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Bakanlığımızca, 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğinin “Tıbbi laboratuvarların çalışma esasları başlıklı” 12nci
maddesinde (14) yer alan “Yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve maddelerin analizini yapan tıbbi
laboratuvarlar ile alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerindeki tıbbi laboratuvarların
çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” hükmü gereğince ve kan numunelerinde etanol
analizi yapan tıbbi laboratuvarların iş ve işlemlerini belirli bir standardizasyon içerisinde
gerçekleştirmeleri amacıyla 11/07/2017 tarihli ve 2017/12 sayılı “Kan Numunelerinde Etanol
Analizi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Genelge” yayımlanmıştır. Mezkur Yönetmeliğin
12 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında "... Adli vakalara ilişkin sonuç raporları ile ilgili
sorumluluk, tıbbi laboratuvar birim sorumlusu ve mesul müdürüne aittir ." hükmü ve ilgili
Genelge'nin 2.3.1 inci maddesinde "Sonuçlar tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından onaylanır."
hükmü ile tıbbi laboratuvarda sonuç raporunun onaylanması ve sonuç raporu ile ilgili
sorumluluklar belirlenmiştir. Bu kapsamda; tıbbi laboratuvar tarafından verilen sağlık hizmetinin
sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla kan numunelerinde yapılan etanol analizi sonuçlarının:
Tıbbi laboratuvar uzmanının mesai saatleri içinde, tıbbi laboratuvar uzmanınca
onaylanacağı,
Tıbbi laboratuvar uzmanının mesai saatleri dışında ise, tıbbi laboratuvar uzmanı
sorumluluğunda, analizi gerçekleştiren yetkili tıbbi laboratuvar çalışanı tarafından teknik
onay ile onaylanabileceği ve teknik onayın yapılmasını takip eden ilk iş gününde ise tıbbi
laboratuvar uzmanı tarafından da sonucun onaylanacağı hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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