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Laboratuvar Bilgi Sistemleri

• Laboratuvarlar
– Çok sayıda ve farklı birimlere hizmet verirler
– Çok sayıda örnekte, çok sayıda test uygular

• Oluşan veri büyüktür
• Bilgisayar ve yazılım desteği gereklidir
• Otomasyon sistemleri  (aslında mekanik)
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Laboratuvar Bilgi Sistemleri

• LBS’ni yanımızda çalışan
bir teknisyen olarak
görebiliriz

• Teknisyenlerin uyumu
kadar yazılımların da
laboratuvar sorumluları,
çalışanları ve cihazları
ile uyumu önemlidir
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Anket – Eylül 2011 – Haber grubu

• Laboratuvar ve
kullanılan LBS ilgili
bilgiler, uygulamaları ile
memnuniyetleri

• LBS'nde bulunabilecek
fonksiyonlar sıralanıp,
hangilerinin kullanıldığı

• 63 farklı laboratuvardan
cevap
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Anket verileri-1

• 38 kamu
• 19 üniversite hastanesi
• 4 özel hastane
• 2 özel laboratuvar
• 28 farklı yazılım
• Yazılımlar minimum 1 ay maksimum 168 aydır

(ortalama 47 ay) kullanımda
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Anket verileri-2

• Öncesinde, 38 (%60) laboratuvarda en az bir
farklı yazılım kullanılmış

• 10 laboratuvar iki
• 3 laboratuvar üç farklı yazılım kullanmış
• 57’si (%90) tüm analizlerinde bu yazılımı

kullanmakta, yazılım dışında bazı serolojik
tetkikler ile alerji testleri raporlanmakta
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Anket verileri-3

• Ankette 22 farklı fonksiyon tanımlanmıştır
• Yüksek oranda kullanılanlar

– Numune kabul/red
– Otoanalizörlerin testleri HBS’den alıp sonuç bildirmesi
– Hasta sonuçlarının raporlanması
– Raporlamada hazır mesaj ve uyarıların kullanılması
– Hasta ile ilgili klinik bilgilerin takibi
– Antibiyogram raporlamada bakterilere özel paneller
– Otomatik olarak panik değerlerin tanımlanması
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Fonksiyonların kullanılma oranları
Fonksiyon Kullanan laboratuvar; n (%)

Numune kabul/red 55 (%87)

Test çalışma listeleri hazırlanması 47 (%74)

Otoanalizörlerin çalışılacak testleri alıp/sonuç bildirmesi 60 (%95)

Tam otomatize bakteri identifikasyon, antibiyogram cihazlarına hasta/örnek bilgisi
aktarılması

33 (%52)

Hasta sonuçlarının raporlanması 63 (%100)
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Hasta sonuçlarının raporlanması 63 (%100)

Hasta ile ilgili klinik bilgilerin takibi 45 (%71)

Raporlamalarda kullanılacak hazır mesaj/ uyarı/rapor tanımlaması 58 (%92)

Sonuçların uzman olmadan otomatik kontrolü/onaylanması/raporlanması 27 (%42)

Antibiyogram raporlamada bakterilere özel paneller hazırlanması 47 (%74)

Kısıtlı antibiyogram raporlama 44 (%69)

Kliniklere özel periyodik antibiyotik duyarlılık profil raporları 16 (%25)



Fonksiyonların kullanılma oranları
Fonksiyon Kullanan laboratuvar; n (%)

Hastane enfeksiyonları tanımlanması ve izlemi 15 (%23)

Otomatik olarak panik değerlerin tanımlanması/uyarıların eklenmesi 46 (%73)

Dış laboratuvara gönderilecek testlerin listelenmesi 17 (%27)

Kit verimlilik analizi 20 (%31)

Testlerin iç kalite kontrolleri takibi 28 (%44)
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Testlerin iç kalite kontrolleri takibi 28 (%44)

Levey-Jennings grafikleri oluşturma ve takibi 23 (%36)

Sarf/kit stok takibi 22 (%35)

Sağlık müdürlüğüne gönderilecek formların hazırlanması 21 (%33)

WHONET uyumlu antimikrobiyal duyarlılık verisi oluşturma 13 (%20)

Hastane dışından hastaların kendi sonuçlarını alabilmesi 37 (%58)

Faturalanması amacıyla test eklemek 37 (%58)



Değerlendirme-1

• Mikrobiyoloji laboratuvarlarının hastanedeki
temel görevlerinden;
– Kliniklere özel periyodik antibiyotik duyarlılık profil

raporları (%25)
– Hastane enfeksiyonları tanımlanması, izlemi (% 23)

• LBS tarafından oluşturulabilmesi hedeflenmeli
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Değerlendirme-2

• Test kullanımına karar verilmesinde ve test
devamlılığının sağlanmasında oldukça önemli

• Kit verimliliği (%31)
• Sarf stok takibi (%35)
• Yazılımlarında bulunmayan laboratuvarlar

tarafından talep edilmeli
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Değerlendirme-3

• İç kalite kontrol takibi (%44)
• Levey-Jennings grafikleri oluşturma ve takibi

(%36)
• Tanısal laboratuvarların verdiği sonuçların

saygınlığı  açısından önemli fonksiyonlar
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Değerlendirme-4

• Ankete cevap veren laboratuvarların
bulunduğu sağlık kuruluşlarından 37’sinde
hasta muayenesi basılı sonuçlar ile

• Sonuçların yazdırılması ayrı bir sıra ve süre
• Sonuçların kliniklerde sistem üzerinden

görülerek hasta muayenesi yapılması hasta
memnuniyetini artıracaktır
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Değerlendirme-5

• Laboratuvar sorumlularının LBS’ne uzaktan
erişimi
– farklı binalarda çalışma sürdüren
– mesai saatleri dışında analizleri değerlendirip,

yorumlamak amacıyla

• Ankete cevap veren laboratuvarlardan 11
(%17) adedi böyle bir imkanı kullanmakta
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Değerlendirme-6

• Yazılımlar hakkında 18 (%28) laboratuvara
talepleri sorularak alım gerçekleştirilmiştir

• 28 (%44) laboratuvar aynı yazılımla tekrar
çalışmaya devam edebileceğini bildirmiştir

• Hastane yönetimleri laboratuvarlarının
ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirmelidir

• Yazılım firmaları kendilerini değerlendirmeli ve
geliştirmeli
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Tanı endüstrisinin sunduğu yazılımlar
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LBS Standardizasyon

• Kullanılan yazılımlara ulusal ve uluslar arası
kuruluşlarca bir standart getirilmesi

• “Birinci basamak sağlık kuruluşları bilgi sistemi
alımı çerçeve ilkeleri” Sağlık Bakanlığı Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı, Ağustos 2005
“kılavuz” olarak yayımlanmış

• “Laboratuvar Bilgi Sistemleri” başlığı ile
LBS'lerin sahip olması gereken temel özellikler
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LBS Standardizasyon

• Birinci basamak sağlık kuruluşları bilgi sistemi alımı
çerçeve ilkeleri – T.C. Sağlık Bakanlığı
– Tetkik istem yönetimi
– Tetkik istek görüntüleme
– Tetkik sonuç tarama ve görüntüleme
– Hasta/örnek etiketleme
– Tetkik sonuç girişi
– Tetkik raporu hazırlama
– Laboratuvar çalışmaları raporlama

• Birinci basamak sağlık kuruluşları bilgi sistemi alımı
çerçeve ilkeleri – T.C. Sağlık Bakanlığı
– Tetkik istem yönetimi
– Tetkik istek görüntüleme
– Tetkik sonuç tarama ve görüntüleme
– Hasta/örnek etiketleme
– Tetkik sonuç girişi
– Tetkik raporu hazırlama
– Laboratuvar çalışmaları raporlama

18



LBS Standardizasyon

• CLSI tarafından
hazırlanan AUTO8-A
kodlu

“Laboratuvar bilgi
sistemlerinin yönetimi
ve geçerlilik
denetlemesi”
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LBS Değerlendirmeleri

• College of American
Pathologists (CAP) “LIS
Survey”

• Ülkemizde de benzer
değerlendirmelerin
yapılması
laboratuvarların
tercihlerini belirlemesi
ve firmaların kendilerini
geliştirmeleri açısından
faydalı olabilir
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Ek ödemede LBS

• “Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev
yapan laboratuvar uzmanlarının ek
ödemelerine esas sayıların belirlenmesine dair
yönerge”

• Ek ödemede kriter puanı:
– Test bazında kit verimliliğini hesaplama
– Reddedilen örneklerin reddedilme nedenlerine

göre aylık analiz
– Sonuçların zamanında verilmesinin analizi
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Sorunlar
• Yeni yazılımların laboratuvara kurulması ve tam

işlerlik kazanması ayları bulmakta
• Cihaz entegrasyonu, raporlamalardaki hazır

notlar, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları
şablonları oluşturulması gerekli

• Çalışanların yeni programa adaptasyonu
• Yazılımların değişmesi döneminde iki farklı

program arasında veri aktarılmasında problemler
• Uzun bir süreçte alışılmış olan bir yazılım varken

değişiklik yapılması zor
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Öneriler

• Az sayıda laboratuvarda LBS satın alınmış şekilde
kullanılmakta

• İhtiyaçların iyi belirlenip, teknik desteğin alınabildiği
sürece özel laboratuvarlarda yazılımlar satın alınabilir

• Hastanelerde HBS sistemleri belli süreli sözleşmelerle
ihale edildiğinden ve LBS entegre olarak
sunulduğundan program değişiklikleri olabilmekte
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Öneriler

• İhale öncesinde özellikle LBS modüllerinin
teknik şartnamelerinin hazırlanmasında fikir
alınmalı

• Aksi takdirde geçiş dönemlerinde laboratuvar
analizlerinin aksaması ve hatalı sonuçların
verilmesi yaşanabilecektir
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Öneriler

• Firmaların personeli tarafından kurulumda
sistemde bazı değişiklikler mümkün

• Bu konuda laboratuvar sorumlularının
beklentilerini yüksek tutması ve LBS ile
yapılabilecekler hakkında fikir sahibi olması

• İlgili personel ile iyi iletişimin sağlanarak yazılım
merkezinden taleplerin karşılanabilmesi ümit
edilmeli

• Yazılımların ihalesinden önce teknik şartnameye
laboratuvarların beklentilerinin yazılması
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Öneriler

• LBS kurulumlarında laboratuvar çalışanlarının
sertifikalı bir eğitimden geçirilmesi

• Hizmete alınmadan önce tüm süreçlerin sanal
örnekler ile baştan sona tamamlanması

• Laboratuvar sorumlularının yazılımlardan
faydalanabilmesi bazen tüm menülerin tek tek
“kurcalanması” ile deneme yanılma yöntemi
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