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Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite 

uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin 
laboratuvarlarımıza girmesiyle önem kazanmıştır.
Akreditasyon denetimleri Uluslar arası akreditasyon 

kuruluşları tarafından yapılmaya başlandı ve artık 
TURKAK tarafından devam edilmektedir.
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yöntemi 

Rehberi ise yakında yayınlanacağı Sağlıkta Kalite ve 
Akreditasyon Başkanlığı tarafından 7 Kasım 2013 
duyurulmuştur.







ABD'de sa ğlık hizmetlerinde insan 

örnekleri üzerinde yap ılarak tan ı, korunma 
veya hastal ık tedavisi i çin uygulanan 
laboratuvar testlerinin t üm d üzenlemeleri 
CLIA (Clinical Laboratory Improvement 
Amendments) altında yapılmaktadır. 



CLIA programının amacı kaliteli laboratuvar 

testlerinin uygulanmasını sağlamaktır.
24 Nisan 2003'ten sonra yürürlüğe giren CLIA 

kalite sistem laboratuvarı uygulamalarında 
belirtilen kalite kontrolleri nelerdir, nasıl 
uygulanmalıdır?



Testin kalitesinin güvenliğinin sağlanması ;

Plan

Sistematik izleme

Test sürecinin değerlendirilmesini gerektirir.

Sonuçta;

Hataların azalması•

Geliştirilmiş hasta sonuçları•

Geliştirilmiş hasta ve çalışan güvenliği•

Maliyetin azaltılması•



İnternal ve eksternal kontrol mekanizmaları ihtiyaç, kaynak ve testin 

uygulandığı alana göre bağlı olabilir.
İç  denetim;

Personel performansının izlenmesi

Testin halihazırda çalışılırken uygulanması

Kalite kontrol talimatlarının yazılı hale getirilmesi, çalışılması ve 

sonuçlarının kayda geçirilmesi
Kalite kontrol kayıtlarının ve test sonuçlarının gözden geçirilmesi

Problemlerin gözden geçirilmesi, kayıt altına alınması, düzeltici ve 

geliştirici eylemin planlanması
Kaza veya yaralanma var ise kayıt altına alınması, iyileştirmesi 

 



Dış denetim:

Bir dış kurum, kişi tarafından yapılan ve rutini değerlendiren , aynı zamanda eğitim için de imkan •

veren 

Denetimlerdir.

Kontrol listesi ile yapılabilmektedir. 

http://www.cms.gov/CLIA/downloads/wquest.pdf 

Dış kalite kontrol programına kaydolunarak  da yapılabilir. Bu programlar periyodik olarak hasta •

örneği gibi çalışılacak örnekler göndererek bunu sağlamaktadır.

Sonuçlar her bir bu programa katılan laboratuvardan  alınmakta; elde edilen sonuçların •

değerlendirilmeleri  laboratuvarlara  geri bildirilmektedir. Çoğu  dış kalite programı CLIA waived 
testi için de  geçerlidir. 

http://www.cms.hhs.gov/CLIA/downloads/ptlist.pdf 



Kalite kontrol testleri;
Testin vereceği performansı göstermesi

Bir problem olduğunda da kullanıcıyı uyarması nedeniyle 

önemlidir.

Sorunlar nasıl ortaya çıkar?
Kullanıcı 

Ayıraç/kit 

Cihaz 

Çevre kaynaklı hatalar



Test prosedürleri 
kullanılması gereken kontrolleri

kalite kontrol testlerinin sıklığı,nasıl kullanıldığını

uygunsuz kalite kontrol sonuçlarıyla 

karşılaşıldığında 
alınması gereken düzeltici/önletici faaliyetleri de
içermelidir.



İki adet kalite kontrol vardır:
Internal, prosedürel ya da yapılandırılmış kontroller

Test sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını değerlendirir.

Test sisteminin beklenildiği gibi çalıştığını  doğrular. 

Yeterli örneğin, numunenin konulduğunu

Eğer bir kaset  veya strip  tip ise  cihazdan doğru geçtiğini  kontrol 

etmemizi sağlar.
Eksternal, dış kalite kontroller

Hasta örneğini  taklit eden örneklerle ( sıvı ya da örneğe benzer  

materyal)çalışılır.
Örnek, numune uygulanmasından sonuç yorumlanmasına kadar test 

performans basamaklarını kontrol eder.





Kontrol sonuçları uygunsuz çıkarsa;

Hasta örneği çalışılmamalıdır.

Ya da problemin kaynağı bulunmadan hasta sonuç raporu çıkarılmamalıdır.

Test içeriğinde mutlaka testte karşılaşılabilecek sorunların yazılı olması 

gerekir. 
Sahada mutlaka tedarikçinin irtibat telefonları bulunmalı, teknik yardım 

gerektiğinde de iletişime geçilmelidir.

Dokumantasyon;

Hangi kontrollerin yapıldığı ve sonuçlarının tutulduğu kayıtlar mutlaka 

laboratuvarda bulunmalıdır.
İndikatör  olarak tutulmalı.

Ara ara kayıtlar gözden geçirilmelidir.



CLIA tarafından onaylanan hızlı HIV testleri
 basit

tek kullanımlık

minimal ayıraç kullanılan

60 dakikadan daha az sürede sonuç veren

işlem uygulanmayan (tam kan veya oral sıvı örnekleri) örnekler 

için uygulanabilen

Hızlı HIV testleri tek başına kullanılamadığı gibi HIV

enfeksiyonu tanısı algoritmasında yer almakta ve mutlaka
doğrulanmasını sağlayan testlerle
birlikte değerlendirilmelidir.



Onaylı hızlı HIV testleri nin kullanımının basit olmasına 

rağmen testin uygulanması sırasında istenmeyen hatalar 
olabilmektedir. 

Dolayısıyla bu testlerin  bir kalite yönetimi olan bir  alanda
yapılması uygundur. Kalite kontrol ise bu programın sadece
bir parçasıdır.

Kalite Yönetimi: Kalitenin karşılanacağı tüm gerekliliklerin 

olması için planlanan ve organize edilen standartlardır.
Kalite kontrol: Problemlerin oluşabilecek ve bu 

problemlerin çözülebileceği alanda  yer alması gereken 
operasyonel teknik ve uygulamalardır.



Kalite Yönetimi içerikleri:
1. Prograamın organizasyonu
2. Personel
3. Sürecin kontrolü
a. Test öncesi
b. Test sırası
c. Test sonrası
4. Dış kalite kontrol
5. Dokuman ve kayıt sistemi
6. Kalite değerlendirilmesi ve düzenleyici, önleyici faaliyetler



Internal  kontrol

Test cihazı (kaset/strip) içerisindeki kontrol  örneğin yeterliliğini ve 

solusyonun istendiği şekilde cihaz içerisine yayıldığını gösterir.

Dış kalite kontrol

Özellikle HIV antikor testlerinde pozitif ve negatif dış kalite 

kontrollerinin mutlaka zaman zaman uygulanması gerekir. 
Eğer tedarikçi bu kontrolleri sağlayabiliyorsa  en kabul edilebilir 

kontrol  programı budur.
 Eğer başka bir programdan kontroller sağlanıyorsa öncelikle  

kullandığımız kitle uyumlu olup olmadığını kontrol etmemiz 
gerekmektedir.



Dış kalite kontrolleri ne zaman uygulamalıyız?

Üretici firmanın önerileri doğrultusunda

Yeni bir lottaki test kiti açıldığında

Yeni siparişle (aynı lot numarası olsa dahi ) kit açıldığında

Test edilen sahada ki sıcaklık kitin üreticisinin önerdiği 

dereceler dışına çıktığında
Testi periyodik olarak kontrol etmek istediğimizde



Kontrol sıklığı nasıl olmalıdır?

Bazı testler için  kullanma klavuzunda uygulanması 

gereken minimum  şartlar ve ya internal ve/veya dış  
kontrol sıklığı öneriler yer alır. 
Dış kalite kontrol sıklığını değerlendirirken;

Çevre stabilitesi•

Çalışan personelin yetkinliği, bilgisi•

Yeni lot kit varlığı•

 O  teste çalışmaya başlayacak yeni bir personelin varlığı•



Hızlı tanı testlerinde( ayrıca Gram boyama, 

mikroorganizma identifikasyonu ve/veya 
duyarlılık testlerinde de ) dış kalite 
kontroller toplam beş örnek içermelidir.



Kalite kontrol sonuçlarını arşivlemeli miyiz?•
Gönderilen örneğin hazırlanmasındaki basamaklar •
Örnekte nelere dikkat edilmeli•
Testin yapılışı•
Sonuçların kaydı (eğer internet üzerinde sonuçlar giriliyorsa  •elektronik olarak kayıt alınması (printscreen shot )
Laboratuvarlararası laboratuvarımızın performans raporları•
Eğer iyileştirme planlandıysa faaliyet raporları, kayıtları•

Bu tür kayıtlar minimum iki sene tutulmalıdır.

 



Quality Assurance Guidelines for Testing Using Rapid HIV Antibody Tests Waived Under the Clinical Laboratory Improvement 

Amendments of 1988 U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention 2007

Point-of-Care Testing in Microbiology The Advantages and Disadvantages of Immunochromatographic Test Strips

Enno Stürenburg, Ralf JunkerArztebl Int 2008; 106(4): 48–54 DOI: 10.3238/arztebl.2009.0048
         

 http://wwwn.cdc.gov/clia/Resources/WaivedTests

http://www.cms.gov/CLIA/downloads/wquest.pdf

http://www.cms.hhs.gov/CLIA/downloads/ptlist.pdf

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5413a1.htm 




