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1. Giriş:
Ġnsanlarda enfeksiyon oluĢturabilen çeĢitli koronaviruslar (CoV); hafif solunum
yolu hastalığına neden olan HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve
HCoV-OC43 gibi küresel endemik koronaviruslar, zoonotik orta doğu solunum
sendromu koronavirusu (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERSCoV) ve daha yüksek mortalite oranına sahip olan ağır akut solunum sendromu
koronavirusu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV)’dur.
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Ģehrinde, bir grup hastada yeni bir koronavirus
tanımlandı (1). BaĢlangıçta 2019 yeni koronavirus (novel Coronavirus, 2019nCoV) olarak isimlendirildi, virus Ģu anda Uluslararası Virus Taksonomisi
Komitesi (International Committee of Taxonomy of Viruses, ICTV) tarafından
SARS-CoV-2, bu virusun neden olduğu hastalık Coronavirus hastalığı 2019
(coronavirus disease 2019, COVID-19 ) olarak isimlendirildi. Dünya sağlık
Örgütü (DSÖ) güncel dökümantasyonunda virusa COVID-19 virusu olarak atıf
yapmaktadır.
Bu dökümanın amacı, Covid-19 virus laboratuvar testlerini çalışan
laboratuvarlara ve paydaşlara geçici rehberlik sağlamaktır.
Bu geçici rehberin tasarlanmasında MERS laboratuvar testleri geçici rehberi de
dahil olmak üzere mevcut DSÖ dökümanlarına baĢvurulmuĢtur (3-9).
Ġnsanlardaki COVID-19 virus enfeksiyonları ile ilgili bilgiler değiĢmeye devam
ediyor ve DSÖ geliĢmeleri izlemeyi ve gerektiğinde önerileri revize etmeyi
sürdürüyor. WHElab@who.int. sitesine geribildirimlerinizi gönderebilirsiniz.
2. Şüpheli olgu tanımına uyan hastalar için laboratuvar test rehberi ilkeleri
Test kararı, klinik ve epidemiyolojik faktörlere dayanarak ve enfeksiyon
olasılığının değerlendirilmesi ile bağlantılı olarak alınmalıdır. Temas öyküsü
olan asemptomatik ve hafif semptomatik olgulara PCR testi çalıĢılması COVID1

19 olgusu ile daha önce teması olmuĢ olan bireylerin değerlendirilmesi ile
düĢünülebilir. Tarama protokolleri yerel koĢullara adapte edilmelidir. Olgu
tanımları düzenli olarak gözden geçirilmeli yeni bilgiler dikkate alınarak
güncellenmelidir. DSÖ Ģüpheli olgu tanımı için bakınız: “Global Surveillance
for human infection with coronavirus disease (COVID-2019)” (10).
COVID-19 Ģüpheli olgu tanımına uyan hastaların uygun örneklerinin hızlı
toplanması ve çalıĢılması klinik yönetim ve salgın kontrolü için önceliklidir ve
bir laboratuvar uzmanının rehberliğinde yürütülmelidir. ġüpheli olgular RT-PCR
gibi nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) ile virus için taranmalıdır.
COVID-19 için ulusal test henüz mevcut değilse örnekler refere edilmelidir.
COVID-19 için konfirmasyon testi çalıĢan DSÖ referans laboratuvarlarının ve
gönderim talimatlarının listesi aĢağıdaki web sitesi Bölüm 4’de yer almaktadır:
“https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/technical-guidance/laboratoryguidance”.
Eğer olgu yönetimi gerektirirse, toplumdan kazanılmıĢ pnömoni (communityacquired pneumoniae) için yerel rehberlerin önerileri dikkate alınarak hastalar,
diğer solunum yolu patojenleri için rutin laboratuvar prosedürleri kullanılarak
test edilmelidir. Ek testler COVID-19 testi çalıĢılmasını geciktirmemelidir.
Koenfeksiyonlar olabileceği için Ģüpheli olgu tanımına uyan her hasta diğer
solunum yolu patojenlerinin bulunup bulunmaması dikkate alınmaksızın
COVID-19 virusu için test edilmelidir.
Wuhan’da yapılan ilk çalıĢmalardan birinde, 425 olgudaki enkübasyon periyodu,
bireyler arasında büyük farklılıklar göstermekle birlikte ortalama 5.2 gün olarak
bulunmuĢtur (11, 12, 13). Virus saçılım paternleri henüz iyi anlaĢılamamıĢtır,
en uygun örnek toplama konusunda bilgi verebilmek için viral saçılımın
zamanlaması, virusun bölgesel olarak bulunduğu anatomik bölge ve miktarını
daha iyi anlamamızı sağlayacak daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Virus en yoğun olarak solunum örneklerinde bulunmakla birlikte, dıĢkı ve kan
gibi diğer klinik örneklerde de saptanabilmektedir (14,15,16). Örnek toplanması,
testler ve gelecekteki potansiyel araĢtırmalar için hastanın veya vasinin
bilgilendirilmiĢ onamının alınmasında lokal rehberler takip edilmelidir.
3. Örnek toplanması ve gönderilmesi
Örnek toplanması sırasındaki güvenlik prosedürleri
Yeterli miktarda kiĢisel koruyucu ekipmanın kullanımda olduğundan ve
personelin uygun örnek toplanması, saklanması, paketlenmesi ve transportu
konusunda eğitim aldığından emin olun. Laboratuvar incelemeleri için toplanan
bütün örnekler potansiyel enfeksiyöz olarak kabul edilmelidir. Örnekleri
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toplayan sağlık personelinin enfeksiyon önleme ve kontrol rehberlerine titizlikle
uyması sağlanmalıdır. Spesifik DSÖ geçici rehberleri: “Infection prevention and
control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is
suspected, interim guidance, January 2020” (17) ve “WHO interim guidance for
laboratory biosafety related to 2019-nCoV” (18).

Kutu 1. Laboratuvarda biyogüvenlik pratikleri
ġüpheli olgu tanımına uyan hastaların klinik örnekleri uygun donanımlı
laboratuvarlarda, teknik ve güvenlik prosedürlerinin eğitimini almıĢ personel
ghhh
tarafından çalıĢılmalıdır.
Laboratuvar güvenliği ile ilgili ulusal rehberler her koĢulda
Specimens
to be collected
uygulanmalıdır. COVID-19 tarafından oluĢturulan risk hakkında hala sınırlı bilgi
vardır fakat bütün prosedürler risk değerlendirmesi yapılarak gerçekleĢtirilmelidir.
At
minimum, respiratory material should be
Moleküler testlerin yapılacağı örnekler BSL-2 veya eĢdeğer biyogüvenlik düzeyi
gerektirir. Virus kültürü ise minimum BSL-3 biyogüvenlik düzeyi gerektirir. COVID19 risk değerlendirmesi ile iliĢkili olarak daha fazla bilgi için spesifik geçici rehber
dökümanını inceleyiniz: ’DSÖ ara 2019-nCoV ile iliĢkili laboratuvar WHO interim
guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV’ (18).
Polio açısından potansiyel enfeksiyöz olan materyallerin DSÖ dökümanında
tanımlandığı gibi ele alınması ve saklanması gerekmektedir” “Guidance to minimize
risks for facilities collecting, handling or storing materials potentially infectious
for polioviruses (PIM Guidance)” (23). Genel laboratuvar biyogüvenlik rehberleri,
DSÖ Laboratuvar Biyogüvenlik Manueli, 4. baskıdan önceki 3. baskı.

Toplanan örnekler
Öncelikle solunum yolu materyali toplanmalıdır:
 üst solunum yolu örnekleri: ayaktan tedavi edilen hastalarda,
nazofaringeal ve orofaringeal swab veya yıkama.
 ve/veya alt solunum yolu örnekleri: daha ağır solunum yolu hastalığı olan
olgularda balgam (hasta balgam çıkarıyorsa) ve/veya endotrakeal aspirat
veya bronkoalveolar lavaj. (Yüksek aerosolizasyon riskine dikkat
edilmelidir; enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerine kesinlikle
uyulmalıdır.
COVID-19 virusu kanda ve dıĢkıda saptanabildiğinden ayrıca SARS ve
MERS’den sorumlu koronaviruslar da klinik örneklerde bulunabileceğinden ek
klinik örnekler toplanmalıdır (14,16,19-21). COVID-19 virusunun dıĢkıda ve
potansiyel olarak idrarda atılma süresi ve sıklığı bilinmemektedir. Vefat eden
hastalarda akciğer dokusu dahil olmak üzere otopsi materyalleri incelenmelidir.
Hayatta kalan hastalardan akut ve konvelesan dönemde alınan eĢleĢtirilmiĢ
serum örneklerinde serolojik testlerin çalıĢılması olguları retrospektif olarak
tanımlamak için yararlı olabilir. Materyallerin toplanması ile ilgili,
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asemptomatik bireylerde çalıĢılacak testleri de içeren daha ayrıntılı öneriler
Tablo 1’de bulunabilir.
Klinik örneklerin paketlenmesi ve gönderilmesi
Örnekler virus saptanması için toplandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. Transport sırasında örneklerin doğru bir Ģekilde
iĢlenmesi önemlidir. Hemen laboratuvara teslim edilebilen örnekler 2-8°C’de
saklanıp gönderilebilir. Eğer örneklerin laboratuvara ulaĢtırılmasında bir
gecikme olacaksa viral transport mediumun kullanılması kesinlikle
önerilmektedir. Daha fazla gecikme bekleniyorsa örnekler - 20°C’de veya ideal
olarak -70°C’de dondurulup kuru buz üzerinde gönderilebilir (bakınız Tablo 2).
Örneklerin tekrarlayan dondurma ve çözdürme iĢleminden sakınılması
önemlidir. Örneklerin ulusal sınırlar içinde transportu geçerli ulusal
düzenlemelere göre yapılmalıdır. Potansiyel COVID-19 virus içeren örneklerin
uluslararası transportunda, BM Model Düzenlemeleri ve transport Ģekline bağlı
olarak diğer uygulanabilir tüm düzenlemeler takip edilmelidir.
Daha fazla bilgi için bakınız: “WHO Guidance on regulations for the Transport
of Infectious Substances 2019-2020” (22) ve “WHO interim guidance for
laboratory biosafety related to 2019-nCoV” (18).
Laboratuvar ile iyi iletişim kurun ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayın
Örneklerin gönderilmesinden önce laboratuvarı uyarın, örneklerin doğru ve
zamanında çalıĢılıp raporlanması için teĢvik edin. Örnekler doğru bir Ģekilde
barkodlanmalı ve bir tanı istem formu ile birlikte gönderilmelidir (ġablon Ek
1’de verilmiĢtir).
4. COVID-19 virus için laboratuvar testleri
COVID-19 virusu için test çalıĢan laboratuvarlar uygun biyogüvenlik
uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır.
COVID-19 virus için nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT)
COVID-19 olgularının rutin konfirmasyonu gerçek- zamanlı reverse
transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) gibi bir NAAT testi ile
virus RNA’sının özgün dizilerinin saptanması ve gerekli olduğunda nükleik asit
dizi analizi yöntemi ile doğrulanması temeline dayanır. Hedef viral genler
Ģimdiye kadar N, E, S ve RdRP genlerini içermektedir. Kulllanılan protokollerin
örnekleri burada bulunabilir. RNA ekstraksiyonu BSL-2 veya eĢdeğer düzeydeki
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biyogüvenlik kabini içinde yapılmalıdır. RNA ekstraksiyonu öncesi örneklerin
ısıtılması önerilmez.
Bilinen COVID-19 virus dolaşımı olmayan bölgelerde olguların NAAT ile
laboratuvar konfirmasyonu
COVID-19 virusunun dolaĢımda olmadığı bölgelerde bir olguyu NAAT ile
laboratuvar tarafından konfirme edilmiĢ olarak değerlendirmek için aĢağıdaki
koĢullardan birinin karĢılanması gerekmektedir:
 COVID-19 virus genomu üzerinde en az iki farklı hedef için pozitif
NAAT sonucu olup, bunlardan en az biri tercihen valide edilmiĢ bir
yöntemde kullanılan COVID-19 virusu için spesifik bir hedef olmalıdır
(Ģu anda insan popülasyonunda baĢka SARS benzeri koronavirüsler
dolaĢımda bulunmamaktadır, COVID-19 veya SARS-benzeri koronovirus
spesifik olup olmadığı tartıĢılabilir); VEYA
 Betakoronavirus varlığını gösteren bir pozitif NAAT sonucu ve sekans
hedefi NAAT yönteminde kullanılan problanmıĢ amplikondan daha
büyük ya da farklı olmak koĢulu ile COVID-19 virusunun kısmi ya da
tüm genom dizileme yöntemi ile daha ileri tanımlamasının yapılması.
Uyumsuz sonuçlar olduğunda güvenilir bir test sonucu elde etmek için; hastadan
yeni örnek istenmeli ve eğer uygunsa orijinal örnekten veya baĢlangıçta
kullanılandan farklı, uygun bir NAAT yönteminden elde edilen amplikondan
virusun nükleik asit dizi analizi çalıĢılmalıdır. Laboratuvarlardan, herhangi bir
beklenmeyen sonucun uluslararası bir referans laboratuvarda konfirmasyonu
istenmektedir.
COVID-19 virusunun dolaşımda olduğu yerlerde NAAT ile konfirme
edilmiş olgular
COVID-19 virusunun yaygın bir Ģekilde görüldüğü yerlerde örnek olarak tek bir
tanımlayıcı hedefe yönelik rRT-PCR ile tarama yapılması gibi daha basit bir
algoritma benimsemenin yeterli olacağı düĢünülmektedir.
Bir veya daha fazla negatif sonuç ile COVID-19 virus enfeksiyonu olasılığını
dıĢlayamayız. Enfekte bireyde aĢağıda belirten faktörler negatif sonuca neden
olabilir:
 hasta materyalinin çok az olduğu kalitesiz örnek (kontrol olarak, PCR
testine bir insan hedefi eklenerek örnekte yeterli miktarda insan DNA’sı
olup olmadığının saptanması değerlendirilebilir),
 örneğin enfeksiyonun çok erken ya da geç evresinde alınması,
 örneğin uygun bir Ģekilde iĢlenip ve gönderilmemesi,
 PCR inhibisyonu veya virus mutasyonu gibi testin doğasında bulunan
teknik nedenler.
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COVID-19 virus Ģüphesi yüksek olan bir hastadan negatif sonuç elde
edildiğinde, özellikle sadece üst solunum yolu örnekleri toplanmıĢ ise,
mümkünse alt solunum yolu örneklerini içeren ek örnekler alınmalı ve
çalıĢılmalıdır. Her NAAT çalıĢması eksternal ve internal kontrolleri içermeli ve
kullanılabilir olduğunda laboratuvarların eksternal kalite kontrol programlarına
katılımı teĢvik edilmelidir. Ayrıca kendi primer ve problarını sipariĢ eden
laboratuvarlara fonksiyonalite ve potansiyel kontaminantlar üzerine validasyon
çalıĢmalarını gerçekleĢtirmeleri önerilir.
COVID-19 virus testleri ile ilgili sınırlı deneyime sahip laboratuvarların
baĢlangıçtaki test sonuçlarının konfirmasyonu ve kendi performanslarını
geliĢtirmek için bu patojen ile daha fazla deneyime sahip laboratuvarlarla
birlikte çalıĢması teĢvik edilmelidir.
COVID-19 virusunun henüz dolaĢımda olmadığı ülkelerde, DSÖ test
sonuçlarının konfirmasyonunu tavsiye etmektedir:
 ilk beĢ pozitif örnek,
 ilk on negatif örnek (olgu tanımına uyan hastalardan toplanan),
Bu örnekler COVID-19 testleri için konfirmasyon yapan DSÖ referans
laboratuvarlarından birine gönderilmelidir. Test konfirmasyonu için örneğin
gönderilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyan ulusal COVID-19 laboratuvarları
için bir DSÖ sevkiyat fonu bulunmaktadır. Lütfen bakınız: “WHO website for
the most updated list of reference laboratories and shipment instructions.”
Serolojik testler
Serolojik testler süregiden salgının araĢtırılmasına yardımcı olur, atak hızı ve
salgının Ģiddetinin retrospektif olarak değerlendirilmesini sağlar. NAAT
testlerinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonu ile kuvvetli epidemiyolojik
iliĢkisi olan olgularda akut ve konvelesan fazda alınan serum örneklerinde valide
edilmiĢ serolojik testlerin çalıĢılması tanıyı destekleyebilir. Bu amaçla serum
örnekleri saklanabilir. Diğer koronaviruslarla olan çapraz reaksiyon bir sorun
olabilir fakat ticari ve ticari olmayan serolojik testler halihazırda
geliĢtirilmektedir. Bazı çalıĢmalarda klinik örneklerdeki COVID-19 ile ilgili
ilgili serolojik veriler yayınlanmıĢtır (25,26).
Virusun varlığının konfirmasyonunu sağlamak için klinik olgulara ait örneklerin
belirli bir oranda düzenli olarak dizilenmesi, tanı testleri ve medikal önlemlerin
performansını etkileyebilecek viral genomdaki mutasyonların monitorizasyonu
için yararlı olabilir. Virus tüm genom dizi analizi de moleküler epidemiyolojik
çalıĢmalara veri sağlayabilir. Mevcut nükleik asit dizileme verilerinin
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depolanması için gönderen tarafın haklarını korumayı amaçlayan GSAID de
dahil olmak üzere pek çok halka açık veritabanı bulunmaktadır (27).
Viral Kültür
Virus izolasyonu rutin tanı prosedürü olarak önerilmemektir.
6. Olguların ve test sonuçlarının raporlanması
Laboratuvarlar ulusal sonuç raporlama gerekliliklerini yerine getirmelidir.
Genellikle pozitif ya da negatif tüm test sonuçları en kısa sürede ulusal
otoritelere rapor edilmelidir.
IHR Taraf Devletlerinin, IHR (2005) (1) Ek 1'deki karar gereği, DSÖ'ye
bildirdikleri olaylar için ilgili halk sağlığı bilgilerini DSÖ ile paylaĢma
yükümlülükleri bulunmaktadır.
7. COVID-19 virusunun saptanmasına yönelik ileri araĢtırmalar
Virus ve hastalık pek çok yönden henüz tam anlaĢılamamıĢtır. Daha geliĢmiĢ bir
rehberlik sağlamak için daha ileri düzeyde bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Örneğin:
viral dinamikler: moleküler testler için örneklenecek klinik materyal tipi ve en
ideal zamanlama
 immünolojik cevabın dinamiği,
 çeĢitli popülasyonlarda hastalığın Ģiddeti, ör. yaĢa bağlı,
 viral yük ve hastalığın Ģiddeti arasındaki iliĢki,
 viral saçılımın süresi ve klinik tablo ile iliĢkisi (ör.klinik iyileĢme viral
temizlenme ile olur veya saçılım klinik iyileĢmeye rağmen devam
edebilir)
 serolojik testlerin geliĢtirilmesi ve validasyonu önemlidir,
 mevcut moleküler ve serolojik testlerin karĢılaĢtırmalı çalıĢmaları,
 moleküler testlerin performansını etkileyebilecek mutasyonların
monitorizasyonu için sekans analizi gerektiren pozitif olguların optimal
oranda olması.
DSÖ, COVID-19 salgınını daha iyi anlamak, yönetmek ve önlemler geliĢtirmek
için verilerin paylaĢımını teĢvik etmektedir.
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Tablo 1: Semptomatik hastalar ve temaslılardan örnek toplanması

Hasta

Test

Örnek tipi

Zamanlama

NAAT

Alt solunum yolu

baĢvuruda

-balgam

Mimkünse tekrarlayan örneklerde çalıĢ

-aspirat

Tekrarlayan örneklerin güvenilirliğini ve

-lavaj

etkinliğini saptayabilmek için ileri
çalıĢmalara ihtiyaç var

Üst solunum yolu
Nazofaringeal swab
Orofaringeal swab
Nazofaringeal yıkama
Nazofaringeal aspirat
Dışkı, tam kan, idrar ve
eğer hastalanmış ise
otopsi materyalini
değerlendir
Hasta

seroloji

NAAT
Temaslı
(Sağlık merkezi
iliĢkili salgınlarda
veya temaslıların seroloji
semptomatik
olduğu ya da
asemptomatik
temaslıların
COVID-19
olgusu ile yakın
temasının olduğu
durumlarda)

Serolojik testler için
serum, valide edilmiĢ
olmalı

Nazofaringeal swab ve
Orofaringeal swab
Serolojik testler için
serum, valide edilmiĢ
olmalı
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Konfirmasyon için çift serum örneği
gereklidir; ilki hastalığın ilk haftası,
ikincisi ideal olarak 2-4 hafta sonra
toplanmalıdır. (Konvelesan örnek için en
iyi zamanlamanın belirlenmesi
gerekmektedir).
Son dökümante edilen temas sonrası
enkübasyon periyodu içinde iken
Ġlk serum örneği temas sonrası
enkübasyon periyodunda iken mümkün
olduğunca erken alınmalı konvelesan
serum son temasdan 2-4 hafta sonra
alınmalı (Konvelesan örnek için en iyi
zamanlamanın belirlenmesi
gerekmektedir.)

Tablo 2. Örnek toplanma ve saklanması ( ref 6 ve ref 29,30’dan uyarlanmıĢtır).
Örnek tipi

Toplanan
materyal

Nazofaringeal ve Dacron veya
orofaringeal swab polyester
flocked swabs*
Bronkoalveolar
Steril taĢıma
lavaj
kabı*

Ulusal
laboratuvarda test
edilene kadar
saklama sıcaklığı
2-8 °C

Kargo ile gönderim için beklenen
sevkiyat süresine göre önerilen
sıcaklık

2-8 °C

2-8 °C eğer≤ 2 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 2 gün

2-8 °C eğer ≤ 5 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 5 gün

(Endo) trakeal
aspirat,
nazofaringeal
veya nazal
yıkama/aspirat
Balgam

Steril taĢıma
kabı*

2-8 °C

2-8 °C eğer≤ 2 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 2 gün

Sterile taĢıma
kabı*

2-8 °C

2-8 °C eğer≤ 2 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 2 gün

Biyopsiden
alınan doku veya
akciğeri içeren
otopsi örneği

Steril fizyolojik
tuzlu su veya
VTM ile steril
taĢıma kabı

2-8 °C

2-8 °C eğer ≤ 24 saat
–70 °C (kuru buz) eğer > 24 saat

Serum

Serum ayırıcı
tüpler (eriĢkinden
3-5 mL tam kan
toplayın)
Toplama tüpü

2-8 °C

2-8 °C eğer ≤ 5 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 5 gün

2-8 °C

2-8 °C eğer ≤ 5 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 5 gün

DıĢkı

DıĢkı toplama
kabı

2-8 °C

2-8 °C eğer ≤ 5 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 5 gün

Ġdrar

Steril idrar
toplama kabı

2-8 °C

2-8 °C eğer ≤ 5 gün
–70 °C (kuru buz) eğer > 5 gün

Tam kan

* Viral saptama için örneklerin transportunda, antifungal ve antibiyotik suplementleri içeren
viral transport medium (VTM) kullanın. Örnekleri tekrarlayan dondur-çöz yapmaktan sakının.
VTM temin edilemiyorsa onun yerine steril tuzlu su kullanılabilir (böyle bir durumda örneğin
2-8 °C’de saklama süresi yukarıda belirtilenden farklı olabilir ).
Tabloda belirtilen özel örnek toplama materyallerinin yanı sıra, diğer materyallerin ve
ekipmanların da mevcut olduğundan emin olun: ör. transport kapları, örnek toplama çantaları,
paketleme malzemeleri, buz aküleri veya kuru buz, steril kan alma ekipmanı (ör. iğneler,
enjektörler ve tüpler ), barkodlar ve etiketler, PPE, yüzeylerin dekontaminasyonu için
malzemeler vs.
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Ek 1

COVID 19- virus LABORATUVAR TEST ĠSTEM FORMU 1
İstem Yapan Kişinin Bilgileri
ĠSTEM YAPAN HASTANENĠN ADI,
LABORATUVAR veya DĠĞER BĠRĠM*
Doktor:
Adres:
Telefon No:
Olgu tanımı2:

☐ ġüpheli olgu

☐ Olası olgu

Hasta Bilgileri
Adı:

Soyadı:

Protokol No:

Doğum tarihi:

YaĢ:

Telefon No:
Örnek Bilgileri
Örnek tipi:

☐ Nazofaringeal ve orofaringeal swab ☐ Bronkoalveolar lavaj
☐ Endotrakeal aspirat ☐Nazofaringeal aspirat ☐ Nazal yıkama
☐ Balgam ☐ Akciğer dokusu ☐ Serum ☐ Tam kan
☐ Ġdrar ☐ DıĢkı ☐ Diğer: ….
Tüm örnekler potansiyel enfeksiyöz kabul edilerek toplanmalıdır ve örnekleri göndermeden önce
referans laboratuvar ile temas kurun.
Tüm örnekler kategori B transport gerekliliklerine uygun olarak gönderilmelidir.
Eğer klinik örneğiniz postmortem alınmıĢsa kutucuğu iĢaretleyin ☐
Örnek alım tarihi:

Örnek alım saati:

Öncelik durumu:
Klinik Detaylar
Semptomların baĢladığı tarih:
Hastanın yakın zamanda etkilenen
ülkelere seyahat öyküsü varmı?

Ülke:

☐ Evet
☐ Hayır

DönüĢ tarihi:

Hastanın konfirme edilmiĢ olgu ile teması varmı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilinmiyor ☐ Diğer
maruziyet

Ek yorum:
© Dünya Sağlık Örgütü 2020. Tüm hakları saklıdır.
Bu bir taslaktır. Bu belgenin içeriği kesin değildir ve metin yayınlanmadan önce revizyonlara tabi olabilir. Belge,
Dünya Sağlık Örgütü'nün izni olmadan hiçbir Ģekilde gözden geçirilemez, soyutlanamaz, alıntı yapılamaz,
çoğaltılamaz, iletilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya uyarlanamaz.
DSÖ referans numarası: WHO/COVID-19/laboratory/2020.4
1

Form ISO 15189:2012 gerekliliklerine uymludur.
2 https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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