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Sayı : 79164558-116.01.03
Konu : AHSL Kabulü Yapılamayan

Numuneler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 22.05.2017 tarihli ve 00045608813 barkod sayılı yazımız.

Tıbbi tahlil laboratuvarlarında test edilen biyokimyasal ve mikrobiyolojik
parametrelereait analiz sonuçlarının güvenilir şekilde elde edilmesi ile doğru ve zamanında
raporlandırılması laboratuvarın temel görevlerinin başında gelmektedir. Bu amaçla laboratuvar
analiz öncesi(pre-analitik evre), analiz aşaması (analitik evre) ve analiz sonrası (post-analitik
evre) süreçlerin uygunluğunu ulusal/uluslararası güncel kriterler dikkate alarak izlemeli, gerekli
kuralları titizlikle uygulamalı ve mevcut verileri analiz ederek tüm süreçleri sürekli iyileştirecek
faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

Analiz süreçleri içerisindeki en önemli aşamalardan birisi olan pre-analitik evrede
yaşanan sorunların azaltılarak aile hekimine başvuruda bulunan vatandaşa daha güvenilir ve
zamanında sonuç vererek hizmet kalitemizin artırılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Birinci
basamak sağlık hizmetleri kapsamında sürdürdüğümüz laboratuvar hizmetimizin doğru,
güvenilir ve zamanında verilebilmesi ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla
hazırladığımız “Numune Alınması ve Hazırlanması Broşürü” ilgi yazımız ile tüm aile
hekimlerine gönderilmiş ancak bugüne kadar ilgili verilerde dolayısıyla red oranlarında anlamlı
bir değişiklik olmamıştır.

2018 yılının ilk 5 aylık verileri incelendiğinde;başvuruda bulunan 509.497 kişiye ait
yaklaşık 1.000.000 tüpün laboratuvarımıza gönderildiği tespit edilmiştir. Bu numunelerden
pıhtılı numune (4997 tüp), yetersiz numune (5740 tüp), hemolizli numune (1212 tüp), santrifüj
edilmemiş numune (325 tüp) ve yanlış tüp seçimi (202 tüp)nedenleri ile numunelerin
reddedildiği görülmüştür. Bunun yanında aynı dönem içerisinde, testlere ait laboratuvar
istemlerini göndermek aile hekimlerinin sorumluluğunda olmasına rağmen numune tüplerinin
36.312 adedinin isteminin (% 3,63) yapılmadığı, numune kabul birimimiz tarafından tüm
telefon görüşmelerine rağmen bu sayının 9.033 tüpe (% 0,91) indirilebildiği ve bu 9.033
numunenin çalışılmadan çöpe atıldığı tespit edilmiştir.Verilerle ilgili özet tablo aşağıda
sunulmuş olup anlaşılacağı üzere başvuruda bulunan çok sayıda vatandaşın numunesi dikkat ve
özen gösterilerek düzeltilebilecek nedenlerden dolayı reddedilmektedir.

Yaşanan bu red numune oranlarını iyileştirmek amacıyla laboratuvarımız bu aydan
başlayarak her ayın ilk haftası, bir önceki ayda en fazla verisini göndermeyen hekimlerden ilk
20’sine ait verileri ve en fazla numune reddedilen aile sağlığı merkezlerinden ilk 20’sine ait
verileri Biriminizle paylaşacaktır. Ayrıca 11.06.2018 pazartesi gününden itibaren laboratuvar
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tarafından istemi yapılmayan numuneler için herhangi bir arama yapılmayacak ve numunenin
alındığı gün saat 16:30’ya kadar aile hekimi tarafından test istemi gönderilmeyen numuneler
laboratuvarımızca işleme alınmayacaktır.

Aile hekimlerine gerekli bilgilendirmenin yapılması ve laboratuvar kullanımını daha
etkin ve verimli hale getirmek için görüş ve önerilerinizi laboratuvarımıza iletmeniz hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr.Adem KUCUR

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

AHSL Kabulü Yapılamayan Numune Bilgileri, 2018 (İlk 5 ay)
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1.000.00
0 4.997 5.740 1.212 325 202 9.033 21.509

Ek:
1- Verisi Gelmeyen Numune Bilgileri (Mayıs 2018)
2- Reddedilen Numune Bilgileri (Mayıs 2018)

Dağıtım:
Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme Birimi
Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi
Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İstatistik Birimi
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