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• Dr Ali, Tıp Fakültesi’nden başarı ile mezun olmuş ve TUS ile
istediğin bölüm olan Tıbbi Mikrobiyoloji asistanlığına başlamıştır.

• Klinikte istifalar ve eleman eksikliği nedeniyle nöbet
tutulamamaktadır.

• Dr. Ali’nin gelmesiyle asistan sayısı yeterli olunca 24 saat kesintisiz
hizmet vermek mümkün olacaktır.

• Otomatize kan kültür sistemleri, identifikasyon aletleri ve her türlü
teknik donanımı olan bu klinikte çalışmak Dr. Ali’yi mutlu etmiştir.

• Dr. Ali hızla rutin işleyişin içine alınmıştır.
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• Klinisyenler, nöbet sistemine geçilmesi ile birlikte hastalarına daha
erken sonuç alabildikleri ve örneklerini 24 saat gönderebildikleri için
memnundurlar.

• Mikrobiyologlar da sonunda nöbet düzenine geçebilmek ve
görevlerini eksiksiz yerine getirmekten memnundurlar
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4 ay sonra

• Dr. Ali’nin rutin ve nöbetlerle geçen günlerinin 4. ayında aşırı
halsizlik ve yorgunluk başlar.

• Akşamları ateşi yükselir ve eklem ağrıları olur.



TANI

Bruselloz!!



İyi laboratuvar yönetiminin
kilit unsurları

Laboratuvar güvenliğiLaboratuvar güvenliği



İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?

Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların ve
kazaların önlenmesinde;
Laboratuvardaki potansiyel tehlikeleri
tanıyan ve kontrol altına alınması hakkında
bilgi sahibi olan

“güvenlik bilincine sahip”
personel kilit önem taşır
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İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?

Güvenlik önlemleri eğitimi, yeni çalışanların
laboratuvarla tanışma süreçlerinin temel bir
parçası olmalıdır.
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Dr. Ali tezi için gece gündüz uğraşmış kapsamlı bir proje yazmıştır.
Bu proje hem moleküler hem de konvansiyonel yöntemleri kapsayan
yüksek bütçeli bir proje olmuştur.
Asistanlık süresinin ortalarına doğru, proje kabul olunca dönem dönem
hastanelerinde ürettikleri vankomisine dirençli enterokokları -20°
dondurucuda stoklamaya başlamıştır.
Projeden almış olduğu kitlerin temel malzemelerini de özenle
firmanın önerileri doğrultusunda dondurucuya yerleştirmiştir.
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Gerek Hastane Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı önlemlerden gerekse
klinisyenlerin dikkatli çalışmalarıyla VRE çok nadir üremeye
başlamıştır.

Süre geçiyor ancak hedeflediği örnek sayısına ulaşamazsa diye
Dr. Ali heyecanlanmıştır.

Bir yandan rotasyonlarını da tamamlarken kökenlerini de toparlamayı
başarır. Hızla çalışacak ve asistanlığı süresinin sonuna ucu ucuna
tezini yetiştirebilecektir.
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Stoklarını açmak için -20° dondurucuya gittiğinde altından
sular akmakta olduğunu ve buzların erimiş olduğunu görür…

Kökenler canlanmaz, kitler bozulmuştur…..
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İyi laboratuvar yönetiminin
kilit unsurları

Ekipman yönetimiEkipman yönetimi



Rutin günlük, haftalık ve aylık bakımlar
ekipmanı kullanan laboratuvar personeli
tarafından yürütülmelidir.

Rutin bakım;
bozulmayı önlemeye yardımcı olur
ekipmanın çalışma ömrünü uzatır
laboratuvar personelinin yaralanma/
enfeksiyon kapma riskini azaltır
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XXX gribi salgını olacağı açıklanmıştır.

Donanımlı bir klinik olarak viral transport besiyerleri, laboratuvarda
kullanılmakta olan teknik alt yapıyla uyumlu tanı kitleri oldukça yüksek
maliyetli olduğu için gerekçe yazılarak, Başhehimlik aracılığıyla
alınmıştır.

Transport besiyerleri örnek toplama merkezindeki teknisyene, kitler de
moleküler laboratuvarına teslim edilmiştir
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Ortamda bir panik havası vardır. Kliniklerden beşer onar transport
besiyeri istekleri başlamıştır. Hızla tükenen trasport besiyerleri grip
salgını başladığında ulaşılamaz olmuştur!

Acil satın alım istense de geç kalınmış hastalar başka merkezlere
başvurmuştur.
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İyi laboratuvar yönetiminin
kilit unsurları

Stok yönetimiStok yönetimi



İyi laboratuvar stoğu yönetimi;
besiyerleri, reajenler ve sarf malzemelerinin

daima hazır bulunmasını
ve

kaliteli olmasını sağlamak açısından son
derece önemlidir.
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İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?
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alınmasını, depolanmasını ve çıkışını
kaydetmek üzere bir stok kayıt sistemi
oluşturulup kullanılmalıdır.
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İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?

Malzemenin her zaman kullanım için yeterli
miktarda bulunmasını sağlamak üzere, bir
personele sarf malzemelerinin stok
yönetimi sorumluluğu verilmelidir
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• Göğüs Yoğun Bakım’da yatan hastanın klinik tablosu kötüleşmiştir.

• Yoğun Bakım sorumlusu hastadan transtrakeal örnek alıp acilen
Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na göndermiş ve telefon açarak
sorumlu hekime hastanın kliniği hakkında detaylı bilgi vermiştir.

• Laboratuvara gelen örnekten preparat yapılmış ve Gram boyası ile
görülen Gram negatif basiller Yoğun Bakım sorumlusuna iletilmiştir.
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• Klinisyen, son beş yıldır Tıbbi Mikrobiyoloji AD’nın düzenli olarak
bastırdığı ‘Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Dağılımı’ el
kitabından, kendi servisleriyle ilgili veriye dayanarak Gram negatif
bakterilere etkin bir antibiyotik tercihini yapmıştır

• Hasta kısa sürede düzelmiştir!
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İyi laboratuvar yönetiminin
kilit unsurları

Veri yönetimiVeri yönetimi



İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?

• Her laboratuvarın işinin can alıcı bir
parçası; test edilen tüm örneklere dair
ayrıntıları, testlerin sonuçlarını kaydetmek
ve sonuçları raporlamaktır.
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İyi Laboratuvar yönetimi neden gereklidir?

İyi bir laboratuvar;
• elde ettiği sonuçları analiz eder
• ve
• sonuçları düzenli raporlar şeklinde özetler
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İyi laboratuvar yönetiminin
kilit unsurları

Kalite güvencesi ve kalite kontrol

(Kalite yönetimi)

Kalite güvencesi ve kalite kontrol

(Kalite yönetimi)


