi Çalıştayı 2. turu” 14-15 Haziran, Ankara



 Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları düzenlemek
 Hastane yöneticilerine ve sağlıkla ilgili otoritelere,

klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında maliyet etkin
bir hizmeti optimize etmek için katkı sağlamak.
 Rektörlük, Dekanlık, Başhekimlik, Enstitü

Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı
Başkanlığı, Eğitim Hastanesinde Şeflik ve bunların
yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmak

Laboratuvar dışı sorumluluklar
2- İdari

 Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları düzenlemek
 Hastane yöneticilerine ve sağlıkla ilgili otoritelere,

klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında maliyet etkin
bir hizmeti optimize etmek için katkı sağlamak.
 Rektörlük, Dekanlık, Başhekimlik, Enstitü

Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı
Başkanlığı, Eğitim Hastanesinde Şeflik ve bunların
yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmak
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İdari
 Laboratuvar yönetimi
 Kurumdaki diğer

yönetsel işler
Müdürlük
 Başhekimlik
 Dekanlık
 Koordinatörlük
 Rektörlük

 Ulusal ve uluslar arası
sağlık örgütleri

 Laboratuvar yönetimi
 Kurumdaki diğer

yönetsel işler
Müdürlük
 Başhekimlik
 Dekanlık
 Koordinatörlük
 Rektörlük

 Ulusal ve uluslar arası
sağlık örgütleri



 Editörlük,
 Çok merkezli çalışmalar düzenlemek (strep- Türkiye),
 Sanayi ile işbirliği, AR-GE çalışmaları (KOSGEP)
 Aşı ve immunglobulinler gibi biyolojik ürünlerin üretim

ve güvenilirlik testlerine  katılmak.
Gıda, tarım, veya sanayi ürünlerinin mikrobiyolojik

testleri ve analizlerini yapmak,
 Araştırma projeleri yürütmek (DPT, TÜBİTAK)

Laboratuvar dışı sorumluluklar
3- Akademik-Araştırma

 Editörlük,
 Çok merkezli çalışmalar düzenlemek (strep- Türkiye),
 Sanayi ile işbirliği, AR-GE çalışmaları (KOSGEP)
 Aşı ve immunglobulinler gibi biyolojik ürünlerin üretim

ve güvenilirlik testlerine  katılmak.
Gıda, tarım, veya sanayi ürünlerinin mikrobiyolojik

testleri ve analizlerini yapmak,
 Araştırma projeleri yürütmek (DPT, TÜBİTAK)
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Kl. Mikrobiyoloji- Sanayi İşbirliği

Pazarlama

Yatırım

25

Pazarlama

Üretim

Araştırma



 Uzmanlık alanıyla ilgili eğitim programları için
öneriler oluşturmak ve uygulamak
 Lisans eğitimi ( tıp fakültelerinde çalışanlar için)
 Lisansüstü eğitim,
 Seminer ve konferans gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek ve sunum yapmak

Laboratuvar dışı sorumluluklar
4- Eğitim

 Uzmanlık alanıyla ilgili eğitim programları için
öneriler oluşturmak ve uygulamak
 Lisans eğitimi ( tıp fakültelerinde çalışanlar için)
 Lisansüstü eğitim,
 Seminer ve konferans gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek ve sunum yapmak
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Lisans
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Sürekli Mesleki
Eğitim



 Uzmanlık Derneğinin çalışmalarına katılmak,
 Sivil Toplum Kuruluşlarına danışmanlık yapmak
 Yeterlilik sınavlarının gerçekleştirilmesine katkı

sağlamak,
 Uzmanlık alanının geleceği ile ilgili yasal

düzenlemelere katkıda bulunmak

Laboratuvar dışı sorumluluklar
4- Eğitim

 Uzmanlık Derneğinin çalışmalarına katılmak,
 Sivil Toplum Kuruluşlarına danışmanlık yapmak
 Yeterlilik sınavlarının gerçekleştirilmesine katkı

sağlamak,
 Uzmanlık alanının geleceği ile ilgili yasal

düzenlemelere katkıda bulunmak
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 3.1. Eğitim

 e) Klinik Mikrobiyoloji alanında araştırma görevlilerinin/asistanların daha
iyi yetişebilmesi ve uzmanların bilgi ve becerilerinin artırılması için ülke
çapında sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim kapsamında bilimsel
etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek, desteklemek.

 f) Klinik Mikrobiyoloji alanındaki yardımcı elemanların
(teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve sürekli olması
konusunda faaliyetlerde bulunmak.



 g) Klinik Mikrobiyoloji alanı ile ilgili bilimsel toplantılar (kongre,
sempozyum, panel, seminer, kurs, çalıştay vb) düzenlemek, bilimsel
yayınlar (kitap, dergi, elektronik yayın vb) yapmak.



 h) Klinik Mikrobiyoloji alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi,
uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

 3.1. Eğitim

 e) Klinik Mikrobiyoloji alanında araştırma görevlilerinin/asistanların daha
iyi yetişebilmesi ve uzmanların bilgi ve becerilerinin artırılması için ülke
çapında sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişim kapsamında bilimsel
etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek, desteklemek.

 f) Klinik Mikrobiyoloji alanındaki yardımcı elemanların
(teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve sürekli olması
konusunda faaliyetlerde bulunmak.



 g) Klinik Mikrobiyoloji alanı ile ilgili bilimsel toplantılar (kongre,
sempozyum, panel, seminer, kurs, çalıştay vb) düzenlemek, bilimsel
yayınlar (kitap, dergi, elektronik yayın vb) yapmak.



 h) Klinik Mikrobiyoloji alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi,
uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,
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25 Mayıs 2010 KLİMUD’un 1. kuruluş yılında dernek
başkanımız Sayın Prof. Dr. Güner SÖYLETİR’in 1
yıllık faaliyetleri özetleyen yazısından sonra;

“  Derneğimizin henüz çok genç olduğunu ve dernek
yönetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerin bir
şeyler üretebilmek için çok gayretli, istekli ve hevesli
olduklarını sevinerek izliyorum “

“  Sadece genç bir derneğin daha verimli çalışması için
sarfedilmiş bir çaba olarak  “

25 Mayıs 2010 KLİMUD’un 1. kuruluş yılında dernek
başkanımız Sayın Prof. Dr. Güner SÖYLETİR’in 1
yıllık faaliyetleri özetleyen yazısından sonra;

“  Derneğimizin henüz çok genç olduğunu ve dernek
yönetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerin bir
şeyler üretebilmek için çok gayretli, istekli ve hevesli
olduklarını sevinerek izliyorum “

“  Sadece genç bir derneğin daha verimli çalışması için
sarfedilmiş bir çaba olarak  “
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SONUÇ

 Tıp öğrencisi
 Uzmanlık öğrencisi
 Sağlık personeli
Meslektaşlar
 Laboratuvar

personelinin
 Toplum

 Tıp öğrencisi
 Uzmanlık öğrencisi
 Sağlık personeli
Meslektaşlar
 Laboratuvar

personelinin
 Toplum
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