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•Satınalma
•Kalite Kontrol
•Müşteri Hizmetleri
•Uygunsuz Olay Yönetimi

•Süreç İyileştirme
•Süreç Yönetimi
•Dökümanlar/Kayıtlar
•Bilgi/İletişim Yönetimi

•Yönetim
•Tesis
•Personel
•Cihazlar

Kalite Yönetim SistemiKalite Yönetim Sistemi

Üründe kalitenin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla, kurumu
oluşturan bu süreçlerin herbirinin standartlar, uluslararası,

ulusal, organizasyonel şartlara uyumlu ve birbiriyle eşgüdüm
içerisinde fonksiyon görmesini sağlayan, dökümante eden,

ölçen ve izleyen sistematik yaklaşım

Kalite Yönetim SistemiKalite Yönetim Sistemi



Kalite arayışı ve standartlarKalite arayışı ve standartlar

insanların toplu yaşama geçmeleriyle

• Hammurabi/Babil (MÖ1700..)  : Ev ve tekne yapımının sağlam olması

• Fenike (MÖ1500) : Ürün uygunluğunu kontrol eden görevliler

• Eski Mısır (MÖ 1450) : Taş yüzeylerin dikliğini kontrol eden görevliler
• Aztekler                      :    "         "                   "          "             "       "

Bugünkü anlamda ilk standart:

• II. Bayezid Han (1502)     :    Kanunname-i İhtisab-ı Bursa
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Kalite arayışı ve standartlarKalite arayışı ve standartlar

20.yy başlarından itibaren çeşitli ülkelerde ulusal standartları belirleyen
kurumlar

1930lu yıllar – seri üretim

• ABD ve İngiltere’de ilk kalite kontrol kitapları

• W. Shewart - W.E Deming        PUKÖ
sürekli iyileştirme
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• 1946 ISO
(1929 International Federation of the National Standardizing Associations - ISA)

International Organization for Standardization
"IOS"

Organisation Internationale de Normalisation
"OIN"

yunanca "isos" = "eşit"
"ISO“
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Laboratuvarda kalite ve standart arayışlarıLaboratuvarda kalite ve standart arayışları

• Sunderman ve ark: 1940larda bölünmüş örneklerde farklı laboratuvarların farklı
sonuçlar verdiğini farkettiler ve ilk yeterlilik programını başlattılar

Sunderman, F. W. 1991. Forty-five years of proficiency testing. Ann. Clin. Lab. Sci. 21:143

Saptanan yetersizlikler 1946da CAP'ın organizasyonu için başlangıç sağladı

• 1958 CAP ilk mikrobiyoloji çalışması 600 laboratuvar

• 1965 Petersdorf, R. G., and J. C. Sherris. Methods and significance of in vitro
testing of bacterial sensitivity to drugs. Am. J. Med. 35:766

• 1966 Branson, D. . Problems and errors in the clinical microbiology laboratory.
Am. J. Med. Technol. 32:349

Mikrobiyolojide KK
• 1967 Harding, H. B. Quality control in bacteriology, partsI and II. Hosp. Top.
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• 1967 The Clinical Laboratory Improvement Act of 1967 CLIA 67- CLIA 88

Bartlett, R. C. 1967. Experience with a quality control program in a clinical laboratory

• 1967 ASM toplantısı : çalışanların performansı, ekipman ve örneklerin izlenmesi için
uyguladığı programı sundu

• ASM adına kurslar düzenledi

• Örnek kalitesinin, doktorun test isteği ve laboratuvar raporunun yorumu ve kullanımının
önemine değindi

• Bu çabalar o tarihte klinisyenlerin direnci ile karşılaştı

Test isteklerinin ve örnek kalitesinin izlenmesini istemiyorlardı
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• ABD 1960ların sonları doğru standart oluşturma iddiasında çok sayıda
kuruluş

• 1968 NCCLS
laboratuvarlar, hükümet ve üreticilerin önerilerini koordine etmek ve
konsensus standartlar oluşturmak

Eilers, R. J. 1969. Total quality control for the medical laboratory. South. Med. J. 62:1362-1365

• 1972 NCCLS disk duyarlılık testleri için standartlar yayınladı:

Barry, A. L. 1972. Performance standards for antimicrobial disc
susceptibility tests, as used in clinical laboratories. National Committee for
Clinical Laboratory Standards, Los Angeles
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• 1974  Bartlett, R. C. Medical microbiology: quality, cost and clinical relevance. Wiley Interscience,
New York. Besiyeri, biyokimyasal ayıraçlar, ekipman, personel performansı, maliyet, alan
planlama, örneklerin uygunluğu, raporda verilen bilgilerin miktarının klinik kararlar üzerine
etkileri

• 1974 Ellis, R. J. 1974. Quality control procedures for microbiological laboratories, 1st ed.
Center for Disease Control, Atlanta

1976 Cumitech3 - ASM o tarihte geçerli olan yasal düzenlemeleri (CLIA 67) temel alarak
laboratuvar içi süreçlere odaklandı

• Blazevic, D. J., C. T. Hall, and M. E. Wilson. 1976. Cumitech 3,
Practical quality control procedures for the clinical microbiology laboratory.

Coordinating ed., A. Balows, American Society for Microbiology, Washington, D.C.  :

• 1990 Cumitech 3A
August, M. J., J. A. Hindler, T. W. Huber, and D. L. Sewell.1990. Cumitech 3A,
Quality control and quality assurance practices in clinical microbiology.
Coord. ed., A.S.Weissfeld. American Society for Microbiology, Washington, D.C.

• 2005 Cumitech 3B
Anderson NL, Noble MA, Weissfeld AS, Zabransky RJ. 2005 Cumitech 3B, Quality
Systems in the Clinical Microbiology Laboratory (Coordinating ed. D. L. Sewell). ASM
Press, Washington, D.C.
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• 1980 ISO-IEC Guide 25, General Requirements for the Competence of
Laboratories
(İlk olarak Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Konferansı'nda

tanıtıldı: 1977)

• Guide 25 laboratuvar akreditasyonunun temellerini oluşturuyordu.

• 1985 JCAHO klinik süreçler için indikatör izleme koşullarını bildirdi
Indikatör: sonuç üzerinde önemli etkisi olabilen bir süreç parçası

• ISO 9000:1987 : Kalite Yönetim Sistemi esasları

Kalite Yönetim SistemleriKalite Yönetim Sistemleri

• 1980 ISO-IEC Guide 25, General Requirements for the Competence of
Laboratories
(İlk olarak Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Konferansı'nda

tanıtıldı: 1977)

• Guide 25 laboratuvar akreditasyonunun temellerini oluşturuyordu.

• 1985 JCAHO klinik süreçler için indikatör izleme koşullarını bildirdi
Indikatör: sonuç üzerinde önemli etkisi olabilen bir süreç parçası

• ISO 9000:1987 : Kalite Yönetim Sistemi esasları



ISO 9000:1987
Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

UK Standard BS 5750 ile aynı yapı
ISO 9000:1994

ISO 9000:2005

ISO 9001:2000 : Quality management systems — Requirements
süreç yönetimi/sürekli İyileştirme ön planda

ISO 9000 serisi çeşitli alanlarda geliştirilen KYSne temel oluşturduISO 9000 serisi çeşitli alanlarda geliştirilen KYSne temel oluşturdu
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• 1999 ISO-IEC Guide 25 yeniden düzenlendi ve yayınlandı:

ISO-IEC 17025 : General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories

(test ve kalibrasyon lab.larının yeterliliği için genel şartlar)
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Kalite yönetimi ve teknik işlemler arasındaki bağ farklı alanlarda da anlaşılmaya başlandı.

• 1999 NCCLS
tıbbi laboratuvarlarlara özgü ilk KYS modeli

(o tarihteki standartlar, kanunlar ve akreditasyon şartlarını temel alarak)

GP26-A: A quality system model for health care; approved guideline Wayne (PA): NCCLS; 1999

GP26- A2 Application of a Quality System Model for Laboratory Services. Approved guideline. NCCLS, Wayne, Pa.2003
HS1-A A quality system model for health care;approved guideline. 2nd edition. Wayne (PA): CLSI;2004.

GP26 Application of a quality system model to laboratory services; approved guideline. 3rd edition. Wayne (PA): CLSI; 2004.

GP26-A4 Quality Management System: A Model for Laboratory Services; Approved Guideline-
Fourth Edition,Wayne, (PA): CLSI; 2011

• NCCLS KYS aktiviteleri ile paralel olarak, bir grup (uluslararası lab akreditasyonu kuruluşları temsilcileri,
akademik çevre, özel ve kamu laboratuvarları)
endüstriyel laboratuvarlarlar için zaten varolan standartları 1990ların sonlarında tıbbi laboratuvarlar için
uyarlamaya başladı.

Çalışma sonucu 2003de yayınlandı:
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ISO 15189:2003 Medical Laboratories—Particular
Requirements for Competence and Quality.

• kalite yönetimi ve teknik laboratuvar işlemlerinde kaliteye ulaşmak için
gerekli elementler detaylı bir şekilde anlatılır.

___________________________
3.14 Kalite yönetim sistemi
• Kuruluşu kalite kapsamında yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi.

[ISO 9000:2005, Madde 3.2.3]

• Not – Bu standardın amaçları bakımından bu tanımda bahsedilen “kalite”,
yönetim ve teknik yetkinlik konularının her ikisi ile ilişkilidir.

____________________________

• Birçok ülke bu standartları ulusal standartlar olarak uyarlamış ve bu
standartları temel alarak laboratuvar akreditasyon programları geliştirmiştir
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____________________________
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• Laboratuvar KYS modellerinin temellerinde

ilk olarak AABB tarafından tanımlanan ve sonradan CLSIın adapte ettiği

Kalite Sistem Esasları (KSE)nın bulunduğu
görülmektedir
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KSEKSE

1. Kuruluş

2. Personel

3. Donanım

4. Satınalma ve Envanter

5. Süreç Yönetimi

6. Dökümanlar ve Kayıtlar

7. Bilgi (Bilişim) Yönetimi

8. Uygunsuz Olay Yönetimi

9. Değerlendirme (İç-Dış)

10.Süreç İyileştirme

11.Müşteri Odaklılık

12.Tesis ve Güvenlik
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Laboratuvarın tüm alt süreçlerinde kalitenin sağlanması ve son çıktı olan
laboratuvar raporunun doğru, uygun, zamanında verilebilmesi için her biri
şart olan KSEnın
eşgüdüm içerisinde fonksiyon görmelerini sağlamak üzere
yaklaşım ve aktiviteler

• KYS uygulaması hatasız bir laboratuvarı garanti edemez.
• Ancak hataları saptayan ve tekrarını önleyen kaliteli bir laboratuvar

sağlar.

• KYS uygulaması bulunmayan bir laboratuvar hataları ve tekrarını garanti
eder
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CLSI approved guideline HS1: a quality system model for health care. 2nd edition. Wayne (PA): 2004

Berte LM. Managing Laboratory Quality–A Systematic
Approach. LABMEDICINE  35:621 2004



CLSI1 ISO 9001:20002 ISO 151893 JCI4 ISO/IEC 170255

Kalite Sistemi
Esasları

Bölümler Bölümler Bölümler Bölümler

Kuruluş 1.Genel
2.Yönetimin
taahhüdü

5.3Kalite politikası
5.4Planlama
5.5Sorumluluk, yetki
ve iletişim
5.6Yönetimin gözden
geçirmesi
6.1Kaynak yönetimi

1.Kuruluş ve
yönetim
2.Kalite Yönetim
Sistemi

MGT. Yönetim ve liderlik
.1.Planlama
.1.2Anlaşmalı ve referans

lab hizmetleri
.3. İletişim ve koordinasyon
.4. Kalite yönetimi ve

iyileştirme süreci

1.Kuruluş ve kalite
yönetimi
2.Kalite sistemi

4.4Talep, teklif,sözleşmelerin
gözden geçirilmesi
4.5Deney ve kalibrasyonlar
için  hizmet alımı
4.14Yönetimin gözden
geçirmesi
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gözden geçirilmesi
4.5Deney ve kalibrasyonlar
için  hizmet alımı
4.14Yönetimin gözden
geçirmesi

Personel 6.2 İnsan kaynakları 5.1 Personel RSM1.1 İnsan kaynakları 5.2 Personel

Cihazlar 7.6 İzleme ve ölçme
donanımının
kontrolü

5.3 Laboratuvar
cihazları

RSM4. Lab. cihazları ve
diğer gereçler

5.5 Cihazlar
5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği

Satınalma ve
stok

7.4 Satınalma 4.6 Dış hizmetler ve
malzemelerin
temini

MGT1.3 Kaynak planlama 4.6 Satınalma hizmetleri ve
malzemelerin temini

1- CLSI/NCCLS GP26-A3 Application of a Quality Management System Model for Laboratory Services; Approved Guideline—Third Edition 2004
2 - ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements.
3 – ISO 15189:2007.Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence
4- Joınt Commission International. 2010 Accredıtatıon Standards for Clinical Laboratories. 2nd ed.
5 –. ISO/IEC 17025.1999. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.



CLSI
Kalite Sistem

Modeli

ISO 9001:2000 ISO 15189 JCI ISO/IEC 17025
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Kalite Yönetim SistemiKalite Yönetim Sistemi
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KSE KURULUŞKSE KURULUŞ

• Laboratuvar yönetimi ve destekleyici idari yapılar

ana şartlar
• Liderlik
• Organizasyon yapısı
• Planlama süreci
• Uygulama
• İzleme

• Laboratuvar yönetimi ve destekleyici idari yapılar

ana şartlar
• Liderlik
• Organizasyon yapısı
• Planlama süreci
• Uygulama
• İzleme



KSE KURULUŞ LiderlikKSE KURULUŞ Liderlik

Laboratuvar yönetimi KYSnin tasarım, uygulama, izleme ve
iyileştirilmesinden sorumludur

ISO 15189 [4.1.5]

• Lab. liderleri KYSni yerleştirme taahhüdüne sadık olmalı, vizyon,
takım oluşturma ve motivasyon becerisi, iyi iletişim tekniklerine
sahip olmalı ve her türlü kaynağı sorumlu kullanabilmelidirler.

• Çalışanların dökümanları, görev ve sorumluluklarını ve görevlerinin
önemini anlamalarını sağlamalıdır

• Yönetim kuruluşun KYSni tanımlayan bir KEKnı oluşturmakla
görevlidir
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KSE KURULUŞ Organizasyon yapısıKSE KURULUŞ Organizasyon yapısı

• Yasal zeminde ve kalite şartlarına uygun
olarak kurulmuş/yapılandırılmış olmalıdır

• Organizasyon şeması net ve tam olmalıdır

Sorumlulukların net olması ve çalışanlarca
anlaşılmasının sağlanması bir çok problemi ortadan
kaldırır

• Yasal zeminde ve kalite şartlarına uygun
olarak kurulmuş/yapılandırılmış olmalıdır

• Organizasyon şeması net ve tam olmalıdır

Sorumlulukların net olması ve çalışanlarca
anlaşılmasının sağlanması bir çok problemi ortadan
kaldırır



KSE KURULUŞ Planlama süreciKSE KURULUŞ Planlama süreci

Yönetim KYS uygulamasına karar verdiğinde

• 1. adım: durum saptama: İyi hazırlanmış çeklistlerle laboratuvarlardaki
uygulamalar değerlendirilir

•Lab.da o anda kullanılmakta olan kalite uygulamaları nelerdir?
•Çalışanların bilgi düzeyi nedir?
•Eldeki kaynaklar nelerdir?
•…
İyi laboratuvar uygulaması kullanmayan alanlar saptanır

•Nerede olmak istiyoruz?

• Hedefler: gerçekçi ve ölçülebilir
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uygulamalar değerlendirilir
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•Eldeki kaynaklar nelerdir?
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İyi laboratuvar uygulaması kullanmayan alanlar saptanır

•Nerede olmak istiyoruz?

• Hedefler: gerçekçi ve ölçülebilir



KSE KURULUŞ Planlama süreciKSE KURULUŞ Planlama süreci
Kalite Sistemi Planı şunları içermelidir:
• Amaç ve hedefler
• Sorumlular
• Zaman çizelgesi (hangi hedefe ne zaman ulaşılacak)
• Bütçe ve kaynaklar  (personel, eğitim, tesis, ekipman, ayıraçlar, KK

materyali,..)
• Kıyaslamalar (uygulamaları izlemede esas)

Tüm KSE planlama sürecinde yer almalıdır

Yazılı plan bütün çalışanlarda bulunmalı, herkes planı ve uygulama
sürecini anlamalıdır

Kalite Sistemi Planı şunları içermelidir:
• Amaç ve hedefler
• Sorumlular
• Zaman çizelgesi (hangi hedefe ne zaman ulaşılacak)
• Bütçe ve kaynaklar  (personel, eğitim, tesis, ekipman, ayıraçlar, KK

materyali,..)
• Kıyaslamalar (uygulamaları izlemede esas)

Tüm KSE planlama sürecinde yer almalıdır

Yazılı plan bütün çalışanlarda bulunmalı, herkes planı ve uygulama
sürecini anlamalıdır



KSE KURULUŞ UygulamaKSE KURULUŞ Uygulama
• Plan yazıldıktan sonra devreye girer.

öneriler:

• Morali yüksek tut : yapabiliriz

• Adım adım uygula
“kolay uygulanabilir-etkisi büyük” sorunlar
düşük bütçeli süreçler ( SUPlar, dökümantasyon ve kayıtlar,..)
laboratuvar kalitesini en çok etkileyecek alanlar da önceliklidir

• Tüm çalışanları sürece dahil et

• Zaman çizelgeleri çalışanların fazla yüklenmesini önleyecek şekilde hazırlanmalıdır.

• Kaynaklar (finansal, personel, tesis, cihaz, ekipman, bilgisayar,..) uygulama sırasında
hazır ve uygun olmalıdır.

• Plan yazıldıktan sonra devreye girer.

öneriler:

• Morali yüksek tut : yapabiliriz

• Adım adım uygula
“kolay uygulanabilir-etkisi büyük” sorunlar
düşük bütçeli süreçler ( SUPlar, dökümantasyon ve kayıtlar,..)
laboratuvar kalitesini en çok etkileyecek alanlar da önceliklidir

• Tüm çalışanları sürece dahil et

• Zaman çizelgeleri çalışanların fazla yüklenmesini önleyecek şekilde hazırlanmalıdır.

• Kaynaklar (finansal, personel, tesis, cihaz, ekipman, bilgisayar,..) uygulama sırasında
hazır ve uygun olmalıdır.



KSE KURULUŞ İzlemeKSE KURULUŞ İzleme
• Sorumluluklar belirlenir. Kalite izleme programlarının

sorumlusu genellikle kalite yöneticisidir.

• İndikatörler belirlenir. Nasıl ve ne sıklıkla izleneceği
belirlenir

• İç denetimlerle izleme yap

• Sonuçlar yönetimde gözden geçirilir. Yönetimin gözden
geçirmesi iyileştirme fırsatlarının saptanması açısından
zorunludur.

• Sorumluluklar belirlenir. Kalite izleme programlarının
sorumlusu genellikle kalite yöneticisidir.

• İndikatörler belirlenir. Nasıl ve ne sıklıkla izleneceği
belirlenir

• İç denetimlerle izleme yap

• Sonuçlar yönetimde gözden geçirilir. Yönetimin gözden
geçirmesi iyileştirme fırsatlarının saptanması açısından
zorunludur.



• Laboratuvarda herhangi bir süreçte gelişen veya gelişmeden hemen önce
farkedilen (neredeyse) hataların saptanması / idaresi ile ilgili süreçleri içerir

• Amaç ortaya çıkan olay/hatanın düzeltilmesi ve tekrar ortaya çıkmasının
önlenmesidir

• İyi yönetilen laboratuvarlarda sistem ileride hataya yol açabilecek sorunları
da (olay ortada yok iken) saptamaya yöneliktir

Olay/hata saptama:

• şikayet ve memnuniyet izleme
• iç denetim
• yeterlilik testleri
• akreditasyon/sertifikasyon süreçleri
• kalite indikatörleri

KSE Olay YönetimiKSE Olay Yönetimi
• Laboratuvarda herhangi bir süreçte gelişen veya gelişmeden hemen önce
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• İyi yönetilen laboratuvarlarda sistem ileride hataya yol açabilecek sorunları
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Kalite Göstergeleri (İndikatörleri)
• Kuruluşun ihtiyaç ve beklentilere ne kadar cevap verebildiğini

saptamak için kullanılan ölçütler
• süreç performansı hakkında bilgi verir
• hizmet kalitesini gösterir
• daha fazla çalışma ve araştırma greken alanları saptar
• zaman içerisindeki değişikliklerin izlenmesini sağlar

Uygunsuzluğa karşı önleyici veya düzeltici eylemler uygulanabilir.
• Önleyici eylemler: süreçlerin değerlendirilmesi sırasında saptanan

uygunsuzlukların düzeltilerek olay ortaya çıkmadan yapılır.
• Düzeltici faaliyet: sorun saptandığında nedenlere yönelik olarak

uygulanır.

KSE Olay YönetimiKSE Olay Yönetimi
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KSE Olay YönetimiKSE Olay Yönetimi
• Hatalar genellikle pre ve postanalitik süreçlerde gelişmektedir.

• Preanalitik hatalar:
• -yanlış/uygunsuz alınmış örnek
• - " etiketlenmiş      "
• - "           saklanmış          "
• - "            transport  (örneğin bozulması veya çalışan/halk sağlığını tehdit)
• - "              kit/ayıraç depolanması

• Analitik hatalar:
• - tanımlanmış algoritmalara uymamak
• -dilüsyon/pipetleme hataları
• -kötü saklanmış veya SKT geçmiş ayıraç kullanmak

• Postanalitik hatalar:
• -Sonuçların yanlış raporlanması
• -Rapor kaybı
• -Okunaksız rapor

• Hatalar genellikle pre ve postanalitik süreçlerde gelişmektedir.

• Preanalitik hatalar:
• -yanlış/uygunsuz alınmış örnek
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• - tanımlanmış algoritmalara uymamak
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• -kötü saklanmış veya SKT geçmiş ayıraç kullanmak
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KSE Süreç İyileştirmeKSE Süreç İyileştirme
KYS uygulamasının ana amacı

sürekli iyileştirme için yöntem:
• -sistemdeki potansiyel zayıflık veya hatayı sapta
• -kök neden analizi yap
• -iyileştirme uygulaması için plan geliştir
• -planı uygula
• -Süreci gözden geçirerek ve iç denetimlerle uygulamanın etkinliğini değerlendir
• -Değerlendirme sonucuna göre planda modifikasyonlar yap

Süreç iyileştirme araçları
Klasik Araçlar:
• İç-Dış denetimler, yeterlilik testleri, kalite kontroller, yönetimin gözden geçirmesi.
Yeni Araçlar:
• -Lean: işakışının fiziksel yolunu iyileştirme amacıyla yer, zaman ve aktiviteleri optimize etme

süreci. Lean analizi sonrasında lab.ın yerleşim planları ve süreçleri değişebilir.
• -SixSigma: hatanın çok düşük düzeylere indirilmesine odaklanılmıştır
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Diğer KSEDiğer KSE
• Personel Laboratuvarın en önemli kaynağı ehil ve istekli

personeldir. Laboratuvar yönetimi iş tanımlarını yapmakla
yükümlüdür. Çalışanların uyumu, eğitimi, yeterlilik ve performans
değerlendirmeleri için özel süreçler oluşturulmalıdır.

• Cihazlar Cihazlar ev donanım en küçük parçasına kadar fonksiyonel
olmalı. Doğru ekipman seçimi - doğru kurulum - düzgün çalışmanın
sağlanması - bakım ve onarım için sistem

• Satınalma ve Envanter Malzemelerin uygun kalitede alımı ve
uygun koşullarda saklanması. Doğru işleyen bir satınalma ve stok
yönetimi her türlü malzemenin gerektiğinde ulaşılabilir olmasını
sağlamanın yanısıra uygun maliyet için de gereklidir.

• Süreç Kontrolü İş akışı ve süreçler tanımlanmış, her bir sürecin
ayrıntıları ve sorumluları belirlenmiş, ilgili dökümanlar oluşturulmuş
olmalıdır

• Personel Laboratuvarın en önemli kaynağı ehil ve istekli
personeldir. Laboratuvar yönetimi iş tanımlarını yapmakla
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• Süreç Kontrolü İş akışı ve süreçler tanımlanmış, her bir sürecin
ayrıntıları ve sorumluları belirlenmiş, ilgili dökümanlar oluşturulmuş
olmalıdır



• Bilgi Yönetimi Kurum ve laboratuvar içerisinde bilgi ve duyuruların
sorunsuz şekilde dolaşması için gerekli süreç ve prosedürler tanımlanmış
olmalıdır. Saklanması gerekli bilgilerin güvenliği ve hasta bilgilerinin gizliliği
sağlanmış olmalıdır.

• Döküman ve Kayıtlar Her bir KSE ve teknik iş için kontrollü dökümanlar
(prosedür, talimat, form, vs.) hazırlanmış ve son versiyonları ilgili çalışanın
ulaşabileceği noktalarda bulunduruluyor olmalıdır.Kayıtlar güvenli şekilde
saklanıyor ve ulaşılabilir olmalıdır.

• Değerlendirmeler Laboratuvar, süreçlerinin iç değerlendirmelerini
yapabilmek için kalite indikatörlerini saptamış ve ölçüyor olmalıdır. İç ve dış
değerlendirme sonuçlarında uygunsuzluklar saptandığında önlemler alınıyor
olmalıdır.

• Müşteri Hizmetleri İç ve dış hizmet alanların memnuniyetleri araştırılmalı
ve ölçülmelidir

• Tesis ve Güvenlik Laboratuvar dizaynı çalışanlar ve ziyaretçiler için uygun
ve güvenli olmalıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik güvenlik önlemleri
alınmış olmalıdır.

DiğerKSEDiğerKSE
• Bilgi Yönetimi Kurum ve laboratuvar içerisinde bilgi ve duyuruların

sorunsuz şekilde dolaşması için gerekli süreç ve prosedürler tanımlanmış
olmalıdır. Saklanması gerekli bilgilerin güvenliği ve hasta bilgilerinin gizliliği
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• Değerlendirmeler Laboratuvar, süreçlerinin iç değerlendirmelerini
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alınmış olmalıdır.



Laboratuvar Kalite El KitabıLaboratuvar Kalite El Kitabı
• Kuruluşun KYSni tanımlayan döküman. Lab.ın kalite politikalarını ve diğer

dökümanlarını tarif eder.
• politikaların oluşturulduğu ve lab. çalışanlarına ulaştırıldığının ana göstergesidir

• ISO 15189 [4.2.4] yapısı ve şeklini kısıtlamadan KEKnı zorunlu kılar.
• Şunları içermelidir:

Lab.ın tüm kalite politikaları (12 KSEnın hepsini içermelidir)
Tüm süreç ve prosedürlere atıf (örn. SUP sayısı KEK için çok fazla olabilir. Bu

durumda "bütün süreçlerin SUPne uygun yapılmak zorunda" olduğu ve SUPların
nerede bulunabileceği KEKnda yeralmalıdır

• Herzaman güncel olmalıdır.
Lab.ın bu güncelliği sağlamak için de bir süreci olmalıdır: KEKnın gözden geçirilme
sıklığı, güncelleme sorumlusu (genellikle kalite sorumlusu) ve değişikliklerin el
kitabında nasıl yer alacağı/dökümante edileceği

• KEK hazırlandığında ve değişiklikler yapıldığında onay lab.ın başındaki kişi
tarafından yapılmalı

• Çalışanlar KEKnı nasıl kullanacağını ve işleyişin içerikteki gibi olmak zorunda
olduğunu bilmelidirler.
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• Klinik kararların ~%70nin oluşması veya doğrulanmasında
laboratuvar test sonuçları etkilidir

• Tanıdaki gecikme ve hatalar adli olguların sık görülen nedenleri
arasındadır

• Bu nedenle laboratuvar tıbbi sonuçlardan direkt/indirekt sorumludur

• Laboratuvar ve hastanelerin hataları en aza indirecek ve tekrarlarını
önleyecek sistemlerinin bulunması gerekir
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Dighe, A. S.,
Medicolegal liability in laboratory medicine,
Semin Diagn Pathol, 2007



Laboratuvar Kalite Yönetimi Sistemi uygulamaya karar
verip harekete geçtiğinde atılacak en önemli adımlar:

• sorumlulukları belirlemek,
• kaynakları saptamak/bölüştürmek,
• KEKnı geliştirmek ve dağıtmak,
• uygulamaya geçmek
ve
• kalite politikaları ve KYS şartlarına

uyumu izlemek
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KYSnin başarılı uygulanabilmesi için
gereklilikler:

• planlama,
• yönetimin taahhüdü,
• yararların anlaşılması,
• çalışanların her düzeyde katılımı,
• gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmak
ve
• sürekli iyileştirme için yollar araştırmak
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Kalite performansından laboratuvardaki herkes
sorumludur

• Liderler ve yöneticiler : Kalite
gerekliliklerinin yerine getirilmesi

• Personel  :  Kalite güvencesi prosedürleri
ve ilgili şart ve standartlara uyum
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