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ÖZ
T bbi laboratuarlarda akreditasyon, sürekli kalite iyile'tirmesi ve toplam
kalite yönetiminde oldu,u kadar sa,l k sistemlerine uyum sa,lamas
bak m ndan da önemli bir faktör olarak de,erlendirilmektedir. Akreditasyon
ayr ca, t bbi laboratuarlarda hasta güvenli,inin geli'tirilmesi ve hatalar n
azalt lmas bak m ndan da önemlidir. T bbi kazalar n (istenmeyen olaylar)
gerek ihmalden kaynaklanan gerekse di,er nedenlere dayanan- s kl , n
azaltmaya yönelik olarak sa,l k sistemlerinin güvenirli,ini art rma ihtiyac ,
hasta güvenli,ini geli'tirmede akreditasyonun rolünü yeniden ön plana
ç karmaktad r. Bu çal 'mada toplam kalite yönetimi kapsam nda akreditasyon,
t bbi laboratuarlar baz nda ele al nacak ve bunun hasta güvenli,i üzerindeki rolü
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenli,i Kültürü, Akreditasyon, JCAHO,
CAP, ISO 15189
GR$
Günümüzde sa,l k kurumlar da di,er i'letmeler gibi sürekli iyile'tirme
faaliyetlerine odaklanmaktad rlar. Sürekli iyele'tirme faaliyetlerinin
yap lmas nda güvenlik kültürü önemli bir yer tutmaktad r. Güvenlik kültürü, bir
kurumda nelerin önemli oldu,unu ve hasta güvenli,i ile ilgili nas l
davran laca, n kapsayan de,er yarg lar n , inançlar ve kurallar kapsamaktad r.
Çal 'malar, laboratuar testlerinin uygun olmayan 'ekilde kullan ld , n
ortaya koymaktad r. Öte yandan gerçekle'tirilen müdahaleler ise laboratuar
testlerinin kullan m n iyile'tirme bak m ndan etkili olmaktad r. Laboratuar
uygulamalar nda, hatalar azaltmak, hasta güvenli,ini sa,lamak ve kaliteyi
iyile'tirmek için kalite denetim süreçleri, kalite programlar , sertifikal e,itim
programlar , laboratuarlarla ilgili mesleklere izin belgesi verilmesi,
laboratuarlar n akreditasyonu, laboratuar uygulamalar n n düzenlenmesi gibi
yöntemler kullan lmaktad r.
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Hasta güvenli,i kültürünün ölçülmesi ve de,erlendirilmesi, örgüt içinde
daha sa,l kl ve verimli sonuçlar n elde edilmesine yard mc olacakt r. Buna
ba,l olarak hasta (d ' mü'teri) ve/veya iç mü'terilerin memnun edilmesi
sa,lanabilecektir. Aç ve d ' mü'teri memnuniyeti toplam kalite yönetiminin
üzerinde durdu,u konulard r. Toplam kalite yönetiminde ya'anan dönü'üm,
yeni olu'umlar beraberinde getirmi'tir. Pratik bir yakla' mla toplam kalite
yönetimi standardizasyona gitmektedir. Bu standardizasyon üst kurumlar n
etkisiyle akreditasyon 'ekline dönü'mektedir. Bu çal 'mada toplam kalite
yönetimi kapsam nda akreditasyon, t bbi laboratuarlar baz nda ele al nacak ve
bunun hasta güvenli,i üzerindeki rolü belirlenecektir.
ÇALI$MANIN ÖNEM VE AMACI
Hasta güvenli,i, sürekli kalite iyile'tirmesi (SKA) ve toplam kalite
yönetimi (TKY) gibi kalite giri'imlerine göre sa,l k alan nda daha kal c
olmu'tur. Hasta güvenli,i di,er kalite kavramlar ndan ve giri'imlerinden
önemli bir noktada farkl l k göstermektedir. Hasta güvenli,i insan hayat n
etkileyen gerçek meselelere ili'kindir. Di,er giri'imler, gerçek olaylara
uygulanmas gereken soyut dü'üncelerle ilgilenmektedir. SKA ve TKY ana
kalite giri'imleri olarak de,erlendirilebilmektedir. Üretim i'letmeleri ve birçok
hizmet i'letmesi için bu süreçler ticari ç kt lar yaratabilirken, kamusal alanda
faaliyet gösteren sa,l k i'letmeleri için bu süreçlerin hayata geçirilmesi, ticari
ç kt lardan ziyade sosyal faydalar yaratmaktad r (Tütüncü ve Do,an, 2005,
Tütüncü vd., 2005). Buna ba,l olarak sa,lanan ç kt lar çal 'anlara yönelik
olarak daha zor de,erlendirilebilmekte ve katk yapmas genellikle
sa,lanamamaktad r. Bu nedenle sa,l k kurumlar kalite konusunda personelini
e,ittikten sonra süreçlere olan ilgilerini sa,lamakta ve sürdürmekte
zorlanmaktad r. Hasta güvenli,i ise, iyile'me sa,lanmas için sürekli f rsat
yaratmakta ve bu durum SKA ve TKY kavramlar n n da kullan m n
gerektirmektedir.
Bu çal 'man n amac , hasta güvenli,i kültürü ile ilgili temel kavramlar
ele almak, bunlar akreditasyon ile de,erlendirip, sa,l k alan nda hizmet veren
laboratuarlar ile toplam kalite yönetimi kapsam nda ili'kilendirmektir. Çal 'ma
ikincil kaynaklar n ara't r lmas na ve literarür taramas na ba,l olarak ele
al nmaktad r. Bu nedenledir ki daha sonra yap lacak olan çal 'malara kuramsal
bir alt yap te'kil etmeyi hedeflenmektedir.
TOPLAM KAL TE YÖNET M VE HASTA GÜVENL

KÜLTÜRÜ

Toplam kalite yönetimi; mü'teri tatminine yönelik olarak örgüt içi
kaynaklar n en verimli 'ekilde kullan lmas n hedefleyen, çok boyutlu bir
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yönetim 'ekli olarak tan mlanabilir (Tütüncü ve Do,an, 2003; Tütüncü ve
Do,an, 2004). TKY, mü'teri beklentilerini her'eyin üzerinde tutan ve mü'teri
taraf ndan tan mlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi s ras nda ürün ve
hizmet bünyesinde olu'turan bir yönetim biçimidir.
Yirminci yüzy l n son 30 y l içinde geli'mi' ülke hastanelerinin
fonksiyonel ve fiziksel yap lanmas nda önemli de,i'meler olmu'tur.
Hastal klar n te'his ve tedavisinde oldu,u kadar hastal klardan korunmak için
de geli'tirilen t bbi teknoloji, hastane yatakl servislere kabul edilen hastalar n
yat ' sürelerinde azalmaya, yatak devir h zlar nda ise art 'a sebep olmu'tur.
Hekimin yak ndan kontrolüne veya hem'ire bak m na gerek duymayan hastalar,
hastanelere biti'ik olarak in'a edilen "hostel’lerde" bir süre kalarak izlenmekte
ve sa,l k harcamalar nda tasarruf sa,lanmaktad r. Hasta tedavi ve bak m
fonksiyonlar nda meydana gelen bu de,i'im, hastane yap lanma tasar m ve
fonksiyonlar n etkilemekte ve hastalara mümkün olan en k sa süre içerisinde
kaliteli bir sa,l k hizmeti sunulmas n gerektirmektedir (Çoruh, 1997).
Hata yapmak insan n do,as n n gere,idir ve bu de,i'tirilemez. Ancak
insanlar n çal 't , ko'ullar de,i'tirilebilir ve geli'tirilebilir (Reason, 2000).
T bbi müdahale s ras ndaki hata ve kazalardan dolay hastalar n yaralanmas na
yol açan t bbi kazalar (istenmeyen olaylar), insan hatas ndan, veya teknolojik
hatalardan
veya
bunlar n
olu'turdu,u
sistemler
bütününden
kaynaklanabilmektedir (Bernstein vd., 2003). Amerika Birle'ik Devletleri’ nde
gerçekle'tirilen iki önemli çal 'ma (Brennan vd., 1991; Thomas vd., 2000), t p
kazalar sonucunda her y l 44 000 ila 98 000 ki'inin öldü,ünü ortaya
koymu'tur. Angiltere’de her y l 40 000 hastan n benzer nedenlerden öldü,ü
tahmin
edilmektedir
(Emsley,
2001
http://www.iso.org./iso/en/commcentre/presentations/ga/gaopen/2001risk/ga01r
isk-emslie.ppt). Kanada’da bu say n n 5 000 ila 10 000 aras nda oldu,u tahmin
edilmektedir (Wong ve Beglaryan, 2004).
Güvenlik kültürü; “bir kurumun sa,l k ve güvenlik yönetimindeki
tarz n ve yetkinli,ini ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye ya da gruba
ait de,erler, tutumlar, alg lamalar, yetenekler ve davran ' biçimlerinin
ürünüdür” 'eklinde ele al nmaktad r (Tütüncü vd.,2006). Bu tan m n ard ndan,
güvenlik kültürünün sadece yöneticinin güvenli,e ili'kin taahhüdü, ileti'im stili
ve hatalar rapor etmeye ili'kin aç k kurallarla de,il ayn zamanda çal 'anlar n
motivasyonu, morali, hatalar alg lama biçimleri ve yönetime ve hatalar
etkileyen faktörlere kar' tutumlar (yorgunluk, risk alma, süreçlerin ihlali gibi)
ile de ilgili oldu,u söylenebilir (Andersen, 2002). Ancak güvenlik alan nda
çal 'an ba'l ca ara't rmac lar, üst düzey yöneticilerin sadece birkaç n n
güvenli,i birinci öncelik haline getirdi,ine veya güvenli,i iyile'tirmek için
anlaml oranda kaynak ay rd , na i'aret etmektedir (Leape, 1994; Berwick,
2005). Liderli,in can al c rolüne ra,men, sa,l k alan nda güvenlikle ilgili
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çal 'an çok az say da üst düzey yöneticinin hasta güvenli,ine yeterli zaman ve
kayna, ay rd , belirtilmektedir (Leape vd., 2005). Bu farkl l k baz
kurumlarda di,erlerine nazaran daha fazlad r ve bu durum baz liderlerin hasta
güvenli,ine ili'kin taahhütlerini iletmede di,erlerine göre daha ba'ar l
oldu,unu göstermektedir (Singer & Tucker, 2005). Spencer sa,l k güvenli,i
olan ve sa,l k güvenli,i olmayan iklimleri inceleyerek güvenlik kültürünün
geli'tirilmesi gerekti,i sonucuna varm 't r (Spencer, 2000).
LABORATUARLARDA HASTA GÜVENL
Ansan do,as gere,i hata ve hatalar yapmaktad r. T bbi alanda yap lan
çal 'malardaki temel bulgular, benzerlik ta' maktad r. Önlemeye yönelik
çal 'malarda, te'histe ve ilaçla tedavi sürecinde hatalar olu'maktad r. Te'histeki
hatalar n yüzde 50’si belirtilen testlerin yap lamamas ndan, yüzde 32’si testlerin
veya bulgular n sonuçlar na uygun hareket edilmemesinden kaynaklanmaktad r.
Te'histeki hatalar n yüzde 55’i de gecikmeye ba,l olarak gerçekle'mi'tir ve
bunlar önlenilebilir gecikmelerdir.
Laboratuar hizmetleri pek çok nedenden ötürü de,i'ik zamanlarda ve
mekânlarda sunulmaktad r. Sa,l k hizmetlerinin di,er alanlar nda oldu,u gibi
bu alanda da hasta bak m n iyile'tiren yeni teknolojiler ortaya ç kmaktad r.
Di,er yandan yeni teknolojiler sa,l k hizmeti sunumunun maliyetlerini
artt rabilmekte ve t bbi bak mda ve hizmette dengesiz bir eri'im
sa,layabilmektedir. Laboratuar hizmetlerinin önemli bir özelli,i günümüzde
sunulan hizmetlerin hastalara öncekilere oranla hem daha yak n hem de daha
uzak olmas d r. Kalite güvenli,i ve kalite kontrolü ile ilgili olup da yeni sa,l k
hizmetleri sistemi içinde de,erlendirilen pek çok kavram, laboratuar
hizmetlerinin özellikleri aras nda uzun süredir yer almaktad r (Silverstein,
2003).
Toplam test etme süreci laboratuar hizmetlerinde hasta güvenli,i için
önemli bir çerçeveyi olu'turmaktad r. Bu devirli süreçte hasta veya doktor
klinik veya kamu sa,l , ile ilgili bir soruya yan t bulmak için test yap lmas n
ister. Laboratuar testi istenir, hasta belirlenir, numune toplan r, ta' n r ve analiz
için haz rlan r. Numune daha sonra analiz edilir ve sonuçlar yorumlan r ve test
yap lmas n isteyen doktor ya da ki'iye sonuçlar rapor edilir. Kullan c n n test
sonuçlar n yorumlamas üzerine harekete geçilir. Uygulamada laboratuar n
toplam test sürecindeki a'amalara kat l m zamana ve mekâna, testin türüne ve
laboratuar n türüne göre de,i'iklik göstermektedir. Laboratuarlar, genellikle
Toplam Test Etme Süreci için üç a'amal basitle'tirilmi' bir çerçeveye- analiz
öncesi, analiz a'amas , laboratuar hizmetlerinin kalitesiyle ilgili konular n
tan mlanmas için yap lan analizin sonras ndaki a'ama- ba'vururlar.
Laboratuarda çal 'an doktorlar n ve uzmanlar n test talep etme ve test kat lma
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oranlar asgari düzeydedir ve bunlar toplam test etme sürecinde yer alan ve hata
yapma olas l , n n yüksek oldu,u a'amalard r. Laboratuar hizmet sunumlar nda
hatalar genellikle laboratuar, testi yapmadan önce (pre-analitik) veya test
yap ld ktan sonra meydana gelir. Laboratuar testi s ras ndaki hatalar n ço,u
laboratuar hatas olarak adland r l r (Bonini vd., 2002). Ancak asl nda zay f
ileti'im, laboratuar n kontrolü d ' nda tasarlanm ' süreçler ya da test etme
sürecine dahil olan di,er gruplar taraf ndan gerçekle'tirilen faaliyetlerden
kaynakland klar saptanm 't r.
Laboratuarda çal 'an doktorlar n ve uzmanlar n yapm ' oldu,u hatalar n
yak n zamanlarda gözden geçirilmesi ile laboratuar hatalar n n ve laboratuar
hatalar n n nedenlerinin daha iyi tan mlanmas na ihtiyaç duyuldu,u sonucuna
var lm 't r. Laboratuar içinde hatalar n zamanla azalmas , k smen e,itim ve
personelin niteliklerinin artmas na, kalite kontrol prosedürlerinde müsaade
edilebilir hatalar n tespit edilmesi için belirli kurallar n benimsenmesine ve
yeterlilik testlerinin uygulanmas na ba,l d r (Bonini vd., 2002). Laboratuar
hatalar n hastalar üzerindeki gerçekle'en etkiler veya olas etkilerle
ili'kilendirmek önemlidir. Laboratuarlarda hata tespiti ve rapor haz rlanmas
konular nda standart bir terminoloji belirlenmesine ihtiyaç vard r. Klinik
laboratuarlardaki hata riskinin do,ru bir analizinin yap lmas konusunda daha
fazla ara't rma yap lmal d r. Laboratuar hatalar ile ilgili yap lan ara't rmalar n
incelenmesi sonucunda, laboratuar testlerindeki hatalar n azalt lmas ve hastalar
üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratan hatalar n önlenmesi amac yla
yöntemler geli'tirilmesinin önemli oldu,u ortaya ç kmaktad r. Uygun hata
tespiti programlar ile bu programlar n etkilerini ölçen ve gerçekle'en azalman n
tatmin edici olup olmad , n de,erlendiren yeterli önlemler kritik öneme sahip
görünmektedir. Son olarak, risk ve hasarlar n önlenmesinin sa,l k sistemi içinde
herkes taraf ndan bir sorumluluk olarak benimsendi,i bir kültür olu'turulmas na
ihtiyaç duyulmaktad r.
Laboratuar doktorlu,u klinik kimya, hematoloji, mikrobiyoloji, genetik,
anatomik patoloji ve nakil doktorlu,u (transfusion) gibi uzmanl k alanlar n
içermektedir. A.B.D.’ de her y l t bbi kararlar n yüzde 70’ ni etkiler nitelikte, 7
milyar laboratuar testi yap lmaktad r. Laboratuar hizmetleri hem bireysel
sa,l kta hem de halk sa,l , nda kilit rol oynamaktad r. Bu nedenle, hasta
güvenli,ini iyile'tirmeye ve sa,l k kalitesini art rmaya yönelik plan ve
programlar n, laboratuar hizmetleri üzerinde etkilerinin olmas kaç n lmazd r. 7
milyar test aras nda laboratuar testlerinin sipari' edilmesi, yürütülmesi ve
yorumlanmas esnas nda ya'anan hatalar n oran dü'ük olsa da, bu testler kamu
sa,l , ve hasta güvenli,i aç s ndan önem ta' maktad r. A.B.D.’ de laboratuar
hizmetleri belgelendirilmi' 180.000 civar nda laboratuar taraf ndan
sunulmaktad r. Buna ek olarak i'gücünün oldukça çe'itli olmas gerçekleri
laboratuar testlerinin yap lmas ve etkileri konusunda bir analiz yap lmas n
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güçle'tirmektedir. Hizmet al c lar aç s ndan yakla' ld , nda, ters olaylar n 38
ile 50 milyar dolar aras nda maliyet getirmesi ve önlenebilir ters olaylar n
maliyetinin ise 17 ile 29 milyar dolar aras nda de,i'mesi, hizmet al c lar n n
sat n ald klar hizmetin kalitesi hakk nda endi'e duymas na neden olmaktad r
(Silverstein, 2003). Laboratuar hizmetlerinin kalitesi laboratuar testlerinin
kullan m ile ba,lant l d r. Uygun olmayan laboratuar kullan m na yönelik
farkl tahminler bulunmaktad r (van Walraven ve Naylor, 1998). A.B.D.’ de
Uygun olmayan laboratuar kullan m tahminleri genel biyo-kimya ve hematoloji
testleri için yüzde 11 ile 70, idrar testleri ve mikro-biyoloji için yüzde 5 ile 95,
kalp enzimleri ve tiroid i'levine ili'kin testler için yüzde 17.4 ile 55 ve tedavi
edici ilaç gözetimi için yüzde 4.5 ile 82.5 aras nda de,i'im göstermektedir.
Uygun olmayan testlerin yap lmas sa,l k hizmetlerinin maliyetini
art rabilmekte, bunu takiben zarar vermesi olas test etme sürecini
ba'latabilmekte, te'hisi ve uygulanmas gereken tedaviyi geciktirebilmektedir
(Axt-Adam vd.,1996; Solomon et al.,1998).
Laboratuarda çal 'an doktorlar ilgilendiren ve sa,l k hizmeti
sunumunda hatalar n azalt lmas amac yla müdahale edilmesini konu alan iki
sistematik inceleme bulunmaktad r. Hasta güvenli,iyle ilgili çal 'malar n
büyük ço,unlu,u laboratuar testlerine yönelik de,ildir. Laboratuarda çal 'an
doktorlar büyük ölçüde ilgilendiren iki konu bulunmaktad r. Bunlar (Shojania,
2001; Ioannidis, 2001):
1- Kodlama yöntemi kullan larak (barkod) hastan n yanl '
tan mlanmas n n önlenmesi,
2- Normal ç kmayan sonuçlar hakk nda ilgili birimlere (hizmet
sunucular na) bilgi verilmesidir.
Bu durum, hasta güvenli,ini geli'tirme amac na yönelik olarak
laboratuar testleri sürecinde pek çok f rsat n bulundu,unu göstermektedir.
LABORATUARLARIN AKRED TASYONU
Toplam kalite yönetimine yönelik kalite yönetim sistemlerinin
geli'tirilmesi amac n ta' yan yeni e,ilim, toplumun, mü'terilerin, hastalar n ve
laboratuar n ekonomik ve kalite kazan mlar gibi konular da dikkate
almaktad r. Toplam kalite yönetimi faaliyetlerin amac hastalara ve mü'terilere
birtak m garantiler sa,layan güven a, n yaratmakt r (Haeckel ve Kinder, 1999).
Kural olarak, bir laboratuar akreditasyon isterse klinik laboratuarlar n
özel 'artlar n dikkate alan standartlara göre i'lem gören bir akreditasyon
organ n seçmek zorundad r (Kuwa, 2003). Birtak m uluslararas standartlar ve
buna kar' gelen kalite yönetim sistemi için yorum belgeleri geli'tirilmi'tir ve
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yay mlanm 't r Bu standartlar n bir yere kadar faydal oldu,unu ancak özellikle
analiz öncesi ve analiz sonras a'amalarda t bbi laboratuarlar için baz alanlarda
s n rl kald , belirlenmi'tir (Haeckel vd.,1998). De,erlendirme ve uygunluk,
laboratuarlar n tan nmas n ve özellikle akreditasyonu konu alan programlar n
önemli bir parças n olu'turmaktad r. Akreditasyon sadece standartlara uyumun
de,erlendirilmesi anlay ' ndan ç karak, laboratuar etkinli,inin iyile'tirilmesi ve
etkili biçimde de,erlendirilmesi ile bunun yüksek kaliteli bak ma katk s
anlay ' na do,ru bir evrim göstermektedir. Akreditasyon yap lan testin
gereklili,i ve sonuçlar n yorumlanmas /kullanma 'ekli, nesnel biçimde
de,erlendirilmesi ve iyile'tirilmesi ile do,rudan ilgilidir (Plebani, 2003).
A.B.D.’ de hastalarla ilgili sonuçlar rapor eden klinik ve di,er t bbi
laboratuarlar Klinik Laboratuar Ayile'tirme Düzenlemelerinin (Clinical
Laboratory Improvement Amendsments –CLIA) 'artlar n kar' lamal ve
bunlar belgelendirebilmelidir. Bu zorunlu k l nan 'arta ek olarak, baz devletler
ve birtak m meslek örgütleri bu 'artlar kar' layan veya ötesine geçen 'artlar da
ortaya koymaktad rlar. Meslek örgütleri, NCCLS, Uluslararas Standart Örgütü
(International Organization for Standardization- ISO) ve di,erleri, laboratuar
testleri ve uygulamalar için pek çok k lavuz olu'turmu'tur. Bunlar iyi
laboratuar uygulamalar standard haline gelmi'lerdir. Amerika Birle'ik
Devletleri’nde, hükümet Klinik laboratuar Ayile'tirme Düzenlemeleri (CLIA)
1988 arac l , yla klinik laboratuarlar için kalite standartlar olu'turmu'tur.
Amerikan Patolojistler Birli,i (The College of American Pathologists – CAP),
Laboratuar Akreditasyon Program (LAP) arac l , yla, standartlar kar' layan
laboratuarlar belgelendiren ba, ms z bir birim olarak faliyet göstermektedir
(Lehmann, 1998). CLIA’n n alt nda Laboratuar testleri karma' kl klar na (göre
(yüksek karma' kl k, orta derecede karma' kl k, dalgaland r lm ' testler gibi)
s n fland r lm 't r. Orta derecede veya yüksek derecede karma' k testler yapan
laboratuarlarda kalite kontrol, kalite güvence programlar , yeterlilik testleri
olma zorunlulu,u bulunmakta ve laboratuarlar, personel gerekliliklerini
kar' lamak durumundad rlar. Sa,l k Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon
Ortak Komisyonu (Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations- JCAHO) genel olarak sa,l k i'letmelerinin akreditasyonu ile
ilgilenmektedir. Bununla birlikte bir sa,l k i'letmesi ve/veya örgütünün bir
birimi olarak, laboratuarlar n akreditasyonlar n da gerçekle'tirmektedir. Zaten
JCAHO’ nun bünyesinde CAP’ te yer almaktad r. Konuyla ilgili daha ayr nt l
bilgi, ilgili k s mlarda daha sonra verilecektir.
Dünya’ da t bbi laboratuarlarda akreditasyon kapsam nda üç önemli
birli,in yer ald , görülmektedir. Bunlar Uluslararas Standart Örgütü (ISO),
Amerikan Patolojistler Birli,i (CAP) ve Sa,l k Hizmetleri Örgütlerinde
Akreditasyon Ortak Komisyonu (JCAHO) olarak s ralanabilir. Bu üç
akreditasyon kurumu a'a, da s ras yla ele al nacakt r.
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ULUSLARARASI STANDART ÖRGÜTÜ (ISO) VE AKRED TASYON
Günümüzde evrensel olarak kabul gören meslek kurulu'lar ,
hükümetler, sa,l k yönetimleri ve di,er ilgili taraflar hastalara yüksek kalitede
hizmet verebilmek için standart uygulamalara yönelmenin gere,i üzerinde
hemfikirdirler. Laboratuarlarda bu standardizasyon, gönüllük kapsam nda
de,erlendirilen akreditasyon ile mümkün olabilmektedir. Uluslararas
Standartlar Organizasyonu (ISO) klinik laboratuarlar n akreditasyonu için iki
uluslararas standart yay nlam 't r; ISO/IEC 17025:1999 ve ISO/15189:2003.
Bunlara göre her laboratuar akreditasyon organ ISO/IEC Klavuzu 58’ de
belirtilen 'artlara uymak zorundad r. Uluslararas Laboratuar Akreditasyonu
A'birli,i (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC) dünya
çap nda laboratuar akreditasyon organlar n n kalitesini sa,lamak için kar' l kl
kabul düzenlemesini (MRA) ortaya koymu' ve geli'tirmi'tir (Kawai,2004). ISO
15189 uluslararas standard t bbi laboratuarda kalite yönetimi ve t bbi klinik
laboratuarlar n akreditasyonu için oldukça büyük bir öneme sahiptir (Kenny,
2001).
Bu ISO serileri t bbi laboratuarlar n kalitesi ve etkinli,i için belirli
'artlar içeren uluslararas standartlard r. ISO 15189 serileri t bbi laboratuarla
ilgili meslek gruplar n n belirli ihtiyaçlar n
kar' lamak amac yla
ISO9001:2000’de belirtilen kalite yönetim sistemleri ile ISO/IEC 17025:1999
yeterlilik 'artlar n bir araya getirmektedir (Kuwa, 2003; Kenny, 2001). Klinik
laboratuarlara yönelik ISO serileri aras nda ISO 15189 serisi en uygun olan
seridir. Ayr nt lar bak m ndan ISO 9000 ve ISO 14000 laboratuar hizmetlerine
özgü de,ildir (Wiwanitkit, 1999; Wiwanitkit, 2000). ISO 17025 serisi
laboratuar hizmetine yönelik olsa da klinik laboratuarlar için uygun de,ildir
(Honsa & McIntyre, 2003). ISO 17025 serisindeki 'artlar n baz lar , özellikle
kalibrasyon laboratuarlar n n yeterlili,i ile ilgili olanlar klinik laboratuarlara
tam olarak uygulanamamakla birlikte radyoloji ile ilgili çal 'malar yapan
laboratuarlar için uygundur.
ISO 15189 serilerine ili'kin ba'l ca unsurlar hem hizmet hem de teknik
süreçleri içermektedir. Hizmet süreçlerine ili'kin unsurlar di,er ISO serileriyle
politikalar, kaynak yönetimi, düzeltici önlemler ve önleyici önlemler
aç lar ndan benzerlik ta' maktad r. Di,er yandan, teknik süreçlerle ilgili
unsurlar, t bbi laboratuar kalite ilkeleriyle ilgilidir. T bbi laboratuar döngüsünün
3 a'amas buna dâhildir. Söz konusu ISO serilerinin t bbi laboratuarlar na
uygulanmas n n tamamlanmas için ba'vuru yap lmas halinde kat l mc lar
standart 'artlar kavram n ve uygulanmas n ö,renmelidir ayn zamanda
kat l mc lar standartlar kendi çal 'ma yerlerine uyarlayabilmeli ve laboratuarda
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test yapma sürecinin iyile'tirilmesi için bu standartlar n uygulanmas n
planlayabilmelidir. Kat l mc lar sadece laboratuar süreci üzerinde
odaklanmamal , hastalarla ilgili sonuçlara ve bir bütün olarak t bbi laboratuar
hizmetine de odaklanmal d r. Klinik laboratuar hizmetleri hasta bak m için
temeldir ve bu nedenle bütün hastalar n ve hasta bak m ndan sorumlu klinik
personelin ihtiyaçlar n kar' lamak için eri'ilebilir olmal d r (Kuwa, 2003).
Haeckel and Kindler (1999) kalite yönetim sistemlerini toplam kalite yönetimi
'eklinde geli'tirmeye yönelen yeni bir e,ilimin görülmekte oldu,unu ve bu
e,ilimin toplam kalite yönetimine ek olarak toplumun, mü'terilerin, hastalar n
ve laboratuar n (kamu ve özel) sahiplerinin fayda-maliyet analiziyle (ekonomik)
ve kaliteyle ilgili ç karlar n kollad , n belirtmektedir. Asl nda, bu faaliyetlerin
amac mü'terilere, hekimlere ve hastalar na yüksek kalitede t bbi laboratuar
hizmeti alacaklar na dair birtak m garantiler sa,layan bir güven a,
olu'turmakt r.
Burnett ve Blair (2001)yeni bir uluslararas standard n laboratuarla ilgili
uygulamalar n uyumla't r lmas na yönelik önemli bir ad m oldu,unu ancak
akreditasyon sisteminin standartlar ndan daha önemli oldu,unu ve tefti'
s ras nda bulunan bir uygunsuzlu,a kar' uyumla't r lm ' bir yakla' m n
benimsenmesinin önemli oldu,unu savunmaktad r (Bremond ve Plebani,
2001). T bbi laboratuarlarda kalite yönetimi için ISO 15189 sisteminin
eri'ilebilir olmas , t bbi laboratuarlar n uluslararas düzeyde uyumla't r lmas
aç s ndan önem ta' maktad r (Kuwa, 2003). Sa,l k alan nda, ISO 15189
sisteminin kapsad , 'artlar iyi t bbi laboratuar hizmeti için gerekli olan 'artlarla
kar' la't r lmaktad r (Burnett & Blair, 2001). T bbi laboratuarlar n önerilen ISO
15189 standard na uygun olarak akredite edilmesi hastalar n biyolojik
takiplerinin sa,lanmas
aç s ndan laboratuarlar aras ndaki ili'kileri
geli'tirecektir. Ayr ca, White (2002), ISO 15189 serisinin ISO 9000 ile
kar' la't r ld , nda t bbi laboratuarlar n tüm a'amalar ndaki hatalar etkili bir
'ekilde azaltabilece,ini ileri sürmektedir. Kubono (2004), ISO 15189 serisinin
t bbi laboratuarlarda süreç temelli yönetim sistemlerinin kalitesinin tasar m ve
iyile'tirilmesi için bir çerçeve sa,layaca, n belirtmektedir. Kobono’ya göre,
ISO 15189 testlerin yeterlili,i için genel 'artlar ve de uygulamalara yönelik
belirli 'artlar içermesi bak m ndan, ISO 17025’ e göre klinik laboratuarlarda
daha iyi sonuç vermektedir. Ayr ca ISO 15189’ in t bbi laboratuarlar n
düzenleyici 'artlara uyum sa,lamalar nda, hastalar n (mü'terilerinin) ve di,er
hizmet al c lar n n beklentilerini kar' la'malar nda ve en önemlisi hastalara
yönelik hizmetlerinde iyile'tirilmesinde önemli bir faktör oldu,u ortaya
konulmu'tur (Kubono, 2004).
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AMER KAN PATOLOJ STLER B RL

(CAP) VE AKRED TASYON

Amerikan Patolojistler Birli,i - CAP (College of American
Pathologists) 1946 y l nda kurulu'undan itibaren patolojiye ve t bbi laboratuar
doktorlu,una ili'kin hatalara dikkat çekmektedir ve bu tür hatalar n tespit edilip
azalt lmas için düzenlenen yakla' mlara kaynak sa,lamaktad r. CAP günlük
kalite kontrol (Kalite Güvence Sistemi) ve yeterlilik programlar (testler,
anketler) geli'tirerek, testlerin analitik performans n iyile'tiren dünya çap nda
programlar olu'turmu' ve desteklemektedir. Bu kapsamda standartlar olarak
kullan lmas için çe'itli belgeler ve ay raçlar sunup, klinik laboratuarlar n
akreditasyonu için bir program geli'tirmi'tir (Laboratuar Akreditasyon
Program ). Ayr ca elektronik ortamdaki sa,l k kay tlar için bir terminoloji
sistemi ba'latm ' (SNOMED) ve laboratuar testlerinde ortaya ç kan hatalar n
s kl , n tan mlayan programlar olu'turmu'tur (Q-Probes, Q-Tracks).
(Howanitz, 2005).
Günümüzde, CAP taraf ndan akredite edilen laboratuarlar ço,unlu,u
Amerika’da olmak üzere dünya çap nda 6000 kurumu kapsamaktad r. CAP
taraf ndan gerçekle'tirilen akreditasyonun amac yüksek kalitede rezervasyon
ve hasta bak m için klinik laboratuarlar n iyile'tirilmesidir. Bu çerçevede CAP
akreditasyonu a'a, daki yedi noktaya dayanmaktad r (Tazawa, 2004):
1- Laboratuar hizmetlerinin kalitesinin bütünsel olarak iyile'tirilmesi ve
hatalardan kaç n lmaya özen gösterilmesi amac yla bir laboratuar yönetim ve
kalite teknikleri program kurulmas ,
2- CAP anketi temelinde, nesnel bir biçimde, hatalardan kaç n lmaya
özen gösterilmesi ve bunun geli'tirilmesi,
3- Güvenlik ve sa,l k yönetiminde mükemmellik,
4- Laboratuar hizmetlerinin performans n n, personel ve yeterlilik
yönetimi taraf ndan ihtiyatla ele al nmas ,
5- Uygun bilgilerin hekimlere verilmesi ve hasta bak m kalitesinin
hekimlerle yak n temasa geçilerek iyile'tirilmesi,
6- Yukar da bahsedilen kriterin uygulanmas yla i'letim giderlerinin ve
personel giderlerinin azalt lmas i
7- Laboratuarla ilgili hatalar n azalt lmas .
CAP hasta güvenli,i ve laboratuar hizmetlerinin kalitesinin artt r lmas
konusunda uzun süreli bir taahhütte bulunmu'tur. 1989’da CAP geleneksel
laboratuar analitik kalite güvencesinin ötesine geçilmesi amac yla Q-sonda (QProbes) program n ba'latm 't r. Q-sonda program kurumlar aras bir kalite
iyile'tirme program d r. Program n amac laboratuar performans n etkileyen
faktörlerin de,erlendirilmesi ve test döneminin tamam için kalite
göstergelerinin kar' la't r lmas d r (Schifman vd., 1996). Hakemli dergilerde
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yay nlanan Q-sonda çal 'mas say s 100’den fazlad r ve her y l yakla' k 1600
kurum Q-sonda program na kat lmaktad r (Zarbo vd., 2002) Q-sonda program
kat l mc organizasyonlara kendi performanslar na ili'kin raporlar sunmakta ve
ilk çeyrekte yer alan en iyi performanslar etkileyen faktörlerin ve en iyi
uygulamalar n tan mlanmas na olanak sa,lamaktad r. Q-sonda çal 'malar ,
kat l mc organizasyonlar n veri sundu,u ayn zamanda kendi performanslar
hakk nda ve kendi performanslar n n di,erleri ile kar' la't r lmas hakk nda
bilgi ald ,
bölümler aras
çal 'malard r.
Böylelikle, kat l mc
organizasyonlar n bireysel faydalar n n yan s ra laboratuar uygulamas da en iyi
uygulamalar n tespit edilip yayg nla't r lmas ndan fayda sa,lamaktad r.
CAP yak n zamanda, Q-sonda program temeline dayanan ve
performanslar n uzun süreli takibini sa,layan bir program olan Q-izleme (QTrack) program n geli'tirmi'tir.32. Q-izleme program gönüllü bir programd r.
Kat l mc organizasyonlar bir y l süresince bir ya da birkaç göstergeye ili'kin
ayl k veriler sunmakta ve alt hafta içinde kendi performanslar na ili'kin bilgi
almaktad r. Bu programa büyüklük, co,rafik da, l m ve ara't rma (Üniversite
hastaneleri gibi) bak m ndan farkl l klar gösteren geni' bir yelpazede yer alan
hastaneler ve hastane laboratuarlar kat lm 't r. Son aç klanan Q-sonda
programlar raporu çal ' lan 6 göstergeden 4’ünde (bilek band tespiti, numune
kabul edilebilirli,i, kan kayb gibi) ilerleme sa,land , n belirtmektedir.
Programa birbirini takip eden iki y l süresince kat lan hastanelerde ve
laboratuarlarda gerçekle'en iyile'me sadece bir y l kat lanlardan daha fazla
olmu'tur.
SA LIK H ZMETLER ÖRGÜTLER NDE AKRED TASYON ORTAK
KOM SYONU (JCAHO) VE AKRED TASYON
Ortak Komisyon sa,l k standartlar yla ilgili olarak ulusal düzeyde
faaliyet gösteren bir akreditasyon kurumudur. 1951’de kurulmu' olan
Komisyon kar amac gütmeyen bir özel sektör birimi olarak kamu alan nda
sa,l k hizmetlerinin güvenli,i ve kalitesini gözetmekle yükümlüdür.
Komisyona kat lan üye kurumlar aras nda Amerikan Patalojistler Birli,i,
Amerikan T p Birli,i, Amerikan Hastaneler Birli,i, Amerikan Hekimler Birli,i
ve Amerikan Di' Hekimleri Birli,i bulunmaktad r. Bu kurumlar n yan s ra
Komisyonun 29 üyelik kurulunda hasta bak m kurulu'lar yla t p eti,i ve sa,l k
sigortas gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar da temsil edilmektedir.
Ortak Komisyon ABD’de yakla' k 17.000 sa,l k kurulu'unu ve 4.600
hastaneyi akredite etmi'tir. Ülkedeki hastanelerin önemli bir bölümünün
akredite edilmesinin yan s ra Ortak Komisyonun akreditasyon programlar
evde bak m sa,layan ajanslar n hizmetlerini, hizmetleri ilkyard mdan ayakta
tedaviye kadar de,i'en gezici sa,l k merkezlerini ve ofislerini, bak mevlerini
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klinik laboratuarlar ve di,er bak m kurumlar n da akredite etmektedir. Ortak
Komisyon uluslararas alanda da faaliyet göstermekte olup hasta güvenli,ine
dikkati çekme konusunda ba'ka ülkelerde de etkinlik göstermektedir.
1980’li y llar n sonunda Ortak Komisyon akreditasyon sürecinin ba'tan
a'a, ya gözden geçirilmesine yönelik çal 'malara ba'lam 't r. 1994 y l nda
ortaya konan yeni standartlar çerçevesi sa,l k hizmetlerindeki “risk noktalar ”
üzerinde yo,unla'arak Ortak Komisyonun hasta güvenli,ine ili'kin rolünü
güçlendirmi'tir. Ortak Komisyon, sa,l k bak m nda yap lan hatalar n ve bak m
s ras nda kar' la' lan aksiliklerin belirlenmesine, gelecekte kar' la' labilecek
aksiliklerin giderilmesi için baz kurumlarla i'birli,ine gidilmesine ve edinilen
deneyimin di,er akreditasyon kurumlar yla payla' lmas na yönelik olarak 1996
y l nda Gözetim Gerektiren Durum Program n (Sentinel Event Program)
yürürlü,e koymu'tur. Ortak Komisyon gözetim gerektiren herhangi bir
durumun ya bu durumu ya'ayanlarca rapor edilmesi veya bas n yay n
organlar nda yay nlanmas suretiyle derinlemesine bir kök-neden analizini
gerekli k lmaktad r. Ortak Komisyon raporlanabilir bir gözetim gerektiren
durumu, hastan n mevcut sa,l k ko'ullar ndan kaynaklanmayan beklenmedik
bir ölüm veya majör ve sürekli bir i'lev kayb olarak tan mlamaktad r. Tan m
ayn zamanda cerrahi olarak yanl ' yere müdahale, transfüzyon reaksiyonlar ,
çocuk kaç r lmas ve yatakl hastaya tecavüz gibi di,er baz di,er ciddi
durumlar da kapsar. Bu tarz durumlar n raporlanmas na yönelik iç süreçlerin
olu'turulmas , tüm kök neden analizlerin sa,l kl bir biçimde yap lmas ve söz
konusu analizlerin sonuçlar do,rultusunda organizasyon sisteminde gerekli
de,i'ikliklerin yap lmas için, Ortak Komisyon standartlar bugün di,er ilgili
kurumlar n da asgari mü'terek olarak bu tan mda birle'mesini gerektirmektedir.
Mevcut politika ayn zamanda gözetim gerektiren durumlar n ve ilgili kökneden analizlerinin de gönüllü olarak Ortak Komisyona rapor edilmesini
gerektirmektedir.
Ortak Komisyonun Ulusal Hasta Güvenli,i Hedefleri hasta güvenli,i
alan ndaki spesifik ilerlemeleri te'vik etmeyi amaçlamaktad r. Hedefler sa,l k
bak m ndaki sorunlu alanlar vurgulaman n yan s ra, bu sorunlar n sebeplerini
tan mlayarak çözümlere ula'may da içerir. Bu güçlü sistemin tan nmas güvenli
ve yüksek kaliteli sa,l k bak m na ba,l olup, hedefler mümkün ölçüde sistemin
tamam na ili'kindir. Ortak Komisyon 2006’ya yönelik Ulusal Hasta Güvenli,i
Hedeflerini 2005 y l Temmuz ay nda aç klam 't r. Uzman bir ekip taraf ndan
belirlenmi' olan bu hedefler alt temel alana yöneliktir:
1- Hasta kimli,inin kesinli,inin sa,lanmas ,
2- Bak m sa,lay c lar aras ndaki ileti'imin güçlendirilip, geli'tirilmesi,
3- Alaç kullan m nda güvenlik tedbirlerinin geli'tirilmesi,
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4- Sa,l k bak m ndaki hatalardan kaynaklanan enfeksiyonlar n risk
düzeyini azaltmak,
5- Her bir bak m biçimine kar' l k gelecek ilaçlar n s n fland r lmas ,
6- Hastan n dü'mesinden kaynaklanabilecek zararlardan korunmas .
Ortak
Komisyonun
standartlar nda
oldu,u
gibi
akredite
organizasyonlar n Ulusal Hasta Güvenli,i hedeflerinin spesifik gereklilikleriyle
sürekli uyum içinde olup olmad klar kontrol edilir. Her ne kadar bu
gereklilikler Ortak Komisyonun standartlar ndan genellikle daha geni' kapsaml
ise de organizasyonlar hedeflere ula'mada alternatif yakla' mlar geli'tirebilirler
ve bu yakla' mlara ili'kin olarak Ortak Komisyondan görü' veya onay
isteyebilirler. Ortak Komisyon her bir hedefin gerekliliklerinin yerine
getirilmesinde de yol gösterici bir role sahip olmaktad r.
SONUÇ
ISO 'u an için en güncel akreditasyon sistemine sahip görünmektedir.
Olu'turmu' oldu,u son standartta ISO 15189 CAP ve JCAHO’ nun
k lavuzlar ndan yararlanm ' ve bunlar daha ileri düzeye ta' m 't r.
Laboratuarlar gönüllülük esas na dayanan akreditasyon sistemlerinin
olu'turulmas nda, ISO, CAP veya JCAHO’ dan yard m alabilirler. Elbette
bunlar n belirli maddi kar' l klar bulunmaktad r. CAP ve JCAHO’ nun A.B.D.’
den gelme ve tetkik yapma maliyetleri yüksektir. ISO 15189 akreditasyonu ise
sadece akreditasyon kurumlar taraf ndan yap lmaktad r. Ülkemizde bu
akreditasyonu yapabilecek olan Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
henüz ISO 15189 hizmeti vermemektedir. Bununla birlikte ISO 17025
akreditasyonunu halen yapt , için, bu hizmeti de (ISO 15189) en k sa süreçte
verebilecek düzeye geleceklerdir. TURKAK’ n akreditasyon maliyeti, CAP ve
JCAHO akreditasyonuna göre çok dü'ük olacakt r. Astenildi,inde ISO 15189
akreditasyonu di,er ülkelerin akreditasyon örgütlerinden de al nabilir. Bununla
birlikte aralar nda centilmenlik anla'mas da bulunmaktad r. Henüz 'u an
ülkemizde TÜRKAK’ n bu hizmeti vermemesinden dolay , Astanbul’ da yer
alan bir özel hastane laboratuar Alman akreditasyon kurumundan alm 't r. Yine
bahsi geçen hastane JCAHO’ dan da akredite olmu'tur. Di,er bir ifade ile
akreditasyonun s n r bulunmamaktad r. Önemli olan akreditasyon de,il,
akreditasyon 'artlar n yerine getirmektir.
Laboratuarlardaki ba'ar l kalite geli'tirme faaliyetleri; raporlar , bak m
kalitesinin geli'imine ili'kin göstergeleri ve hatalar n azalt lmas n , hasta
güvenli,inin iyile'tirilmesini ve bak m kalitesinin artt r lmas n görev edinen
sürekli organizasyonlar n kurulmas n te'vik etmekle mümkün olabilir. Bak m
kalitesi sa,l k alan ndakilerin davran 'lar n n de,i'tirilmesi ile iyile'tirilebilir.
Davran ' de,i'ikli,ini gerçekle'tirmek için e,itim, geribildirim, kat l m, idari
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kurallar, mali te'vikler ve mali cezalar gibi birtak m yöntemler kullan labilir. E'
görevleri yapanlar n performanslar n kar' la't ran (gerçekçi performans
kriterleri ile) ve risk ayarl sonuçlar veren performans raporlar laboratuar
kalitesinin iyile'tirilmesinde faydal olabilir.
Laboratuarlarda kalite sisteminin olu'turulmas , t bbi hatalar n
azalt lmas nda önemli bir rol oynayacakt r. Günümüzde akreditasyon
kurumlar n n kendi bünyelerinde, Hasta Güvenli,i Ara't rma Merkezlerini
kurmalar bunun en güzel örne,idir. Laboratuarlarda akreditasyon 'artlar n n
yerine getirilmesi, laboratuarlarda çal 'an tüm personelin güvenli,ini de olumlu
yönde etkileyecektir. Di,er bir ifade ile akreditasyon sadece hasta güvenli,inde
de,il ayn zamanda çal 'anlar nda güvenli,inde önemli bir rol oynayacakt r.
Önemli olan akreditasyon belgesinin al nmas de,il, bunu almay göze
alabilecek ekiplerin olu'turulmas ve kurum kültüründe ö,renen örgüt yap s na
geçilmesidir.
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