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YAYIN KURULU’NDAN 1

‹Ç‹NDEK‹LER

Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de¤iflimler
yaflan›yor. Bunun do¤al sonucu olarak ülkemiz de bunlardan
yeterince nasibini almaktad›r. Özellikle son 5 y›ld›r Kan
Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› alan›nda dünya genelinde
yaflanan geliflmeler, bilimsel anlamda bizde de yerini alm›flt›r.
Ama ne yaz›k ki; resmi prosedürlerde gerekli h›z›
yakalayamad›k. Kan ve Kan Bileflenleri Kanun ve Yönetmeli¤i
hala ç›kar›lamad›. De¤erli arkadafllar›m; ça¤›m›z bilgi ça¤›,
bizlerin bunun gerisinde kalmas› söz konusu de¤ildir. Bu
yüzden Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
(TKMTD), baflta Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk K›z›lay’› ve Türk
Kan Vakf› (TKV) olmak üzere konuyla ilgili tüm kurum ve
kurulufllarla iflbirli¤i içinde Türkiye’de Kan Bankac›l›¤› ve
Transfüzyon T›bb›n›n dünya ile ayn› paralelde gitmesi için
elinden geleni yapmaktad›r. Kan› kullanan hekimlerin
ayaklar›na kadar gidilerek “Kan ve Kan Ürünleri – Transfüzyon
Uygulamalar›” bafll›¤› alt›nda sempozyumlar düzenlemeye
devam ediyor. Tam kan kullan›m› ve gereksiz kan kullan›m›
sempozyum yap›lan illerde h›zla düflüyor. Yeter ki gerekli
cihaz al›m› gerçekleflsin.

Uluslararas› alanda TKMTD pek çok aktiviteye kat›lmakta,
derne¤imiz, baflkan› ve üyeleri taraf›ndan temsil edilmektedir.

TKMTD, TKV ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n birlikte gerçeklefl-
tirece¤i Kongre 2007 y›l› sonlar›nda olacak. fiimdiden poster
ve sözlü bildirilerinizi haz›rlamaya bafllay›n.

Bu say›m›zda sizleri oldukça önemli oldu¤unu düflün-
dü¤ümüz “Laboratuvarda Akreditasyon” konusu ile meflgul
edece¤iz. Uzm. Dr. Esra Karakoç sizler için derledi.

Tüm kan bankac›lara iyi çal›flmalar diliyorum. Sa¤l›cakla
kal›n.

Dr. Ramazan ULUHAN

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
II. Baflkanı
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VEFAT 2

“Gönüllü Kan Ba¤›fl›” Afifl Yar›flmas›
Merhum Ahmet Andiçen an›s›na düzenlenen

“Gönüllü Kan Ba¤›fl›“ konulu afifl yar›flmas›na
kat›lanlar›n eserleri, 14 Haziran 2006 Dünya Gönüllü
Kan Ba¤›flç›lar› Günü’nde sergilendi. Eserlere
www.kan.org.tr sayfasından ulaflabilirsiniz.

Yar›flman›n temalar› flu flekilde belirlendi:
- Kan: kana ihtiyac› olan insanlar› yaflama

ba¤layacak bir tedavi arac›d›r.
- Kan ba¤›fl›: belki de hiç tan›mad›¤›m›z insanı

ailesine, çocuklar›na, topluma kazand›racakt›r.
- Kan ba¤›fllayan kifli, bir insan› ve onu sevenleri

hayata kavuflturacakt›r.
- Kan ba¤›fl›: insan› sevmektir.
- Kan ba¤›fl›: toplumsal dayan›flmay› gösterir.
- Mal›m›z›n zekat› para ise sa¤l›¤›m›z›n zekat› kan

ba¤›fl›d›r.
- Yüre¤inin sevgisini kan ba¤›fllayarak göster.
- ‹yi insan sadece kendisi için yaflamaz; senin

kan›na ihtiyac› olanlar var.
- Yaflam paylaflt›kça güzelleflir; kan ba¤›flla sa¤l›¤›n›

paylafl.

Jüride
- ‹smail ÖZDEN
- Perihan GÜL

- Yasemin OKUR bulunmaktaydı.

Ankara ilinin tüm ilçelerinden 51 eser de¤erlendirdi.
Kat›lan okullar;
‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARI:
- Özel Jale Tezer ‹lkö¤retim Okulu
- Türkkent ‹lkö¤retim Okulu
- Dedeman ‹lkö¤retim Okulu
- ‹stiklal ‹lkö¤retim Okulu
- ‹bn-i Sina Etlik ‹lkö¤retim Okulu
- Atatürk ‹lkö¤retim Okulu
- Kazan ‹lkö¤retim Okulu
- Semiha ‹sen ‹lkö¤retim Okulu
- Andiçen ‹lkö¤retim Okulu
- Ahmet Andiçen ‹lkö¤retim Okulu (Çankaya)
- Ahmet Andiçen ‹lkö¤retim Okulu (Sincan)
- TED Ankara Koleji
- Kaz›m Karabekir ‹lkö¤retim Okulu

L‹SELER
- Etimesgut Anadolu K›z Meslek ve K›z Meslek

Lisesi
- fiereflikoçhisar Anadolu Lisesi
- Özel Ayd›n Anadolu Lisesi
- Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
- Baflkent Lisesi

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin

58 numaral› üyesi, derne¤imizin kurulufl çal›flmalar›nda

Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndaki görevini sürdürürken bizlere

destek veren, pek çok

toplant›m›zda yan›m›zda olan ve

bak›fl aç›m›za yön veren Füsun

Sayek, 16 Ekim 2006’da aram›zdan

ayr›ld›. Çal›flmalar›n›  “Herkese

eflit, paras›z, nitelikli sa¤l›k

hizmeti" anlay›fl›yla sürdüren

Füsun Sayek, 10 y›l boyunca

yürüttü¤ü Türk Tabipleri Birli¤i

(TTB) Merkez Konseyi Baflkanl›¤›

görevinden sa¤l›k sorunlar›

nedeniyle ayr›lm›flt›. 1947 Ni¤de,

Bor do¤umlu olan Füsun Sayek,

1970’de Hacettepe Üniversitesi T›p

Fakültesinden mezun olmufl, 1971-

1976 y›llar› aras›nda Amerika Birleflik Devletleri'nde

Anesteziyoloji Uzmanl›k E¤itimi alm›fl, 1977-1982

y›llar›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Göz

Hastal›klar› Uzmanl›k e¤itimini

tamamlam›flt›r. Ankara’da 1982-

1986 aras›nda serbest göz doktoru

olarak çal›flmalar›n› sürdüren

Füsun Sayek, 1986’da ‹ngiltere’de

Toplum Göz Sa¤l›¤› Sertifikas›

alm›flt›r. 1987-1996 y›llar›nda

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda uzman ve

Tedavi Hizmetleri Genel Müdür

Yard›mc›l›¤› görevlerini

sürdürmüfltür. Bu tarihten sonra

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez

Konsey Baflkan› olarak 10 y›l

hizmet vermifltir. Yak›nlar›na ve

tüm camiam›za baflsa¤l›¤› dileriz.

FÜSUN SAYEK’‹ KAYBETT‹K



DERLEME 3

Laboratuvarda Akreditasyon

Dr. A. Esra Karakoç*

Sa¤l›k hizmetlerinin akreditasyonu tan›mlanm›fl ve kabul görmüfl ulusal ve uluslar aras› standartlar
çerçevesinde yürütülmelidir. Dünyan›n birçok ülkesinde çeflitli uygulamalar söz konusudur. Kan
merkezlerinin akreditasyonu da benzer flekilde çeflitli ve farkl› uygulamalar›n bulundu¤u bir aland›r.
Ülkelerde bu konuda çeflitli modeller denenmekte, projeler yürütülmektedir. Ülkemizde de kan bankac›l›¤›
ve transfüzyon t›bb› hizmetlerinin akreditasyonu konusunda çal›flma, planlama yapmak, proje oluflturmak
zorunlulu¤u vard›r. Bunun için belirlenecek proje kan merkezlerinde haz›rlanan ürünler, yürütülen
hizmetler, laboratuvar çal›flmalar› için öngörülen standartlar› dikkate alman›n yan› s›ra GMP ve GLP
gereklerini de karfl›layacak flekilde olmal›d›r.

Akreditasyon yasal düzenleme ile belirlenmeli ve uyumun de¤erlendirilmesi süreci tan›mlanmal›d›r.
Dolay›s›yla flu anda kan merkezlerinin akreditasyonu, merkezi otoritenin sorumluluk alan›ndaki bir
konudur. Ülkemizde kan merkezlerinin akreditasyonu ile ilgili olarak baflka bir ülkeye ait uygulanmakta
olan bir modelin adaptasyonu (bununla ilgili en geçerli model Amerikan Kan Bankalar› Birli¤i’nin
kalite yönetim sistemi modeli gibi görünmektedir) benimsenebilece¤i gibi kendi ulusal modelimizin
oluflturulmas›, yaz›lmas› ve yasal düzenlemelerle güvence alt›na al›nmas› modeli de benimsenebilir.

Avrupa Birli¤i’ne mensup ülkelerde 27.Ocak.2003 tarih 2002/98/EC say›l› Avrupa Parlamentosu
ve Konsey ana direktifine göre kan transfüzyon kurulufllar›n›n akreditasyonunun güvence alt›na
al›nmas› istenmektedir (Madde 5). Madde 32’de “üye devletler 8.fiubat.2005 tarihine kadar direktife
uyum sa¤lamak için gerekli kanun, tüzük ve idari hükümleri kabul ederler” denmektedir. Avrupa
Birli¤i’ne ba¤l› ülkeler bu flart› yerine getirmek için son birkaç y›ld›r akreditasyon konusunda ya kendi
ulusal modellerini oluflturmakta, ya da  ABD’de kan bankac›l›¤› hizmetlerinin akreditasyonunda yetkin
bir kurulufl olan AABB’den akredite olma yoluna gitmektedirler. Ülkemizde de Avrupa Birli¤i’ne uyum
sürecinde, yetkin bir kurulufla Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan kan bankac›l›¤› ve transfüzyon hizmetlerinin
akreditasyonu yetki ve sorumlulu¤unun verilmesi gereklili¤i do¤acak gibi görünmektedir. Haz›rlanmakta
olan yeni kan kanunu öncesinde kan merkezlerinin ülkemiz koflullar›nda akreditasyonu tart›fl›lmal›,
kan merkezi uygulamalar›n› standardize edecek, daha iyi bir seviyeye yükseltecek, ülkemiz ihtiyaçlar›na
uygun bir model ortaya konmal› ve yasal düzenleme buna göre akreditasyon sürecini tan›mlamal›d›r.

Burada temel nokta öncelikle akreditasyon standard›n›n haz›rlanmas›, ard›ndan akreditasyon
kuruluflunun belirlenmesidir. Her ikisi için de oluflma, geliflme ve olgunlaflma süreçlerine gereksinim
duyaca¤›ndan bir an önce konu ile ilgili çal›flmalara bafllanmal›d›r.

Kan merkezlerinde yürütülen laboratuvar hizmetleri bugün için temel olarak immünohematolojik
testler, mikrobiyolojik tarama testleri ve kan ba¤›flç›s›n›n seçiminde kullan›lan tam kan say›m› testleridir.
Laboratuvar hizmetleri kan merkezinin önemli bir  bileflenidir. Laboratuvar akreditasyonu kan merkezi
akreditasyonunun bir parças› olmak durumundad›r. Afla¤›daki yaz›da laboratuvarda genel anlam› ile
akreditasyon ve kalite yönetim sistemi kurulmas› konusu ele al›nm›flt›r. Ortaya konan temel prensipler,
standartlar ve standart maddelerinin kan merkezi organizasyonu için tekrar ele al›nmas› gerekti¤i
ortadad›r.



T›p laboratuvarlar› çeflitli sebeplerle, belli standartlara
uygunluklar›n›n tan›nmas›na ihtiyaç duyarlar. Birçok geliflmifl
ülkede zorunluluk olan bu durum di¤erlerinde gönüllülü¤e
ba¤l›d›r ancak genellikle merkezi otoritenin yönlendirmesi
veya zorlamas› söz konusudur. Standartlara uyumun tan›nmas›
ticari bir gereklilik (örne¤in bir sözleflmenin yap›lmas›nda
ön koflul) olabilece¤i gibi baz› laboratuvar yöneticileri için
kabul edilmifl normlara uyularak yap›lan uygulamalar›n
garantisidir.

Laboratuvarlar›n standartlara uyumunun tan›nmas›
“akreditasyon” ve “belgelendirme” yollar› ile olur.
Uluslararas› standardizasyon kuruluflunun tan›mlar›na göre
“akreditasyon” bir kifli veya kuruluflun belirlenmifl bir görevi
yerine getirmek için yeterli oldu¤unun yetkili bir kurulufl
taraf›ndan resmi olarak tan›nmas› prosedürüdür; “belgelen-
dirme” ise bir ürün, hizmet veya sürecin belirlenmifl gerekli-
likleri karfl›lad›¤›n›n bir üçüncü taraf ile yaz›l› olarak güvence
alt›na al›nmas› prosedürüdür.

Akreditasyon ve belgelendirme aras›ndaki ay›r›m, herbiri
ile iliflkili aktivitelerin dayand›¤› standartlar incelendi¤inde
daha iyi anlafl›lmaktad››r. Belgelendirme ISO 9001:2000
gibi “kalite yönetim sistemleri için gereklilikler” konusundaki
standartlarla iliflkili aktivitelere uygulan›rken; akreditasyon
sistemleri, “kalite sistemleri ile ilgili gereklilikler”in yan›s›ra
laboratuvarla ilgili aktivitelerin tüm alanlar›nda yeterlili¤i
gösteren “teknik gereklilikler”in sa¤lanmas›n› da içerir.
Di¤er taraftan ISO 9001:2000 gibi kalite yönetim sistemleri
ile ilgili standartlar, laboratuvar akreditasyonu için kullan›lan
standartlara temel oluflturmufltur.

GEL‹fi‹M, FAAL‹YET ALANI, ÖZELL‹KLER

Bir ülkede hastane veya laboratuvar akreditasyon
sistemlerinin kurulmas› için bafllang›ç ivmesi genellikle konu
ile ilgili çal›flanlar›n kendilerinden gelir. Sonraki safhada
ülkenin merkezi otoritesi çeflitli flekillerde  destek sa¤lar.
Politikalar›n bu yönde düzenlenmesi yasa koyucular›n hareket
h›z›na ba¤l›d›r ve bafllang›çta genellikle konu ile ilgili toplum
duyarl›l›¤›n›n doyurulmas› ile ilgilidir. Laboratuvar t›bb› ile
ilgili yasal düzenlemelerin artmas›  akreditasyonun gönüllü
ve e¤itimsel yönünün yerini daha çok denetim ve standartlara
tam uyuma b›rakmas› ile sonuçlan›r.

Akreditasyon sa¤l›k kuruluflunun önceden belirlenmifl
fonksiyonlar› gerçeklefltirmek için gerekli standard›
sa¤lad›¤›n›n tan›nmas›n›n yan›s›ra personelin belirlenmifl
görevleri yerine getirmekteki yeterlili¤inin ve sa¤l›k
kuruluflunun e¤itim için yeterlili¤inin tan›nmas›n› da
sa¤layabilir. Di¤er yönleriyle akreditasyon hizmet de¤ifl
tokuflunu kolaylaflt›r›r; faydal› bir idari gereç sunar ve tüm
kullan›c›lar›n (klinisyen ve hastalar) ihtiyaç ve
gereksinimlerinin karfl›lanmas›n› güvence alt›na al›r.
Standardlar›n temelinde yatan kalite yönetimi ve sürekli

iyilefltirme, bulundu¤unuz ve ulaflmay› hedefledi¤iniz
noktan›n sürekli takibi ile kullan›c›lar›n ihtiyaç ve
gereksinimlerinin karfl›land›¤›n›n güvence alt›na al›nmas›n›
hedeflemektedir. Yüksek standartlara uyum; test sonuçlar›n›n
zaman›nda ç›kmas›, laboratuvar do¤rulu¤u ve kesinli¤i,
yap›lan testlerin klinik anlam›, personelin nitelikleri ve
e¤itimi ve hatalar›n önlenmesi gibi konular› güvence alt›na
al›r.

Akreditasyon sisteminin temel üç eleman› vard›r:
akreditasyon otoritesi veya akreditasyon kuruluflu, denetçiler
ve standartlar. Akreditasyonun zorunlu oldu¤u ülkelerde
laboratuvar›n akreditasyon sisteminin parças› olmaktan baflka
seçene¤i yoktur. Akreditasyonun gönüllü oldu¤u ülkelerde
ise akreditasyon sisteminin dördüncü eleman› laboratuvard›r
(Tablo 1).

Akreditasyon kurulufllar›n›n kendi fonksiyonlar› ile ilgili
gereklilikleri düzenleyen uluslar aras› standartlar mevcuttur.

STANDARTLAR

Akreditasyon sistemleri standartlara dayan›r; standartlar
da kalite yönetimi ve teknik yeterlilikle ilgili gereklilikleri
belirler. Standartlar kural koyan, örne¤i belirleyen
dokümanlard›r. Kurallar›, baflka bir deyiflle standartlar›
oluflturur, ifade eder ve talep ederler. Fikir birli¤i ile
oluflturulurlar; tan›nan bir kurulufl taraf›ndan onaylan›rlar.
Uluslar aras› standardizasyon kuruluflu “International
Organization for Standardization-ISO” taraf›ndan
yay›mlanm›fl ISO 17025:1999 “General requirements for
the competence of testing and calibration laboratories” ve
ISO 9001:2000 “Quality management systems-Requirements”
bu flekilde kural koyan standartlard›r.

Akreditasyon sisteminde standart denetleme yap›l›rken
esas al›nan, kabul edilmifl ve onaylanm›fl bir örne¤i ifade
eder. Akreditasyon sistemlerinin etkinli¤i benimsenen

DERLEME 4
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standartlara ve standartlara uyumun objektif olarak
denetlenmesine ba¤l›d›r.

Kalite sahip olunan özelliklerin istenilenleri karfl›lama
derecesi olarak tan›mlan›r. Kalite ile ilgili bir talep oldu¤unda,
veya uygulamalar›n laboratuvarlar ya da ülkeler aras›nda
harmonizasyonunda standartlara ihtiyaç duyulur. ISO/IEC
15189: 2002 “Medical laboratories-Particular requirements
for quality and competence” standard›n›n yay›mlanmas›na

kadar t›p laboratuvarlar›na özel bir ISO standard› mevcut
de¤ildi. Birinci s›ra standart olan ISO 9001:2000 kalite
yönetim sistemi ile ilgili gereklilikleri ortaya koyar; ikinci
s›ra, her nevi test ve kalibrasyon laboratuvar›n›n
akreditasyonunda kullan›lan standart ISO 17025:1999 ve
sektöre özgü standart ISO 15189:2002 t›p laboratuvarlar›
için kullan›l›r (Tablo 2).

T›p laboratuvarlar› ile ilgili standartlar kalite ve teknik
yeterlilikle iliflkilidir. ISO 17025:1999 standard›na uyan
deney ve kalibrasyon laboratuvarlar› ayn› zamanda ISO
9001:2000’e de uygun çal›flmak durumundad›r ancak ISO
9001:2000 belgelendirmesi laboratuvar›n teknik yönden
geçerli veriler ve sonuçlar oluflturacak yeterlilikte oldu¤unu
göstermez.

ISO  17025:1999 standard› örnek alma da dahil, testler
ve/veya kalibrasyonlar›n yap›lmas›nda yeterlilik için genel
gereklilikleri belirler. Personel say›s› ve faaliyet alan›ndan
ba¤›ms›z olarak tüm deney ve kalibrasyon laboratuvarlar›na
uygulanabilir. ‹flletmelerini yönetmekle ilgili olarak; teknik,
kalite, idari sistemlerini gelifltiren laboratuvarlar taraf›ndan
kullan›labilir. Laboratuvar›n yeterlili¤ini tespit etmek isteyen

akreditasyon kurulufllar›, idari otoriteler ve hatta laboratuvar
müflterileri taraf›ndan kullan›labilir. Laboratuvar›n iflletilmesi
ile ilgili yasal gereklilikleri ve güvenlik gerekliliklerini
içermez.

ISO 15189:2002  t›p laboratuvarlar›n›n kalite ve yeterlili¤i
ile ilgili özel flartlar› belirler. Tüm t›bbi laboratuvar
incelemelerini kapsar ve t›bbi laboratuvar incelemelerinde
kaliteyi güvence alt›na alan laboratuvar prosedürleri için
rehberlik yapar. T›bbi laboratuvar hizmetlerinin tümüne
uygulanabilir. T›bbi laboratuvarlar taraf›ndan iflletmelerinin
teknik, kalite ve idari sistemlerini gelifltirmek üzere
kullan›labilir. T›bbi laboratuvar›n teknik yeterlili¤ini tespit
etmek için kullan›l›r.
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LABORATUVARDA KAL‹TE YÖNET‹M‹

Laboratuvar akreditasyonunun amac› laboratuvara parlak
bir etiket almak de¤il birtak›m standartlar›, kural ve normlar›
uygulamaya koymak, bunlar› kaliteyi yönetmek ve sürekli
iyileflmeyi sa¤lamak için kullanmakt›r.

Kalite yönetim sistemleri ile ilgili ISO standartlar ailesi
 her kurulufl veya aktiviteye uygulanabilir; di¤er taraftan

laboratuvar akreditasyonu ile ilgili standartlarda kalite ve
yeterlilik (teknik yeterlilik) yan yana gitmektedir.
Laboratuvarda kalite, laboratuvar›n amac› için uygun olup
olmad›¤›n›n tetkik edilmesi fleklinde tan›mlanabilir. Bu
noktada laboratuvar›n öncelikle t›bbi laboratuvar hizmetinin
amac›n› tan›mlamas›na ihtiyaç vard›r. Bu amaca ulaflmak
için laboratuvar kuruluflunun tüm aflamalar›nda kaliteyi
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yönetmeye ve içinde çal›flanlarla birlikte kuruluflunun
yeterlili¤ini güvence alt›na almaya ihtiyaç duyar. Teknik
yeterlilik laboratuvar›n belirlenmifl bir görevi yerine getirme
gücüdür. Bunun için bilgi, beceri, deneyim ve tecrübenin
yan›s›ra belirlenmifl görevi yerine getirme gücünü ölçen
tarafs›z testlere de ihtiyaç vard›r.

Laboratuvarda kalite yönetimi bak›fl aç›s›ndan, müflteri
talebini karfl›layarak müflteri memnuniyetini sa¤layan bir
kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve gelifltirmek
için process (süreç) temelli kalite yönetimi uygulanabilir.
Süreç; girdilerin ç›kt›lara dönüflmesini sa¤lamak üzere
yönetilen, kaynaklar›n kullan›ld›¤› bir aktivitedir.
Laboratuvarda istem formunun kabul edilmesi, ilgili klinikle
görüflülmesi veya laboratuvar testinin kullan›c›s› ile
görüflülmesi, incelemenin yap›lmas›, sonuçlar›n rapor edilmesi
aflamalar›n›n her biri birer süreçtir. Laboratuvarda çok say›da
birbiri ile iliflkili ve birbirini etkileyen süreç vard›r. Bu
süreçlerin ve birbirine etkisinin tan›mlanmas› ve yönetimi

süreç yaklafl›m› olarak adland›r›l›r.
Öncelikle laboratuvar› kullananlar›n istekleri vard›r;

yönetimin sorumlulu¤u kullan›c›n›n isteklerinin
karfl›lanmas›n› hedefler. Daha sonra laboratuvar; test öncesi,
test ve test sonras› süreçleri ile bir test sonucu elde ederek
kullan›c›n›n iste¤ini yerine getirir. Kullan›c› iste¤inin
karfl›lanma durumuna ba¤l› olarak memnuniyet veya
memnuniyetsizlik gösterir.

Di¤er bir süreç modelinde laboratuvar yönetimi kalite
sistemi oluflturur. Daha sonra laboratuvar; kullan›c›s›n›n
talebini karfl›lamak için test öncesi, test ve test sonras›
süreçlerini gerçeklefltirmek üzere kaynaklar›n›, personelini
ve cihazlar›n› kullan›r. Test öncesi, test ve test sonras›
süreçleri sürekli olarak ölçülür ve uygun flekilde iyilefltirmeler
yap›l›r. Ölçme ve iyilefltirme kullan›c› istek ve taleplerinin
de¤erlendirilmesi, test sürecinin iç tetkiki ve d›fl kalite kontrol
programlar› sonuçlar›n›n de¤erlendirmesini içerir.

Kalite yönetim sisteminin kurulmas› yönetimin
sorumlulu¤udur. Kullan›c›ya ait gereklilik ve istekleri
karfl›lama taahhüdü, kalite politikas›n›n oluflturulmas›, kalite
hedefleri ve planlar›n›n yap›lmas›, görev tan›mlar›, yetki ve
sorumluluklar›n belirlenmesi yönetimin sorumlulu¤udur.
Bir kuruluflta kalite yönetim sisteminin kontrolü; kurulufltaki
tüm süreçlerin tan›mlanmas›, süreçlerin s›ralamas› ve
birbirlerine etkilerinin saptanmas›, süreçlerin ifllemesi,
kontrolü ve geçerli k›l›nmas› ile ilgili mekanizmalar›n
belirlenmesi, kaynak yönetimi, kalite el kitab›n›n haz›rlanmas›
ve formlar, talimatlar ve prosedürler de dahil tüm
dokümantasyonun kontrolü ile mümkün olur. Kalite yönetim
sisteminin gözden geçirilmesi yönetimin sorumlulu¤udur.
Müflteri anketleri, kalite yönetimi ve ürün gerçekleflmesi ile

ilgili iç denetleme sonuçlar› ve eksternal kalite kontrol
programlar› gibi d›fl de¤erlendirme sonuçlar›na göre önleyici
ve düzenleyici faaliyetler planlan›r ve kurulufltaki kalite
yönetim sisteminin sürekli iyilefltirmesi sa¤lan›r.

ORGAN‹ZASYON VE YÖNET‹M‹N SORUM-

LULU⁄U

Laboratuvarda bir kalite yönetim sisteminin kurulmas›n›
sa¤lamak laboratuvar›n üst düzey yönetiminin sorum-
lulu¤udur. Bunu sa¤larken yönetim, laboratuvar›n; kullan›-
c›s›n›n istek ve gerekliliklerine mutlak karfl›l›k vermesi,
kalite politikas›n›n belirlenmesi, buna uygun kalite hedef-
lerinin belirlenmesi ve kalite plan›n›n yap›lmas›, yetki ve
sorumluluklar›n belirlenmesi, kalite yöneticisinin belirlenmesi
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ve iyi bir laboratuvar içi iletiflimin gelifltirilmesini sa¤lamak
durumundad›r.

Üst düzey yönetimin belirlediklerinden sonra organi-
zasyonun yapmas› gereken, kurulufltaki tüm süreçleri
tan›mlamak, süreçlerin s›ralamas›n› ve birbiri ile iliflkisini
belirlemek, süreçlerin iflleme, kontrol ve onaylanma
mekanizmalar›n› oluflturmak, kaynak yönetimi, kalite el
kitab›n› haz›rlamak, prosedürler, kullan›m talimatlar› ve
formlar dahil tüm dokümantasyonu kontrol etmek, süreçler
ve kalite kay›tlar›n› kontrol etmek, klinik örneklerin
kontrolünü sa¤lamakt›r.

Kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi yine
yönetimin sorumlulu¤undad›r. Yönetimin gözden geçirmesi
iç denetim ve d›fl denetim sonuçlar› kullan›larak yap›l›r. ‹ç
denetim müflteri memnuniyeti sonuçlar›n› da içerir.

Yönetimin gözden geçirmesinin sonuçlar›na göre
organizasyon koruyucu ve önleyici faaliyetler ve sürekli
iyilefltirme ile kalite yönetim sisteminde iyilefltirmeler yapar.

Bu döngüde yönetim tüm personelin katk›da bulunaca¤›
tek bir yön, amaç birlikteli¤i oluflturmal›d›r. Laboratuvar›n
kullan›c›s› genellikle hastan›n doktoru, nadiren bir sa¤l›k
kurulufludur. Kullan›c›n›n ihtiyaç ve gereksinimleri için de
bir kullan›c› el kitab› haz›rlan›r ve düzenli olarak takip edilir
ve gözden geçirilir.

Kalite politikas›; yönetim taraf›ndan aç›klanan,
organizasyonun kalite ile ilgili hedef ve amaçlar›n› ortaya
koyan bir dokümand›r. Kalite politikas›nda iyi laboratuvar
uygulamalar› ve kaliteli test ifllemlerinden asla taviz
verilmeyece¤i, laboratuvar›n hizmet standard›, kalite
sisteminin hedeflerinin tarif edilmesi, tüm personelin
dokümantasyondan haberdar edilece¤i, ifllerinde politika ve
prosedürleri uygulayaca¤›n›n belirtilmesi, laboratuvar
yönetiminin laboratuvar›n karfl›lamas› hedeflenen standartlarla
ilgili taviz vermeyece¤i ifade edilmelidir. Kalite politikas›
düzenli olarak gözden geçirilse de s›k s›k de¤ifltirilmez.
Ancak kalite hedefleri ve kalite plan›n›n s›k s›k gözden
geçirilmesi ve kalite politikas›ndaki vaadlerin yerine
getirilmesi ve korunmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla s›k s›k
revize edilmesi gerekir. Laboratuvardaki çeflitli seviye ve
fonksiyonlarla iliflkili olarak kalite politikas›n›n karfl›land›¤›n›
gösteren ölçülebilir hedeflerin belirlenmesine ihtiyaç vard›r.
 Kalite hedeflerinin ve hedeflere ulaflmada kullan›lan planlar›n
etkilili¤i yönünden düzenli olarak gözden geçirilmesi
gereklidir.

Standartlar›n baflar›l› bir flekilde uygulanmas›, orga-
nizasyon flemas›n›n çok iyi ç›kart›lmas›na, buna ba¤l› ifl ak›fl
flemalar›, prosesler ve yönetimin sorumluluklar›n›n tan›m-
lanmas›na ba¤l›d›r.

Yönetim yap›s›nda sorumluluklar›n net çizilmesi, alt

komitelerin rapor verme süreçlerinin, yollar›n›n, zamanlar›n›n
net belirlenmesi; iletiflim veya toplant› süreçlerinin, yollar›n›n,
zamanlar›n›n net belirlenmesi; fonksiyonlar›n uygun yetki
düzeyinde tan›mlanmas› önemlidir.

Standartlar›n tümü bir kalite yöneticisinin belirlenmesini
flart koflmakta ve bu kifli yönetimin temsilcisi olarak
tan›mlanmaktad›r.

KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹ VE DOKÜMAN-

TASYON

Laboratuvarda dokümantasyon kalite politikas›, kalite
hedefleri ve kalite plan›n› içeren kalite el kitab›n›n
oluflturulmas› ile bafllar. Kalite el kitab› di¤er tüm dokümanlar
için indeks görevi görür; ayn› zamanda dokümanlar›n
kontrolü, kay›tlar›n kontrolü ve klinik örneklerin kontrolü
için referans prosedürleri tan›mlar.

Kuruluflla ilgili genel bilgi, kalite politikas›, organi-
zasyonun yap›s› (ana kurulufl ve laboratuvar içi), görevli ve
sorumlular›n› bildiren bölümlerle bafllayan kalite el kitab›;
laboratuvar›n kalite yönetim sisteminin genel tan›mlanmas›,
dokümantasyon, organizasyon ve yönetimin sorumlulu¤u,
kaynak yönetimi, test süreci ve son olarak da ölçme, de¤er-
lendirme ve kalitenin iyilefltirilmesi bafll›klar›n› içerebilir.

Laboratuvar, kalite yönetim sistemi için gerekli süreçleri
ve bunlar›n uygulanmas›n› tan›mlar, örne¤in iç kalite kontrol
süreci, cihaz yönetim süreci, d›fl kalite yeterlilik programlar›
süreci, kalibrasyon süreci gibi; süreçlerin s›ralamas›n› ve
birbiri ile iliflkisini belirler; tüm süreçlerin etkili biçimde
yürütülmesini ve kontrolünü güvence alt›na al›r; süreçleri
destekleyen kaynak ve bilgiyi sa¤lar; tüm süreçleri devaml›
kontrol eder; kalite yönetim sisteminin uygulanmas›,
korunmas› ve iyilefltirilmesi için gerekli uygulamalar› yapar.

Kalite yönetim sisteminin genel gereklilikleri ve kalite
yönetiminin hareket plan›na göre dokümantasyonun da bir
hiyerarflisi vard›r (fiekil 1).

Hiyerarflik yap›n›n en tepesinde bulunan ve laboratuvar›n
kalite politikas›n› aç›klayan kalite el kitab›nda laboratuvar›n
uyum gösterdi¤i standard›n gerekliliklerini karfl›lamak için,
laboratuvarda yer almas› gereken prosedür ve süreçler tarif
edilir. Örne¤in organizasyon flemas›, personel tan›mlar›,
görev ve sorumluluklar, personel nitelikleri, personel
seçilmesi, hizmet içi e¤itimi, laboratuvar malzemelerinin
seçilmesi, denenmesi, temini, kabulü, depodan malzeme
ç›k›fl›, cihaz yönetimi, kalite kontrol süreci vb.

Laboratuvar›n tüm ifllemlerini kapsayan tek bir politika
cümlesi olabilece¤i gibi her ifllemle ilgili ayr› politika
cümleleri de bulunabilir.

Hiyerarflinin ikinci seviyesinde kalite el kitab› prosedürlere
at›fta bulunur. Prosedürler politika veya hareket plan›nda
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ilerleme yolunu tarif eder. Prosedürler politikalar›n eyleme
geçirilme yoludur; ayn› zamanda standart iflletim prosedürleri
ad›n› al›r.

Kalite politikas›nda; yönetim, kalitenin de¤erlendirilmesi,
sa¤l›k ve güvenlik ve laboratuvar yöntemlerine at›flar
bulunmal› ve bunlar›n her biri ile ilgili prosedürler bulun-
mal›d›r.

Kalite politikas›n›n prosedürlere at›fta bulundu¤u gibi
prosedürler de talimatlara at›fta bulunur. Talimatlar günlük
çal›flmalarla ilgilidir örne¤in ABO kan gruplamas› ile ilgili
talimat veya bir cihaz›n aç›lmas› ya da kapat›lmas› ile ilgili
talimat gibi. Talimatlar standart iflletim prosedürlerinin
parças› olabilece¤i gibi ayr›ca da yay›mlanabilir.

Dokümantasyon s›ralamas›nda en son düzey formlard›r.
Bunlar kay›tlar›n yap›ld›¤› dokümanlard›r; bir politika veya
aktivitenin yap›ld›¤›n›n kan›t› olmalar› yönünden son derece
önemlidir. Kay›tlar veya formlar kalite yönetim sisteminin
en kritik parçalar›d›r; bir prosedürün ve ilgili talimatlar›n
takip edildi¤inin kan›t›d›r. Ka¤›t kopya ya da elektronik
kopya olabilen kay›tlar denetim için kolay ulafl›labilir
olmal›d›r. Hasta sonuçlar›, toplant› tutanaklar›, kalite kontrol
verileri ya da denetim sonuçlar› gibi herhangi bir bilgi veya
veri ile ilgili kay›tlar önceden onaylanm›fl formatta olmal›d›r.

DE⁄ERLEND‹RME VE SÜREKL‹ ‹Y‹LEfiT‹RME

Her laboratuvar sürekli olarak aktivitelerini de¤erlen-
dirmeli; kaliteyi korumal› ve gelifltirmelidir.

Laboratuvar, performans›n› tüm yönleriyle de¤er-
lendirmek için prosedürler oluflturur. Bunun için iç denetim
yaparak kullan›c›lar›n›n tatmin ve memnuniyetini de¤er-
lendirir; kalite yönetim sisteminin iç denetimini yapar, test
sürecinin iç denetimini yapar. Bunun yan›s›ra eksternal kalite
de¤erlendirme programlar› ve d›fl denetimden geçer. Tüm
bunlar›n sonucunda geliflmeyi sa¤lamak üzere uygunsuz test
sonuçlar› araflt›r›l›r; önleyici faaliyet ve düzeltici faaliyetleri
sa¤layan bir sürekli iyilefltirme kültürü yarat›l›r.

Laboratuvarda de¤erlendirme ve kalite iyilefltirmesinin
amac› kullan›c›lar›n ihtiyaç ve gereksinimlerini karfl›lamay›
sürdürmektir. Laboratuvar test sonuçlar›n›n uygunlu¤unu
göstermek, kalite yönetim sisteminin do¤ru çal›flt›¤›n› ve
sürekli iyilefltirmelerin yap›ld›¤›n› kan›tlamak için plan
yapmal› ve aktiviteler hayata geçirmelidir.

De¤erlendirme ve sürekli iyilefltirme aktiviteleri yönetim
taraf›ndan y›ll›k yap›lan gözden geçirmelere önemli ipuçlar›
sa¤lar. ‹ç denetim laboratuvar›n kendisi taraf›ndan
yap›labilece¤i gibi bir d›fl denetçi taraf›ndan da yap›labilir.
Vertikal ve horizontal olarak iki flekilde yap›labilir. D›fl
denetim ise genellikle ba¤›ms›z organizasyonlar veya idari

otorite taraf›ndan yap›l›r. Denetim için önce bir program ve
takvim oluflturulur; sonra denetim için haz›rlan›l›r; denetimin
yap›laca¤› konu ile ilgili check-list haz›rlan›r; denetim yap›l›r;
denetimde tespit edilen uygunsuzluklar kay›t edilir; denetim
raporu haz›rlan›r; denetim takip edilir ve denetimin perfor-
mans› analiz edilir.

Kullan›c› memnuniyeti ve flikayetlerinin tespit edilmesi
ve klinik denetim de di¤er denetim flekilleridir. Klinik
denetimde bir laboratuvar testinde elde edilen sonuca göre
ilave testlerin yap›lma durumu, laboratuvar testlerinin tedavi
takibinde kullan›lma durumu veya bir laboratuvar testine
göre hastan›n ele al›nma yolu de¤erlendirilir.

Kalite yönetim sisteminin ve test süreçlerinin de iç
denetimi yap›lmal›d›r. Vertikal denetimde test sürecinin iç
denetimi; hastalar ve klinisyenler için sa¤lanan bilgiler, istem
formlar›, örneklerin toplanmas›, transportu, kabulü, labo-
ratuvarlara da¤›t›lmas›, test prosedürleri, testlerin kalitesinin
güvence alt›na al›nmas›, sonuçlar›n rapor edilmesi ve klinik
tavsiye ve yorum basamaklar›n›n tümünü içerir.

Laboratuvarda kalite kontrol örnekleri hatal› hasta
sonuçlar›n›n rapor edilmesini an›nda engellerken d›fl kalite
de¤erlendirme programlar›n›n tespit etti¤i uygunsuzluklar
daha çok retrospektif bir de¤erlendirme yap›lmas›na olanak
verir. Ancak test süreçlerinin iyilefltirilmesinde; eksternal
kalite de¤erlendirme programlar›, bunlardan elde edilen
verilerin yönetilmesi için kullan›lan eksternal kalite de¤er-
lendirme prosedürü anahtar role sahiptir.

Bilinen ve onaylanm›fl bir eksternal kalite de¤erlendirme
program›na kat›lmas› laboratuvar›n akreditasyonunun ön
koflullar›ndand›r.

Laboratuvar organizasyonu kalite politikas›, kalite
hedefleri, denetim sonuçlar›, veri analizleri, düzeltici ve
önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi yolu ile
kalite yönetim sisteminin etkinli¤ini sürekli olarak iyilefl-
tirmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi sürekli iyilefltirmenin
merkezinde yer al›r. Merkez halkan›n etraf›ndaki halkalar
test sürecinin iç denetimi, kalite sisteminin iç denetimi,
klinisyenin memnuniyeti ve flikayetlerinin de¤erlendirilmesi,
testlerin vertikal denetimi, eksternal kalite de¤erlendirme
program›n›n da yer ald›¤› d›fl denetim, personel, cihaz ve
tan› sistemleridir.

Kalite yönetim sisteminin ve iliflkili süreçlerin etkilili¤inin
iyilefltirilmesi, klinisyenin (müflterinin) gereksinimlerine
göre test sonuçlar›n›n (ürünün) iyilefltirilmesi ve kaynak
ihtiyac›n›n belirlenmesi yönetimin y›ll›k gözden
geçirmelerinin önemli sonuçlar›d›r.

Tüm bunlar t›p laboratuvar› taraf›ndan sunulan hizmetin
kalitesinde iyileflmelere katk› sa¤lar.
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PERSONEL

Bir organizasyonun personelini kendine ba¤lama,
gelifltirme, motive etme ve muhafaza etme yolu sa¤lad›¤›
hizmetlerin kalitesini belirler. Tüm standartlarda personelin
e¤itim, bilgi düzeyi, beceri ve deneyim yönünden yeterli
olmas› gerekti¤i bildirilmektedir. Laboratuvar standartlar›nda
ayn› zamanda e¤itimin gözden geçirilmesi, ifl tan›mlar›,
sözleflmeler ve personel kay›tlar› üzerinde durulmaktad›r.
Belirlenmifl görevler için uygun vas›flar, e¤itim, deneyim
ve beceri aranmas› istenmektedir.

Standartlarda laboratuvar yönetiminin vas›flar› tarif
edilmemifltir. Özellikle t›p laboratuvarlar› için özgül bir
standart olan ISO 15189:2002 laboratuvar yönetimini; bafl›nda
laboratuvar direktörü bulunan laboratuvarlar›n faaliyetlerini
yöneten kifliler olarak tan›mlamaktad›r. Laboratuvar direktörü
ise laboratuvar›n sorumluluk ve yetkisini alabilecek yeter-
lilikteki kifli(ler)dir.

Personel yönetiminde; personel yap›s›, say›s›, seçimi ve
de¤erlendirmesi, ifl tan›mlar› ve personel kay›tlar›; personelin
yeterlili¤i, e¤itimi ve y›ll›k de¤erlendirmesi ve personelle
iletiflim konular› yer almaktad›r.

Bir laboratuvar veya organizasyon kullan›c›lar›n›n istek
ve gerekliliklerini karfl›layan bir hizmet sa¤lamak için uygun
say›da ve istenen yeterlilikte personeli sa¤lamal›d›r.

Laboratuvar›n personel yönetimi için bir prosedürü
bulunmal›d›r. Personel yönetim prosedürü; ifl tan›mlar› ve
sözleflmeleri ile personelin ça¤r›lmas› ve seçilmesini, or-
yantasyon ve ifle bafllamas›n›, personel kay›tlar›n›, test
ifllemlerinin ve personel yönetiminin kalitesini art›rmak için
organizasyonun ve kiflinin ihtiyaçlar›n› saptamak üzere
yap›lan y›ll›k gözden geçirmeleri, e¤itim ve yeterlili¤in
güvence alt›na al›nmas›n›, toplant›lar yap›lmas›n› ve personel
iletiflimini sa¤lamal›d›r.

Laboratuvar yönetimi testlerin uygulanmas› ve cihazlar›n
kullan›m› konusunda tüm personelinin yeterli e¤itim almas›n›
güvence alt›na almal›d›r. Bu, objektif kriterlerle belirlenmifl
bir de¤erlendirme içermeli ve  temel teknik yöntemlerin
e¤itimini de kapsamal›d›r. Yeterlili¤in devam› konusunda
objektif gözlem yap›lmal›, gerekli görüldü¤ünde e¤itim
tekrarlanmal›d›r. Düzenli ve s›kça uygulananlar›n d›fl›nda
bir yöntem veya teknik sözkonusu oldu¤unda test yap›lmadan
önce personel performans›n›n do¤rulanmas› gerekebilir.
Testlerin uygulanmas› aras›ndaki kritik aral›k saptanmal› ve
dokümante edilmelidir.

SA⁄LIK VE GÜVENL‹K

Laboratuvar›n binas› (odalar, mekanlar) ve çevre koflullar›
hem personelin hem de laboratuvarda bulunabilecek
laboratuvar kullan›c›lar› ve ziyaretçilerinin sa¤l›k ve

güvenli¤ini tehlikeye sokmayacak flekilde planlanm›fl
olmal›d›r. T›p laboratuvarlar›nda güvenlik yönetimi ile ilgili
bir standart (ISO 15190) haz›rl›k aflamas›ndad›r. ISO
17025:1999 standard› mekanlar›n testlerin do¤ru performansla
yap›lmas›n› sa¤layacak özellikte olmas›n›, sonuç kalitesini
etkileyebilecek özellikteki çevresel koflullar›n takip edilmesini
talep etmektedir. Örne¤in titreflimden, ›fl›ktan veya hava
ak›m›ndan etkilenen test ve cihazlar›n uygun çevre flartlar›nda
bulunmas›. Sadece test süreci de¤il ayn› zamanda test öncesi
ve test sonras› süreçlerinin de çevre koflullar›, sa¤l›k ve
güvenlik yönünden yönetilmesi gereklidir.

Laboratuvar ve büro mekanlar›, personel mekanlar›,
hastalara ayr›lan mekanlar ve kay›tlar, klinik örnekler ve
örneklerin test edilmesinde kullan›lan reaktiflerin sakland›¤›
mekanlar sa¤l›k ve güvenlik gereklerini yerine getirmelidir.

Sa¤l›k yönünden havaland›rma, ayd›nlatma, ›s›tma,
temizlik ve at›klar, oda geniflli¤i ve bofl alanlar, çal›flma
bankolar› ve oturma taburelerinin tümü önem tafl›r.
Uygulanan testin özelli¤ine göre laboratuvara girifl-ç›k›fllar
yetkili personel ile s›n›rland›r›lmal›d›r.

Çal›flma alanlar›n› temiz ve düzenli tutmaya yetecek alan
b›rak›lmal›d›r. Alan analiz edilen hacimle orant›l› olmal›d›r.
Alan, mümkünse, ulusal mevzuata göre belirlenmelidir.

Çal›flma odalar› uygun flekilde havaland›r›lmal› ve uygun
›s›da olmal›d›r. Bu, do¤al havaland›rma ya da klima
kullan›larak yap›labilir. Klima kullan›ld›¤›nda filtreler yap›lan
iflleme ba¤l› olarak kontrol edilmelidir.

Kontaminasyonun azalt›lmas›;
• Duvarlar, tavan, taban ve banko yüzeylerinin düz

olmas› (kolay temizlenebilir olmal›)
• Oda köflelerinin konkav olmas›,
• Test yap›ld›¤› esnada pencere ve kap›n›n seyrek aç›lmas›
• D›flar›da günefllik olmas›
• Güneflli¤in kolay temizlenebilir olmas›
• Su borular›n›n çal›flma yüzeyleri üzerinden geçmemesi

(ya da hava geçirmez kaplamal› olmas›)
• Havaland›rma sisteminde toz tutucu filtre olmas›
• Ayr› el y›kama düzenekleri (tercihen el dokunmadan)
• Dolaplar›n tavana monte edilmesi
• Tahta yüzey olmamas›
• Tahta yüzeylerin kapat›lmas›
• Depolanan malzemenin temizli¤i kolaylaflt›racak flekilde

yerlefltirilmesi
• Test ifllemi için çok gerekli olmad›kça mobilya ve

doküman bulunmamas› ile sa¤lanabilir.
Üretim binalar›nda yer alan laboratuvarlar için personelin

üretim alanlar›n›n kontaminasyon riskinden haberdar olmas›
ve uygun önlemlerin al›nd›¤›n›n gösterilmesi gerekir.
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Çevre  denetimi

Uygun bir çevre denetim program› oluflturulmal›d›r.
Örne¤in, yüzey kültürü veya hava kültürü al›nmas› gibi.
Kabul edilebilir miktar saptanmal› ve bu miktar afl›ld›¤›nda
uygulanacak ifllem dokümante edilmelidir. Kontaminasyon
düzeylerinin saptanmas›nda ilgili verilerin analizi yard›mc›
olabilir.

Temizlik

Laboratuvar eflyalar›, cihaz ve yüzeyleri için dokümante
edilmifl bir temizleme program› bulunmal›d›r. Çapraz
kontaminasyon olas›l›¤› ve çevre denetimi sonuçlar› dikkate
al›narak uygulanmal›d›r. Dökülme ve saç›lma gibi kazalar
oldu¤unda uygulanacak ifllem dokümante edilmelidir.

Yaz› ve kay›t gibi ka¤›t içeren ifllemler en aza indirilmeli,
bitki ve kiflisel eflya bulundurulmayarak  toz oluflmas›ndan
kaç›n›lacak önlemler al›nmal›d›r.

Uygulanan testin özelli¤ine göre giysi giyilmeli (gerek-
ti¤inde saç, eller ve ayakkab›lar için koruyucu) ve çal›flma
alan› terkedilirken ç›kar›lmal›d›r. Bu, özellikle moleküler
biyoloji laboratuvar› için önemlidir. Örne¤in yüksek DNA
yükü olan alandan düflük DNA yükü olan alana geçiflte
farkedilmeden çapraz kontaminasyon oluflabilir. Ço¤u labo-
ratuvarda bir laboratuvar önlü¤ü yeterlidir.

El y›kama için uygun düzenek bulunmal›d›r.

TIBB‹ C‹HAZLAR VE TIBB‹ TANI C‹HAZLARI

Laboratuvarda testlerin çal›fl›ld›¤›; test süreci, test öncesi
ve test sonras› süreçlerde kullan›lan tüm cihazlar, cihaz
komponentleri, bilgisayar yaz›l›m ve donan›mlar›, sarflar ve
benzerlerinin temin edilmesi, tafl›mas› gerekli flartlar ve
temin edildikten sonra bak›mlar› kontrol alt›nda olmal›d›r.
ISO 15189:2002 standard› laboratuvar ekipman›n› “cihazlar,
referans materyalleri, sarflar, reaktifler ve analitik sistemler”
olarak tarif etmektedir. EC 98/79/EEC direktifini esas alan
“Vücut d›fl›nda kullan›lan t›bbi tan› cihazlar›” yönetmeli¤i
daha ayr›nt›l› bir tan›mlama yapmaktad›r. Vücut d›fl›nda
kullan›lan t›bbi tan› cihaz› tan›m›, t›bbi cihazdan hasta ile
direkt temas etmemesi özelli¤i ile ayr›lmaktad›r. Bir
laboratuvarda kullan›lan, tan› veya tedavi için gereken bir
test veya ölçümün yap›lmas›na katk›da bulunan her ekipman
“vücut d›fl›nda kullan›lan t›bbi tan› cihaz›-invitro device
(IVD)” kapsam›na girmektedir. Bu tan›mlamaya göre
laboratuvar bilgi sistemi (yaz›l›m ve donan›m olarak) ve
analitik bir sistemin kulland›¤› PC’lerin tümü IVD kapsam›na
girmektedir ve bu bölümde belirtilen kontroller kapsam›nda
dikkate al›nmal›d›r.

Bu bölümle ilgili gereklilik testlerin do¤ru çal›fl›lmas›
için gerekli ekipman›n temin edilmesi, hedeflenen amaca
uygunlu¤u yönünden validasyonu ve görevli personel

taraf›ndan en güncel talimatlarla çal›flt›r›lmas›n›n sa¤-
lanmas›d›r. Herbir ekipman ayr› ayr› tan›mlanm›fl olmal›;
herbirinin ayr› ayr› ve bak›m-kalibrasyonu da içeren kay›tlar›
bulunmal›d›r. Bunlar›n temin edilme ve bak›m prosedürleri
de tan›mlanmal› ve kontrol edilmelidir. Cihazlar güvenlik,
kalite ve performans yönünden ilgili yönetmelik flartlar›n›
karfl›lamal›d›r.

IVD’ler temel olarak cihaz IVD’ler ve sarf IVD’ler
fleklindedir. Sarflar cihaza ait kalibratör, kontrol ve reaktifler
olabildi¤i gibi test tüpü veya pipet ucu da olabilir. Cihaz
IVD’ler için bunlar›n listesi; bak›m ve onar›m kay›tlar›
önemli iken sarf IVD’ler için stok kay›tlar›, sat›n alma
kay›tlar› önemlidir.

Cihaz temin ve bak›m prosedürleri; cihaz›n kullan›m
amac› için uygun oldu¤unu, çal›flma prensibinin kullan›c›lar›
taraf›ndan anlafl›ld›¤›n›, güvenli ve uygun koflullarda ça-
l›flt›¤›n›, kalite ve güvenlikle ilgili standart ve gereklilikleri
karfl›lad›¤›n›, uygun ve kontrol edilen koflullarda sakland›¤›
ve kullan›ld›¤›n› ve tüm bunlar›n maliyet etkili oldu¤unu
güvence alt›na almal›d›r.

Yeni bir testin kullan›ma girmesi ya da mevcut bir testin
daha ileri, daha yenisiyle yer de¤ifltirilmesi ifllemlerinin her
ikisi de kullan›c›lar›n görüfllerinin al›nmas› ile bafllar;
afla¤›daki basamaklarla devam eder:

-ihtiyac›n de¤erlendirilmesi
-piyasan›n araflt›r›lmas›
-bilgi toplanmas›
-maliyetler ve özelliklerin karfl›laflt›r›lmas›
-pazarl›k ve al›m
-muayene ve kabul
Kullan›m talimatlar› kaliteli bir hizmet için yaflamsal

öneme sahiptir; bunlar›n içerik ve kalitesi kalite yönetim
sisteminin bir parças›d›r. Laboratuvar›n standart iflletim
prosedürleri tam olarak üreticinin kullan›m talimatlar›n›
içermeli ve güncel olmal›d›r.

E¤itim de üreticinin ya da cihaz› temin edenin sorum-
lulu¤unda yürütülür. Laboratuvardaki hangi personelin, kim
taraf›ndan ve hangi zaman çizelgesine göre e¤itilece¤i; geçici
ve nöbetçi personelin e¤itimi; cihazlardaki upgrade ifl-
lemlerinden sonraki e¤itim; personel yer de¤iflikli¤inde
e¤itim dikkate al›nmal›d›r.

Cihazlar›n kabulünde kullan›c› verifikasyon (deneme-
do¤rulama) ve validasyon (geçerli k›lma) yapar. Birbirinin
yerine kullan›lan iki sözcükden “verifikasyon” muayene ve
objektif delillerle, belirlenmifl gerekliliklerin karfl›land›¤›n›n
do¤rulanmas› olarak tan›mlan›rken; “validasyon” muayene
ve objektif delillerle, özgül bir kullan›m amac› için belirlenmifl
gerekliliklerin karfl›land›¤›n›n do¤rulanmas›d›r. Örnek
verilirse, verifikasyon; bir iç kalite kontrol materyali
sipariflinin son kullan›m tarihi, ambalaj özellikleri ve
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ambalaj›n üzerinde belirtilen içerik analit miktar›n›n siparifl
edilenle ayn› oldu¤unun do¤rulanmas› ifllemi iken; validasyon,
numunenin denenerek hedef de¤erlerin kabul edilebilir
s›n›rlar içerisinde oldu¤unun, dolay›s›yle kullan›m amac›na
uygun oldu¤unun do¤rulanmas› ifllemidir.

Bak›m ve onar›m formlar› ve kay›tlar›, kaza formlar› ve
kay›tlar›; demirbafl ve stok kontrol formlar› ve kay›tlar› da
cihazlarla ilgili di¤er yönetilmesi gerekli konulard›r.

Laboratuvardaki veri ve bilgi sistemleri de bu kapsamda
ele al›nmal›d›r. Bunlar›n validasyonu, güvenli¤i, bak›m› ve
felakette geri kazan›lmas› (disaster recovery), saklanmas›,
arflivi ve geri ça¤r›lmas›, dokümantasyonu ayr› prosedürlerle
tan›mlanmal›, kontrol edilmeli ve yönetilmelidir.

TEST ÖNCES‹ VE TEST SONRASI SÜREÇLER

Test sürecini tek bir ölçüm olarak düflünmek yanl›fl bir
yaklafl›md›r.  Test öncesi süreç kronolojik olarak klinisyenin
talebi ile bafllar; testin istenmesi, hastan›n haz›rlanmas›,
örne¤in al›nmas› ve nakli ile sürer; test sürecinin bafllamas›
ile biter. Test sürecinden sonra sonuçlar›n sistematik olarak
gözden geçirilmesi, yorumlanmas›, onaylanmas› ve rapor
edilmesi ile nakli ve test örneklerinin saklanmas› aflamalar›
gelir.

Test öncesi süreçlerde;
-Hastalar ve klinisyenler için bilgi
-‹stek formlar›
-Örneklerin seçilmesi ve toplanmas›
-Örneklerin transportu ve
-Örneklerin laboratuvara kabul edilmesi aflamalar› yer

al›r. Di¤er bir laboratuvardan hizmet temin edilmesi duru-
munda örne¤in baflka laboratuvara sevki de bu safhada ele
al›n›r.

Test süreci; test prosedürlerinin seçilmesi ve validasyonu,

test prosedürleri ve testlerin kalitesinin güvence alt›na
al›nmas› aflamalar›n› içerir.

Test sonras› süreçlerde ise sonuçlar›n rapor edilmesi,
klinisyene etkili klinik tavsiye ve aç›klamalarda bulunulmas›
 yer al›r.

Bir laboratuvar›n standardlara uygun çal›flmas›n› sa¤lamak
için test öncesi, test ve test sonras› süreçlerini tarif ve dokü-
mante eden prosedürler ve di¤er dokümantasyonu haz›rlamas›
gereklidir. Haz›rlanan her doküman›n faydal› bir amac›
bulunmal›; özellikle test prosedürleri ile ilgili olarak vakit
kayb›n› önlemek için üreticiden temin edilen materyaller
kullan›lmal›d›r.

Test öncesi süreçte toplanan örne¤in hastaya, istek
formunun primer örne¤e ait oldu¤u ve testin primer örnekte
yap›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r. ISO 15189:2002 standard›
test öncesi süreç için; istek formu, örneklerin toplanmas› ile
ilgili el kitab›, primer örne¤in hastaya ait oldu¤unun izle-
nebilirli¤i, örneklerin transportunun izlenmesi, örneklerin
kabulünün kay›t edilmesi, acil örneklerin iflleme al›nmas›
ve örnek reddi kriterleri ve politikas›n›n oluflturulmas›n›
istemektedir.

Klinisyenin do¤ru testi seçmesi öncelikle talebin sebebine,
daha sonra klinisyenin laboratuvar› kullanma bilgisine ve
son olarak da laboratuvar taraf›ndan bilgi verilmesine ba¤l›d›r.
‹stek formlar› (bas›lm›fl veya elektronik ortamda) hastan›n
kimlik bilgilerini, iste¤in sebebini, örne¤in laboratuvara
kabul edildi¤i tarih ve saati, testi etkileyebilecek hasta ile
ilgili bilgileri (örne¤in antibiyotik kullan›m›), ilave test
seçilmesi veya testlerin yorumlanmas› (medikal validasyon)
için hastan›n klinik bilgilerini içermelidir.

Örneklerin toplanmas›nda hastan›n kimli¤inin do¤ru
belirlenmesi, ayn› kimlik bilgilerinin örnek kab›na do¤ru
nakledilmesi ve bu bilgilerin tüm analiz ifllemi sürecinde
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elektronik olarak laboratuvar analizörleri ve bilgi sistemleri
taraf›ndan okunmas›n›n sa¤lanmas› ve raporlaman›n da ayn›
flekilde yap›lmas› “pozitif örnek identifikasyonu” olarak
ifade edilmekte ve manuel ifllemlerin hatalar›n› ortadan
kald›rmaktad›r.

Manuel ifllem yap›lmas› gerekli durumlarda örnek kab›
ve istek formunda bulunmas› ve kontrol edilmesi gerekli
minimum bilgiler hastan›n ad›/soyad›, protokol numaras›,
do¤um tarihi ve örnek al›nma tarihidir.

Örneklerin laboratuvara kabulünde örne¤in toplanma
tarih ve saatinin yan›s›ra kabulü yapan personelin de kay›t
edilmesi gereklidir. ISO 15189:2002 standard› laboratuvar›n,
örneklerin kabul ve ret kriterlerini belirlemifl ve dokümante
etmifl olmas›n› talep etmektedir. Örneklerin yetersizli¤i veya
uygunsuzlu¤u, kimlik bilgilerinin eksikli¤inden dolay›
reddedilen örneklerin kay›tlar›n›n tutulmas› ve bunlar›n
s›n›fland›r›lmas› düzeltici ve önleyici faaliyetlerin plan-
lanmas›n› sa¤lar.

Test sonras› aktivitelerinin temel amac› testlerin sonuç-
lar›n›n klinisyene do¤ru, aç›k, zaman›nda ve güvenli yollarla
ulaflmas›n› sa¤lamakt›r. Sonuçlar›n rapor edilmesi, testlerin
onaylanmas›, gerekli ise klinik tavsiye ve aç›klama yap›lmas›
aflamalar›n› içerir.

Raporda bulunmas› faydal› bilgiler;
-testin çal›fl›ld›¤› laboratuvar
-raporun gidece¤i yer
-talebi yapan klinisyen
-hastan›n kimlik bilgileri ve klini¤i
-primer örne¤in topland›¤› tarih ve saat
-laboratuvar›n kabul tarih ve saati
-raporun sonuçlanma tarih ve saati
-primer örne¤in tipi ve kayna¤›
-test sonucu (sonuca etki eden faktörlerin bildirilmesi;

örn.hemolizli örnek, örnek kab›nda eksik kimlik bilgisi gibi)
-referans aral›k
-yorum kriterleri
-raporu onaylayan›n kimlik bilgileri
Raporlar›n telefonla bildirilmesi ile ilgili kriterler hata

olas›l›¤›n› en aza indirmek için tan›mlanm›fl olmal›d›r.
Son olarak hasta örneklerinin sonuç raporu onayland›ktan

sonra ne kadar süre ile, nerede ve hangi koflullarda muhafaza
edilece¤i ve hangi yöntemle imha edilece¤i de belirlenmifl
olmal›d›r.

TEST SÜREC‹

Laboratuvar organizasyonu test süreçlerinin seçilmesi
ve validasyonunun sa¤lanmas›, test süreçlerinin dokümante
edilmesi ve testlerin kalitesinin güvence alt›na al›nmas›n›
ve eksternal kalite kontrol programlar› ve test sürecinin iç
denetimi ile performans›n retrospektif olarak de¤erlen-
dirilmesini sa¤lamal›d›r.

ISO 17025:1999 standard›n›n 5.4 Test ve kalibrasyon
yöntemleri ve yöntem validasyonu bafll›¤› ve ISO 15189:2002
standard›n›n 5.5 Test prosedürleri bafll›¤› teknik validasyonu
kapsamaktad›r. Teknik validasyon ile ilgili dikkate al›nmas›
gerekli iki konu; valide edilmesi gerekli performans kri-
terlerinin neler oldu¤u ve bir t›p laboratuvar›n›n uluslararas›
standardlar› karfl›lamak için bu zahmetli ve zaman al›c›
süreçlere ne kadar girmesi gerekti¤idir. ISO tan›mlar›na göre
“yöntem validasyonu” analitik gerekliliklerin belirlenmesi
ve yöntemin; uygulaman›n gerektirdi¤i performans› göster-
di¤inin do¤rulanmas› sürecidir. Kantitatif test prosedürleri
için uygulamalar daha kolay olmakla birlikte benzer kurallar
test öncesi sürece; örneklerin toplanmas›, nakli, laboratuvara
kabulü ve ifllenmesi ve kalitatif testlere de uygulan›r.

Validasyon tek seferde yap›l›p bitirilen bir süreç de¤ildir.
Aksine de¤iflikli¤i kontrol eden ve süreklilik gösteren bir
aktivitedir. Validasyonun kim taraf›ndan, hangi yöntemler
için ve hangi düzeyde yap›laca¤› yo¤un tart›fl›lm›flt›r. ISO
17025:1999 standard› üç tip yöntem tan›m› yapm›flt›r: 1.
Uluslararas›, lokal ve ulusal standartlarda yay›mlanm›fl yön-
temler (standart yöntemler olarak da an›lmaktad›r) 2. Labo-
ratuvar›n gelifltirdi¤i yöntemler 3. Standart olmayan yön-
temler. Kullan›c› yöntemi belirlemedi¤inde (genellikle t›p
laboratuvarlar›ndaki durum) laboratuvar›n uygun yöntemi
uluslararas›, lokal veya ulusal standartlar, meslek kurulufllar›,
ilgili bilimsel yay›nlar veya cihaz üreticilerinin belirlemelerine
göre seçme durumu do¤ar. ISO 15189:2002 standart› da
tercih edilen yöntemleri benzer flekilde tan›mlam›flt›r.

Laboratuvar›n gelifltirdi¤i yöntemler ve standart olmayan
yöntemlerin, kalibrasyon ve testlerin çal›fl›lmaya bafllan-
mas›ndan önce tam validasyonuna ve dokümantasyonuna
gereksinim vard›r. Ancak vücut d›fl›nda kullan›lan t›bbi tan›
cihazlar›-IVD yönetmeli¤i ve bu yönetmelikte belirtilen,
üreticinin belli kriterlere göre performans iddialar›n› ortaya
koyan veri üretmesi ile ilgili gereklilikler ve CE bas›lmas›
ile ilgili uygunluk de¤erlendirmesi sonucunda laboratu-
varlarda standart yöntemlerin tam validasyonunun yap›lmas›
uygunsuz hatta gereksiz hale gelmifltir.

Validasyondan sonra test sürecinde test ifllemleri yer al›r.
Bunlar test için  haz›rl›k (ön ifllem) ve test ifllemleri, test
ifllemlerinin risk de¤erlendirmesi ve testlerde belirsizlikdir.

‹ster ölçümle ister gözlemle iliflkili olsun testlerin tüm
prosedürleri dokümante edilmifl olmal› ve ilgili personelin
kullan›m›nda bulunmal›d›r. Tüm dokümanlar personelin
anlayaca¤› dilde yaz›lmal› ve bir doküman kontrol sistemine
dahil olmal›d›r. Laboratuvar taraf›ndan haz›rlanabilece¤i
gibi üreticinin haz›rlad›klar›ndan da oluflturulabilen test
dokümantasyonu ISO 15189:2002 standard›na göre flunlar›
içermelidir:

-testin amac›
-test için kullan›lan prosedürün prensibi
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-performans spesifikasyonlar› (linearite, kesinlik,
do¤ruluk, ölçüm belirsizli¤i, tespit s›n›r›, ölçüm aral›¤›,
sistematik hata, analitik duyarl›l›k, analitik özgüllük vs)

-primer örnek tipi (örnek kab› ve ek solüsyonlar dahil)
-gerekli ekipman ve reaktifler (test sistemi)
-kalibrasyon prosedürü
-prosedür basamaklar›
-kalite kontrol prosedürleri
-interferanslar (lipemi, hemoliz, bilirubin ve çapraz

reaksiyonlar)
-sonuçlar›n hesaplanmas›nda kullan›lan prosedürün

prensibi
-biyolojik referans aral›¤›
-hasta test sonuçlar›n›n raporlama aral›¤›
-uyar›/kritik de¤erler
-laboratuvar yorumu
-güvenlik önlemleri
-olas› de¤iflkenlik kaynaklar›
Test prosedürleri ile iliflkili dokümantasyonun; test ta-

limatlar› ve kay›tlar› oluflturan formlar›n amac› personeli
yeterlilik yönünden e¤itmek ve denetlemek ve uygunsuz-
luklar› oluflturan testlerin veya süreçlerin yeniden tasarlan-
mas›n› yapmakt›r. Test prosedürleri, çal›flma talimatlar›
testlerin do¤ru basamaklarla, düzgün çal›fl›lmas›n› sa¤lar;
personelin e¤itilmesi ve yeterlili¤inin de¤erlendirilmesi için
bilgi sa¤lar. Çeflitli formlarla elde edilen kay›tlar ise yolunda
gitmeyen test süreçlerinin belirlenmesine ve yeniden tasar-
lanmas›na yard›mc› olur. Test prosedürlerinin yaz›lmas›
zahmetli oldu¤undan üreticinin sa¤lad›¤› cihaz kitaplar›ndan
faydalan›l›r; test prosedürlerinin kontrollü doküman›nda
üreticinin cihaz kullan›m ve referans el kitaplar›na at›flarda
bulunulabilir.

Standardlar›n test süreci ile ilgili karfl›lanmas›n› flart
kofltu¤u di¤er bir madde kalitenin sa¤lanmas› ile ilgilidir.
Testlerin günden güne kalitesini sa¤lamak ile daha genifl
anlam› ile testlerin kalitesini sa¤lamak aras›ndaki fark
önemlidir. Her çal›flma günü için test kalitesinin sa¤lanmas›
konusu birçok aktivite ile iliflkilidir. Bunlar›n aras›nda reak-
tiflerin kontrolü ve kalibrasyonlar say›labilir. Ancak hepsinden
önemlisi, hasta örneklerinde yanl›fl sonuçlar›n onaylanmas›n›
ve raporlanmas›n› önleyen iç kalite kontrol örneklerinin
sonuçlar›ndaki belirgin sapmalard›r.

Testlerin genel anlamda kalitesinin sa¤lanmas›ndaki esas
unsurlar ise; personelin yeterli ve uygun e¤itimi, her türlü
tan› cihaz›n›n seçimi ve validasyonu, eksternal kalite de¤er-
lendirme programlar›na kat›l›nmas› ve test sürecinin iç deneti-
minin yap›lmas›d›r. Bunlardan ilk ikisi prospektif katk›, son
ikisi ise retrospektif katk› sa¤lar. D›fl kalite de¤erlendirme
program› günlük olarak yanl›fl bir sonucun rapor edilmesinin
önüne geçemez; ancak iyi bir iç kalite kontrol prosedürü bu
riski en aza indirir.

Standardlar›n üzerinde durdu¤u di¤er bir nokta ölçüm
belirsizli¤i; buna katk›da bulunan, reaktif ve kalibratörlerdeki
de¤iflmelerin iç kalite kontrol prosedürleri ile tespit edilmesi
konusudur. Test prosedürlerinin kalitesini güvence alt›na
almak için prosedürlerle iliflkili belirsizlikleri tan›mlamak
ve ortaya koymak gereklidir. ISO 15189:2002 standard›
ölçüm belirsizli¤i yerine sonuçlar›n belirsizli¤i tan›mlamas›n›
kullanm›flt›r. Sonuçlar›n belirsizli¤ine etki eden faktörler
örneklerin haz›rlanmas›, örnek seçimi, kalibratörler, referans
maddeleri, kullan›lan cihazlar, çevre koflullar› ve çal›flan
kiflinin de¤iflmesidir. ‹ç kalite kontrol; laboratuvar personeli
taraf›ndan günlük ve düzenli olarak yap›lan; laboratuvarda
yap›lan iflin ve ç›kan sonuçlar›n de¤erlendirilmesini ve
sonuçlar›n raporlanacak kadar güvenli oldu¤una karar
verilmesini sa¤layan bir dizi prosedürdür. Kalite kontrol
prosedürlerinin laboratuvar aktiviteleri üzerine o anda etkisi
olmal›; laboratuvar›n ç›kt›s›n›n anl›k kontrolünü sa¤lamal›d›r.
Oysa d›fl kalite de¤erlendirmesinin o anda laboratuvardan
ç›kan sonuçlar›n kontrolüne katk›s› bulunmaz.

* SB Ankara E¤itim ve Arafltırma Hastanesi
Mikrobiyoloji Laboratuvar› ve

Kan Merkezi Sorumlusu
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