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Kapsam 

• Neden kalite indikatörleri (göstergeler)? 

• Kan kültürü süreçlerinde hangi basamakta hangi 
indikatörler? 

• Kalite indikatörleri ve gösterge izleme süreci 

• Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü kalite indikatörleri 

• Ek göstergeler? Rehber… 

• Kan kültüründe kalite indikatörlerini izliyor 
muyuz? 



• Sepsis rehberlerinde antimikrobiyal tedaviye 
başlanmadan önce kan kültürü   

• Sepsisteki hastanın hayatta kalmasına doğrudan etki 

• Yoğun bakımda yatış süresi, mortalite, antimikrobiyal 
kullanımı ve maliyetlerde düşüş 

• Beklenen klinik fayda için laboratuvar, tüm süreçleri 
dikkatle izlemeli 

AMAÇ; 

1. Doğru sonuç 

2. Zamanında sonuç  
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Test Sonuçlanma Süresi 

• Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar 

raporlanmalı 

• Önerilen test sonuçlanma süresi bir-beş gün                
(fungal enfeksiyon şüphesi olduğunda, inkübasyon süresi uzatıldığında veya izolatın 

identifikasyonu uzadığında süre uzayabiliyor) 

• Kan kültürü sürecini; izlemek, kritik kontrol 

noktaları tanımlamak gerekli 

 

 





Denetim ve Değerlendirme 

• Preanalitik, analitik ve postanalitik evreler 

• Süre 

• Periyodik denetim ve değerlendirme 

• Amaç;  

– Standardın (Rehberler) şartlarının karşılanması 

– Verilen hizmetlerin değerlendirilmesi  

 

 



Test Sonuçlanma Süresi  

• Örneklerin toplanması              laboratuvar kabulü 
(transport süresi) 

• Laboratuvarda değerlendirme               cihaza yükleme  

• Cihaza yükleme       pozitif/negatif alarm                   
(tespit süresi) 

• Pozitif/negatif alarm              Gram boya; identifikasyon 
ve duyarlılık   

• Sonuçların alınması                 raporlama  

 

 

 



Kritik Kontrol Noktaları 



Preanalitik Evre-İşlemler 

• Doğru endikasyonda kan kültürü istenmesi 

• Kan kültürü örneklerinin alınması;  

– set sayısı,  

– setteki şişe sayısı,   

– alınan kan miktarı, 

– alınan kanın şişelere dağıtılma sırası,  

– kan kültürü alma zamanı,  

– örnek alımında doğru ekipman ve yöntemlerin kullanılması 

• Örneklerin taşınması, saklanması 

• Kabul/red kriterleri  

 



Araştırılan Evre Standart (Rehberler) 

Pre analitik evre Süre 

Kanın toplanmasından inkübe 
edilmesine kadar geçen süre 

≤ 4 saat 

PREANALİTİK EVRE PREANALITIK EVRE 
 

• Laboratuvarın bulunduğu yer 

• Mesai saatleri dışındaki hizmet sunumu 

• Preinkübatör kullanımı vb 

Kan kültürünün pozitifleşme süresini kısaltmak için alındıktan 

sonra 4 saat içinde cihaza yükleme kritik!!!  



Analitik Evre-İşlemler 

• Örneklerin laboratuvarda işleme alınması 

• Kullanılan kan kültür sistemi, besiyerleri 

• İnkübasyon 

• Değerlendirme 

• Negatif sinyal veren şişeden yapılan işlemler 

• Pozitif sinyal veren şişeden yapılan işlemler 

• Boyalı incelemelerin değerlendirilmesi 

• Hızlı tanımlama ve duyarlılık yöntemlerinin kullanılması 

• Pasajların değerlendirilmesi 

• Etken/kontaminasyon ayrımı 

 



Araştırılan evre Kriter  Standart (Rehberler) 

Analitik evre 

 
 
 
Pozitif alarmdan 
mikroskopi, 
identifikasyon ve 
duyarlılık sonuçlarına 
kadar geçen süre 

Test  Sonuçlanma süresi 

Gram boyama ≤ 2 saat 

Hızlı antijen testleri ≤ 2 saat 

Moleküler testler Aynı gün 

İdentifikasyon 
(direkt/otomatize) 

≤ 24 saat 

İdentifikasyon 
(konvansiyonel) 

24-48 saat 

Duyarlılık testleri 
(direkt/otomatize) 

≤ 24 saat 

Duyarlılık testleri 
(konvansiyonel) 

24-48 saat 

 
Analitik Evre 

 



Postanalitik Evre-İşlemler 

• İzolatların saklanması 

• Tutarsız sonuçlar: hatalı pozitif / hatalı 
negatif  

• Sonuçların raporlanması: raporlarda yer 
alması gereken bilgiler 

• Kan kültürü sonuçlarının hasta bakımına 
etkilerinin izlenmesi 

 



Araştırılan evre Kriter  Standart (Rehberler) 

Post analitik evre 

Raporun türü Sonuçlanma süresi 

Negatif rapor Negatif ön rapor 48 saat 

(laboratuvar kabulünden 
negatif sonucun 
raporlanmasına) 

Negatif nihai rapor ≤ 5 gün                     
(inkübasyon uzatılırsa daha uzun) 

Pozitif rapor    
(laboratuvar kabulünden 
pozitif sonucun 
raporlanmasına ) 
 

Pozitif ön rapor      
(telefon, faks, e-mail, 
elektronik) 

İdentifikasyon/duyarlılığın 
belirlenmesinden sonraki 
2 saat içinde 

Pozitif nihai rapor ≤ 5 gün                           
(inkübasyon uzatılırsa veya izolatlar 
doğrulama için referans laboratuvara 
gönderilirse daha uzun) 

Postanalitik Evre 
 



Süreçler 

•Endikasyonun konması 

•Sonuçların bildirilmesi 

Kalite sistemi 

•İşlem kalitesi 

•Tanı değeri 

Hangi Süreçte Hangi İndikatörler 



Beklenen 
klinik fayda 

Süreçlerin-
işlemlerin 
izlenmesi 

Kalite İndikatörü: Kullanım amacı 





• Laboratuvar analiz öncesi, analiz ve analiz 
sonrası süreçlerin, kritik yönleri üzerinden, 
performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi 
amacıyla kalite indikatörleri oluşturmalı 

Kalite 
göstergeleri  

Proses  Süreç  

Kalite İndikatörü: Kullanım Amacı 



Kalite İndikatörlerinin Kullanımı 

• Her bir süreç için en az bir indikatör  

• Periyodik izlem  

• İyileştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 

• Yeni kalite indikatörleri 

• Amaç; tüm süreçleri standarda  en yakın 
noktaya ulaştırmak 



Kalite İndikatörü İzleme Süreci 

• Hedefler 

• Metodoloji  

• Yorumlama  

• Sınırlar  

• Faaliyet planı 

• Ölçüm süresi 



Kalite İndikatörlerinin İzlenmesi 

• Sorumlular  

• Gösterge izlem süreci 

• Veri kaynakları 

• Analiz ve veri toplama periyodu 

• Kabul kriterleri 

• Değerlendirme yöntemi 



Eğitim  

Veri 
toplama 

Bilgi ve 
sonuçlar 

Analiz 
Yorum 

Hedef 
değerler 

iyileştirme 
çalışmaları 

Gösterge izlem 
sürecinin 

tekrar 
değerlendirme

si 



Bakanlığın İzlenmesi Zorunlu Kan Kültürü 
Kalite İndikatörleri 

• Kontaminasyon oranı 

• Gram boyama ve son 
identifikasyon uyum oranı 

• Gösterge denetim rehberi 
şartlarına uygun şekilde 



Kan Kültüründe Kontaminasyon Oranı 

 

Amaç: kontaminasyonun 
önlenmesi 

Kontaminasyon tespit 
edilen kan kültür şişesi 
sayısı / toplam kan kültür 
şişesi sayısı x 100 

≤ %2-3 

 
Merkezler  

Preanalitik Evre Kalite 
İndikatörü 

Kontaminasyon oranı % (medyan) 
 

EAH 0,3-7,5 (3,3) 

Üniversite  0,07-14,9 (3,7) 

Devlet  0,3-12,4 (5,3) 

Özel  2,5-10 (4,7) 



• 5,37 

• Kan kültürü alma eğitim aracı 

• Flebotomist esaslı aylık izlem 

• 1.76 

• %4,3 

• Steril prosedür; steril eldiven; steril kit; 

steril örtü; checklist kullanımı 

• %1,7 

• %3,7 

• Multidisipliner kalite iyileştirme takımı 

• Kanıta dayalı süreç  

• %1,7’ye düşürülmüş; iki milyon dolar tasarruf 



• Kontaminasyon oranları 
yüksek  

• İzlemek yeterli değil; 
iyileştirmek için çalışmalar 

yapmak gerekli 



Gram Boyama-Son İdentifikasyon Uyum Oranı 

 
Amaç: pozitif kan 
kültürünün Gram boyama 
değerlendirmesinin 
doğruluğunu artırmak 

Gram boyama ile son 
tanımlama uyumsuz şişe 
sayısı / değerlendirilen 
toplam şişe sayısı x 100 

≤ her laboratuvar kendisi 
belirleyip izlemeli 

 
Merkezler  

Analitik  Evre Kalite İndikatörleri 
(%) 

Gram boyama son identifikasyon  
uyumsuzluk oranı (medyan) 
 

EAH (n:2) 0,13-0,12 

Üniversite (n:8)  0,0-5,8         (0,2) 

Devlet (n:3) 0,008-6,3     (0,9) 

Özel  (n:1) 5,2  



Kan Kültürü Pozitiflik Oranı 

Amaç: doğru endikasyonda kan kültürü 
alınmasını sağlamak 

Pozitif kan kültürü sayısı / toplam kan 
kültürlerinin sayısı x 100 

%5-15 (Cumitech)  

Düşük ise fazla; yüksek ise yetersiz  kan 
kültürü alınıyor 



 
Merkezler  

Kan kültürü pozitiflik oranı (%) Kateter kültürü pozitiflik oranı (%) 

Aralık  Medyan  Aralık  Medyan  

EAH 11,4-66,0 19,3 36,9-80,8 70,3 

Üniversite  15,9-75,1 20,2 13,4-75,0 31,3 

Devlet  2,5-38,4 28,9 15,4-26,7 17,8 

Özel  4,1-45,0 23,0 10,2-40,0 35,5 



Klinik olarak bakteriyemi veya fungemi şüphesi   

Febril nötropeni 

Sebebi bilinmeyen ateş? ˃38 0C 

Hipotermi ˂36 0C 

Lökositoz (> 10.000/μl) 

Granülositopeni (< 1.000/μl) 

Endokardit  

Artrit  

Osteomiyelit  

Pnömoni  

Menenjit  

Deri-yumuşak doku enfeksiyonu 

Üriner sistem enfeksiyon 

Çocuk ve yaşlılarda klinik durumda ani bozulma  

Yaşlılarda oryantasyon bozukluğu, konfüzyon, dengesizlik  

Böbrek yetmezliği  

Kateterle ilişkili bakteriyemi şüphesi 

Endikasyon Kontrol Listesi 

Tavsiyeler: 

• "Kan kültürü alma" 

eğitimlerine katılınız. 

• Bakteriyel endokardit tanısı 

için 24 saat içinde en az üç 

set / altı şişe örnek 

alınmalıdır 

• Kateter ile ilişkili kan 

dolaşımı enfeksiyonlarının 

tanısı için aynı anda 

kateterden ve periferden 

örnek alınmalıdır 



Önerilen diğer bir kalite indikatörü:  

1000 hasta gününde alınan kan kültür seti sayısı 



Preanalitik Evre Kalite İndikatörleri 

Bir epizotta alınan set sayısı oranı;  

Tek, iki, üç set 

Tek şişe kan kültürü alma oranı 

Fazla doldurulan şişe oranı;  

Az doldurulan şişe oranı 

Alındıktan sonra iki saat içinde lab.’a 
teslim edilmeyen kan kültürü oranı 



 
Üniversite 
(n: 9) 

Preanalitik Evre Kalite İndikatörleri (%) 

Tek set 
alınan 
hasta 
oranı 

İki set 
alınan 
hasta 
oranı 

Üç set 
alınan 
hasta 
oranı 

Toplam  Tek şişe 
gelen 
hasta 
oranı 

Zamanınd
a teslim 
edilmeyen 
şişe oranı 

A 92,8 0,1 0,04 92,9 3,4 0,4 

B 92,1 * * 92,1 71,6 * 

C 76,5 1,8 0,1 78,4 21,5 0 

D 58,1 41,6 0,3 100 Cevap yok * 

E 36,4 * * 36,4 27,1 * 

F 36,4 63,6 / 100 36,4 * 

G 33,6 58,2 8,2 100 9,7 0,07 

H 15,7 84,3 19,3 119,3 22,9 0,9 

I * * * 53,0 * 

Sonuç 1: Tek set ve tek şişe kan kültürü gönderme oranları yüksek  

Sonuç 2: Bazı merkezlerin cevaplarında tek, iki ve üç set toplamı; kan kültürü toplamını 

vermiyor (bkz toplam sütunu) 

 

*merkez tarafından cevaplanmamış 



 
Merkezler  
(n:8) 

Preanalitik Evre Kalite İndikatörleri (%) 

Tek set 
alınan 
hasta 
oranı* 

İki set 
alınan 
hasta 
oranı* 

Üç set 
alınan 
hasta 
oranı* 

Tek şişe 
gelen hasta 
oranı 

Zamanında 
teslim 
edilmeyen 
şişe oranı 

EAH (n:3) 20,8 
25,5 
34,8 

6,1 
39,0 

1,03         
(tek merkez) 

21,9 
30,4 
30,6 

0,9 
27,74 

Devlet (n:5) 32,5-76,9 7,6            
(tek merkez) 

0,7 23,1-100,0 0-0,07 

Özel (n:3) 45,0 
27,8 
100,0 

2,5           
(tek merkez) 

0  
(tek merkez) 

44,2 
100,0 
100,0 

10,0  
(tek merkez) 

Sonuç 1: * Merkezlerin cevaplarında tek, iki ve üç set toplamı; kan kültürü toplamını 

vermiyor; verilen cevaplar geçersiz olabilir?? 

Sonuç 2: Tek set ve tek şişe kan kültürü gönderme oranları yüksek 

Sonuç 3: Zamanında teslim edilmeyen şişe oranları yüksek 

 







Önerilen diğer bir kalite indikatörü:  

• Kan kültür şişesine alınan kan hacmi 

• Yetersiz hacimdeki şişe oranı ve fazla hacimdeki şişe oranı 



Analitik ve Postanalitik Evre Kalite İndikatörleri 

Pozitif sinyal veren şişenin cihazdan 
çıkarılma süresi 

Yalancı pozitiflik oranı 

Pozitif sinyal veren şişe için kritik değer 
bildirim süresi  



 
MERKEZLER 
(n: 16) 

Analitik Evre Kalite İndikatörleri (%) 

Pozitif sinyalden 
sonraki ilk yarım 
saat içinde 
işleme alınan şişe 
oranı 

Cihaz hatalı 
pozitiflik oranı 

EAH (n:1)  100 Cevap yok 

Üniversite (n:8) 48,5-100 0-1,3  

Devlet (n:4) 45,3 (tek merkez) 0,04-0,3 

Özel (n:3)  43,4 
100 
100 

0,1 (tek merkez) 

Sonuç : İlk yarım saat içinde işleme alınan şişe oranının 

düşük olduğu merkezler var 
 



 
Merkezler  

Postnalitik  Evre Kalite 
İndikatörü (%) 

Pozitif sinyalden sonraki 
ilk iki saat içinde yapılan 
bildirim oranı (medyan) 

EAH 100 (tek merkez) 

Üniversite  24,9-100 (100) 

Devlet  9,1 (tek merkez) 

Özel  21,7 (tek merkez) 

Pozitif sinyalden sonraki ilk iki saat içinde yapılan bildirim 

oranının düşük olduğu merkezler var 
 



 
Merkez  

Kan kültür süreçlerine göre kalite indikatörleri 

Preanalitik evre Analitik evre Postanalitik 
evre 

Endikasyonu 
bulunan 
hastada pozitif 
kan kültürü 
oranı 

Tek 
şişede 
kan 
alınma 
oranı 

Tek/iki/
üç set 
kan 
alınma 
oranı 

Alındıktan 
sonra iki 
saat içinde 
laboratuvara 
teslim 
edilmeyen 
kan kültürü 
oranı 

Kontamina
syon oranı 

Pozitif 
sinyal 
veren 
şişenin 
cihazdan 
çıkartılma 
süresi 

Yalancı 
pozitiflik 
oranı 

Gram 
boyama son 
tanımlama 
uyum oranı 

Pozitif 
sinyalden 
sonraki ilk iki 
saat içinde 
yapılan bildirim 
oranı 

EAH 3 2 1 1 13 0 1 8 3 

Üniversite 4 1 1 6 15 4 2 8 4 

Devlet  1 1 0 1 11 0 1 8 0 

Özel  1 1 0 0 4 0 0 1 0 



 
Merkezler 

Veri kaynağı Veri toplama sıklığı 

Otomasyon 
kayıtları 

Defter 
kayıtları 

Her ikisi Aylık  Üç aylık  Altı aylık Yıllık  

EAH 6 0 10 7 7 0 1 

Üniversite 7 3 7 6 4 4 4 

Devlet  4 1 9 8 5 0 0 

Özel  2 1 2 0 3 0 0 

İzlenen parametre İzleme periyodu Açıklamalar  

Kontaminasyon  Aylık  Ünite, flebotomist, yöntem bazlı 

Tek kan kültürü Başlangıçta aylık Sorun olmaktan çıkarsa, süre 
uzatılabilir 

Pozitif kan kültürü yüzdesi Aylık  Ünite ve hasta türüne göre 

1000 hasta günü için alınan kan 
kültürü sayısı 

Yıllık  

Gram boyama ve kültür sonucu 
uyumu  

Yıllık  Teknisyen bazında 

Kritik değer bildirim süresi Yıllık  Şikayet varsa, daha sık 

Saf kültürlerde direkt sonuçlarla 
kesin sonuçlar arasındaki uyum 

Sürekli  



  

Bir epizotta alınan set sayısı oranı 

Revizyon No   

İlk Yayın Tarihi   

Revizyon Tarihi   

Sayfa No   

Doküman No   

GÖSTERGE KODU   

TARİH   

GÖSTERGE TANIMI Bir epizotta alınan set sayısının belirlenmesi  

AMAÇ Kan kültürünün doğru miktarda alınmasını sağlamak 

HESAPLAMA YÖNTEMİ 

İlgili dönemde; 

(Tek/iki/üç set alınan hasta sayısı/Toplam kan kültürü alınan hasta 

sayısı)x100 

ALT GÖSTERGELER 

Test  Grupları 

(Tek set alınan hasta sayısı/Toplam kan kültürü alınan hasta sayısı)x100: 

(İki set alınan hasta sayısı/Toplam kan kültürü alınan hasta sayısı)x100: 

(Üç set alınan hasta sayısı/Toplam kan kültürü alınan hasta sayısı)x10: 

VERİ KAYNAĞI Kan kültürü kayıt defteri, otomasyon sistemi kayıtları 

HEDEF DEĞER   

VERİ ANALİZ PERİYODU 3 ay 

SORUMLULAR Mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlu uzmanı ve sorumlu laborant 

SONUÇLARIN PAYLAŞILACAĞI KİŞİLER Kalite birimi 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   

Gösterge Takip Formu 



• Dokuz kalite indikatörü  

• Preanalitik: reddedilen örnekler, transport süresi, inoküle 

edilen kan hacmi, kan alımında kontaminasyon 

• Analitik: Gram boyama kültür uyumu, dış kalite yeterlilik 

sonuçları 

• Post analitik: Raporlama zamanı, kritik değer bildirimi, 

düzeltilmiş rapor oranı 

• Önceden belirlenmiş hedef değerlerin üstüne çıkan iki 

indikatör olmuş: reddedilen örnekler ve inoküle edilen kan 

hacmi 

 



ANKETİN KALİTE İNDİKATÖRLERİ İLE İLGİLİ 
SONUÇLARI-ÖZET 

• Anket dolduran merkezlerin önemli 
kısmı sayısal veri bildiremedi  

• Veri elde etmede sorunlar var 
• Kalite indikatörleri iyi bilinmiyor, 

izlenmiyor;  iyileştirme çalışmaları 
yeterli değil 



• Doğru sonuç 

• Zamanında sonuç 

• Süreç esaslı yaklaşım 

• Kritik kontrol noktaları 

• Alınan kan kültürü sayısı (set) 

• Tek şişe gönderme oranı 

• Test sonuçlanma süresi 

• İndikatör izleme süreci 

• İyileştirme faaliyetleri 

• Lokal izlem (hastanede) 

• Ulusal izlem (ülke düzeyinde) 

 

Kan kültürü 
kalite 

indikatörleri 
(göstergeleri) 

ÖZET  



Anket dolduran merkezlere,  

KLİMUD bölge temsilcilerine 

teşekkürler 




