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Laboratuvar Sürecinin 3 (veya 5) Fazındaki 

Hatalar ve Oranları 

Plebani, “Errors in clinical 
laboratories ar errors in 
laboratory medicine?”, Clin 
Chem Lab Med, 2006.



Kalite indikatörleri
 1985’te JCAHO

 CAP

   Preanalitik ve postanalitik süreç

  Q-Probes: Karşılaştırmalı çalışmalar 

  Q-Tracks: İndikatör takibi 

   







a) Test İstek Kısmı
QI-1: Klinik durumla beraber hekimden gelen tetkik 
sayısı/toplam hekimden gelen tetkik sayısı yüzdesi. 
(>%87)
QI-2: Klinik sorularla hekimden gelen uygun tetkik 
sayısı/toplam klinik sorularla hekimden gelen rapor 
yüzdesi.(>%97)

Preanalitik Kalite İndikatörleri



b) Formulasyon ve istek giriş 
QI-3: Klinik tanı girilmeden gelen test sayısı/toplam istek 
sayısı yüzdesi(<%5)
QI-4: Anlaşılamayan istek sayısı /toplam istek sayısı 
yüzdesi.(<%0,2)
QI-5: Yanlış hasta kimliği ile gelen test sayısı/toplam 
istek sayısı yüzdesi.(<%0,4)
QI-6: Yanlış doktor kimliği ile gelen hasta sayısı / 
toplam istek sayısı yüzdesi.
QI-7a: Yanlış istenen istek sayısı (kayıp) /toplam istek 
sayısı yüzdesi.(<%0,3)
QI-7b: Yanlış istenen istek sayısı(fazla)/toplam istek 
sayısı yüzdesi.
QI-7c: Yanlış istenen istek sayısı(yanlış)/toplam istek 
sayısı yüzdesi.(<%0,2)



Etiketleme,Toplama,Transport -1
QI-8: Kayıp ya da alınmamış örnek sayısı 
/toplam örnek sayısı yüzdesi.(<%0,2)
QI-9: Yanlış tüpe alınmış örnek sayısı /toplam 
örnek sayısı yüzdesi.(<%0,07)
QI-10 b: Hemolizli kan örneği (rutin) / toplam 
örnek sayısı yüzdesi.(<%1)
QI-11 a: Pıhtılı kan örneği (hematoloji) / toplam 
örnek sayısı yüzdesi.(<%0,5)



Etiketleme,Toplama,Transport-2
QI-12: Yetersiz örnek miktarlı örnek sayısı 
/toplam örnek sayısı yüzdesi.(<%0,4)
QI-14: Transport sırasında hasar gören örnek 
sayısı / toplam örnek sayısı yüzdesi. 
QI-15: Uygun etiketlenmeyen örnek sayısı / 
toplam örnek sayısı yüzdesi.(<%0,07) 
QI-16 : Uygun saklanmayan örnek sayısı / 
toplam örnek  sayısı yüzdesi.



Analitik Kalite İndikatörleri
QI-17: Dış Kalite Değerlendirme kabul edilmeyen test 
sayısı/Toplam Dış Kalite Değerlendirme katılan test 
sayısı yüzdesi.(<%1,5)
QI-18 : Düzeltilmiş kabul edilemeyecek Dış Kalite 
Değerlendirmedeki yıllık hata sayısı/ toplam kabul 
edilemeyen performansların sayısına oranı.
QI-19 : Hedeflenen %CV değerinden yüksek çıkan test 
sayısı/toplam test sayısı yüzdesi
QI-20 : Cihaz arızaları dışında belirlenen zamandan 
geç  raporlanan test  sayısı / toplam rapor sayısı.



Post-analitik Kalite İndikatörleri
QI-21 : Belirlenen sürede raporlanan test sayısı / 
toplam raporlanan test sayısı yüzdesi.(<%0,4)
QI-22 : Kliniklere bildirilen kritik değerli test sayısı / 
toplam kritik test sayısı yüzdesi.(>%96)
QI-23 : Kritik değerli sonuçlarda ortalama iletişim 
zamanı.(<50 dakika)
QI-24 : Hasta üzerinde önemli etki eden yorumlanması 
gerekli  rapor / Toplam rapor edilen test sayısı yüzdesi.
QI-25 : Yıllık klinisyenlerle birlikte yayınlanan rehber 
sayısı.



Post-analitik Kalite İndikatörleri
QI-21 : Belirlenen sürede raporlanan test sayısı / 
toplam raporlanan test sayısı yüzdesi.(<%0,4)
QI-22 : Kliniklerle irtibata geçilen kritik değerle test 
sayısı / toplam kritik test sayısı yüzdesi.(>%96)
QI-23 : Kritik değerli sonuçlarda ortalama irtibata 
geçme zamanı.(<50 dakika)
QI-24 : Hasta üzerinde önemli etki eden yorumlanması 
gerekli  rapor / Toplam rapor edilen test sayısı yüzdesi.
QI-25 : Yılda klinisyenlerle ve/veya laboratuvar 
kapsamında  yayınlanan makale, poster ve sunum 
sayısı.



QT1-Hasta Kimlik Doğruluğu

Amaç: Bileklik hata insidansının takibi

Veri toplama:  Ayda 6 gün tüm örnekler, hasta kimlikleri ile 

karşılaştırılır.

İndikatörler: Bileklik hata oranı (%) 

                        Bileklik hata tiplerinin analizi(%)



QT2-Kan Kültürü Kontaminasyonu

Amaç:Kan kültürü kontaminasyon oranlarının, standart kriterlerle 

saptanması

Veri Toplama: Aylık toplam kan kültürü sayıları ile kontamine kan 

kültürü sayılarının bildirilmesi. 

İndikatörler: Toplam kontaminasyon hızı (%)

                         Neonatal kontaminasyon hızı (%)



QT3-Laboratuvar Örnek Kabul Edilebilirliği

Amaç: Ret edilen kan örneklerin saptanıp, nedenlerinin araştırılması

Veri toplama: Haftalık olarak  serolojik incelemeler için gönderilen 

tüm kan örnekleri, ret edilen örnekler ve ret nedenleri (hemolizli, 

yanlış tüpte, yetersiz) değerlendirilir. 

İndikatörler: Örnek ret oranı (%)

                        Örnek ret nedeninin anlaşılıp, düzeltilmesi (%)



QT8-Uzamış Laboratuvar Test Süreleri

Amaç:Belirlenen süre dışında sonuçlanan testlerin  izlenmesi

Veri Toplama:Laboratuvarda çalışılan testler için örnek alma-

raporlama süreleri belirlenir. Testler arasından izlenilecek olanlar 

saptanır.6 gün/ay takip edilir.

İndikatörler: Uzamış raporlama süresi olan test oranı (%)

                        Çalışana göre sorunun düzeltilmesi (%)

                        Çalışma gününe göre sorunun düzeltilmesi (%) 



QT10-Kritik değer Bildirimi

Amaç:Laboratuvarda bildirimi yapılan kritik değerlerin analizinin 

yapılması

Veri Toplama: Önceden belirlenen 6 gün/ay kritik değerler izlenir. 

Kritik değer uyarısı eklenen/kritik değer bildirimi, yazılı prosedürlere 

göre, yapılan örnekler belirlenir.

İndikatörler: Toplam kritik değer bildirim oranı (%)

                        Yatan hasta kritik değer bildirim oranı (%)

                        Ayaktan hasta kritik değer bildirim oranı (%)



Mikrobiyolojide indikatörler
İlk araştırılan: 

Örnek kalitesi;o

     balgamın direkt mikroskopi ile değerlendirilmesi     
     kan kültürlerinin kontaminasyonu 



Kan kültürlerinde indikatör örnekleri
Hastanın değerlendirilmesi:
Kan kültürü alınan hasta/Pnömoni düşünülen hasta•

Test seçimi ve istemi: 
Önerilen sayıda kan kültürü gönderilen hasta oranı•
Önerilenden fazla sayıda kan kültürü gönderilen hasta oranı  •

Örnek alımı:
Kontaminasyon oranı•
Uygun miktardan fazla/eksik alınan şişelerin oranı•
Tek şişe gönderilen kan kültür oranı•

                                                                           CLSI M47-A, 2007



Kan kültürlerinde indikatör örnekleri
Örnek taşınması:
>2 saat gönderilen kan kültürlerinin oranı•

Örnek kabulü ve işlenmesi: 
Ret edilen örneklerle ilgili yapılan görüşmelerin dokümantasyonu  •

Örnek işlenmesi:
Kritik değer sonuçlarının etkinliği ve görüşmelerin dokümantasyonu•
Düzeltilmesi gereken sonuçların oranı (ilk bildirim-sonuç uyumu)•

Raporlama:
Kalite güvencesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve •
sonuçlarının dokümantasyonu

CLSI M47-A, 2007



Tek set kan  kültürü 

3 aylık süre, 330 hastane

Tek set olarak gönderilen örnek sayısı ve toplam set sayısı

Kan kültürünü kim alıyor? Flebotomist ?

2  set kan kültür seti gönderilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor mu?

Tek set örnek gönderildiğinde ilgili hekimle iletişim kuruluyor mu?

Kurumda tek set kan kültürü kalite geliştirme programları dahilinde  mi?



     Tek set kan  kültürü 
    

 Flebotomistlerin aldığı, •
Kurumda en az 2 set gönderilmesine yönelik çalışmalar •
olanlar
Hekime geribildirim yapılarak iletişim kurulanlarda•

                                                                             DÜŞÜK!!!



İdrar kültürü kontaminasyon oranı (%)

14739 idrar örneği

Ortalama kontaminasyon:% 15.0 

En kötü %10:%41.7 kontaminasyon
En iyi %10:% 8 kontaminasyon

Erkeklerde bilgilendirme:Anlamlı değişiklik

Kadınlarda sözlü bilgilendirme:Fark yok.

Kadın hastalarda yazılı bilgilendirme: Anlamlı fark 



Kan kültürü Gram boya son tanımlama uyum oranı (%)

8253 örnek: %0.7 Gram boya hatalı bildirim

Sonuç: 4 hastada 14 saat-3 gün arası uygun antibiyotik tedavisinde 

gecikme

Laboratuvarın hedefi: %100 doğruluk 



Kritik değer bildirim oranı (%)

%81.1 oranında tel ile %10 oranında ise bilgisayar ile bildirim 

İstemi yapan doktora mail, doktorun telefonuna sms, 

Kritik değer bildirim süresi:Sonuç15-30 dakika.

Klinisyenlerin bunları görmesi ve değerlendirmesi  ve 

değerlendirmeden, başka işlem yapamaması için kısıtlamalar(?)



Kritik değer bildirim oranı: Bildirimi yapılan vaka sayısı x 100                                 
                    Toplam kritik değer sayısı

180 merkez 4 yıl boyunca 3’er aylık dönemde izlendi

Süreç sonunda verilerde iyileşme

Yetkili kişi

Kritik değerler

Doğrulama politikaları



Toplam test süresi (TAT)
LİS sisteminizin yeterlilikleri doğrultusunda

İstemRaporlama

Örnek alımıRaporlama

Numune kabul  Raporlama

Test Raporlama

Farklı basamaklar incelenebilir.



       Kan kültüründe 5 kalite indikatörü

Gram boya son tanımlama uyum oranı: % 99.4

Kontaminasyon oranı: % 0.7

Yeterli hacimde örnek oranı: % 46

Dış kalite kontrol sonuçları uyum oranı: % 100

1 saatten önce Gram sonucu bildirim oranı: % 88.7



Dış Kalite Kontrol programı dahilinde 104 lab., son 5 yılda izlenen o

kalite indikatörleri

Preanalitik, analitik ve post analitik olarak sınıflandırma 

Son 12 aydaki indikatörler ;

   Veri toplama, hedef değerler, zamanla değişip değişmediği, izlem 

sonuçları ve düzeltici faaliyetler



En sık pre-analitik kalite indikatörleri:

Örnek reddi: 31

Kan kültürü kontaminasyonu:38

Kan kültürü hacmi:35

Transport zamanı: 31

Kan kültürü set sayısı:39



En sık analitik kalite indikatörleri:

Sonuçların raporlanmadan gözden geçirilmesi:35

Gram boya-kültür uyumu:3

En sık post-analitik kalite indikatörleri:

Sonuç verme zamanı

BOS:39

Kan kültürü:30

Gram boya ve raporlanan sonuçların gözden geçirilmesi:36

Hedef değerler: (Bazı lab.larda)%6 zamanla revize etmiş

Bazı lab.larda kalite indikatörü-kalite kontrol ile karışmış



Teşekkür ederim….


