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Öncelikle, zarar vermeyin.
Primum non nocere.
 Laboratuvar sonuçlarının güvenilirliği
 Kalite kontrol:
 Test standardizasyonu
 Testin tekrarlanabilirliği
 Test kayıtları

 Kalite güvencesi
 İç kalite kontroller
 Laboratuvarlar arası karşılaştırma yapılan dış kalite

kontroller (yeterlilik testleri)
 Personel eğitimi
 Kalite göstergelerinin sürekli analizi
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Sağlık kurumlarının kendi
kendini değerlendirmesi

Nasıl doğrulanabilir?



Kalitenin belgelenmesi
 Sertifikasyon
 Belgelenmiş kalite

seviyesi
 Kurum, ulaşmak

istediği kalite
seviyesini kendi
belirler ve bu
standartlara ulaştığı
belgelenir.

 Akreditasyon
 Belgelenmiş yeterlilik
 Kurumun, belgeyi

veren kurum
tarafından
belirlenmiş
standartlara uygun
olup olmadığı
belgelenir.

 Sertifikasyon
 Belgelenmiş kalite

seviyesi
 Kurum, ulaşmak

istediği kalite
seviyesini kendi
belirler ve bu
standartlara ulaştığı
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 Akreditasyon
 Belgelenmiş yeterlilik
 Kurumun, belgeyi

veren kurum
tarafından
belirlenmiş
standartlara uygun
olup olmadığı
belgelenir.



Sağlık kurumlarında akreditasyon
 Kimin standartları?
 Yasal standartlar
 Sağlık çalışanlarının belirlediği standartlar



Sağlık kurumlarında akreditasyon
 1917 American Surgeons Association
 1951’de Joint Commission on Accreditation of

Healthcare Organizations (JCAHO)

 Joint Commission International (JCI) 1999
 College of American Pathologists (CAP)
 Health Quality Services (HQS)
 Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie (DACH)
 …
 1999: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

 1917 American Surgeons Association
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 College of American Pathologists (CAP)
 Health Quality Services (HQS)
 Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie (DACH)
 …
 1999: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)



Yasal düzenlemeler
 1967 ABD: Kalite standardizasyonu ile ilgili ilk yasa,

sağlık skandallarının medyanın gündemine gelmesi
sonrası
 Türkiye
 1999: TÜRKAK
 2005: Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın

bileşenlerinden biri olarak belgelendirme, eğitim ve
yayıncılık hizmetleri vermeyi hedefleyen Ulusal
Sağlık Akreditasyonu Sistemi (USAS) Yönlendirme
Kurulu

 1967 ABD: Kalite standardizasyonu ile ilgili ilk yasa,
sağlık skandallarının medyanın gündemine gelmesi
sonrası
 Türkiye
 1999: TÜRKAK
 2005: Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın

bileşenlerinden biri olarak belgelendirme, eğitim ve
yayıncılık hizmetleri vermeyi hedefleyen Ulusal
Sağlık Akreditasyonu Sistemi (USAS) Yönlendirme
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TÜRKAK
 European co-operation for Accreditation’a (EA) ve

International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC)’a üye
 Kanun No. 4457
Kabul Tarihi : 27.10.1999
 MADDE 1. Bu Kanun ile, laboratuvar, belgelendirme ve muayene

hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları
akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası
standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle
ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve
uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi
Ankara'da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine
tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Türk
Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.

 European co-operation for Accreditation’a (EA) ve
International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC)’a üye
 Kanun No. 4457
Kabul Tarihi : 27.10.1999
 MADDE 1. Bu Kanun ile, laboratuvar, belgelendirme ve muayene

hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları
akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası
standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle
ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve
uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi
Ankara'da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine
tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Türk
Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.



Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik
06.04.2011
 Hasta ve çalışan güvenliği ortak uygulamaları
 MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık

kurumları;
 …
 b) Laboratuvar güvenliği ile ilgili olarak;
 1) Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin

alınması,
 2) Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol

çalışmalarının yapılması,
 3) Panik değerlerin bildiriminin sağlanması,
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Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
25.08.2011
 Bilimsel danışma komisyonu, hizmet kalitesine ilişkin

olarak:
 Hizmet kalite standartlarının oluşturulması/ güncellenmesi
 Bilimsel ve mesleki kuruluşların standart önerilerinin

değerlendirilmesi
 Dış kalite kontrol programı görüş ve önerileri
 Bakanlıkça toplanan dış kalite kontrol verilerinin değerlendirilmesi
 Laboratuvar yöntemleri hakkında görüş bildirilmesi

 Laboratuvarların sınıflandırılması, ruhsatlandırılması
 Yapılan testler, uzman sayıları, laboratuvar alanları, laboratuvar

personeli, eğitim programı, biyogüvenlik düzeyi, atıkların
uzaklaştırılması

 Bilimsel danışma komisyonu, hizmet kalitesine ilişkin
olarak:
 Hizmet kalite standartlarının oluşturulması/ güncellenmesi
 Bilimsel ve mesleki kuruluşların standart önerilerinin

değerlendirilmesi
 Dış kalite kontrol programı görüş ve önerileri
 Bakanlıkça toplanan dış kalite kontrol verilerinin değerlendirilmesi
 Laboratuvar yöntemleri hakkında görüş bildirilmesi

 Laboratuvarların sınıflandırılması, ruhsatlandırılması
 Yapılan testler, uzman sayıları, laboratuvar alanları, laboratuvar

personeli, eğitim programı, biyogüvenlik düzeyi, atıkların
uzaklaştırılması



Yasal zorunluluklar X akreditasyon
 Yasalar uyulması zorunlu kuralları belirler. Bu

kurallar, sabittir.
 Akreditasyonda kurallara uyuma ek olarak sürekli

bir gelişim ve iyileştirme çabası vardır.



Laboratuvarlarda kalite güvencesi
 Laboratuvar hata oranı hastanenin diğer

bölümlerine göre daha az olsa bile daha kolay
göze çarpmaktadır.
 Hatalı sonuçlar tedavinin yönlendirilmesinde

etkili olabilmektedir.
 Tek bir hatalı sonuç bile sonuçlarının

güvenilirliğinin sorgulanmasına neden
olmaktadır.

 Laboratuvar hata oranı hastanenin diğer
bölümlerine göre daha az olsa bile daha kolay
göze çarpmaktadır.
 Hatalı sonuçlar tedavinin yönlendirilmesinde

etkili olabilmektedir.
 Tek bir hatalı sonuç bile sonuçlarının

güvenilirliğinin sorgulanmasına neden
olmaktadır.



Laboratuvarlarda akreditasyon
 The International Organization for Standardization

(ISO) : TSE çevirileri
 ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının

Yeterliliği için Genel Şartlar
 ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik

için Özel Gereklilikler
 Her akreditasyon kurumunun kendi kriterleri olabilir,

genellikle ISO uyumlu ama farklılıklar da var.
 TÜRKAK, CAP: ISO 15189
 JCI, HQS
 …
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(ISO) : TSE çevirileri
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genellikle ISO uyumlu ama farklılıklar da var.
 TÜRKAK, CAP: ISO 15189
 JCI, HQS
 …



TS EN ISO/IEC 17025:2005
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar
 Laboratuvar:

 Kalite sistemi çalıştırmaktadır.
 Teknik olarak yeterlidir.
 Geçerli teknik sonuçları üretebilir.

 Laboratuvar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi
 Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu
 Numune alma metotlarının uygunluğu
 İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuvarda

kullanılabilirliği
 Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarının izlenebilirliği
 Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi
 Deney/ölçüm tesislerinin niteliği
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TS EN ISO 15189
Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve
Yeterlilik için özel şartlar
 Laboratuar ISO 9001:2000 Kalite Yönetim

Sistemi şartlarını sağlamalı.
 Kullanılan cihaz ve donanımın kalibrasyonu

yapılmış olmalı.
 Personel gereken yetkinlikte olmalı.
 Testlerin yeterliliğini olumsuz etkileyecek

eksiklikler giderilmiş olmalı.

 Laboratuar ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi şartlarını sağlamalı.
 Kullanılan cihaz ve donanımın kalibrasyonu

yapılmış olmalı.
 Personel gereken yetkinlikte olmalı.
 Testlerin yeterliliğini olumsuz etkileyecek

eksiklikler giderilmiş olmalı.



Akreditasyon için:
İlk adım yönetimin kararlı ve tutarlı

olması
Hastane yönetimi
Laboratuvar yönetimi

İlk adım yönetimin kararlı ve tutarlı
olması
Hastane yönetimi
Laboratuvar yönetimi

Sağlık Bakanlığı



Akreditasyon için:
 İşin ve amacının ne olduğunu, ne zaman, nerede, kim

tarafından ve nasıl yapıldığını tanımlayan yazılı belge
 İşin belgede yazılı olduğu şekilde yapılması ve/veya

yapılanın yazılması
 Yapılan işin denetlenmesi ve denetimlerin kaydının

tutulması

 İşin ve amacının ne olduğunu, ne zaman, nerede, kim
tarafından ve nasıl yapıldığını tanımlayan yazılı belge
 İşin belgede yazılı olduğu şekilde yapılması ve/veya

yapılanın yazılması
 Yapılan işin denetlenmesi ve denetimlerin kaydının

tutulması

En sık görülen aksaklıklar; hazırlanan yazılı belgelerin
yıllık olarak güncellenmemesi, gerekli denetimlerin
yapılmaması veya yapılan denetimlerin belgelenmemesi,
kullanılan kimyasalların gerektiği gibi etiketlenmemiş
olması gibi temel konulardan kaynaklanmakta



Kayıtlar: Ne için?
 Testin nasıl yapıldığının yasal kanıtı
 Test için kullanılan cihaz ve malzemenin

güvenilirliği
 Personelin doğru presedürü uygulamasının

sağlanması
 Saptanan hataların tekrarlanmasının önlenmesi
 CAP izlem çalışmaları: 1989’dan beri
 Hasta adının yanlış gönderilmesi
 Örneklerin gerekli klinik durumda alınmaması: ilaç düzeyi

için yanlış zamanda kan alınması
 Klinik anlamı olmadığı halde aynı gün içinde iki örnek

gönderilmesi
 Kan alımında yapılan hatalar: yanlış tüpe kan alınması,

yetersiz miktarda kan alınması…
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Akreditasyon için:
 Örnek zaman çizelgesi:

JCI



Değerlendirme: Nasıl?
 İç ve dış kalite kontrollerin takibi ve

belgelenmesi
 Hasta ve çalışan memnuniyetinin izlenmesi
 Sonuç verme sürelerinin sürekli kontrol edilmesi
 Hasta kimliğinin doğrulanması
 Örneğin kabul edilebilir nitelikte olması
 Kritik değerlerin bildirimi
 Kan kültürlerinde kontaminasyon oranlarının

belirlenmesi
 …

 İç ve dış kalite kontrollerin takibi ve
belgelenmesi
 Hasta ve çalışan memnuniyetinin izlenmesi
 Sonuç verme sürelerinin sürekli kontrol edilmesi
 Hasta kimliğinin doğrulanması
 Örneğin kabul edilebilir nitelikte olması
 Kritik değerlerin bildirimi
 Kan kültürlerinde kontaminasyon oranlarının

belirlenmesi
 …



Örnek
 Oda sıcaklığında kültür inkübasyonu yapılıyor mu?

Bunun için inkübatör kullanılmıyor ise odanın sıcaklığı
günlük olarak denetleniyor mu?

 X testi için ortalama sonuç verme süreniz nedir?
Ortalamadan uzun süreler için düzeltici faaliyet
planlandı mı?

 Oda sıcaklığında kültür inkübasyonu yapılıyor mu?
Bunun için inkübatör kullanılmıyor ise odanın sıcaklığı
günlük olarak denetleniyor mu?

 X testi için ortalama sonuç verme süreniz nedir?
Ortalamadan uzun süreler için düzeltici faaliyet
planlandı mı?



Örnek
 Delici/kesici aletler uygun şekilde uzaklaştırılıyor

mu?
 Delici/kesici aletler tek kullanımlık mı?
 Kullanılmış iğnelere yeniden kapak takılması engellenmiş mi?
 Sağlam, delinmeyen  ve sızdırmayan atık kaplarında

toplanıyor mu?
 Atık kapları aşırı doldurulmadan toplanıyor mu?

 Delici/kesici aletler uygun şekilde uzaklaştırılıyor
mu?
 Delici/kesici aletler tek kullanımlık mı?
 Kullanılmış iğnelere yeniden kapak takılması engellenmiş mi?
 Sağlam, delinmeyen  ve sızdırmayan atık kaplarında

toplanıyor mu?
 Atık kapları aşırı doldurulmadan toplanıyor mu?



Örnek
 Yeterlilik testleri
 Laboratuvar, CAP’in yeterlilik testlerine katılımı zorunlu

tuttuğu testler için bir yeterlilik testi programına katılıyor
mu?

 CAP’in yeterlilik testi katılımını zorunlu tutmadığı testler için
 Laboratuvarın katıldığı bir yeterlilik testi programı var mı?
 Testin güvenilirliği için başka bir ölçüt kullanılıyor mu?

 Gelen örnekler laboratuvarın rutin işleyişine dahil ediliyor mu?
 Sonuçlar değerlendirilip gerekli durumlarda en kısa zamanda

düzeltme yapılıyor mu?
 CAP: Sonuçların gönderilme tarihinden önce
 Diğer laboratuvarlarla iletişime geçilmesi yasak
 Örneklerin diğer laboratuvarlara gönderilmesi yasak

 Yeterlilik testleri
 Laboratuvar, CAP’in yeterlilik testlerine katılımı zorunlu

tuttuğu testler için bir yeterlilik testi programına katılıyor
mu?

 CAP’in yeterlilik testi katılımını zorunlu tutmadığı testler için
 Laboratuvarın katıldığı bir yeterlilik testi programı var mı?
 Testin güvenilirliği için başka bir ölçüt kullanılıyor mu?

 Gelen örnekler laboratuvarın rutin işleyişine dahil ediliyor mu?
 Sonuçlar değerlendirilip gerekli durumlarda en kısa zamanda

düzeltme yapılıyor mu?
 CAP: Sonuçların gönderilme tarihinden önce
 Diğer laboratuvarlarla iletişime geçilmesi yasak
 Örneklerin diğer laboratuvarlara gönderilmesi yasak



Yeterlilik testleri
 Güvenilir bir dış kaynaktan ilgili test için hasta

örneğine benzer bir örnek sağlanması
 Bu örneğin laboratuvarın rutin işleyişi içinde

incelenmesi
 Sonuçların değerlendirilmesi
 Gerekli durumda düzeltici faaliyetlerin en kısa

sürede gerçekleştirilmesi

 Güvenilir bir dış kaynaktan ilgili test için hasta
örneğine benzer bir örnek sağlanması
 Bu örneğin laboratuvarın rutin işleyişi içinde

incelenmesi
 Sonuçların değerlendirilmesi
 Gerekli durumda düzeltici faaliyetlerin en kısa

sürede gerçekleştirilmesi



Yeterlilik testleri
 ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi: Yeterlilik

testleri için genel şartlar
 Amaçlar:

a) Laboratuvarların belirli bir test veya ölçüm için performanslarının
değerlendirilmesi ve performansının devamlılığının izlenmesi;

b) Yetersiz test ve ölçüm yöntemleri, personel eğitimi ve alet
kalibrasyonu gibi sorunlardan kaynaklanabilecek sorunların
tanımlanması ve iyileştirilmesi;

c) Test ve ölçüm yönteminin etkinliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin
anlaşılması;

d) Laboratuvar kullanıcılarına (hasta, kurum…) güven verilmesi;
e) Laboratuvarlar arası farklılıkların saptanması;
f) Sonuçların karşılaştırılması ile katılımcı laboratuvarların

eğitilmeleri;
g) Belirsizliğin validasyonu;

 ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi: Yeterlilik
testleri için genel şartlar
 Amaçlar:

a) Laboratuvarların belirli bir test veya ölçüm için performanslarının
değerlendirilmesi ve performansının devamlılığının izlenmesi;

b) Yetersiz test ve ölçüm yöntemleri, personel eğitimi ve alet
kalibrasyonu gibi sorunlardan kaynaklanabilecek sorunların
tanımlanması ve iyileştirilmesi;

c) Test ve ölçüm yönteminin etkinliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin
anlaşılması;

d) Laboratuvar kullanıcılarına (hasta, kurum…) güven verilmesi;
e) Laboratuvarlar arası farklılıkların saptanması;
f) Sonuçların karşılaştırılması ile katılımcı laboratuvarların

eğitilmeleri;
g) Belirsizliğin validasyonu;



Yeterlilik testleri
 Yurtdışından
 Aracı gereksinimi

 Türkiye’de
 2007: TÜRKAK  AB projesi
 UAMDSS ve UEPLA için laboratuvarlar arası

karşılaştırma (LAK) programları

 Yurtdışından
 Aracı gereksinimi

 Türkiye’de
 2007: TÜRKAK  AB projesi
 UAMDSS ve UEPLA için laboratuvarlar arası

karşılaştırma (LAK) programları



Örnek:
NEQAS

• Ne?
• Ne zaman?
• Kim?

• Ne?
• Ne zaman?
• Kim?



Örnek: NEQAS



Örnek: NEQAS



NEQAS



Örnek:
NEQAS



Health Protection Agency



Hastaların kazanımları
 Güvenilir ve zamanında sonuç
 Örnek ve test bilgilerinin doğruluğu
 Örnek uygunluğunun saptanması
 Sonuç verme sürelerinin izlenmesi…
 Antimikrobiyal duyarlılık testleri için geliştirilen

standartlar
 Streptococcus pneumoniae penisilin duyarlılığı
 Penisilin yerine 1 μg oksasilin diski kullanımını ile

direncin doğru saptanma oranı 1981’de %15 iken
1982’de %78

 CLSI 2008: S. pneumoniae penisilin eşik değerleri
Menenjit X menenjit dışı, ve oral X parenteral

 İletişim ve bilgilendirme

 Güvenilir ve zamanında sonuç
 Örnek ve test bilgilerinin doğruluğu
 Örnek uygunluğunun saptanması
 Sonuç verme sürelerinin izlenmesi…
 Antimikrobiyal duyarlılık testleri için geliştirilen

standartlar
 Streptococcus pneumoniae penisilin duyarlılığı
 Penisilin yerine 1 μg oksasilin diski kullanımını ile

direncin doğru saptanma oranı 1981’de %15 iken
1982’de %78

 CLSI 2008: S. pneumoniae penisilin eşik değerleri
Menenjit X menenjit dışı, ve oral X parenteral

 İletişim ve bilgilendirme



Sağlık personelinin kazanımları
Mesleki gelişim
 Kayıtlar ile yasal korunma
 Sonuçların güvenilirliği
 Risk ve kaza kayıtları

 Biyogüvenlik kuralları
 Yangın ve deprem önlemleri
 Personel sağlığının korunması
 Aşılama

Mesleki gelişim
 Kayıtlar ile yasal korunma
 Sonuçların güvenilirliği
 Risk ve kaza kayıtları

 Biyogüvenlik kuralları
 Yangın ve deprem önlemleri
 Personel sağlığının korunması
 Aşılama



Kurumun kazanımları
 Güvenilirlik
Hasta
Ödeme yapan kurum

 Kaynakların etkin kullanımı

 Güvenilirlik
Hasta
Ödeme yapan kurum

 Kaynakların etkin kullanımı



Sonuç
Akreditasyon:
 Kurumun verdiği hizmetlere dışarıdan bir bakış.
 Tek başına geliştirilmesi zaman alacak

çözümlerin hayata geçirilmesine yardımcı
 Sürekli iyileştirme çabasının garantisi.



Teşekkürler…


