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Bakanlığımızca 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde “Tıbbi laboratuvar:
İnsanlarda, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve
prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu
numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için
önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu laboratuvarlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, klinik
süreçte hekim ile hasta gereksinimlerine yanıt verebilecek, “hekim tarafından istemi yapılan ilk test
sonucu elde edildikten sonra son tanıya yardımcı olabilecek ilave testlerin yapılmasının sağlanması ya da
ilk test sonucu negatif olduğu durumda, gereksiz ek test yapılmasının önlenmesi” tıbbi laboratuvarların
test istem yaklaşımları arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede hastadan invaziv veya invaziv olmayan yöntemler ile yeniden numune alınmadan
yapılacak ek test istemi; refleks test ve reflektif test uygulamaları olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir;


Refleks Test: Hasta numunesindeki ilk sonuçlara göre belli algoritmalar kapsamında yeni

test(ler)in otomatik olarak eklenmesi işlemi refleks test uygulamasıdır. Refleks test, ilgili kurum/kuruluş
yönetiminin bilgisi dâhilinde uygulanır.


Reflektif Test: Hasta numunesindeki sonuçlara göre, hastanın diğer klinik ve laboratuvar bilgileri

de değerlendirilerek, klinisyenin bilgisi dâhilinde, aynı hasta numunesinde yeni testlerin çalışılması işlemi
reflektif test uygulamasıdır.
Ülkemizde sağlık hizmeti veren Bakanlığımıza bağlı kamu sağlık tesisleri ile devlet
üniversitesi bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar tarafından, ilave testlerin yapılmasının sağlanması ya da
gereksiz ek test yapılmasının önlenmesi amacıyla yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde gerektiğinde
refleks test ile reflektif test istemi yapılabileceği hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Bakan a.
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_______________________________________________________________________________________________________
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi için: Hatice TOPSAKAL

Üniversiteler Mahallesi, 1604. Cadde, No:9 Bilkent/Çankaya
Telefon : (0312) 471 78 15 e-posta: shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr
İnternet Adresi: http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr

Sağlık Uzman Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a3a66d31-31a2-4fba-9fe3-72fbffb0f921
6227faca-163f-45fb-baed-f9666757947akodu
koduile
ileerişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95966346/
Konu : Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Refleks Test ve Reflektif Test
Uygulamaları Hakkında
DAĞITIM:
Gereği İçin:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

_______________________________________________________________________________________________________
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi için: Hatice TOPSAKAL

Üniversiteler Mahallesi, 1604. Cadde, No:9 Bilkent/Çankaya
Telefon : (0312) 471 78 15 e-posta: shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr
İnternet Adresi: http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr

Sağlık Uzman Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a3a66d31-31a2-4fba-9fe3-72fbffb0f921
6227faca-163f-45fb-baed-f9666757947akodu
koduile
ileerişebilirsiniz.
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

