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Üst Üriner Sistem
Böbrekler
Renal pelvis
Üreterler

Alt Üriner Sistem

Mesane

Üretra
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Erkek ve kadın üriner sistemleri -üretra uzunluğu hariç –benzerdir.



ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

• Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

• Üst üriner sistem enfeksiyonları sıklıkla asendan
yollarla mesaneden kaynaklanmaktadır.

– Ürogenital anomali
– Nörojenik fonksiyon bozuklukları
– Gebelikte uterusun mesaneye basısı

– Septisemili hastalarda bakterilerin hematojen
yayılımı (nadir)
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

En sık komplikasyonlar
• Renal pelvis enfeksiyonu (pyelit)
• Böbrek enfeksiyonu (pyelonefrit)



ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

ERİŞKİN HASTA
• Hastaneden kazanılan enfeksiyonlar arasında ön

sırayı almaktadır (%40).

• Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarının en
sık sebebi kateterizasyondur.
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

ÇOCUK HASTA
• Tüm çocukluk çağı boyunca en sık görülen

bakteriyel enfeksiyondur.

• Enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen febril
infantların %5’inde sebep üriner sistem
enfeksiyonu olabilir.
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA
KONAĞA AİT FAKTÖRLER

• Cinsiyet
• Yaş
• Gebelik
• Eşlik eden hastalıklar  (DM,..)
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CİNSİYET

Kadınlar erkeklere oranla daha duyarlı
• Üretra kısa
• Cinsel aktif olmak
• Yaşlı kadında uterin prolapsus

• Yaşlı erkekte prostat büyümesi

Kadınlar erkeklere oranla daha duyarlı
• Üretra kısa
• Cinsel aktif olmak
• Yaşlı kadında uterin prolapsus

• Yaşlı erkekte prostat büyümesi



YAŞ

• Üriner sistem enfeksiyonları çocuklarda
morbiditenin önemli bir sebebidir.

• İlk 6 ayda sünnetsiz erkek çocukları kızlara
oranla daha duyarlı

• Enfeksiyonların çoğu konjenital anomali ile
ilişkili

• Okul çağında kızlarda prevalans
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1.Incidence rate of first-time symptomatic urinary tract
infection in children under 6 years of age.Marild S,Iodal
U.Acta Pediatr 1998 May;87(5):549-52.
2.Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic
Microbiology 6th ed



GEBELİK

• Gebeliğin 8. haftasında renal pelvis ve üreterler
dilate olmaya başlar.

• Mesane yer değiştirir (süperior anterior)
• Büyüyen uterus
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• Büyüyen uterus

Mekanik baskı

Hidroüreter
Hidronefroz

Schnarr J, Smaill F.Asymptomatic bacteriuria and syptomatic urinary
tract infections in pregnancy. Eur J  Clin Invest 2008; 38 (S2):50-57.



ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA
KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

• Üst üriner sistem enfeksiyonlarında temel belirti
– ateş
– yan ağrısı

• Acil idrara çıkma
• Sık idrara çıkma
• Dizüri

• Suprapubik hassasiyet olabilir
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Alt Üriner Sistem
enfeksiyonlarının belirtisi



ÜRİNER SİSTEMDE FLORA VAR MI?



ÜRİNER SİSTEMDE FLORA VAR MI?

• Üretral mukoza hariç üriner sistemde bakteri
bulunmamaktadır.

• Üretranın distal 1/3’lük bölümünde normal
flora elemanları bulunabilmektedir.
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KOMMENSAL FLORA

/β hemolitik streptokoklar
Bacillus spp.
Koagülaz negatif stafilokoklar
Difteroidler
Lactobacillus spp.
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POTANSİYEL PATOJENLER

Escherichia coli
Enterococcus spp.
Diğer gram (-) basiller
Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus saphrophyticus
Corynebacterium urealyticum
Candida spp.
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ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ
TANISINDA ALTIN STANDART

İDRAR KÜLTÜRÜ
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DOĞRU TANI

DOĞRU ÖRNEK

GEREKSİZ HOSPİTALİZASYONUN ÖNLENMESİ

UYGUN TEDAVİ



Tambyah MA, Knasinski V,MakiDG. Infect Control Hosp Epidemiol
2002;23:27-31

Kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonlarında
maliyet hasta başına 356 sterlin,
laboratuarın bu maliyet içerisindeki yeri 20
sterlin



TANI KOYMA SİKLUSUNUN FAZLARI

PREANALİTİK FAZ
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PREANALİTİK FAZ

• Klinisyen hastada bir enfeksiyon varlığından
şüphe eder.

• Uygun örnek/örnekler alınır
• Örnek kaplarının üzerine barkod yapıştırılır.
• Laboratuvar formu doldurulur ve/veya

otomasyon sistemi
• Örneğin laboratuvara kabülü
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ÖRNEK ALIMI ve TRANSPORTU



ÖRNEK ALIMI ve TRANSPORTU

İyi örnek alımının temel prensibi
• Enfeksiyon alanının etrafında veya ciltte veya

enfeksiyon alanının komşuluğundaki müköz
membranlarında kolonize olan bakterilerin
alınmasından kaçınmaktır.

• Örnek enfeksiyon alanını temsil etmelidir
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ERİŞKİN HASTADAN İDRAR
ÖRNEĞİNİ NASIL ALMALIYIZ?



• Orta akım idrarı*
• Kateter ile idrar örneği alımı

– tek kullanımlık (I&O)
– foley kateter

• Suprapubik aspirasyon yöntemiyle alınan idrar
• Sistoskopi veya diğer cerrahi işlemler sırasında

alınan idrar
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Yatalak yaşlı erkek hastada
kullanılabilen eksternal idrar toplama
aletleri



ORTA AKIM İDRARININ GEREKLİ
OLMADIĞI ETKENLER

• Neisseriae gonorrhoeae
• Chlamydia trachomatis
• Trichomonas vaginalis
• Viral etkenler

• Neisseriae gonorrhoeae
• Chlamydia trachomatis
• Trichomonas vaginalis
• Viral etkenler



KADIN HASTA NASIL İDRAR
VEREBİLİR?



PERİÜRETRAL ALAN ve PERİNE
TEMİZLİĞİ YAPALIM MI?



• 242 kadın hasta
Üç grup
• 1. grup (n:77): temiz bir kaba idrar yapılmış, temizlik

yapılmamış, orta akım idrarı alınmamış
• 2.grup (n:84): temizlik yapılarak orta akım idrarı alınmış
• 3.grup (n:81): temizlik yapılarak orta akım örneği alınmış

+ vajinal tampon
– SONUÇ: Kontaminasyon oranları benzer bulunmuş:

%29, %32,%31
– İdrar yolu enfeksiyonu bulunan genç, kadın, poliklinik

hastalarında temizlikle beraber alınan orta akım
idrarının kontaminasyonu engellemediği sonucuna
varılmıştır.
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Lifshis E, Kramer L. Outpatient Urine Culture:Does
Collection Technique Matter? Arch Intern Med.
2000;160:2537-2540.





Temizlik yapılarak alınan orta akım idrar örneği
tekniği
• Açıklaması zaman alıcı
• Hastalar tarafından çoğu zaman doğru

uygulanamıyor.
• Hastanın kafası karışabiliyor.
• Bazı çalışmalara göre kontaminasyonu

engellemiyor.
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YAPILACAK İSE NASIL?



• Temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır.
• Labiumlar ayrılır.
• Sabunlu su ile ıslatılmış iki/üç gazlı bez ile

silinir.
• Steril salin veya su ile yıkanır.
• İlk birkaç mililitrelik idrar tuvalete yapılır

(üretradaki bakteriler mekanik olarak
uzaklaştırılır).

• Gelen idrar geniş ağızlı steril kaba alınır, ağzı
sıkıca kapatılır.
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ERKEK HASTA NASIL İDRAR
VEREBİLİR?



• Basit bir temizlik işlemi yeterlidir.
• Sabunlu su kullanmaya bile gerek

olmayabiliyor.



• 254 erkek hasta
• İlk ve orta akım olacak şekilde çift idrar örneği alınmış
• Meatal temizlik, orta akım idrar alımı, sünnetli olma

durumunun idrar kültürünü etkileyip etkilemediği
incelenmiş

• Olguların yarısı idrar vermeden önce povidon-iyot ile
meatal temizlik yapmışlar

• Meatal temizlik yapanlar ile yapmayanlar, sünnetli
olanlar ile olmayanlar arasında bakteriüri ve
kontaminasyon açısından herhangi bir fark tespit
edilmemiş

• Erkeklerden rutin idrar kültürü alınması sırasında
temizlik yapılarak orta akım idrar alınmasının gerekli
olmadığı vurgulanmıştır.
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Lipsky BA, Inui TS, Plorde JJ, Berger RE. Is the clean-catch
midstream void procedure necessary for obtaining urine culture
specimens from men. AmJMed. 1984 Feb;76 (2):257-262.



ÇOCUK HASTA NASIL İDRAR
VEREBİLİR?



• İdrar torbası
• Suprapubik aspirasyon
• Transüretral kateterizasyon
• Orta akım idrarı
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İDRAR TORBALARI

• Noninvaziv bir yöntem
• Ebeveynler ve doktorlar için tercih nedeni
• Yenidoğan ve infantlarda sık kullanılıyor
• Mümkünse idrar kültürü için bu yöntem tercih

edilmemelidir.
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İDRAR TORBALARI

• Kontaminasyon riski yüksek (%43.9*, %62.8**)
• Bu yöntemle uygun örnek alınabilmesi için

– perinenin uygun temizliği
– yıkanma ve kurutulma işlemlerinin yapılması

gerekmektedir.

• Kontaminasyon riski yüksek (%43.9*, %62.8**)
• Bu yöntemle uygun örnek alınabilmesi için

– perinenin uygun temizliği
– yıkanma ve kurutulma işlemlerinin yapılması

gerekmektedir.

1.*Karacan C, Erkek N, Senel S et al. Evaluation
of Urine Collection Methods for the Diagnosis of
Urinary Tract Infection in Children. Med Princ
Pract. 2010;19:188–191.
2.**Al-Orifi F, MacGilivray D, Tange S et al.
Urineculture from bagspecimens in
youngchildren: Are the risks too high? J Pediatr.
2000;137(2):221-226.



İDRAR TORBALARI

• İdrar yapıldıktan hemen sonra torba
çıkarılmalıdır.

İdrar torbası ciltten ayrılırsa
Torbadan dışarıya idrar kaçağı oluşmuşsa
Dışkı kontaminasyonu tespit edilirse

Prosedürün
tekrarlanması
uygundur
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İDRAR TORBALARI

Amerikan Pediatrik Alt komitesi
(American Academy of Pediatrics Subcommittee)
Eğer üriner sistem enfeksiyonundan

şüpheleniliyorsa, aşağıda belirtilen kriterler
varlığında invaziv yöntemlerle örnek alınmalıdır

– Lökosit esteraz veya nitrit test pozitifliği
– Bir alanda 5’den fazla lökosit varlığı
– Gram boyamada bakteri görülmesi
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İDRAR TORBALARI

Amerikan Pediatrik Alt komitesi

• 2ay-2 yaş arasında olup açıklanamayan ateşi
olan çocuklar

• Acil antimikrobiyal tedavi başlanması gerekli
olmayan  çocuklarda idrar tahlili için kabul
edilebilir örneği oluşturmaktadır.

• İnfant veya küçük bir çocuğa antibiyotik idrar
torbasından alınan sonuçlara göre
başlanmamalıdır.
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ORTA AKIM İDRARI
• Noninvaziv
• Kolay
• Küçük çocuklarda uygulanması zor
• Tuvalet eğitimi almış çocuklardan alınabilir
• >2 yaş çocuk
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ORTA AKIM İDRARI

• İdrar alımından önce perinenin sabun ile
temizlenmesi kontaminasyon riskini
azaltmaktadır.

350 çocuk hasta
• n:179 temizlik yapılan grup kontaminasyon

oranı %7.8
• n: 171 temizlik yapılmayan grup kontaminasyon

oranı %23.9
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Vaillancourt S, Gillivray D, Zhang X et al. To Clean or Not to Clean: Effect on
Contamination Rates in Midstream Urine Collections in Toilet-Trained Children.
Pediatrics 2007;119;e1288:-1293.



ORTA AKIM İDRARI
İdrar örneğinin alımında aşağıdaki teknikler

önerilmektedir:
Kızlar için
• labialar ayrılmalıdır
• perine sabunlu su ile iki üç kez temizlenmelidir
Erkekler için
• meatus aynı yollarla temizlenmeli
• Sünnetsiz çocuklarda temizlik yapılmadan önce cilt

geriye doğru çekilmeli

• Çocuk tuvalete idrarını yapmaya başlar, orta akım idrarı
steril bir kaba alınır.
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• 60 sünnetli infantta (1-21 hafta) orta akım
idrarının güvenilirliği incelenmiş

• Meatal temizlik yapıldıktan sonra orta akım
idrarı alınmış

• Mesane dolduktan sonra SPA yöntemiyle de
idrar alınmış

• İki yönteme ait kültür sonuçları benzer
bulunmuş

• Sünnetli erkek infantlarda orta akım idrarının
SPA ile alınan idrar kadar güvenli olduğu
sonucuna varılmış
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Amir J, Ginzburg M, Straussberg R, Varsano I. The
reliability of midstream urine culture from circumcised
male infants. Am J Dis Child. 1993 Sep; 147(9):969-970.



SUPRAPUBİK ASPİRASYON

• İnfant ve küçük çocuklarda en güvenli yöntem
• Genellikle 2 yaşından küçük çocuklara

uygulanmaktadır.
• İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında altın

standart yöntemdir.
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uygulanmaktadır.
• İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında altın

standart yöntemdir.



Adapted from: King, C, Henreting, FM. Pocket Atlas of
Pediatric Emergency Procedures, Lippincott Williams and
Wilkins, Philadelphia 2000.



TRANSÜRETRAL MESANE
KATETERİZASYONU

• Tuvalet eğitimi almamış çocuklarda idrar örneği
almanın güvenli yöntemi

• 2 yaşından küçük çocuklarda
• Sünnet olmamış erkek çocuklarda
• 6 aydan küçük infantlar
• Üretranın iyi görülemeyip birden çok sefer
kateter takılmaya çalışıldığı durumlarda

• Tuvalet eğitimi almamış çocuklarda idrar örneği
almanın güvenli yöntemi

• 2 yaşından küçük çocuklarda
• Sünnet olmamış erkek çocuklarda
• 6 aydan küçük infantlar
• Üretranın iyi görülemeyip birden çok sefer
kateter takılmaya çalışıldığı durumlarda

%15 oranında
kontaminasyon
riski mevcut



Adapted from King, C, Henreting, FM. Pocket Atlas of
Pediatric Emergency Procedures, Lippincott Williams
and Wilkins, Philadelphia 2000.

Kız çocukta transüretral
kateterizasyon

Erkek çocukta transüretral
kateterizasyon





ÖRNEK ENFEKSİYON BÖLGESİNDEN
ALINMALI, KOMŞU DOKU, ORGAN

veya SEKRESYONLARLA
KONTAMİNASYON MİNİMUM

OLMALIDIR

ÖRNEK ENFEKSİYON BÖLGESİNDEN
ALINMALI, KOMŞU DOKU, ORGAN

veya SEKRESYONLARLA
KONTAMİNASYON MİNİMUM

OLMALIDIR



ÖRNEK KALİTESİ MİKROBİYOLOJİK
İNCELEME İÇİN ÖNEMLİDİR

Genellikle sabah yapılan ve orta akım
yöntemiyle alınmış örnekler
mikrobiyolojik inceleme için

uygundur.
24 saatlik biriktirilmiş idrar, kültür

için uygun değildir.

Genellikle sabah yapılan ve orta akım
yöntemiyle alınmış örnekler
mikrobiyolojik inceleme için

uygundur.
24 saatlik biriktirilmiş idrar, kültür

için uygun değildir.



ÖRNEĞİN ALINMASINDA UYGUN
KAPLAR KULLANILMALIDIR

Ağzı geniş, vidalı kapaklı
Kırılmaya dayanıklı,plastik

Steril kaplar





Vakumlu İdrar toplama kiti



Foley kateterden idrar örneğinin alınması  için kullanılabilen adaptör



ÖRNEĞİN ÜZERİNDE MUTLAKA
BARKOD BULUNMALIDIR

Etiket bilgileri idrar kabının üzerine
yapıştırılmış olmalıdır, kapağa

yapıştırılmamalıdır.



ÖRNEK MİKTARI YETERLİ OLMALIDIR

• 5-10 mL idrar yeterlidir



ÖRNEK LABORATUVARA MÜMKÜN
OLDUĞUNCA ÇABUK
ULAŞTIRILMALIDIR

ÖRNEK LABORATUVARA MÜMKÜN
OLDUĞUNCA ÇABUK
ULAŞTIRILMALIDIR

2 SAAT İÇERİSİNDE



KÜLTÜR MÜMKÜNSE ANTİBİYOTİK
TEDAVİSİNE BAŞLANMADAN ÖNCE

ALINMALIDIR

KÜLTÜR MÜMKÜNSE ANTİBİYOTİK
TEDAVİSİNE BAŞLANMADAN ÖNCE

ALINMALIDIR



ÖRNEK TRANSPORTU



ÖRNEK TRANSPORTU

ASIL AMACI
• Örneğin mümkün olduğuna orjinal durumuna

yakın bir şekilde korunarak laboratuvara
ulaştırılmasıdır.

örnek nereden gelirse gelsin
poliklinik
klinik
başka bir laboratuvardan

ASIL AMACI
• Örneğin mümkün olduğuna orjinal durumuna

yakın bir şekilde korunarak laboratuvara
ulaştırılmasıdır.

örnek nereden gelirse gelsin
poliklinik
klinik
başka bir laboratuvardan



ÖRNEK TRANSPORTU

• Hastane içerisinde örnek en geç 2saat içerisinde
laboratuvara ulaştırılmalıdır.

• İdrar örneklerinin kültürü yapılana kadar en
fazla 24 saate kadar buzdolabında bekletilebilir.

• Alternatif olarak Borik asit içeren idrar transport
sistemleri özellikle hızlı transportu
gerçekleştirilemeyen örneklerde tercih edilebilir.

• Hastane içerisinde örnek en geç 2saat içerisinde
laboratuvara ulaştırılmalıdır.

• İdrar örneklerinin kültürü yapılana kadar en
fazla 24 saate kadar buzdolabında bekletilebilir.

• Alternatif olarak Borik asit içeren idrar transport
sistemleri özellikle hızlı transportu
gerçekleştirilemeyen örneklerde tercih edilebilir.



ÖRNEK REDDETME KRİTERLERİ



ÖRNEK REDDETME KRİTERLERİ

• Steril olmayan kap içerisinde gönderilmiş örnek
• Yetersiz örnek miktarı
• Orta akım yöntemiyle alınan idrardan anerobik

kültürün istenmiş olması
• 24 saatten daha uzun süre buzdolabında

bekleyen örnekler (içinde koruyucu yoksa)
• Kabın dışına taşmış örnekler

• Steril olmayan kap içerisinde gönderilmiş örnek
• Yetersiz örnek miktarı
• Orta akım yöntemiyle alınan idrardan anerobik

kültürün istenmiş olması
• 24 saatten daha uzun süre buzdolabında

bekleyen örnekler (içinde koruyucu yoksa)
• Kabın dışına taşmış örnekler



ÖRNEK REDDETME KRİTERLERİ

• Hasta bilgilerinin uyumsuz olması
• Laboratuavara gelen örneğin üzerinde barkod

bulunmaması
• Foley kateter ucu
• Kateter torbasından alınan idrar
• 24 saatlik idrar
• Aynı gün içerisinde birden fazla kültür

istenmesi

• Hasta bilgilerinin uyumsuz olması
• Laboratuavara gelen örneğin üzerinde barkod

bulunmaması
• Foley kateter ucu
• Kateter torbasından alınan idrar
• 24 saatlik idrar
• Aynı gün içerisinde birden fazla kültür

istenmesi



GERÇEK HAYAT



BÜTF ADANA HASTANESİ MERKEZ
LABORATUVARI

• Yatan hastadan alınan idrar örneklerinin
laboratuvara vaktinde ulaştırılamaması

• Bu durum özellikle barkod kaynaklı
• Gazlı bez idrar kabına atılabiliyor
• Kateter kültürü gelebiliyor
• Pnömotik sistem kullanılmıyor
• İdrar verme yöntemi bir kişi tarafından

anlatılıyor

• Yatan hastadan alınan idrar örneklerinin
laboratuvara vaktinde ulaştırılamaması

• Bu durum özellikle barkod kaynaklı
• Gazlı bez idrar kabına atılabiliyor
• Kateter kültürü gelebiliyor
• Pnömotik sistem kullanılmıyor
• İdrar verme yöntemi bir kişi tarafından

anlatılıyor

Doç.Dr.Hikmet Eda ALIŞKAN



BÜTF ANKARA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI

• Örneğin alınış saati ile laboratuvara kabülü
arasındaki süre doğru belirlenemiyor

• Poliklinik hastalarından steril olmayan kaplarda
örneğin gelmesi

• İdrar verme yöntemi bir kişi tarafından
anlatılıyor

• Özellikle çocuk hastalarda tekrar idrar istendiği
zaman ailelerde ajitasyon oluyor

• Pnömotik sistem kullanılmıyor

• Örneğin alınış saati ile laboratuvara kabülü
arasındaki süre doğru belirlenemiyor

• Poliklinik hastalarından steril olmayan kaplarda
örneğin gelmesi

• İdrar verme yöntemi bir kişi tarafından
anlatılıyor

• Özellikle çocuk hastalarda tekrar idrar istendiği
zaman ailelerde ajitasyon oluyor

• Pnömotik sistem kullanılmıyor

Doç.Dr.Özlem KURT AZAP



TCSB ANKARA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
HASTANESİ

• Üretral flora ile kontamine örnek sık
• İdrar vermek için ortam koşulları yetersiz, steril

kabı koyacak bir yer yok
• Materyal alımını tarif eden kişi doğru tarif

edemiyor, doğru tarif etse bile anlatan kişide bir
süre sonra bıkkınlık oluşabiliyor

• Pnömotik sistem kullanılıyor ve bu sisteme
uygun ticari kaplar mevcut

• Üretral flora ile kontamine örnek sık
• İdrar vermek için ortam koşulları yetersiz, steril

kabı koyacak bir yer yok
• Materyal alımını tarif eden kişi doğru tarif

edemiyor, doğru tarif etse bile anlatan kişide bir
süre sonra bıkkınlık oluşabiliyor

• Pnömotik sistem kullanılıyor ve bu sisteme
uygun ticari kaplar mevcut

Uzm.Dr Rukiye BERKEM



AÜTF CEBECİ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI

• Sabah ilk idrarın alınamaması koloni sayısında
düşmelere neden oluyor

• Örneğin alındıktan sonra laboratuara
iletilmesindeki gecikmeler

• Tuvalet eğitimi almamış çocuk ile bebeklerde
idrar kültürünün torba ile alınması
kontaminasyonlara neden olmakta, dışkıdan
bulaşan gram negatif bakteriler nedeni ile
gereksiz antibiyogram sonuçları hastalara
verilmektedir.

• Sabah ilk idrarın alınamaması koloni sayısında
düşmelere neden oluyor

• Örneğin alındıktan sonra laboratuara
iletilmesindeki gecikmeler

• Tuvalet eğitimi almamış çocuk ile bebeklerde
idrar kültürünün torba ile alınması
kontaminasyonlara neden olmakta, dışkıdan
bulaşan gram negatif bakteriler nedeni ile
gereksiz antibiyogram sonuçları hastalara
verilmektedir.

Uzm.Dr.Haluk GÜRİZ



AÜTF CEBECİ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI

• Tuvalet eğitimi almamış çocuk ile bebeklerde
idrar torbası bağlanmadan önce ön temizliğin
antiseptiklerle yapılması kültürde üreme
olmamasına ya da koloni sayısında azalmalara
neden olabilmektedir.

• Tuvalet temizliğini yeterli yapamayan yaşlı ve
yatalak hastaların örneklerinde
kontaminasyonlar artmaktadır.

• Tuvalet eğitimi almamış çocuk ile bebeklerde
idrar torbası bağlanmadan önce ön temizliğin
antiseptiklerle yapılması kültürde üreme
olmamasına ya da koloni sayısında azalmalara
neden olabilmektedir.

• Tuvalet temizliğini yeterli yapamayan yaşlı ve
yatalak hastaların örneklerinde
kontaminasyonlar artmaktadır.

Uzm.Dr.Haluk GÜRİZ



AÜTF CEBECİ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI

• İdrar kültürlerinde örneğin alınış şeklinin
(kateter, subprubik vs.) laboratuara
belirtilmemesi ya da kabulü yapan personelin
bunu not etmemesi kültürün
değerlendirilmesinde yanlış yorumlara yol
açabilmektedir.

• İdrar kültürlerinde örneğin alınış şeklinin
(kateter, subprubik vs.) laboratuara
belirtilmemesi ya da kabulü yapan personelin
bunu not etmemesi kültürün
değerlendirilmesinde yanlış yorumlara yol
açabilmektedir.

Uzm.Dr.Haluk GÜRİZ



AÜTF MERKEZ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI

• Gelen idrar örneğinin nasıl alınmış olduğu
nereden alınmış olduğu görülemiyor
(SPA,kateter ..)

• Barkod sorunları (örnek alınma saati tespit
edilemiyor)

• Gelen idrar örneğinin nasıl alınmış olduğu
nereden alınmış olduğu görülemiyor
(SPA,kateter ..)

• Barkod sorunları (örnek alınma saati tespit
edilemiyor)

Doç.Dr.Ebru US



TCSB ANKARA X HASTANESİ

• Barkoddan kaynaklanan, örneğin saat kaçta
alındığı bilgisi doğru tespit edilemiyor

• Personel yetersiz
• Orta akım idrarı vermekte zorluk çekiliyor

(sosyokültürel düzey düşük)
• Poliklinikte çocuk hastada torba idrarı sorun

oluyor, torba aileye veriliyor, aile torbayı çocuğa
takıyor, kontaminasyon artıyor.

• Hastaya orta akım idrarı vermesi için yazılı
metin veriliyor, spanç yerine tuvalet kağıdı
tercih ediliyor (nonsteril)

• Barkoddan kaynaklanan, örneğin saat kaçta
alındığı bilgisi doğru tespit edilemiyor

• Personel yetersiz
• Orta akım idrarı vermekte zorluk çekiliyor

(sosyokültürel düzey düşük)
• Poliklinikte çocuk hastada torba idrarı sorun

oluyor, torba aileye veriliyor, aile torbayı çocuğa
takıyor, kontaminasyon artıyor.

• Hastaya orta akım idrarı vermesi için yazılı
metin veriliyor, spanç yerine tuvalet kağıdı
tercih ediliyor (nonsteril)



ÖZEL LABORATUVAR

• Gelen örnekte yaş grubu olmayabiliyor
• Erkek çocukta sünnetli sünnetsiz olma durumu

belirtilmeli
• Yalnızca kültür veya yalnızca TİT istemi

olmamalı, ikisi aynı anda istenmeli
• Özellikle kadın hastalarda cinsel aktif olup

olmama durumu önemli
• Tüberküloz için istenen idrarlarda orta akım

değil tüm idrar önemli

• Gelen örnekte yaş grubu olmayabiliyor
• Erkek çocukta sünnetli sünnetsiz olma durumu

belirtilmeli
• Yalnızca kültür veya yalnızca TİT istemi

olmamalı, ikisi aynı anda istenmeli
• Özellikle kadın hastalarda cinsel aktif olup

olmama durumu önemli
• Tüberküloz için istenen idrarlarda orta akım

değil tüm idrar önemli
Uzm.Dr.Şükran YAVUZDEMİR
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