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SUNUM PLANI 

 SKS Sürüm 6 da Risk Yönetimi 

 Laboratuvar Süreçlerinde Risk Yönetimi

 Risk Yönetiminde Dokümantasyon

 Risklerin Bildirimi

 Örneklerle Riskleri Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar



 Sağlık sektöründeki risk öngörülebilen  veya öngörülemeyen sağlık problemlerinin 
hepsi ve bu sürecin yönetilmesidir. Yönetemediğiniz her şey çok büyük  sorun olarak 

size geri döner.



 Sağlık Kurumları için Risk yönetimi aslında yeni bir kavram değildir; 

 Risk Yönetimi ,Uzun zamandır dağınık şekilde gerçekleştirilen risk yönetim 
faaliyetlerinin bir araya toplanıp bütüncül bir şekilde sistem yaklaşımı ile ele 
alınmasıdır.

 Tüm kurumlarda işe yarayacak ortak bir risk çözüm yöntemi yoktur, 

 Her kurumun sahip olduğu riskler farklı olduğu gibi bu risklerle başa çıkma 
yöntemleri de farklıdır.











LABORATUVARDA RİSK BELİRLEME

 Bölüm bazlı riskler

 Meslek bazlı riskler

 Risklerde Önceliklendirme

 Tüm paydaşların dahil edilmesi ve eğitim



Laboratuvarlarda Risk Yönetiminin Faydaları
• Hedefler
• Karar Alma
• Hizmet Standardı
• Kaynak Yönetimi
• Kayıplar
• Hesap Verebilirlik 
•Mevzuata Uyum 
• Imaj



Risk Yönetmede Kritik Başarı Faktörleri

•Sahiplenme
•Ortak Dil
•Farkındalık
•Kanıtlar
•Gözetim
•Süreç



LABORATUVAR 
SÜREÇLERİNDE RİSK 

YÖNETİMİ



PREANALİTİK 
SÜREÇTE RİSK 

YÖNETİMİ 



Kimlik Doğrulamanın Yapılmaması 

 Hasta güvenliği riski

 Bilgi Güvenliği  riski



 Preanalitik hataların başlıca nedenleri; 

 Numune alma; laboratuvarın kontrolünde olmayan değişkenlerin varlığı nedeniyle bütün preanalitik
değişkenlerin izlenmesinin ve gerekli iyileştirme sürecinin uygulanmasının zor olmasıdır.

 Uygun olmayan örnek iyi tanımlanmış olmalı ve bu konuda hem laboratuvar çalışanlarına hem de 
klinik çalışanlarına bilgilendirme yapılmış olmalıdır(REHBERLER)

 Uygun olmayan örnekte test çalışılmamalı (Hasta güvenliği Risk), ret edilmeli, ret edilen örnekler kayıt 
altına alınıp değerlendirilmelidir. 

 Red sebepleri temelde kan alım tekniğine bağlı olmakla birlikte ; Ayrıca Lipemik, ikterik örnekler de 
olabilir.

Uygunsuz taşıma, depolama ve uygulamalar da hemolize neden olabilir. Hemolizi tetikleyen diğer 
faktörler, ekipman, teknik ve kan alabilme yeteneğidir.

Red oranlarının azaltılması için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmalı, uygulanmalı ve kontrol 
edilmelidir.( Örn,eğtimler v.b)



Numunelerin Taşınmasındaki Riskler
 Saçılma dökülme bulaş

 Gecikmeler (örn:vakumlu sistem sık sık bozuluyor

 Bütün klinik örnekler sızdırmaz ve “biyotehlike” işaretli plastik çantalarda 
bulundurulmalı/ taşınmalı (numune kabul-örnek toplama alanları)



ANALİTİK 
SÜREÇTE RİSK 

YÖNETİMİ 



 İyi seçilmemiş kitler ve iyi hazırlanmamış reaktiflerle çalışma

 Hatalı ölçüm yapan volümetrik kaplar kullanma

 Aşırı sıcak veya aşırı soğuk, havalandırılamaz, birtakım kimyasal maddeler kokan, dar ve rahatsız edici 
bir laboratuvar ortamı 

 Cihaz pipetasyon arızası,cihaz arızası

 Numunenin yetersiz homojenizasyonu

 Test çalışma prosedürlerine uyulmaması

 Ekim hataları

 İç kalite kontrol çalışılmaması 

 Dış kalite kontrol çalışmasında uyumsuzluk

 Uygunsuz dilüsyon

 Uygunsuz boyama tekniği 

 Personel eğitiminin eksik olması 



 Arıza bildirimi (nasıl yapılacak? HBYS ? Telefonla ?)

 Elektrik kesintisi devam edecek mi? Jeneratör ne kadar sonra kaç saniyede 
devreye giriyor? 

 Numuneler bulunup çalışana kadar sonuçların gecikeceği nasıl bildirilecek? 

 Sık sık oluyorsa nasıl önlenecek? 

CİHAZ

PERSONEL
MALZEME-

KİT



POSTANALİTİK 
SÜREÇTE RİSK 

YÖNETİMİ



 Hasta Güvenliğine yönelik riskler (sonuçların gecikmesi, panik değer 
bildiriminin yapılmaması, mahremiyetin ihlali…)

 Bilgi Güvenliğine yönelik riskler (verilerin yedeklenmemesi, HBYS de 
gecikmeler vs)

 Biyoemniyete yönelik riskler (atılmaması gereken hasta numunelerinin / şahit 
numunelerin saklanması ile ilgili riskler, ) 



POST-ANALİTİK HATALARIN OLUŞMAMASI İÇİN; 

Raporlama süresi kısaltılmalıdır

Laboratuvar tarafından yapılan manuel işlem basamakları azaltılmalıdır 
(taşımanın personel trafından yapılması gibi..)

Gereksiz test istemleri azaltılmalıdır 

Kullanıma sunulan test çeşitliliği geliştirilmelidir(refleks ve reflektif testler) 

Test prosedürlerinin iyi okunarak anlaşılması ve uygulanması



LABORATUVAR İÇİ 
DİĞER RİSKLERİN 

YÖNETİMİ



 Acil Durum Afet Yönetimi /Acil Eylem Planı

 Sterilizasyon Güvenliğinde Riskler (otoklav, patlama )

 Tesis Güvenliği (laboratuvarlarda tatbikat yapıldı mı?)

 Finansal Güvenlik (ihaleler, cihaz ve malzemelere yönelik riskler, sonuç karşılığı ihale ise 
HBYS ile veri uygunsuzluğu…)







RİSK YÖNETİMİNDE 
DOKÜMANTASYON



































 Sigorta bir risk yönetim tekniğidir ve temelde zararın veya kaybın tazmin 
edilmesiyle ilgilidir. Bir başka deyişle, amaç sigortalıyı zarara uğramadan önceki 
durumuna getirebilmektir.

 Risk yönetimi yönünden bakıldığında sigorta bir tür risk finansmanı aracıdır. 
Kayıp gerçekleştiğinde bunun yol açtığı zararı gidermeye yöneliktir. 

 HEKİMLİK SİGORTASI İÇERİĞİ ??



Risk yönetimi prensipleri dikkatlice uygulandığı takdirde:

❖ Malpraktis vakalarının kök sebepleri azalır, daha az vaka ile karşılaşılır. Dolayısı ile hasta 
güvenliği sağlanır.

❖ Malpraktis oluşması durumunda ise hastane ve hekim, zararın giderilmesi için hazırlıklı 
olur. Böylece hastanın mağduriyeti giderilirken hekim de finansal açıdan zora düşmez.



RİSK İZLEME-BİLDİRİM

 Hatalardan öğrenmek

 Olaylardan ders çıkarmak

 Öğrenme süreci ve çözüm yolları geliştirmek 

 Çözümlerin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla

 Bildirim, analiz ve raporlamaya ilişkin süreçler tanımlanmalı 

 “Kimlerin, Ne zaman, Nereye, Nasıl, Ne şekilde” bildirim yapacağı net bir şekilde ortaya 
konmalı

 Ayrıca Bildirim Sisteminden sorumlu kişi veya kişiler belirlenmeli. 



Bildirim sistemi nasıl olmalı?

 Laboratuvarda hasta güvenliğini tehdit eden veya edebilecek hataların 
sistematik bir şekilde analiz edilebilmesi amacı ile “Laboratuvar Hataları 
Sınıflandırma Sistemi (LHSS)” geliştirilmiştir Bkz. SKS Hastane (S.6). 

 Sistem; 

 Uygulamanın etkinliğini ve kullanımını arttırmak, 

 Laboratuvarda raporlama kültürü oluşturmak, 

 Standart bir metodoloji kullanmak

 Ve Sağlık tesisleri arasında dil birliğini sağlamak

















• Bizim resmi koy







Riskler neler?



SON SÖZLER….

 SWOT analizleri yapılmalıdır.

 Tüm paydaşlar dahil edilmelidir.

 Hatalardan öğrenme 

 İSG uzmanları ile çalışanlara yönelik değil aynı zamanda laboratuvarın tüm 
süreçlerine yönelik risk yönetimi yapılmalıdır.



‘’Bilmek yeterli değildir; mutlaka uygulamalıyız.

İstemek yeterli değildir; mutlaka yapmalıyız.’                         

Goethe


