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PANİKPANİK DEDEĞĞERER
• Panik değer ? Kritik değer?
• Laboratuvarda kritik değerlerle ilgili düzenlemeler ?
• Kritik değer bildiriminde gereksinimler ?
• Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kritik değer

listeleri ve uygun sınır değerler nasıl oluşturulmalı ?
• Kritik değer bildirimini kim/kimler yapmalı ve

kim/kimler almalı ?
• Kritik değer belirlenmesi ve bildiriminde laboratuvar

sorumlusunun ve çalışanlarının sorumluluğu ?
• Kritik değer bildiriminin iyileştirilmesi için neler

yapılmalı ?
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PANPANİİKK DEĞERDEĞER
Panic/alert: Tetik ,atik
Panik değer:
• Duygusal stress
• Önemli bir bilgi aktarılmasının özenli ve

organize bir biçimde yapılmasına karşı
olduğunun ifadesi
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PANPANİİK DEK DEĞERĞER

1972 ------ Lundberg
Medical Laboratory Observer

‘’ Values which reflect pathophysiological derangement at such
variance with normal as to be life-threatening situation for
the patient’’

‘’Normale göre patofizyolojik sapma gösteren ve hastanın
hayatını tehdit eden değerler’’
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the patient’’
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Lundberg G. When to panic over an abnormal value. Med Lab
Obs. 1972;4:47-54.



KRİTİKKRİTİK DEDEĞERĞER

Hastanın sağlığında tehdit oluşturabilecek
değer

Burtis C, eds G. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular
Diagnosis. 4th ed. St. Louis 2006.



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER(KD)(KD)
BİLDİRİMİNDE DÜZENLEMELERBİLDİRİMİNDE DÜZENLEMELER

• 1988 CLIA (Clinical Laboratory Improvement
Amendments)

* KD bildirimi gereksinimleri
* KD’lerin raporlanması (el kitabı)

• 2000 JC (Joint Commission)
Ulusal Hasta Güvenliği (National Patient Safety)

Hedef 2’de         telefonla bildirimde sonuçların
okunması  mecburiyeti (2004)

• CAP (College of American Pathologist)(2005)

• ISO (International Organization for Standardization) 15189:2007
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLERİNİN
DÜZENLENMESİDÜZENLENMESİ

KD’lerin tanımlanması ve bildirimi
• Hastanedeki hasta sayısı

• Kliniklerin gereksinimleri

• Laboratuvarda bulunan cihazlar

• Laboratuvarda bulunan personel sayısı

*Kantitatif laboratuvar testleri

cihazlar ??

yöntemler??
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER LİSTELERİNİNLİSTELERİNİN
OLUŞTURULMASIOLUŞTURULMASI

• Birden fazla değişken       evrensel
standartların oluşturulmasını engellemekte

**Her laboratuvar kendi kritik değer listesini
oluşturmalı
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• Sorumluluk laboratuvar direktörü
• Klinisyenler

• Hastane yönetimi

• Hemşire direktörlüğü
• Kritik değer listesi

• Kritik değer sınırlarının belirlenmesi

– Klinik gereksinimler

– Daha önce hazırlanmış listeler ve düzenlemeler
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MİKROBİYOLOJİDEMİKROBİYOLOJİDE KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER
OLARAK KABUL EDİLEN TESTLEROLARAK KABUL EDİLEN TESTLER

• Pozitif Gram boyama, asit-faz boyama ve mikoloji
boyası (kan, BOS veya steril vücut sıvıları)

• Pozitif kan kültürü
• Pozitif BOS kültürü
• Pozitif steril vücut sıvısı kültürü
• Pozitif dışkı kültürü(seçilmiş patojenler)
• Pozitif mikobakteri kültürü
• Vankomisin dirençli enterokok
• Dışkıda parazit(Leishmania,plasmodium..)
• Pozitif bakteriyel antijen sonucu
• Pozitif HBsAg, AntiHCV, AntiHIV sonuçları
• Brucella aglütinasyonu
• Pozitif VDRL sonucu
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HUNTER NEW ENGLANDHUNTER NEW ENGLAND
((HunterHunter AreaArea PathologyPathology Service)(HAPS)Service)(HAPS)

• Pozitif steril vücut sıvıları(Kan, BOS…)Gram boyası ve/veya kültür

• İnfluenza A pozitifliği

• Pertussis(PCR) pozitifliği

• Asit-fast ve/veya TB kültür pozitifliği

• Cryptococcus, Legionella, pneumococcus antijen

• Bildirimi zorunlu hastalıklar (meningokokkal meninjit, kızamık, HIV,
gonore, sifiliz..)

• Çabuk tedavi gerektiren hastalıklar (Q ateşi, leptospirosis…..)
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WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİWASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ
LABORATUVARLARILABORATUVARLARI

• Pozitif kan kültürü

• Pozitif BOS direkt inceleme veya BOS kültürü

• Pozitif asit-fast ve/veya TB kültür

• Pozitif Cryptococcus antijen(serum veya BOS)

• Ameliyat odasından gelen herhangibir örnekte pozitif direk
inceleme
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LEGACY LABORATUVARLARILEGACY LABORATUVARLARI
((PordlandPordland, OREGON), OREGON)

• Bakteriyolojik inceleme (boyama)

* Kan kültürü             * Steril vücut sıvısı ve doku örneği

*BOS                          * Cerrahi örnekler

• Bakteriyolojik kültürler
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* Pneumocystis DFA

• Mikolojik kültürler

* Mantar kültürü (Dimorfik ve patojenik mantarlar(Blastomyces, coccidiodes,

histoplasma, crpytococcus, paracoccidioides)

* BOS ve diğer steril vücut sıvıları veya doku(biyopsi) örnekleri
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LEGACY LABORATUVARLARI (LEGACY LABORATUVARLARI (PordlandPordland,Oregon),Oregon)

• Mikolojik antijen testleri
* Cryptococcal antijen

• Parazitoloji

* Malaria, boyalı ve boyasız inceleme

• Aside dirençli bakteri

* Direk veya konsantre ARB veya kültürle birlikte

* Kültür

• Viral kültürler

* Viral kültür (H5N1 influenza pozitif veya şüpheli , pandemik veya biyoterorizm

ajanları )

* BOS, kan, steril vücut sıvıları veya doku(biyopsi) örneklerinin viral kültürleri

• Moleküler testler

* BOS’ta enterovirus

* Burunda MRSA PCR tarama
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİBİLDİRİMİ

• *KD bildirimi tüm testlerin         %7.3 (%2-7)
Acil testlerin          %16.7

• * %82 hastanede yatan hastalar
%18 poliklinik hastaları

• ** %45 beklenmeyen KD
%65 tedavide değişime neden oluyor

• ** %20.8 hemşire KD yararlı
%94.9 klinisyen KD yararlı

• *Bildirim için harcanan zaman ort 30 dak
Ulaşılamadığı durumlarda ›1 saat
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*Piva E et al. Am J Pathol 2009;131:432-441
**Howanitz et al.Arch Pathol Lab Med 2002;126:663-669



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİNİ KİMBİLDİRİMİNİ KİM
YAPACAK?YAPACAK?

• Değerlendirme: Testi çalışan teknisyen
• Onaylama : İlgili uzman

TEKNİSYEN
• Otomatize sistem sonuçları        LİS

ONAYLAMA: Kritik nokta
**Pozitif test sonuçlarının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ??

( Kan kültürü gereksiz, kantitatif testler ????)
– Tekrarlamanın zaman alacağı
– Klinik yararı ??
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİNİ KİMBİLDİRİMİNİ KİM
YAPACAK?YAPACAK?

KD bildiriminin temel sorumlusu TESTİ YAPAN TEKNİSYEN
Bildirim
• Tarih
• Saat
• Hasta bilgileri
• Lab numarası
• Servis/poliklinik
• Örnek türü
• Test sonucu
• Bildirimi yapan
• Bildirim alan
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİNİ KİMBİLDİRİMİNİ KİM
YAPACAK?YAPACAK?

*121 hastanede yapılan çalışmada
%90 laboratuvar teknisyeni
%1 müşteri servis/telefon merkezi
% 9 her ikisinin birlikte kulanıldığı

**731 kişinin katıldığı anket
% 91.2 laboratuvar teknisyeni
% 17.8 telefon merkezi
% 7.5 laboratuvar direktörü
% 6.6 diğer
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% 9 her ikisinin birlikte kulanıldığı

**731 kişinin katıldığı anket
% 91.2 laboratuvar teknisyeni
% 17.8 telefon merkezi
% 7.5 laboratuvar direktörü
% 6.6 diğer

* Valentine et al.Arch Pathol Lab Med 2008;132:1862-1867
** Dighe et al. Arch Pathol Lab Med 2008;132:1666-1671



MİKROBİYOLOJİMİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARLARINDA BİLDİRİMİLABORATUVARLARINDA BİLDİRİMİ

YAPILANYAPILAN KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERERLER(%)LER(%)

Sonuç                                             Katılımcı(%)
Pozitif kan kültürü                                               95.0
Pozitif BOS kültürü                                              91.2
Pozitif ARB veya kültürü                                     71.9
Pozitif Gram boyama(steril vucut sıvısı)          66.8
Pozitif dışkı kültürü

(Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia) 59.7
Pozitif lateks agg/antijen saptama                    50.7
Pozitif BOS VDRL                                                   25.7
Diğer                                                                        44.8
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Howanitz et al. Arch Pathol Lab Med 2002;126:663-669



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİ NASILBİLDİRİMİ NASIL
YAPILACAK?YAPILACAK?

* Telefon
(uçakta pilot-kontrol kulesi)

* Faks

* Otomatize bildirim sistemleri
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*Genzen JR etal. Am J Clin Pathol 2011;135:505-513



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİ NASILBİLDİRİMİ NASIL
YAPILACAK?YAPILACAK?

* Telefon

Ulusal Koordinasyon Konseyi ve JC (2004)
Laboratuvar verilerinin klinikteki veriyi alan kişi tarafından GERİ
OKUMA (read back)sı zorunlu

*822 telefon görüşmesi 29 hata (%3.5)
* En fazla hata mikrobiyoloji sonuçlarının bildirilmesi
* Teknisyenlerin klinisyenlerin sonuçların geri okunması

için istekli
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*Barenfanger et al 2004;121:801-803



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİ HATALARIBİLDİRİMİ HATALARI

Alıcı                 Tel sayısı(%)                  Tel hata sayısı(%)
Doktor 95(11.6)                               5(5)
Hemşire            237(28.8)                              8(3.4)
Sekreter            117(14.2)                              0(0)
Diğer                  373(45.3)                             13(3.5)
TOPLAM            822(100)                              29(3.5)
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİNDEBİLDİRİMİNDE
HATALARHATALAR

Hataların  tanımı
Hata tanımı                                          Sayı(%)

Yanlış hasta ismi                                10(34)
Yanlış test sonucu                                9(31)
Yanlış örnek/test tekrarı                     6(21)
Alıcının test tekrarını red etmesi       4(14)
Toplam                                                 29(100)
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİNDEBİLDİRİMİNDE
HARCANAN ZAMANHARCANAN ZAMAN

KD belirlenip kliniğin sonucu kabul edinceye kadar
geçen süre
*  Ortalama 22 dak(median: 9dak)
** Hastanede yatan: 6.1dak(median)(12930 KD)

Poliklinik hasta: 13.7dak(median)
*** 3510 klinik örnek: 4 dak (1-25dak)

KD belirlenip kliniğin sonucu kabul edinceye kadar
geçen süre
*  Ortalama 22 dak(median: 9dak)
** Hastanede yatan: 6.1dak(median)(12930 KD)

Poliklinik hasta: 13.7dak(median)
*** 3510 klinik örnek: 4 dak (1-25dak)

Valenstein PN et al 2008;132:1862-1867



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMİN MALİYETİBİLDİRİMİN MALİYETİ

Her  telefon görüşmesi       57.6 saniye
Tekrarı                    12.8 saniye

Teknisyen maliyeti $ 20/saat($ 0.33/dak veya 0.0055/sn)
Hemşire maliyeti $ 24/saat($ 0.40/dak veya 0.0067/sn)
Sekreter $ 11.25/saat($0.19/dak veya 0.0032/sn)

Her telefon tekrarının hastaneye $ 0.11-0.16
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*Barenfanger et al 2004;121:801-803



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLERDEDE
OTOMASYONOTOMASYON

• KD          LIS        HIS       Acil SMS (Klinisyen)

Bilgisayar acil mesaj

60 dak.içinde cevap yok ise

Telefonla bildirim

• KD          LIS        HIS       Acil SMS (Klinisyen)

Bilgisayar acil mesaj

60 dak.içinde cevap yok ise

Telefonla bildirim

*Piva E et al. Am J Pathol 2009;131:432-441



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLERDEDE
OTOMASYONOTOMASYON

• KD       LIS page sistem (hasta ismi, lab no, KD, referans değer)

Klinisyen telefonuna mesaj

10 dak içinde cevap yok veya red

Telefonla bildirim
(eğitimli grup operator)

Nöbetçi doktorun telefonuna mesaj iletiliyor
Cep telefonu LİS sistemine bağlı (Şifre)

• KD       LIS page sistem (hasta ismi, lab no, KD, referans değer)

Klinisyen telefonuna mesaj

10 dak içinde cevap yok veya red

Telefonla bildirim
(eğitimli grup operator)

Nöbetçi doktorun telefonuna mesaj iletiliyor
Cep telefonu LİS sistemine bağlı (Şifre)

*Etchells et al. Qual Saf Health Care 2010;19:99-102



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLERDEDE
TELEFONTELEFON--OTOMASYONOTOMASYON

• Bildirim                           Telefon             Otomasyon
• Bildirim için harcanan zaman               30 dak 11 dak

• Başarısız bildirim( >1 saat ↑)             >%50                                 %10.9

*Piva E et al. Clin Chimica Acta 2009;404:52-58



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLERDEDE
OTOMASYONUN AVANTAJLARIOTOMASYONUN AVANTAJLARI

• Bildirim süresini ↓

•

• Dökümantasyonu ↑

•

• Tedaviye hızla başlamayı kolaylaştırıyor

DEZAVANTAJI:

• Sistemde olabilecek iletişim bozuklukları

AMAÇ: Doğru ve başarılı bildirim
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*Piva E et al. Clin Chimica Acta 2009;404:52-58



POLİKLİNİK HASTALARININPOLİKLİNİK HASTALARININ KRKRİİTTİİKK
DEDEĞĞERLERERLERİNDE OTOMASYONİNDE OTOMASYON

• LIS         Hastanın aile doktoru

(ilgili tüm pratisyen ve cep telefon kayıtları)

• Pratisyenin uygun olmaması

• Cep telefonunun kayıtlı olmaması

• LIS         Hastanın aile doktoru

(ilgili tüm pratisyen ve cep telefon kayıtları)

• Pratisyenin uygun olmaması

• Cep telefonunun kayıtlı olmaması

*Piva E et al. Clin Chimica Acta 2009;404:52-58



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLER KİMEKİME
BİLDİRİLECEK?BİLDİRİLECEK?

• Ulusal Hasta Güvenliği Hedeflerinde
(Sorumlu, yetkili hastadan direk sorumlu kişi)

• CAP
(klinisyen veya hasta bakımından sorumlu diğer personel/
klinikten uygun kişi)

• CLIA
(testi isteyen ve test sonuçlarından sorumlu kişi)

• Ulusal Hasta Güvenliği Hedeflerinde
(Sorumlu, yetkili hastadan direk sorumlu kişi)
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(klinisyen veya hasta bakımından sorumlu diğer personel/
klinikten uygun kişi)

• CLIA
(testi isteyen ve test sonuçlarından sorumlu kişi)



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLER KİMEKİME
BİLDİRİLECEK?BİLDİRİLECEK?

 2007  163 klinik laboratuvar verilerine göre:
* Testi isteyen doktor
* Nöbetçi doktor
* Hasta bakımından yetkili personel
* İdari personel (sekreter veya resepsiyon memuru)

- poliklinik hasta %48
- yatan hasta        %27

 2008  yapılan bir çalışmada:
%18 merkezin sekreterle bildirim

 2007  163 klinik laboratuvar verilerine göre:
* Testi isteyen doktor
* Nöbetçi doktor
* Hasta bakımından yetkili personel
* İdari personel (sekreter veya resepsiyon memuru)

- poliklinik hasta %48
- yatan hasta        %27

 2008  yapılan bir çalışmada:
%18 merkezin sekreterle bildirim

Wagar et al. Arch Pathol Lab Med 2007;131:1769-1775.
Valenstein et al. Arch Pathol Lab Med 2008;132:1862-1867.



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLER
BİLDİRİLEMEZSE ???BİLDİRİLEMEZSE ???

Teknisyen       KD Klinisyen

Teknisyen     Uzman     Direktör

Klinisyenle iletişim kurulamadığında servis sorumlusu
veya departman sorumlusu bilgilendirilir.

ULAŞILAMAYAN KLİNİSYENLER
HER ZAMAN PROBLEM!!

Teknisyen       KD Klinisyen

Teknisyen     Uzman     Direktör

Klinisyenle iletişim kurulamadığında servis sorumlusu
veya departman sorumlusu bilgilendirilir.

ULAŞILAMAYAN KLİNİSYENLER
HER ZAMAN PROBLEM!!

*Genzen JR etal. Am J Clin Pathol 2011;135:505-513

.



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞER(KD) ANKETER(KD) ANKETİİ
(623 merkez)(623 merkez)

Sorular Yanıtlar (%)
1.Kritik test sonuçları için hangi isimlendirmeyi

kullanıyorsunuz?

– Panik değer 14.2
– Kritik değer 78.1
– Diğer 7.6

2. LIS sisteminde KD`ler uyarı veriyor mu?
– Evet 92.1
– Hayır 7.9

3.KD`lerinizi ulusal normlarla karşılaştırıyor musunuz?
– Evet 77.4
– Hayır 22.6

4. Tekrarlayan KD`lerin yönetimi ile ilgili kurallarınız var mi?
– Evet 70.2
– Hayır                                                                                                             29.8

Dighe et al.Arch Pathol 2008:132:1666-1671
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞER(KD) ANKETER(KD) ANKETİİ

KRİTİK TEST SONUÇLARI KRİTİK DEĞER(%)

– KD bildirimi yapan
• Lab teknisyeni 91.2
• Telefon merkezi 17.8
• Lab direktörü                                                           7.5

– KD bildirim yapılan
• Doktor 75.4
• Hemşire 62.4

– KD bildiriminde wireless(paging) sistem 8.6
– 2. ve 3. şiftte çalışan poliklinik

hastaların KD bildirimi 9.7
Ertesi gün

– KD bildiriminde geri okuma 90.7
– Poliklinik hastalarına ulaşılamama 74.5

Dighe et al.Arch Pathol 2008:132:1666-1671
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞER(KD) ANKETER(KD) ANKETİİ

SONUÇ
 KD bildirimlerinin merkezlere göre değişim gösterdiği
 Pahalı
 İş gücü gerektirdiği
 İletişim merkezlerinin kurulması(bilgili teknisyen,faks…..)
 LIS – geri bildirim modülünün kurulması
 Preanalitik dönemin gözden geçirilmesi(yalancı pozitif

sonuçların raporlarının önlenmesi)
 Otomatize sistemlerin iyi çalışmadığı durumlarda iletişimin

uzayabileceği
 Sağlık bakım takımı(sorumlu hekim)
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Dighe et al.Arch Pathol 2008:132:1666-1671



HACETTEPE ERİŞKİN HASTANESİHACETTEPE ERİŞKİN HASTANESİ
MİKROBİYOLOJİ KD(1.1.2011MİKROBİYOLOJİ KD(1.1.2011--31.10.2011)31.10.2011)

Örnek Çalışılan test sayısı Bildirim sayısı(%)

Bakteriyolojik inceleme Kan,kateter,Kİ                     6486                         1388(21.39)

BOS                                     514                                52(10.1)
Kültür Kan,kateter,Kİ                    6486                         1385(21.35)

BOS                                      514                               53(10.3)
Dışkı(salmonella,
shigella,campy)                  992                                 8(0.8)

ARB 697                                 4(0.6)
Mikobakteri kültürü 440                                19(4.3)
TOPLAM(Bakteriyoloji)                                                    16129                         2909(18.03)
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HACETTEPE ERİŞKİN HASTANESİHACETTEPE ERİŞKİN HASTANESİ
MİKROBİYOLOJİ KD(1.1.2011MİKROBİYOLOJİ KD(1.1.2011--31.10.2011)31.10.2011)

Örnek Çalışılan test sayısı Bildirim sayısı(%)

Seroloji HBsAg 22872                              64(0.3)
VDRL                                   1388                                2(0.14)
Brucella agg 1475                              12(0.8)
C. difficile toxinB 262                              36(13.7)

TOPLAM                                                                             42126                           3023(7.18)

*Bildirimlerin %99 teknisyen tarafından, % 1’i doktor tarafından  yapılıyor
** Bildirimler   %63 doktora

%36 hemşireye
%1 sekretere

Örnek Çalışılan test sayısı Bildirim sayısı(%)

Seroloji HBsAg 22872                              64(0.3)
VDRL                                   1388                                2(0.14)
Brucella agg 1475                              12(0.8)
C. difficile toxinB 262                              36(13.7)

TOPLAM                                                                             42126                           3023(7.18)

*Bildirimlerin %99 teknisyen tarafından, % 1’i doktor tarafından  yapılıyor
** Bildirimler   %63 doktora

%36 hemşireye
%1 sekretere



TEKRARLAYANTEKRARLAYAN KRKRİİTTİİKK
DEDEĞĞERERLER ?LER ?

• %70 laboratuvarda tekrarlayan KD ler ile ilgili
prosedürleri bulunmakta

• 3 öneri :
– Yalnız ilk KD bildirin

– Her KD bildirin

– Belirli aralıklarla bildirin

• Aynı testte tekrarlayan KD’ler klinisyeni rahatsız ediyor

Zaman kaybına neden oluyor

• Belirli aralıklarla bildirim(24 saatte bir)
– Bu da yeni organizasyonu gerektiriyor
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TEKRARLAYANTEKRARLAYAN KRKRİİTTİİKK
DEDEĞĞERERLER ?LER ?

Tekrarlayan  KD lerin sıklığı ??
• Testin özelliğine göre belirlenmeli

Tüm pozitif kan kültürleri
• KD’den sonra normal, daha sonra KD ise

2. KD yeni kabul edip bildirmeli

HER LABORATUVAR KENDİ POLİTİKALARINI
BELİRLEMELİ
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*Genzen JR etal. Am J Clin Pathol 2011;135:505-513



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER DENETİMİDENETİMİ

• Preanalitik dönemden başlamalı
Kan kültür kontaminasyonları

• KD bildirilen testler belirli aralıklarla gözden geçirilmeli
(Ekleme,çıkarma)

• KD bildirilen testlerin referans aralıkları gözden
geçirilmeli

 Laboratuvar sonuçlarının kalitesini artıracak
KD bildirimlerini azaltacak
Harcanan zamanı azaltacak
Maliyeti düşürecek
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*Genzen JR etal. Am J Clin Pathol 2011;135:505-513



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER BİLDİRİMBİLDİRİM
SORUMLULUĞUSORUMLULUĞU

• Temel sorumlu: Laboratuvar direktörü
• Kritik değerlerin listelerinin belirlenmesi, sonuçların

yorumlanması
• Güncel olarak değişimlerin ve denetimlerin yapılması
• Tüm laboratuvar sonuçlarının performansının

düzelmesi

‘’Hasta odaklı sistemin temeli, sağlam ve güvenilir bir
sistem sağlayan,güçlü bir laboratuvar direktörü
liderliği gerektirir.’’
CAP Today Q&A
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KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERER
FARKLILIĞI ??FARKLILIĞI ??

TARTIŞMALI

• Klinisyene ve bölümlere göre farklı KD ???
– Nefroloji veya ortopedi servisler

• Yaşa bağlı KD ???
– Yeni doğan, pediatri (hazırlanmış)

TARTIŞMALI

• Klinisyene ve bölümlere göre farklı KD ???
– Nefroloji veya ortopedi servisler

• Yaşa bağlı KD ???
– Yeni doğan, pediatri (hazırlanmış)

*Genzen JR etal. Am J Clin Pathol 2011;135:505-513



KRKRİİTTİİK DEK DEĞĞERLERERLER

• Laboratuvar testleri
• Görüntüleme
• Elektrokardiyogram(EKG)
• Anatomik patoloji
• Diğer tanı testleri
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MİKROBİYOLOJİDEMİKROBİYOLOJİDE KRKRİİTTİİKK
DEDEĞĞERERLERE YAKLAŞIMLERE YAKLAŞIM

– Ciddi tıbbi hataların temelinde kötü iletişim yatmaktadır– Ciddi tıbbi hataların temelinde kötü iletişim yatmaktadır



MİKROBİYOLOJİDEMİKROBİYOLOJİDE KRKRİİTTİİKK
DEDEĞĞERERLERE YAKLAŞIMLERE YAKLAŞIM

İyi bir iletişim ve birliktelikle yapılamayacak

BİRŞEY YOKTUR
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