
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİLENDİRME YAZISI; 

1) 22.08.2016 tarihinden itibaren Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarında biyokimya ve hormon 
numuneleri tek tüpte çalışılacaktır. Bu şekilde basılı barkodlar tarafınıza iletildikten sonra eski 
barkodları kullanmamanızı rica ederiz. Hasta mağduriyetini önlemek ve iş gücü kaybı olmaması 
için alınan serum miktarı her iki test grubu için yeterli olmalıdır. Bu nedenle hasta kanlarının 
vacutainer sistem ile tüpün tamamı dolacak şekilde alınması gerekmektedir.  
Alanya Laboratuvarında eski sistemle devam edilecek olup; biyokimya ve hormon testleri için 
numunelerin ayrı ayrı alınması gerekmektedir. 

2) Hem Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarında hem de Alanya Laboratuvarında Seroloji grubu 
testler için numuneler ayrı tüpe alınmalıdır.  

3) Laboratuvarımızda tek sabit telefon hattı olması nedeniyle telefonla ulaşma sıkıntısını 
gidermek için cep telefonları temin edilmiş olup;  
Antalya Merkez Laboratuvar: 0 533 489 92 89 
Antalya Talasemi Laboratuvarı: 0 535 544 59 51 
Alanya Laboratuvar: 0 535 544 59 82 numaralarından ulaşılabilirsiniz. 

4) Son dönemde santrifüj edilmeden gelen numune sayısında ki artış dikkati çekmektedir. 
Bilindiği üzere zamanında santrifüj edilmeyen numunelerde bekleme süresine bağlı olarak 
sonuç kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Sarı kapaklı tüplere alınan kanların, öncelikle 20-30 
dakika bekletilerek katılaşması sağlanmalıdır. Daha sonra yaklaşık olarak 2500-3000 rpm’de 5-
10 dakika santrifüj edilip serumu ayrıştıktan sonra kuryelere teslim edilmelidir. Uzun süreli 
santrifüj işlemi de sonuç kalitesini olumsuz etkilemektedir. Sarı kapaklı tüplerin santrüfüj 
edilerek gönderilmesini önemle rica ederiz.  

5)  Aile hekimlerimize kuryeler tarafında hizmet verilmesine rağmen bazen hastalar kanlarını 
kendileri laboratuvara getirmektedirler. Acil durumlar dışında hastaların laboratuvara 
yönlendirilmemesini rica ederiz.  

6) Aile hekimlerinden gelen talep üzerine insulin direncini gösteren HOMA-IR (Homeostasis 
Model Assesment-Insulin Resistance) testi panele eklenmiştir. 12 saatlik açlık sonrası Açlık kan 
şekeri ve açlık insülini ile birlikte HOMA-IR testinin işaretlenmesi ile test hesaplanarak sonuç 
verilecektir.  

7) Uzun süredir hizmet veren talasemi laboratuvarımızda halen sorunlar yaşanmaktadır. 
‘Bilgilendirilmiş Onay Formu’ ve ‘Kalıtsal Kan Hastalıkları Bilgi Formu’nun eksiksiz doldurularak 
gönderilmesi gerekmektedir. Formlardaki barkodlar ile hasta numunelerindeki barkodlar 
uyumlu olmalıdır. Ayrıca talasemi istemi yapılan hastalara hemogram testide istenmelidir, 
hastalar eşleri ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Formlarda sıklıkla hasta eş 
bilgileri, hekim imzası, hasta imzası vb. gibi eksikler görülerek tarafınıza cep telefonlarınıza SMS 
olarak bilgilendirmeler gönderilmektedir. Laboratuvarımız tarafından gönderilen SMS’lerin 
dikkate alınmasını ve laboratuvarımıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz.  

8) Yeni basılan barkodlarda; sağ alt köşede bulunan kutucuklara işaretleme yapılabilir. Cihazların 
barkod okumalarında sıkıntılara neden olmamak için barkod üzerine başka işaretleme 
yapmayınız. Barkod koçanlarında Talasemi evraklarına yapıştırılmak üzere de barkod 
oluşturulmuştur.  

9) Aile hekimlerimizle özellikle cep telefonları aracılığıyla haberleştiğimizden numaraların güncel 
kullanımda olması, değişmesi durumunda laboratuvarımıza bilgi verilmesi önemle rica olunur. 

10) Aile hekimlerimiz ASM’leri için belirlenen saatlerde haftada 5 gün kurye hizmetlerinden 
yararlanabilmektedirler. Bilgilerinizi rica ederiz. 


