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Tıbbi Laboratuvarda Risk Yönetimi

✓Risk analizi

✓Riskin değerlendirilmesi- kontrolü

✓İlgili düzeltici önleyici etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi



Risk analizi

✓FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi- Failure Mode 
And Effects Analysis) yöntemi ile gerçekleştirilir

✓Hatanın nerede ve nasıl meydana geldiği

✓Bu hataların bağlantılı olduğu farklı kusurların gözden 
geçirilmesi

✓Değişime ihtiyaç duyan süreçlerin tanımlanması amacıyla 
kullanılan proaktif ve sistematik bir yöntemdir 



✓Hata türleri listelenir

✓Olasılık, şiddet ve saptanabilirlik puanları (risklerin 
daha iyi ayırt edilebilmesi için 1 ile 10 arası bir 
ölçekte) belirlenir 

✓Üç faktörün (şiddet, olasılık, saptanabilirlik) çarpımı 
ile “Risk Öncelik Sayısı” (RÖS) hesaplanır

✓En büyük RÖS’e sahip riskten başlayarak 
düzeltici/önleyici etkinlikler planlanır 

✓Uzun dönemde ortadan kaldırılması, kısa dönemde en 
aza indirilmesi esas

✓Tüm işlemler “Risk Analiz Formu”na kaydedilir



✓Preanalitik, analitik ve postanalitik evreler ve bunları 
etkileyen laboratuvar ortamı, koşullar ve süreçlere ait 
hata türleri ve bunların etkileri belirlenir

✓Hata türlerinin belirlenmesi aşamasında

✓ “Hata Bildirim Formları”,

✓ “Kaza Bildirim Formları”,

✓ “Biyogüvenlik Değerlendirme Tabloları”,

✓ “Kalite İndikatörleri İzlem Formu” vb

formlar ile elde edilmiş veriden yararlanılabilir

Risk değerlendirme



PU

AN
OLASILIK ETKİ ŞİDDETİ SAPTANABİLİRLİK

1

Yok gibi:

Hata hiç ortaya çıkmıyor; hiç kimse 

son hatayı hatırlamıyor

Hiç tehlike yok:

Hata hiçbir yaralanmaya sebep olmuyor ve sistem 

üzerinde bir etkisi yok

Kesin gibi:

Hata oluşumunda sistem otomatik 

olarak kapanıyor veya hatanın 

oluşumunu engelleyecek kısıtlar 

mevcut

2

Düşük:

Hata çok seyrek veya senede bir kez 

ortaya çıkıyor

Hafif tehlikeli:

Hata hastayı yaralamıyor. Hasta problemden 

habersiz, ancak hastanın hafif yaralanma 

potansiyeli mevcut. Hatanın sistem üzerinde bir 

etkisi yok veya çok hafif etkisi var

Çok yüksek:

%100 kontrol veya

gözden geçirme yapılıyor. Süreçte

otomasyon yapılmış.

3
Orta:

Hata arada sırada veya 3 ayda bir 

ortaya çıkıyor

Düşükten orta dereceye:

Hata hiç bir yaralanmaya yol açmıyor veya hastayı

rahatsız edecek çok hafif yaralanmaya ve/veya

sistem veya süreçte yapılacak ufak değişikliklerle

düzeltilebilecek küçük problemlere sebep oluyor.

Yüksek:

%100 kontrol veya gözden geçirme 

yapılıyor. Fakat bu süreçte 

otomasyon 4 yapılmamış
4

5
Orta-yüksek:

Hata ayda bir ortaya çıkıyor

Orta derecede tehlikeli:

Hata hastada hafif memnuniyetsizlik ile 

sonuçlanacak hafif yaralanmalara ve/veya önemli 

sistem problemlerine sebep olabilir

Orta düzeyde:

Çiftli kontrol için otomatik hale 

getirilmemiş bir süreç mevcut. 

Kontroller sadece örneğe 

uygulanıyor ve/veya gözleme 

dayanıyor

6
Çok yüksek:

Hata sıklıkla veya haftada bir ortaya 

çıkıyor

Tehlikeli:

Hata hafif ile orta şiddet aralığında bir yaralanma 

sonucu hastada yüksek düzeyde memnuniyetsizliğe 

ve/veya sistemde ciddi bir tamir veya yeniden 

çalışma gerektiren problemlere sebep olabilir

Uzak ihtimal:

Hata manuel kontrol ile 

saptanabilir. Fakat hatayı 

saptayabilecek bir süreç 7 mevcut 

değil
7

8 Kaçınılmaz:

Hata tahmin edilebilir nitelikte veya 

3-4 günde bir ortaya çıkıyor

Çok tehlikeli:

Hata herhangi bir belirti olmaksızın hastada önemli 

veya kalıcı yaralanmaya ve/veya hizmet sisteminde 

ciddi bir aksamaya sebep olabilir

Çok uzak ihtimal:

Hata dikkatli bir kontrol ile 

saptanabilir. Bu uygun değil veya 

kolayca yapılamaz
9

10

Hemen hemen kesin:

Hata günde en az bir kere ortaya 

çıkıyor veya hemen hemen her 

zaman ortaya çıkıyor

Olağanüstü tehlikeli:

Hata herhangi bir belirti olmaksızın hastanın 

ölümüne ve/veya tüm sistemin çökmesine sebep 

olabilir

Mümkün değil:

Hatayı saptayabilecek bilinen bir

mekanizma yok



Düzeltici – Önleyici Etkinliklerin 
Planlanması 

✓Risk analizinde belirlenen en yüksek RÖS değerine sahip 
olan hata türüne öncelik verilir 

✓Risk yönetimi ekibi tarafından, iyileştirme amacı ile her 
hata türü için ilgili çalışanların katıldığı 4-5 kişiden 
oluşan bir grup oluşturulur 

✓Grup, Balık Kılçığı Tekniği (Ishikawa diyagramı) 
kullanarak hatanın nedenlerini ve alt nedenlerini belirler

✓Nedenler arasında bir öncelik sıralaması yapar ve çözüm 
önerileri üretir

✓Tüm işlemler “Balık Kılçığı Diyagramı Şablonu”nda kayıt 
altına alınır



Düzeltici – Önleyici Etkinliklerin 
Planlanması 

✓Risk Yönetimi Planlanan iyileştirmeler yapıldıktan sonra 
tekrar bir risk analizi yapılır

✓İyileştirmenin etkinliğinin ölçülebilmesi için önceki RÖS 
değerleri ile yeni RÖS değerleri karşılaştırılır

✓Risk analizi belirli sürelerde tekrarlanır ve sonuçları 
laboratuvar ekipleri iletoplantılarda paylaşılır


