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Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire
Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme
laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Projesi” yürütülmektedir.
İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik
yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının
standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim,
teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;
•

Akılcı Test İstem Prosedürü,

•

Konsültasyon İstem Prosedürü,

•

Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,

•

Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,

•

Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmanizasyonu,

•

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,

•

Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi” çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.

•

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı Laboratuvar Kullanımı Sunumu,

Yukarıda belirtilen prosedürlerin sağlık kurumlarında uygulanması, yazılımsal geliştirmelerin
tamamlanması ve sağlık kurumları yönetici ve hekimlerinin bilgilendirilmesi amacıyla İl Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde 9 Ekim tarihli yazıya istinaden 23-25-26 Ekim tarihlerinde başkanlık bazlı
toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar ile amaçlanan ;
•
•
•
•
•

Hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak
Test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak
Tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek
Gereksiz test istemini önlemek
Klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak
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AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI PROSEDÜRLERİ
Tıbbi Laboratuvar uzmanları, Sağlık kurumları sistemlerinden HBYS ve LBYS firma yetkilileri,
kurumların bilgi işlemden sorumlu yöneticileri ve bilgi işlem personellerinin katılımı ile başkanlık bazlı altı
oturum ile grup toplantıları yapılarak yaklaşık 150 kişinin katılımı sağlanmıştır. Bu toplantılarda akılcı
laboratuvar kullanımı projesi ile ilgili yazılım tarafında yapılabilecek geliştirmeler üzerine
değerlendirilmeler yapılmış, personellerin izleyeceği yol haritası belirlenmiş ve kapsam dahilinde
prosedürlerin eksikliği üzerine tamamlayıcı etkenler konuşulmuştur.
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında ele alınan konu başlıkları ve detayları aşağıda
sıralanmıştır.
1. AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ
Amaç : Kapsam Prosedürün amacı, sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını
sağlamak ve test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz
istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenlemektir.
Kapsam: Sağlık hizmet sunucularındaki acil ve yoğun bakım üniteleri dışındaki birimlerden
istenen test istemlerini kapsar.
Tanımlar:
Test İstemi Uyarı Sistemi: Belirlenen süreler içerisinde klinisyen tarafından
yapılabilecek gereksiz test istemini azaltmak amaçlı kullanılan uyarı sistemidir.
Test İstem Periyodu Listesi: Hastadan bir testin istenmesinden sonra aynı testin yeniden
istenebilmesi için önerilen süreyi tanımlayan, Bakanlıkça oluşturulmuş listedir.
Akılcı Test İstemi Aşamaları: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) veya hasta test istemi
hizmetini ve sonuçlarını hekime sunmakla yükümlü bilgi yönetim sistemi kapsamındaki test isteme
sayfası, her test için bir hastaya ait geçmiş en az son iki test sonucunu klinisyenin tek bir tıklama ile
görebilmesine olanak verecek biçimde düzenlenir. Klinisyenin bir test için, ek-1'de yer alan “Tıbbi
Biyokimya
Grubu
Akılcı
Test
İstemi
Listesi”ndekiBakanlıkçabelirlenmiştestistemperiyodundandahakısasüredebirtestiistemesi
durumunda,
ekrana “Test istem periyodu uyarısı! İstediğiniz testin … tarihinde ….. sonucu mevcuttur. İstem’e devam
etmek istediğinizden emin misiniz?-Evet/Hayır” uyarısı gelir. Klinisyen, “Evet”i seçtiğinde test istemi
gerçekleşir, “Hayır”ı seçtiğinde ise test istemi gerçekleşmez. Ek-2’de yer alan “Tıbbi Mikrobiyoloji Grubu
Akılcı Test İstemi Listesi”ndeki testler için Bakanlıkça, “koşul” başlığı altında, test isteminin hangi
durumlarda yapılmasının gerekli olduğu açıklanmış ve test istem periyotları belirlenmiştir. SBYS’de veya
hasta test istemi hizmetini ve sonuçlarını hekime sunmakla yükümlü bilgi yönetim sisteminde test istem
koşullarına ve periyotlarına göre ilgili testlerin istemleri yapılır. Test istem ekranında “Eminmisiniz?”
uyarısına rağmen yapılmış test istemi olması halinde (örneğin: Estradiol testi için 0-12 gün içerisinde
istem yapılması) sağlık hizmet sunucuları tarafından hekim bazında istatistiki kayıt tutulur. İlgili kayıtlar
gerektiği durumlarda Bakanlığa tablolama programları tarafından işlenebilir formatta bir elektronik dosya
olarak tıbbi laboratuvar birim sorumlusu tarafından bildirilir.
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Ek-1. Tıbbi Biyokimya Grubu Akılcı Test İstemi Listesi
No

SUT
Kodu

1
2
3
4
5
6
7

901.940
902.210
900.900
900.901
901.750
901.730
901.770

8

901.780

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

904.120
900.950
905.260
905.280
900.590
901.160
901.280
901.580
902.110
902.410
903.210
903.470
903.480
904.030
903.930
903.990
901.020
901.220
900.250
900.810
907.620
907.621
907.630
907.631
907.640
907.641
903.890

Testin
Adı
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar mikroskobisi
İdrar tetkiki (Tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası
ve mikroskopisi)
Ürik asid
Çinko
Protein C
Protein S
Bakır
Estradiol
FSH
HDL kolesterol
Kolesterol
Lüteinleştiren hormon (LH)
Prolaktin
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Total testesteron
Trigliserid
Demir
Ferritin
Alfa- feto protein (AFP)
CA-125
IgA (Nefelometrik )
IgA (Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik )
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
Total IgE

Test İstem Süresi
(Gün)
1
1
2
2
2
2
2
2
3
7
7
7
7
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

900.820
900.830
903.330
900.230
900.740
903.250
902.030
902.980
903.180
903.220
903.380
903.381
901.680
903.540
902.340
901.460
900.130
904.150
902.290
901.240
902.280

CA-15-3
CA-19-9
Renin
Aldosteron
Büyüme Hormonu
Protein elektroforezi (Serum ve vücut sıvıları)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Parathormon (PTH)
Progesteron
Prostat spesifik antijen (PSA)
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Homosistein
Serum ACE düzeyi
Lipoprotein (a)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
LDL kolesterol
Folat
LDH izoenzimleri (Elektroforez)

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
42
60
90
365
365
365
365
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Ek-2. Tıbbi Mikrobiyoloji Grubu Akılcı Test İstemi Listesi
No

SUT Kodu

Testin Adı

Koşul
•

1

906.620

Anti-HBs

•

2

906.560

Anti-HBc
Total

Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz? - Evet/Hayır”
Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz? - Evet/Hayır”

906.580

Anti-HBc
IgM

-

907.420

HBeAg

-

906.600

Anti-HBe

-

3

4

5

Test İstem
Süresi
(Gün/)

Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.

Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.
Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.
Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.
Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.
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•

6

7

906.510

Anti-HAV
IgG/Total

906.530

Anti-HAV
IgM

907.240

Anti-HDV

-

•

8

Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz?Evet/Hayır”

HBs Ag/Antİ HBcIgM/Anti HBc IgG (veya
Anti HBc Total) testlerinin tamamı negatif ise
test istem uyarısıçıkar.

Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.

Aynı
gün
içinde
test
tekrar
edilmez.
Aynı
gün
içinde
test
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•

906.640

Anti-HCV

Test istem uyarısı: “Test istem periyodu
uyarısı! HDV enfeksiyonu için hastada
HBV
enfeksiyonu
ön
koşuldur.
Hastanızda HBV enfeksiyonu göstergesi
negatiftir. Emin misiniz?-Evet/Hayır.”
-

9
•

10

907.560/90
7.520

Anti-HSV
/Anti- HSV
Total

•

11

906.910

AntiToxoplasma IgG
•

Yenidoğandailk3haftadayapılanistemleriçintes
t istem uyarısıçıkar.

➢

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında kullanılmaz. Emin misiniz?Evet/Hayır.”
Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında yenidoğan kan numunesinde ilk 3
hafta
içinde
çalışılır.Eminmisiniz?
Evet/Hayır.”

•

12

906.930

AntiToxoplasma IgM

Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz?Evet/Hayır”
Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz? - Evet/Hayır”

tekrar
edilmez.

Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.
Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.

Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.

Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.
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•

13

14

908.070

906.360

AntiToxoplasma IgG
avidite

Anti-CMV IgG

•

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Toxoplasma IgG/IgM
birlikte
pozitifliği
yoksa
çalışılmaz.
Konjenital
enfeksiyon
tanısında
da
kullanılmaz. Emin misiniz? - Evet/Hayır.”

Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testintekrarlanması
gerekliliği belirtilmemişse, immün yeterli
bireyde bu testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.

Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.
Aynı gün
içinde test
tekrar
edilmez.
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İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz? - Evet/Hayır”

15

906.370

Anti-CMV
IgM*

907.220

Anti-CMV
IgG avidite

16

17

906.820

•

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem aralığı uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında kullanılmaz. Emin misiniz?Evet/Hayır.”

•

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında yenidoğan kan numunesinde ilk 3
hafta içinde çalışılır. Emin misiniz?Evet/Hayır.”

Aynı gün içinde
test tekrar
edilmez.

•

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! CMV IgG/IgM
birlikte
pozitifliği
yoksa
çalışılmaz.
Konjenital
enfeksiyon
tanısında
da
kullanılmaz. Emin misiniz?-Evet/Hayır.”

Aynı gün içinde
test tekrar
edilmez.

•

Yetişkinler için test istem uyarısı: “Test istem
periyodu uyarısı! Test pozitif ise ve bir önceki
sonuçta
laboratuvar
tarafından
testin
tekrarlanması gerekliliği belirtilmemişse,
immün
yeterli
bireyde
bu
testin
tekrarlanmasına
gerek
yoktur.
İmmünsüprese/Organ
transplantasyonu
hastaları için ise test tekrarlanabilir. Emin
misiniz? - Evet/Hayır”

Anti-Rubella
IgG

•

•

906.840
18

Anti-Rubella
IgM

19

Anti-Rubella
IgG avidite

•

908.000

Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem aralığı uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında kullanılmaz. Emin misiniz?Evet/Hayır.”
Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Konjenital enfeksiyon
tanısında yenidoğan kan numunesinde ilk 3
hafta içinde çalışılır. Emin misiniz?Evet/Hayır.”
Yenidoğanlar için test istem uyarısı: “Test
istem periyodu uyarısı! Rubella IgG/IgM
birlikte
pozitifliği
yoksa
çalışılmaz.
Konjenital
enfeksiyon
tanısında
da
kullanılmaz. Emin misiniz? - Evet/Hayır.”

10

Aynı gün içinde
test tekrar
edilmez.

Aynı gün içinde
test tekrar
edilmez

Aynı gün içinde
test tekrar
edilmez
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3. KONSÜLTASYON İSTEMİ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ

Akılcı laboratuvar kullanımı konsültasyon istemi prosedürü ile konsültasyon iş ve işlemlerinin basamaklarını
belirlemektir.
2.

KAPSAM

İlgili prosedür, sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren tüm klinisyen ve tıbbi laboratuvar uzmanlarını kapsar.
3. TANIMLAR
3.1. Tıbbi Laboratuvar Uzmanı: Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi laboratuvar uzmanı olmuş ve Tıbbi

Laboratuvar Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları olan laboratuvar uzmanıdır. Her bir tıbbi
laboratuvar uzmanı sorumlu olduğu test grubu/çalışma alanında konsültasyon isteyebilir veya konsültasyona yanıt
verebilir.
3.2. Alt birim: Tıbbi laboratuvarlar ve doku tipleme laboratuvarları bünyesinde oluşturulmuş çalışma birimlerini (rutin
biyokimya, acil biyokimya, bakteriyoloji, viroloji vb ) tanımlar.
3.3. Alt Birim Sorumlusu: Sağlık tesisi bünyesinde hizmet veren tıbbi laboratuvarların var ise alt birimlerden, yok ise
ilgili laboratuvar uzmanlığı dalından sorumlu uzmandır.
3.4. Tıbbi Laboratuvar Birim Sorumlusu: Her bir uzmanlık dalı için ruhsatta yer alan tıbbi laboratuvar uzmanıdır.
4.

UYGULAMA

4.1. KONSÜLTASYON
4.1.1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinde

tanımlanmış “konsültasyon bölümü” üzerinden konsültasyon istenir.
4.1.2. Konsültasyon bölümü menüsüne tıbbi laboratuvar sekmesi eklenir ve bu sekmenin altında “tıbbi
laboratuvarlar dallarına” (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve doku tipleme laboratuvarı) ait
ayrı sekmeler oluşturulur.
4.1.3. Her bir kurum tarafından tıbbi laboratuvarların varsa “alt birimleri” ve “alt birim sorumluları”
belirlenir. Kurum tarafından tanımlanmış alt birim sorumlusu sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir ve
ayrıca konsültasyon yapılacak olan “tıbbi laboratuvar uzmanı” seçilir.
4.1.4. Konsültasyon istemi “klinisyen-tıbbi laboratuvar uzmanı”, “tıbbi laboratuvar uzmanı-klinisyen”,
“tıbbi laboratuvar uzmanı-tıbbi laboratuvar uzmanı” arasında olmak üzere üç yönlü gerçekleştirilir.
4.1.5. Tıbbi patoloji laboratuvarlarında konsültasyon tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya, doku tipleme
laboratuvarlarından farklı olarak tıbbi patolojide bölüm içi ve bölümler arası patologlar tarafından numune
raporlanmadan veya raporlandıktan sonra yapılan uygulamadır. Bu nedenle HBYS-LBYS’ de söz konusu olan
konsültasyon tıbbi patoloji laboratuvarı için bir klinik-tıbbi patoloji buluşma noktasıdır. Burada “klinisyentıbbi patoloji uzmanı” arasında bilgi alışverişi yapılır ve raporlama ile ilgili talep karşılanır.
Aşağıda tıbbi laboratuvar dallarına göre konsültasyon istemine ait bilgiler yer almaktadır;
4.2. KONSÜLTASYON İSTEMİ
4.2.1. Klinisyen-Tıbbi Laboratuvar Uzmanı Arasında Konsültasyon:
• İstem: Klinisyen, gerekli gördüğü durumlarda konsültasyon isteğini ilgili menüden tıbbi laboratuvar bölümü,

birimi ve tıbbi laboratuvar uzmanına yapar. Yapılan konsültasyon istemi aynı zamanda alt birim sorumlularının
ekranında da görülür. Konsültasyon istemi, istem gönderilen tıbbi laboratuvar uzmanının bilgisayar ekranında sesli
ve/veya görsel uyarı (pop-up vb.) şeklinde olur veya ilgili sağlık tesisinde mevcut diğer uyarı yöntemleri kullanılır.
• Süre: Konsültasyon kabul süresi en geç 48 saattir. Konsültasyon cevap süresi ise en geç 72 saattir.
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Cevap: Tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından konsültasyon istemine cevap verilir. Gerekli görüldüğü durumlarda
tıbbi laboratuvar uzmanı ilgili klinisyenden hastaya ait ek bilgi, test ve numune ister. Bu durum klinisyenin bilgisayar
ekranında sesli ve/veya görsel uyarı (pop-up vb.) şeklinde görülür veya ilgili sağlık tesisince mevcut uyarı yöntemleri
kullanılarak klinisyene bilgi verilir. Kabul süresi en geç 48 saattir. Konsültasyon cevap süresi ise en geç 72 saattir.
• Sorumluluk: Konsültasyon istemine cevap verme sorumluluğu, ilgili tıbbi laboratuvarın tıbbi laboratuvar birim
sorumlusu ve konsültasyon istenen tıbbi laboratuvar uzmanına aittir.
•

4.2.2.

Tıbbi Laboratuvar Uzmanı-Klinisyen Arasında Konsültasyon:

•

İstem: Tıbbi laboratuvar uzmanı, hastayı muayene eden klinisyenden konsültasyon ister.

•

Süre: Konsültasyonun klinisyen tarafından kabul süresi en geç 48 saattir. Konsültasyon cevap süresi ise en geç 72

saattir.
•

Cevap: Klinisyen tarafından konsültasyon istemine cevap verilir. Konsültasyon istemi, direk ilgili klinisyenin

bilgisayar ekranında sesli ve/veya görsel uyarı (pop-up vb.) şeklinde görülür veya ilgili sağlık tesisince mevcut uyarı
yöntemleri kullanılarak klinisyene bilgi verilir.
•

Sorumluluk: Konsültasyon istemine cevap verme sorumluluğu ilgili klinik sorumlusu ve konsültasyon istenen

klinisyene aittir.
4.2.3. Tıbbi Laboratuvar Uzmanı-Tıbbi Laboratuvar Uzmanı Arasında Konsültasyon
•

İstem: Tıbbi laboratuvar uzmanı, gerekli gördüğü durumlarda farklı daldaki tıbbi laboratuvar uzmanından (tıbbi

biyokimya uzmanı-tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı-tıbbi biyokimya uzmanı arasında gibi)
konsültasyon ister. Konsültasyon direk ilgili tıbbi laboratuvar uzmanının bilgisayar ekranında sesli ve/veya görsel
uyarı (pop-up vb.) şeklinde görülür veya ilgili sağlık tesisince mevcut uyarı yöntemleri kullanılarak tıbbi laboratuvar
uzmanına bilgi verilir.
•

Süre: Konsültasyonunun kabul süresi en geç 48 saattir. Konsültasyon cevap süresi ise en fazla 72 saattir.

•

Cevap: Tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından konsültasyon istemine cevap verilir. Konsültasyon cevabı, ilgili

laboratuvar uzmanının ekranında sesli ve/veya görsel uyarı (pop-up vb.) şeklinde görülür veya ilgili sağlık tesisince
mevcut uyarı yöntemleri kullanılarak tıbbi laboratuvar uzmanına bilgi verilir
•

Sorumluluk: Konsültasyon istemine cevap verme sorumluluğu ilgili tıbbi laboratuvarın tıbbi laboratuvar birim

sorumlusuna ve konsültasyon istenen tıbbi laboratuvar uzmanına aittir.
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4.ONAY DESTEK SİSTEMİ

1.

Kapsam

Bu çalışma, tıbbi laboratuvar sonuçlarının onayı için kullanılan Onay Destek Sistemleri (ODS)
algoritmalarının tasarımı, geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve validasyonu için öneriler içermektedir.
ODS'nin paydaşları, tıbbi laboratuvarlar, bilgi işlem firmaları ve cihaz üreticileridir.

2.

Gerekçe

3.

Algoritmaların Tasarımı

Test panellerinin genişlemesi, tıbbi laboratuvarlara gelen numune sayısının artması, kalite beklentisinin
yükselmesi, hasta güvenliğinin sağlanması ve daha kısa sonuç sürelerinin hedeflenmesi gibi birçok nedenle tıbbi
laboratuvarların iş yükü her geçen gün artmaktadır. Bu iş yükü artışı tıbbi laboratuvar uzmanlarının mesai saatlerinin
önemli bir kısmının rapor onayına ayırmasını gerekli kılmaktadır. Bilgi ve otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler
sayesinde bu sistemlerin kullanımı ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Bu sistemler, özellikle görece daha az
karmaşık olan test sonuçlarının hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi yoluyla tıbbi laboratuvar uzmanlarına akılcı
laboratuvar kullanımına, daha karmaşık vakalara, klinikler ile daha güçlü iletişim kurmaya, konsültasyona ve diğer
asli görevlerine daha fazla zaman ayırabilme imkânı sağlayacaktır. Bu sayede hasta sonuçlarının yüksek kalite
güvencesi ile daha hızlı rapor edilmesi mümkün hale gelmektedir. Ayrıca, zaman içinde tıbbi laboratuvar uzmanları
tarafından belirlenmiş kuralların genişletilmesi, böylece onay destek sistemlerinin etkinliğinin arttırılması da
mümkün olmaktadır.

ODS, tıbbi laboratuvarlar tarafından test sonuçlarının manuel olarak onaylanmasında kullanılan
algoritmalara benzer ya da daha gelişmiş algoritmalar ile sonuçların değerlendirilmesini sağlayan
yazılımlardır. Bu yazılımlar HBYS, LBYS ve/veya cihazlardan elde edilen veriler ile birlikte çalışabilir.
ODS algoritmaları ile birçok preanalitik, analitik ve postanalitik verilerin bir araya getirilerek
çeşitli algoritmalar ile mümkün olan en etkin kontrol mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir.
ODS birbirini takip eden kurallar zincirinden oluşmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Onay destek sistem çoklu kural genel algoritması.

4.

Bilgi Kaynakları
ODS'de, tıbbi laboratuvar uzmanının kararı ile değerlendirme amaçlı kullanılabilecek ve hastane/laboratuvar bilgi
yönetim sisteminden elde edilebilecek çeşitli bilgiler preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler kapsamında aşağıda
verilmiştir.
4.1.
Süreçler
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Preanalitik Bilgiler
• Hasta Bilgileri
o Yaş*
o Cinsiyet*
o Tanı
o İlgili klinik
o İlaç kullanım bilgisi
o Biyolojik faktörler (Örnek: Gebelik)
o Ayaktan hasta / yatan hasta bilgisi
• Numune Bilgileri
o Numune alım zamanı* (Tarih ve saat)
Analitik Bilgiler
• Numune Bilgileri
o Numune tipi*
o Numune bütünlük değerlendirmeleri
▪ Serum indeksleri: Hemoliz, Lipemi, İkter**
▪ Pıhtı, jel oluşumu
•

•

•

•

Cihaz Bilgileri
o
o
o
o
Sonuç Bilgileri
o
o
o

Kalibrasyon durumu*
Kalite kontrol durumu*
oCihaz uyarı işaretleri (Flag)*
Metoda özgü interferans bilgileri
Sonuç, sonuç birimi*
Test uyarı işaretleri*
Değerlendirme kriterleri*
▪ Analitik ölçüm limitleri

Post-analitik Bilgiler
Sonuç Bilgileri
o Delta Check değerlendirmeleri**
o İlişkili testler, aynı ya da farklı numune**
o Referans aralıkları, klinik karar düzeyi veya belirlenmiş onay aralıkları
o Kritik değerler
Hesaplamalı testler**
*Yazılım tarafından desteklenmesi gerekli zorunlu kriterler.
**Gerekli ve mümkün görülen durumlarda kullanılır.
Algoritma kapsamında yukarıda belirtilen kriterler tıbbi laboratuvar uzmanınca gerekli görüldüğü durumlarda (güncel
ve kanıta dayalı olmak kaydıyla) tıbbi laboratuvar uzmanının onayı ve kararı ile azaltılıp arttırılabilir.
7.2.Algoritma Tabanlı Kararlar
ODS algoritmalarının test ile ilişkili yukarıda belirtilen verileri kullanması beklenmektedir. Algoritmalar bu verileri
değerlendirdikten sonra test sonucunun onaylanmasını sağlayabileceği gibi test tekrarı, dilüsyonlu çalışma, refleks test
önerisi, sonucun manuel olarak değerlendirilmesi, ilave yorum eklenmesi gibi diğer önerilerde de bulunabilir.
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Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Test sonucu onay sistemine geldiğinde sonucun referans aralıkları, rapor edilebilir aralıklar, kritik değerler, tıbbi karar
düzeyleri gibi çeşitli aralıklar içinde değerlendirilmesi beklenmektedir. Ayrıca hastaya ait aynı ya da farklı numunede
çalışılan ilişkili testlerle de sonuçların kıyaslanabilmesi gerekebilir.
Tekrar Edilmiş Analizler
ODS algoritması bir numunenin tekrar çalışılmasını önerdiyse, programın bu numunede tekrar sonrası elde edilmiş
sonuç ile birlikte ilk sonucu da değerlendirebilmesi gerekmektedir.
Sonucun Uzman Tarafından Gözden Geçirilmesi
ODS, kabul edilen kriterlere uyulmaması durumunda sonucun tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından manuel onayı için
uyarı verir.
Delta Check
Aynı hastaya ait ardışık sonuçlar arasındaki değişimin değerlendirilmesi anlamına gelen "Delta Check" uygulaması
ODS için tıbbi laboratuvar uzmanının gerekli gördüğü durumlarda kullanılabilir. Tıbbi laboratuvarın "Delta Check"
kullanılacak her test için kabul edilebilir değişim oranını ve zaman aralığını belirlemesi gerekmektedir. Kabul
edilebilir değişim oranı önceki sonuca göre yüzde ya da mutlak değer olarak verilebilir.
Klinik Profili
ODS'nin çeşitli kliniklerden gelen hastalarda etkin değerlendirme yapabilmesi için hekim ve klinik bilgilerinin de
sisteme dâhil edilmesi önerilmektedir.
7.3. İlişkili Testlerin Değerlendirilmesi

Eğer bir testin ODS ile onaylanması engellenmişse aynı kayıtta bulunan bu test ile algoritma dâhilinde
ilişkilendirilmiş testlerin de otomatik olarak onaylanması engellenebilir. Bu karar tıbbi laboratuvar uzmanına aittir.
Onayı engellenen test ile ilişkisi olmayan diğer testler ODS ile onaylanabilir.
7.4. Onay Destek Sisteminin Askıya Alınması

Sistem veya cihaz arızası nedeniyle ya da diğer sebeplerle hatalı test sonucuna yol açabilecek tüm durumlarda
ODS'nin geçici olarak kısmi ya da tamamıyla askıya alınabilmesi sağlanabilmelidir.
Yasal Uyum
Laboratuvarlarda ODS kullanımına ilgili tıbbi laboratuvar uzmanlarının kararı ile başlanabilir. ODS'nin kullanımı
zorunlu değildir. Gözetimli hizmet laboratuvarlarında ODS'ler, laboratuvarın bağlı olduğu kurumun ilgili laboratuvar
uzmanının onayı ile kullanılabilir. ODS ile onaylanan sonuçların sorumluluğu tıbbi laboratuvar uzmanına aittir. ODS
kullanımı hakkında tıbbi laboratuvar birim sorumlusu tarafından Sağlık Bakanlığına bilgi verilir.
ODS kullanımı için tıbbi laboratuvar birim sorumlusu veya tıbbi laboratuvar birim sorumlusunun belirlediği bir tıbbi
laboratuvar uzmanı tarafından sistemlerin kurulması, valide edilmesi ve kullanımına yönelik bir prosedürün
hazırlanması gerekmektedir.
Test sonuçlarının ODS ile onayı için öncelikle teste özel kriterlerin göz önüne alınması ve ODS'nin bu kriterleri
karşıladığının teyit edilmesi gerekmektedir. ODS ile ilişkili algoritmaları etkileyecek süreç değişikliğinde kriterler
tekrar gözden geçirilmelidir.
Bu değişiklikler arasında aşağıdakiler ile sınırlı olmayan durumlar sayılabilir:
8.

9. Preanalitik: Numune tipi değişiklikleri, numune işleme değişiklikleri veya hasta popülasyonundaki değişiklikler.
10. Analitik: Kalibrasyon, reaktif veya cihazlardaki değişiklikler. Örneğin, kullanılan reaktifin yeni sürümüne

geçilmesi, kullanılan kalibratörün içeriğinin değişmesi ya da analitik cihazların değiştirilmesi bu kapsamdadır.
Kalibratör, reaktif, kalite kontrol lot değişiklikleri veya cihazların rutin bakımları bu kapsamın dışındadır.
11. Postanalitik: İlişkili test algoritmalarındaki, hesaplama süreçlerindeki değişiklikler.
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Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu ODS sürecinin teknik gözetimi için bir teknik sorumluyu yetkilendirebilir. ODS
prosedürü tıbbi laboratuvar birim sorumlusu tarafından onaylanmalı veimzalanmalıdır. Bu prosedür test sonuçlarının
rapor edilmesi veya edilmemesi için gerekli kriterleri içermelidir.
Testler sırasında kabul kriterlerinin doğru çalıştığından emin olmak için çeşitli özelliklere sahip numuneler
kullanılmalıdır. Test sonuçlarını etkileyebileceği için yeterli hasta bilgisi olmayan numunelerin kayıt altına alınması
gerekmektedir. Manuel onay için ayrılan raporların da nihai test sonucu ile birlikte izlenebilir olması gerekir.

12. Yasal Zorunluluklar

ODS algoritmaları akılcı laboratuvar uygulamalarını yansıtmalı ve tıbbi laboratuvarın bağlı olduğu yasal gereklilikleri
yerine getirmelidir. Algoritmalar daha önceden belirlenmiş test sonuçlarının güvenliğini sağlayan ilgili yükümlülükler
ile eş düzeyde olmalıdır.
ODS algoritmalarının genel tasarımı için önemli gereklilikler bulunmaktadır. Bu gerekliliklerin tamamı ya da belirli
bir kısmı sisteme dâhil edilmelidir. Bu gereklilikler:
1. Test Çalışma Performansı: ODS algoritmaları, testler için önerilen ve tıbbi laboratuvar tarafından belirlenmiş analitik
ve klinik performans kriterlerine göre çalışıldığını garanti altına almalıdır. Çalışılan sistemler tarafından üretilen test
ile ilişkili tüm bilgilerin kayıt altına alınması sağlanabilir.
2. Kalibrasyon: ODS algoritmaları, testler için önerilen kalibrasyon sıklığına uyulduğunu garanti altına almalıdır. ODS
algoritmaları kalibrasyon sıklığı veya analitik performans tıbbi laboratuvar tarafından belirlenmiş kriterlere uymadığı
zaman kullanıcıyı uyarmalıdır. Sistem, kalibrasyon ile ilgili tüm bilgileri ve bu süreçlerin kayıt altına alınmasını
sağlayabilir.
3. Kalite Kontrol: Kalibrasyon bilgilerine benzer şekilde geliştirilen algoritmaların kalite kontrol ile ilgili
süreçler konusunda da değerlendirme yapması ve gerekli durumlarda kullanıcıyı uyarması beklenmektedir.
4. Test Sonuçlarının Karşılaştırılması: ODS'nin daha önce belirtilen çeşitli hasta, numune ve diğer ilişkili
bilgiler ile sonuçların tutarlılığını kontrol etmesi gerekmektedir.
5. Test Kayıtları: ODS'de işlem görmüş kayıtların izlenebilir olması gerekmektedir. Hangi sonucun ODS ile
hangi sonucun manuel olarak onaylandığı bilgisi saklanmalı ve tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından izlenebilir
olmalıdır.
13. Algoritmaların Validasyonu

Geliştirilen algoritmanın istenen mantık akışını takip ettiği ve beklenen sonucu ürettiği teyit edilmelidir. Validasyon
iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir:
1.
Validasyon için özel olarak üretilmiş veri ve sonuçlar ile algoritmaların test edilmesi: Bu kapsamda mümkün
olan her durumu içerecek, karar basamaklarının ve sınır düzeylerin tamamını kontrol edecek kapsamda verinin
kullanılması gerekmektedir. Bu basamak ile algoritmaların beklenen mantığı izlediği ve gerçekleştirilen
hesaplamaların doğruluğu kontrol edilerek belgelenmelidir.
2.
Gerçek numunelere ait sonuçlar ile algoritmaların test edilmesi: Bu basamakta daha önceki çalışmalarda
elde edilen test sonuçları veya geliştirilen algoritmaları zorlayacak sonuçlar ile sistemin test ortamında kontrol
edilmesi gerekmektedir. ODS ile onay alan ve almayan sonuçların doğru olarak belirlendiği takip edilmelidir. Bu
işlemler ODS algoritmalarının doğru çalıştığını teyit eder. Her koşulu test edecek hasta numunesinin zor olması
nedeniyle analitlerin konsantrasyonlarının dışarıdan ilaveedilen maddelerle arttırıldığı numune kullanımı da
önerilmektedir. Farklı koşullara örnek olarak aşağıdaki durumlar verilebilir:
• Referans aralığının altında, içinde ve üstünde konsantrasyona sahip numune
• Kritik değerlerin altında veya üstünde konsantrasyona sahip numune
• Analitik ölçüm limitinin altında ve üstünde konsantrasyona sahip numune
• Çeşitli interferans içeren numune: Hemolitik, lipemik, ikterik numune
• Hesaplama ile raporlanan testleri içeren numune
Validasyon için önceden bir validasyon planının oluşturulması, plan çerçevesinde yapılacak aktivitelerin belirlenmesi
ve validasyon sonucunun yazılı doküman haline getirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında elde
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edilen ve beklenen sonuçlar, düzeltme için yapılan değişiklikler mutlaka kayıt altına alınmalı ve izlenebilir olmalıdır.
Cihazlar tarafından üretilen sonuçların hasta raporlarında yer alan sonuçlarla karşılaştırılarak sonuçların bütünlüğünün
kontrol edilmesi de gerekmektedir.
14. Algoritmaların Güncellenmesi

ODS algoritmalarında yapılacak her değişiklikte validasyon işlemi tekrarlanarak kuralların doğru çalıştığından emin
olunmalıdır. Validasyonun kapsamı yapılan değişikliklere göre belirlenmelidir. Bu aşamada değişiklik yapılmayan
algoritmalar için validasyonun tekrarlanması gerekmemektedir. Ancak değişiklik yapılan algoritmaların etkilediği
başka testler varsa bu teste ait algoritmalar da valide edilmelidir. Bununla birlikte yapılan tüm değişiklikler ve bu
değişikliklere yönelik validasyon çalışmaları kayıt altına alınmalıdır.
1.3. Yazılımın Güncellenmesi
ODS sürecine dâhil olan tıbbi laboratuvarda kullanılan herhangi bir yazılımın güncellenmesi durumunda ODS tekrar
aktive edilmeden önce güncellenen yazılımın mutlaka valide edilmesi gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler
algoritma güncellemesinde olduğu gibi kayıt altına alınmalıdır.
1.4. Validasyon Araçları
Mevcut olan cihazlardan alınan sonuçları üretebilen bir yazılım varlığında validasyon çalışmaları için geniş yelpazede
fiziksel numune bulma zorunluluğu azalacaktır. Bu amaçla kullanılacak programda üretilen sonuçların cihaz
tarafından üretilen sonuçlar ile ayırt edilememesi gerekmektedir.
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Ekler
Denetim Formu
ONAY DESTEK SİSTEMİ DENETİM FORMU
Denetim Tarihi
Kurumun Bulunduğu İl
Kurumun Adı
Laboratuvarın Adı
Laboratuvar Sahipliği
Laboratuvarın Adresi

Laboratuvarın Sınıfı

Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı
□

Kurumun Tipi

Kamu
Üniversite □
□
Özel Müstakil Laboratuvar □

Ruhsatlandırma Çeşidi

Tek Uzmanlık
Dalında
Laboratuvar
Ruhsatı
Merkezi
Laboratuvar
Ruhsatı

Eğitim Hizmet Laboratuvarı
□
Halk Sağlığı
Diğer kamu □
Laboratuvarı □
Özel Sağlık Kuruluşu Bünyesindeki Laboratuvar
□

Tıbbi Biyokimya □

Tıbbi Mikrobiyoloji □

Tıbbi Patoloji □

Tıbbi Biyokimya □

Tıbbi Mikrobiyoloji □

Tıbbi Patoloji □

Ruhsat No:
Laboratuvar Mesul Müdürü Adı Soyadı - Unvanı

Laboratuvar Birim Sorumlusu/Sorumluları Adı
Soyadı - Unvan(lar)ı

KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER

UYGUN DEĞİL

UYGUN

1. Laboratuvar birim sorumlusu tarafından
onaylanmış ODS Prosedürü mevcuttur.
1.1. Prosedürde ODS algoritmalarının aşağıda
verilen zorunlu bilgileri kullandığı gösterilmelidir.
•
Hasta yaş, cinsiyet bilgisi
•
Numune alım zamanı ve tipi
•
Kalibrasyon değerlendirmesi
•
Kontrol değerlendirmesi
•
Cihaz ve test uyarı işaretleri
•
Değerlendirme kriterleri
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2. ODS ilk kurulumuna ait validasyon dosyası
vardır.
3. ODS kural değişiklik takip dosyası vardır.

4. ODS sistemine dâhil olan testler için ODS ve
manuel onaylanan testlere ait oranlar yılda bir
hesaplanarak kayıt altında tutulur.
5. ODS ile onaylanmış sonuçlar tarih ve saat
bilgisi ile izlenebilir.
5.1. Kayıtlarda;
•
Gerekli kalibrasyon ve kalite kontrol
çalışmalarının tamamlandığının izlenebilirliği
•
Testlere ait onay sınırlarının
değerlendirildiğinin izlenebilirliği
•
İşaret değerlendirme kriterlerinin izlenebilirliği
•
Varsa Delta Check izlenebilirliği mevcuttur.

6. ODS’nin askıya alınmasına ait kayıtlar
mevcuttur.
6.1. ODS askıya alınmasına ait kayıtlar ile askıya
alma sebebi ve yapılan düzeltici önleyici
faaliyetler kayıt altına alınmıştır.
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Onay Destek Sistemi Bildirim Formu
ONAY DESTEK SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU
Kurumun Bulunduğu İl
Kurumun Adı
Laboratuvarın Adı
ODS Kullanacak Laboratuvar

Tıbbi Biyokimya □

Tıbbi Mikrobiyoloji □

Laboratuvarın Adresi

Ruhsat No
Laboratuvar Mesul Müdürü Adı Soyadı - Unvanı

Laboratuvar Birim Sorumlusu/Sorumluları Adı
Soyadı - Unvan(lar)ı

ODS Başlama Tarihi

ODS’ne Onay Veren Tıbbi Laboratuvar
Uzman(ları) Adı ve Soyadı

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında

Bakanlığımızca 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde “Tıbbi laboratuvar: İnsanlarda, sağlığın değerlendirilmesi,
hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik
numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde
yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu laboratuvarlar” olarak
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, klinik süreçte hekim ile hasta gereksinimlerine yanıt verebilecek, “hekim tarafından
istemi yapılan ilk test sonucu elde edildikten sonra son tanıya yardımcı olabilecek ilave testlerin yapılmasının
sağlanması ya da ilk test sonucu negatif olduğu durumda, gereksiz ek test yapılmasının önlenmesi” tıbbi
laboratuvarların test istem yaklaşımları arasında yer almaktadır.
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Bu çerçevede hastadan invaziv veya invaziv olmayan yöntemler ile yeniden numune alınmadan yapılacak ek test
istemi; refleks test ve reflektif test uygulamaları olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir;
2. Refleks Test: Hasta numunesindeki ilk sonuçlara göre belli algoritmalar kapsamında yeni test(ler)in otomatik
olarak eklenmesi işlemi refleks test uygulamasıdır. Refleks test, ilgili kurum/kuruluşyönetiminin bilgisi dâhilinde
uygulanır.
3. Reflektif Test: Hasta numunesindeki sonuçlara göre, hastanın diğer klinik ve laboratuvar bilgileri de
değerlendirilerek, klinisyenin bilgisi dâhilinde, aynı hasta numunesinde yeni testlerin çalışılması işlemi reflektif
test uygulamasıdır.
Ülkemizde sağlık hizmeti veren Bakanlığımıza bağlı kamu sağlık tesisleri ile devletüniversitesibünyesindeki tıbbi
laboratuvarlar tarafından, ilave testlerin yapılmasının sağlanması ya da gereksiz ek test yapılmasının önlenmesi
amacıyla yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde gerektiğinde refleks test ile reflektif test istemi yapılabileceği
hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI KARAR SINIRI (EŞİK DEĞER), KRİTİK DEĞER (PANİK
DEĞER) VE ÖLÇÜM BİRİMLERİNİN HARMONİZASYONU
• Amaç
.1. Bu çalışma, tıbbi laboratuvar test sonuçlarında Bakanlıkça bu prosedürde belirtilen parametrelerde
karar sınırı (eşik değer) ile kritik (panik) değerlerin belirlenmesi ve sonuç raporlarında yer alan
birimlerin harmonizasyonunun sağlanması, böylece klinik karar sürecinin kolaylaştırılması, hasta
güvenliğinin korunması, kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır.
• Kapsam
.1. Bu çalışma, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve
gerçek kişilere ait tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarını kapsar.
•

Karar Sınırı (Eşik Değer)
.1. Tıbbi Biyokimya
Kritik karar sınırları (kısaca karar sınırları), belirli hastalıklarda hasta popülasyonundan elde edilen veriler ile
belirlenir ve tek bir değeri işaret eder. Bu sınırın üstü veya altındaki değerlerde hastalık için karar verme, tanıya
yönelme açısından kullanılmaktadır. (Örneğin: Glukoz: <100 mg/dL glukoz için üst sınır, Glukoz: >126 mg/dL
ise diyabet tanısında kullanılan karar sınırıdır.).
Tıbbi laboratuvar sonuç raporlarında, hasta sonucunun karşılaştırıldığı değerlerin üzerine “Referans Aralık”
yazılmaktadır. Ancak, örneğin “Kolesterol için <200 mg/dL” gibi bir değer verilmektedir.
Sonuç raporlarında verilen değerlerin referans aralıklar mı, yoksa karar sınırları mı olduğunun belirtilmesinde
fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda, sonuç raporlarında testler için verilen karar sınırlarının yanına yıldız
(asteriks, (*)) sembolü ile işaretleme yapılır ve raporun altında (*) işaretinin ne anlama geldiği açıklanır
(Örneğin: Total kolesterol: >200 mg/dL* gibi.).
Karar sınırı olarak verilebilecek öncelikli parametreler aşağıda belirtilmiştir;
• Glukoz (Açlık kan glukozu, tokluk kan glukozu, oral glukoz yükleme testleri (Diyabet tarama erişkin,
diyabet tarama gebelik)),
• Total kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserit,
• HbAlc,
• Bakanlıkça belirtilenlerin dışında yönteme bağlı olarak tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından da karar
sınırları eklenebilir. (Örneğin; cTnT, cTnl, BNP/ProBNP, Prokalsitonin, D-dimer, CRP ve hsCRP, TSH
vb. testler için eklenebilir.)
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Önerilen Parametrelerin Karar Sınırları
• Glukoz (Açlık) Karar Sınırları
<70 mg/dL Hipoglisemi,
100-125 mg/dL Bozulmuş açlık glukozu,
>126 mg/dL Diyabet.
• Glukoz (Tokluk) Karar Sınırı
<140 mg/dL Sağlıklı bireylerde glukoz toleransı.
• Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) Karar Sınırı
2 saat sonra >200 mg/dL Diyabet.
• Gestasyonel Diyabet Tarama ve Tanı Testleri Karar Sınırları
A: İki aşamalı gestasyonel diyabet tarama ve tanı testi karar sınırları
a. İlk aşama: Gebeliğin 24.-28. haftalarında rastgele bir zamanda 50 g glukozlu testte l.saat plazma glukozu >
140 mg/dL
b. İkinci aşama: 100 g glukozlu Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (en az 2 patolojik değer tanı koydurur.)
Açlık plazma glukozu (APG) >95 mg/dL,
1. saat Plazma glukozu >180 mg/dL,
2. saat Plazma glukozu >155 mg/dL,
3. saat Plazma glukozu >140 mg/dL.
B: Tek aşamalı gestasyonel diyabet tarama ve tanı testi karar sınırları
75 g glukozlu Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (en az 1 patolojik değer tanı koydurur.)
Açlık plazma glukozu (APG) > 92 mg/dL,
1. saat Plazma glukozu >180 mg/dL,
2. saat Plazma glukozu >153 mg/dL.
*Yukarıda belirtilen glukoz testi karar sınırları kan plazması için geçerli olup kan serumu kullanıldığında
%5’e kadar düşük değerlerle karşılaşılabilir.
• Total kolesterol
>200 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.
• LDL Kolesterol
>130 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.
• HDL Kolesterol
<40 mg/dL (Erkek) Kardiyovasküler hastalık riski.
<50 mg/dL (Kadın) Kardiyovasküler hastalık riski.
• Trigliserit
>150 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.
• HbAlc
Referans aralık: %3.5 - %5.6 (15 - 38 mmol/mol)
Karar sınırları
< %5.7 (39 mmol/mol) Normal,
%5.7 - 6.4 (39 - 46 mmol/mol) Prediyabet,
> %6.5 (48 mmol/mol) Diyabet .
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3.2. Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi mikrobiyolojide karar sınırları; çalışılan test, kullanılan yöntem ve kite bağlı olarak değişiklik
gösterdiğinden, semi kantitatif ve kantitatif sonuç verilen testler için üretici firma tarafından belirlenmiş olan eşik
değerler (karar sınırları) kullanılır.

4. Kritik (Panik) Değer Bildirimi
Kritik değer, tıbbi laboratuvar testinde, hasta için risk oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda hastanın
hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını
gerektiren sonuç değerleridir. Bu nedenle tıbbi laboratuvarlar tarafından kritik değerlerin zamanında ve etkin bir
şekilde ilgili hekime bildirimi sağlanmalıdır. Aşağıda belirtilen test/tanıları kritik değer olarak değerlendirmek
istemeyen kurumlar, tıbbi laboratuvar uzmanı ve ilgili hekimin ortak kararını gerekçeleriyle beraber kayıt altına
alırlar. Tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından hasta/hastane özelliklerine göre yeni testler eklenebilir.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi biyokimya dalında başlıca test parametrelerinin kritik değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tıbbi Biyokimyada Başlıca Test Parametrelerinin Kritik Değerleri
SUT Kodu Test Adı

Numune Türü Yaş

Alt Kritik Değer

Üst Kritik Değer

Birim

904.290

Aktive Parsiyel Tromboplastin
Zamanı (aPTZ)

Plazma

Genel

-

> 150

saniye

904.610

Fibrinojen

Plazma

Genel

< 60 (<0.6)

-

mg/dL (g/L)

905.320

Protrombin Zamanı (INR
(International Normalizing Ratio))

Plazma

Genel

-

> 5.0

901.620

Lökosit (WBC)

Tam kan

Genel

<2

> 100.0

x10(9)/L

901.620

Mutlak Nötrofil Sayısı

Tam kan

Genel

< 0.5

-

x10(9)/L

901.620

Hemoglobin

Tam kan

Genel

< 6.0 (< 60)

> 20.0 ( > 200)

g/dL(g/L)

901.620

Trombosit

Tam kan

Genel

< 40

> 1000

x10(9)/L

902.370

Lökosit sayımı (Manuel)

BOS

Genel

>100.0

Hücre/^L

903.020

Periferik Yayma

Tam kan

Genel

900.410

Amonyak

Serum

> 200

^mol/L

900.410

Amonyak

Serum

900.690

Bilirubin, Total

Serum

901.910

Kalsiyum, Total

Serum

901.880

İyonize kalsiyum

Serum

901.880

İyonize kalsiyum

Serum

901.990

Karbon Monoksid
(Karboksihemoglobin)

Tam kan

Blast
ş
a
>

-

ş
a
<

> 100

^mol/L

< 1yaş

-

> 15.0

mg/dL

Genel

< 6.5

> 13.0

mg/dL

< 2.0

> 6.0

mg/dL

> 1yaş

< 3.0

> 6.5

mg/dL

Genel

-

> 20

%

ş
a
<

-
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Kreatinin

Tam
1 gün-4
kan/Serum/Plazm hafta
a

-

> 1.5

mg/dL

902.210

Kreatinin

Tam
5 hafta-23 ay kan/Serum/Plazm
a

> 2.0

mg/dL

902.210

Kreatinin

> 2.5

mg/dL

902.210

Kreatinin

> 3.0

mg/dL

902.210

Kreatinin

Tam
2 yaş-11yaş kan/Serum/Plazm
a
Tam
12yaş-15yaş kan/Serum/Plazm
a
Tam
kan/Serum/Plazm
a

> 10.0

mg/dL

902.190

Kreatinin Kinaz,Total

Serum

Genel

-

> 10,000

U/L

901.500

Glukoz

Serum/Plazma

< 4 hafta

< 40

> 400

mg/dL

901.500

Glukoz

Serum/Plazma

> 4 hafta

< 50

> 400

mg/dL

902.420

Magnezyum

Serum

Genel

< 1.0

> 9.0

mg/dL

902.900

Ozmolalite

Serum

Genel

< 190

> 390

mOsm/Kg

904.200

pH arteryal

Tam kan

Genel

< 7.200

> 7.600

pH

903.000

pC02, arteryal

Tam kan

Genel

< 20.0

> 70.0

mmHg

903.070

pO2, arteryal

Tam kan

Genel

< 40.0

-

mmHg

901.260

Fosfor

Serum

Genel

< 1.0

-

mg/dL

903.130

Potasyum

Serum

Genel

< 2.5

> 6.0

mmol/L

903.670

Sodyum

Serum

Genel

< 120

> 160

mmol/L

901.790

Asetaminofen

Serum

Genel

-

> 150
Son dozdan 4 saat
sonra

^g/mL

901.790

Digoksin

Serum

Genel

-

> 4.0

ng/mL

901.180

Etanol

Tam kan/Serum Genel

-

> 400

mg/dL

912.890

Salisilat

Serum

-

> 50.0

mg/dL

ş
a
y
>

902.210

Genel

Tıbbi Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojik tanıda kritik değer olarak belirlenmiş olan ve kritik değer bildirim kurallarına göre raporlanması uygun olan
sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
• Kan, BOS (Beyin Omurilik Sıvısı), beyin dokusu, amniotik sıvı, oküler sıvı/kornea kazıma materyalinde boyama, kültür,
PCR, antigen testi ile klinik anlamlı bakteri, mantar, parazit veya virus (HIV, A-E hepatit hariç) tespiti,
• Tüm kültürlerde üreyen VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar)’ler,
• Sistemik örneklerin direkt bakısında hif görülmesi ve BOS direkt bakısında maya görülmesi,
• ARB direkt bakı pozitifliği, kültürdeM.tuberculosis kompleks veya tüberküloz dışı mikobakterilerin üremesi,
• Moleküler test ile M.tuberculosis kompleks DNA’sının saptanması, duyarlılık testi sonucunda direnç saptanması,
• Moleküler testlerde BOS’da herhangi bir NAT pozitifliği,
• Kemik iliği yayma veya kültüründe Leishmania sp. görülmesi ile sıtma hızlı tanı testi ve ince yayma-kalın damlada
plasmodium görülmesi,
• Serolojik testlerde HIV pozitifliği.
• Bacillus anthracis, Brucella spp., Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, Clostridium botulinum, Corynebacterium
diphtheriae, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Monkeypox virus, Variola virus, Vibrio cholera veya Yersinia pestis
gibi yüksek patojeniteye sahip mikroorganizmaların tespiti,
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•
•
•
•
•

•

Dimorfik fungal patojenlerin (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis veya Coccidioides türleri ), Cryptococcus
neoformans, Cryptococcus gattii veya Pneumocystis jiroveci tespitinde
Yenidoğanda (<1 ay) Herpes simplex virüs tespiti,
Streptococcus agalactiae izolasyonu,
Yara (pü)kültüründen S. Pyogenes saptanması,
İdrarda Legionella antijen pozitifliğinin saptanması,
Dışkı kültüründe Salmonella sp., Shigella sp. , Campylobacter sp. izolasyonu ile Clostridium difficile Toksin A/B tespiti.

Tıbbi Patoloji
Tıbbi patoloji için aşağıda belirtilen patolojik tanılar kritik değer olarak değerlendirilmiştir. Tıbbi patoloji laboratuvarlarında
hastanın klinikteki hekimine hızlı ve özel olarak bildirilmesi gereken tanılar ikiye ayrılır;

•

Kritik Değer 1;
Klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek durumları
kapsayan ve 24 saat içerisinde hekimine bildirilmesi gereken tanılardır. Her patoloji laboratuvarı bildirimde
bulunacakları kritik tanılarını çalıştıkları klinik ile işbirliği içerisinde tanımlar.
En çok bulunan kritik tanı örnekleri:

✓ Gebelik sonlandırılması küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması,
✓ Endometrium küretajında yağ, plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması,
✓ İmmünyetmezlikli hastada BOS, BAL (Bronkoalveoler Lavaj) sıvısında bakteri, mantar, viral inklüzyon
saptanması,
✓ Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri bulunması,
✓ Kresentik glomerulonefrit tanısında,
✓ Transplant biyopsilerinde rejeksiyon veya BK virüs saptanması,
✓ Böbrek iğne biyopsilerinde akut tubüler nekroz ve renal infarktüs tanısında,
✓ Lökositoklastik vaskülit tanısında.
Kritik Değer 2;
Kritik değer 2 (Beklenmeyen tanı), klinik olarak öngörülemeyen ancak hastanın tanı ve tedavisine
etkileyebilecek ve on iş günü içerisinde hekimine bildirilmesi gereken tanılardır.
Beklenmeyen tanı örnekleri;
•

✓ Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu,
✓ İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk,
✓ Beklenmeyen malignite saptanması,
✓ Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olmasıdır.
Test Birimlerinin Harmonizasyonu
Günümüzde aynı hastadan alınan numunede, aynı test farklı tıbbi laboratuvarlarda farklı birimlerle ifade
edilebilmekte ve bu da test sonucunun yorumunu ve klinik kararı zorlaştırmaktadır. Hasta güvenliği açısından
tıbbi laboratuvar sonuç raporlarındaki test birimlerinin standart olması gerekmektedir. Standardizasyon, farklı
tıbbi laboratuvarlarda çalışılan aynı test sonucunun yorumlanmasını ve hastanın takibini kolaylaştırmaktadır. Bu
amaçla tüm dünyada standardizasyon, harmonizasyon ve izlenebilirlik çalışmaları yürütülmektedir. Buna göre
tüm tıbbi laboratuvarlarda aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca; klinisyenlerin yeni test
5.
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birimlerine uyum sağlayabilmesi açısından tıbbi laboratuvar sonuç raporlarında bu prosedürün yayınlanmasına
mütaakip altı ay süre ile eski test birimleri ve yeni test birimlerinin birilikte sunulması gerekmektedir.

Hacim birimi olarak mililitre (mL) yerine litre (L) kullanımı
Hacim birimi olarak “L” kullanılması gerekmektedir. Ancak yaygın olarak mL de kullanılmaktadır. mL’ den L’
ye geçiş çok kolaydır çünkü sayı değişikliği olmamaktadır. Sadece klinisyenlere “Lütfen yeni birimlere dikkat
ediniz” gibi bir uyarı yeterlidir.
5.1.

Hacim birimi olarak mililitre (mL) yerine litre (L) kullanımı
Eski Birim

Yeni Birim

mg/mL

g/L
/L
m

^g/mL
ng/mL

^g/L

pg/mL

ng/L

^U/mL

mU/L

mU/mL

U/L

Protein konsantrasyonları için Litre kullanımına geçiş
Plazma proteinlerini mg/dL veya g/dL olarak rapor eden tüm tıbbi laboratuvarların test sonuçlarını sırasıyla,
mg/L ve g/L şeklinde rapor etmesi gerekmektedir. Günümüzde bazı tıbbi laboratuvarlar aynı proteini (örn Creaktif protein) mg/dL, bazıları ise mg/L olarak rapor etmektedir. Bu durum klinisyenlerin sonucu yanlış
yorumlamasına yol açarak hasta güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Bu uyumsuzluk sayısal olarak 10 veya 100
kat değişiklik anlamına gelir ve bu yüzden dikkat edilmelidir.
5.2.

Bu kapsamda üç grup değişiklik yapılır:
5.2.1. mg/dL’den mg/L’ ye geçiş: 10 kat rakamsal artış (X10)
SUT Kodu
900.620

Test Adı
P2 Mikroglobulin

903.450

Plazma Serbest Hemoglobin mg/dL

mg/L

901.970
902.270
900.901

Serbest Kappa zinciri
Serbest Lambda zinciri
C-reaktif protein

mg/dL
mg/dL
mg/dL

mg/L
mg/L
mg/L

903.950

Transferlin, Soluble Reseptör mg/dL

mg/L

903.630

Sistatin C

mg/L

Eski Birim
mg/dL

mg/dL
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5.2.2. g/dL ‘den g/L’ te geçiş: 10 kat rakamsal artış (X10)
SUT Kodu
900.210

Test Adı
Albumin

Eski Birim
g/dL

Yeni Birim
g/L

903.240

Total Protein

g/dL

g/L

5.2.3. mg/dL’den g/L’ ye geçiş: 100 kat azalış (x0.01)
SUT Kodu
900.310

Test Adı
Alfa1-Antitripsin

Eski Birim
mg/dL

Yeni Birim
g/L

900.320

Alfa1-asit glikoprotein

mg/dL

g/L

900.330
900.490
900.500
900.780
900.790
903.530
901.550
907.620

Alfa2 Makroglobulin
Apolipoprotein AI
Apolipoprotein B
Kompleman 3, C3
Kompleman 4, C4
Seruloplazmin
Haptoglobin
İmmünglobulin A

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L

907.630

İmmunglobulin G

mg/dL

g/L

907.631
907.640

İmmunglobulin G - Alt sınıfları mg/dL
1-4
İmmunglobulin M
mg/dL

g/L
g/L

902.340

Lipoprotein (a)

mg/dL

g/L

903.140

Prealbumin (P-Transthyretin) mg/dL

g/L

903.340

Retinol bağlayıcı protein

mg/dL

g/L

903.950

Transferlin

mg/dL

g/L

Bu değişiklikler yapılırken cihazlarda ve bilgi işlem sisteminde eş zamanlı değişiklikler yapılması gerekmektedir.
Küsüratların azaltılması
Genel olarak rakamsal sonuçların tam sayı olarak ifade edilmesi daha iyi algılanır ve daha az hataya açıktır. Bu
kapsamda örneğin 0.014 p,g/L kardiyak Troponin T veya I, tam sayı halinde 14 ng/L olarak ifade edilebilir.
5.3.
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TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPOR STANDARDİZASYONU
KILAVUZU

Tetkik sonuç raporları, hastanın ve tetkiki isteyen klinisyenin ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek miktarda
karşılamalıdır. Tetkik Sonuç raporlarının standardizasyonu, etkinliğini arttırma konusunda önem arz etmektedir.
Aşağıdaki maddeler de rapor formatmda bulunan verilere ait açıklamalar yer almaktadır.
Tüm tıbbi laboratuvaıiarın tetkik sonuç raporunda;

•
•
•
•
•
•
•

Tıbbi laboratuvar bilgileri,
Hasta Bilgileri,
İstem yapan hekim/uzman hekim bilgileri,
Tetkik soııuç onay bilgileri
Kurum adres ve rapor bilgileri
Tüm tıbbi laboratuvarlar için oıtak ve bulunması gereken maddeleri.
Tetkik bilgileri ise tıbbi laboratuvar branşına göre değişiklik gösterebildiğinden branş bazlı açıklamalara dikkat
edilmesi önerilir.
1. Tıbbi Laboratuvar Bilgileri:
1.1. Tıbbi Laboratuvarlarm adı ve tıbbi laboratuvar çalışma ruhsat numarasının tıbbi laboratuvar adının altına,
orta hatta kolay görülebilecek şekilde belirtilmesi,
1.2. Bakanlığımız logosu sol, kuruluş logosu ise sağ üst köşede olacak şekilde belirtilmesi,
1.3. T ıbbi laboratuvarın aldığı bir kalite sertifikası varsa ruhsat numarasının altındaki satıra kalite
sertifikalandırması yapan kuruluşun adı, sertifika tarihi ve sertifika numarası yazılabilir.
1.4. Raporun “Tetkik Sonuç Raporu” olarak adlandırılması yine ulusal standardizasyon için önerilmektedir.
1.5. Ayrıca raporlarda resmi yazışma mevzuatında belirtilen "Times New Roman" yazı tipinin kullanılması da
önerilmektedir.
2. Hasta Bilgileri:
2.1. Hastanın adı/soyadı eksiksiz rapora yazılmalıdır. Hasta, raporun kendine ait doğru bilgileri içerdiğini teyit
edebilmesi için doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri eksiksiz, TC kimlik numarası ise kısıtlı olarak raporda
gözükmelidir. Bu kısıtlama 11 basamaklı TC numarasımn ilk iki ve son iki rakamlarının görünmesi ve geriye
kalan rakamlarının ise (*) işareti kullanılarak basılması ile sağlanmalıdır.
2.2. Tıbbi Laboratuvarın, hastayı kendi sisteminde tanımlama şekline göre dosya numarası, protokol numarası,
işlem numarası gibi numaralardan en az ikisiraporda bulunmalıdır.

2.3. Rapor Numarası: [ÇKYS Kurum Kodu (1234)].[SICRS Klinik Branş Kodu( 1234)]. [Rapor Numarası (HBYS
Tarafında Üretilen Tekil Numara)]. [Yıl(2017)] bilgileri ile üretilmeli ve sonuç raporunda dosya numarası,
protokol numarası, işlem numarası gibi numaraların alt kısmında konumlanmalıdır.(Örnek Rapor Numarası:
1234.1234.12345.2017 gibi olmalıdır.)

3. İstem Yapan Hekim/Uzman Hekim Bilgileri
3.1. Tetkik isteyen hekimin adı, soyadı, birimi ve hastanesi raporda yazılmalıdır.
3.2. Dış kurum kuruluştan gelen hastalar için “Dış Kurum” ibaresi yazılmalıdır.
3.3. Tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç raporunda “bıyopsi/sitoloji numarası” büyük boyutta ve kalın yazı
tipinde olmalıdır.
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4. Tetkik Sonuç Onay Bilgileri
4.1. Rapor altında tetkiki onaylayan uzmanın adı, soyadı, ünvanı ve e-imza raporda bulunmalıdır.
4.2. Gerektiğinde/istendiğinde 2./3. uzman onayı raporda bulunmalıdır.
4.3. Varsa dış laboratuvar tetkikleri de ayrı bir ünite adı altında raporlanmalı, tetkiklerin çalışıldığı dış
laboratuvarın tam adı ve adresi raporda görünmelidir. “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin hizmet alımı
başlıklı 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmetin satın alma/dış laboratuvar test hizmet alımı yoluyla
gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık kurum/kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kurum/kuruluşu, bu
uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.” hükmünün yer aldığının bilinmesi gerekmektedir.
5. Tetkik Bilgileri
5.1. Tetkiklerin çalışıldığı tıbbi laboratuvar rapora yazılmalıdır. (Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, merkezi
laboratuvar, dış laboratuvar gibi...)
5.2. Bu bölümde tetkik istem zamanı(tarih ve saat olarak) numune türü, numune alma zamam (tarih ve saat
olarak), numune kabul zamanı (tarih ve saat olarak) ve uzman onay zamanı (tarih ve saat olarak) raporda
olmalıdır. Gerekli ise numunenin alındığı anatomik lokasyon ve taraf bilgisi de raporda bulunmalıdır.
5.3. Tıbbi laboratuvar yorum bölümü: Tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından klinisyeneyazılacak tetkike veya
hastaya özel açıklamaların bulunduğu kısımdır. Yer alanaçıklamalar LB Y S (Laboratuvar Bilgi Yönetim
Sistemi) görünecek ancak hastayaverilecek sonuç raporunda görünmeyecek/çıkmayacak şekilde olmalıdır.
6. Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları ile ilgili olarak;
6.1. Tetkik adında genel olarak uzun adın kullanımı uygun olup, herkes tarafından bilinen kısaltmalar da
kullanılabilir (ALT, LDH vs.).
6.2. Sonuç kısmına tetkikin kantitatif veya kalitatif sonucu yazılmalıdır. Genel olarak rakamsal sonuçların tam
sayı olarak ifade edilmesi daha iyi algılanır ve daha az hataya açıktır. Bu kapsamda örneğin 0.014 fig/L
kardiyak Troponin T/I, tam sayı halinde 14 ng/L olarak ifade edilebilir.
6.3. Durum bölümüne ise yüksek, düşük, panik yüksek veya panik düşük şeklinde durumun yazılması
gerekmektedir. Durum bölümünde sonucun (Y) yüksek, (D) düşük, (K) kritik değerde olduğunun dikkatten
kaçmaması amaçlı belirtilmesi uygundur.
6.4. Birim kısmı uluslararası kabul gören kısaltmaların (SI birimleri- http://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/sibirimleri) kullanılacağı kısımdır. Ölçüm birimlerinin harmonizasyonu için; hacim birimi olarak litre “L”
sembolünün kullanılması önerilmektedir.
6.5. Referans aralığı bölümüne alt ve üst referans değerler ile tetkike göre değişecek şekilde karar sınırları
yazılabilir. (Örnek: ALT 1 0 - 5 0 U/L, total kolesterol < 200 mg/dl gibi)
6.6. Tetkik sonuç raporlarında standardizasyon sağlamak amacıyla tetkiklerin referans aralık ya da karar
sınırlarının olması gerektiği net olarak tespit edilmelidir.
6.7. Eşik değer yerine karar sınırı kavramının Bakanlığımızca kullanılmasına karar verilmiştir. Belirtilen karar
sınırları dışında yönteme bağlı olarak tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından karar sınırları eklenebilir. Örneğin;
cTnT, cTnl, BNP/ProBNP, Prokalsitoııin, D-dimer, CRP ve hsCRP, TSH vb. tetkikler için eklenebilir.
6.8. Sonuç raporları içerisinde karar sının kullanılırsa (*) işareti eklenir ve her (*) işaretine açıklama eklenir.
Kullanılan referans aralık, klinik karar smırı veya idari karar sınırı ise tıbbi laboratuvar yorumu bölümünde
belirlenecek bir işaretleme ile açıklanmalıdır. Örneğin; Total Kolesterol için <200* mg/dl (*) ile belirtilip
laboratuvar bildirimi bölümüne “(*) Klinik karar sınırıdır.” veya amfetamin doğrulama tetkiki için <250
ng/mL** ile belirtilip laboratuvar bildirimi bölümünde “ (**) İdari karar sınırıdır.” olarak uygulanabilir.
6.9. Hesaplama ile verilen tetkik sonuç raporunda kullanılan formülün adı bulunmalıdır. Örneğin: LDL Kolesterol
için Friedwald formülü gibi.
6.10.
Glikozile Hemoglobin (Hb Alc) için mutlaka % ve IFCC birim değerine çevirimi yapılması uygundur.
Aşağıdaki adresteki yazı kılavuz olarak kabul edilebilir. http://www.laboratuvar. saglik.gov. tr/TR,43
31/analitik-harmonizasvon-ve-standardizasyon-calisma-grubu-kuruldu.html
6.11.
tGFH(Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı) için tıbbi laboratuvarların serum kreatinin düzeyi ölçülen
olgularda erişkinler için CKD-EPI formülü, çocuklar için SCHWARTZ formülü ile tahmini glomerüler
filtrasyon (tGFH) hızını rutin olarak raporlaması gerekmektedir.
http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/Eklenti/262 Kkbhlpdf.pdf?0 adresindeki daire başkanlığımızın yazısı kılavuz
olarak alınabilir.
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6.12.
Kan numunelerinde etanol analizi sonuç raporlarında birim olarak mg/dl ve promil birimleri
kullanılmalıdır. Ayrıca hangi numune ile çalışıldığı da sonuç raporunda bulunmalıdır.(örn: plazma etanol,
tam kan etanol, vb.) 2017/12 sayılı Kan numunelerinde Etanol analizi işlemlerinin usul ve esasları
genelgesine uygun işlemler yapılmalıdır. http://dosvasb.saglik.gov.tr/Eklenti/11278Jcan-numunelerindeetanol-analizi-islemlerinin-usulpdf.pdf
6.13.
24 saatlik idrar tetkik sonuçlarında idrar volümü, ölçülen değer ve 24 saatlik hesaplama parametreleri
bulunması önerilmektedir.
6.14.
İdrarda madde analizleri için ilgili Genelge ve kılavuz kurallarına uyulmalıdır. İdari karar sınırları
kullanılmalıdır. Tarama tetkiki olduğu bilgisi verilmelidir. İdrar bütünlük uygunluk testleri de tetkik sonuç
raporunda yer almalıdır.http://www. laboratuvar.saglik.gov.tr/Ekienti/5907Jdrar-numunelerinde-vasadisivek22255513pdf.pdf?0
6.15.
En az iki önceki sonuçların raporda çıkması uygun olup, bu sonuçların onay zamanı (tarih ve saat)
yazılması önerilir ama eski sonuçların raporda çıkması zorunlu olmayıp opsiyoneldir.
6.16.
Açıklama bölümü; tıbbi laboratuvar raporunda sabit, genel vs. gibi açıklama, varsa grafıkli raporların
da bulunması durumunda bu raporların ekte olduğunun bildirildiği kısımdır
7. Ekte Yer Alan Tetkik Sonuç Rapor Bilgileri Tablosu İle İlgili Olarak;
7.1. Ekteki tablonun birinci sütunda yer alan; Tıbbı Laboratuvarlar Tetkik Sonuç Raporunda Bulumnası Zorunlu
Bilgiler kısmında belirtilen bilgiler raporda minimum olarak belirtilmesi gerekmektedir.
7.2. Ekteki tablonun ikinci sütunda yer alan; Tıbbi Laboratuvarlar Tetkik Sonuç Raporunda Bulunması Zorunlu
Olmayan Bilgiler kısmında belirtilen bilgiler raporda bulunmasında/bulunmamasında herhangi bir sakınca
bulunmayan bilgileri i çerm ektedir.
8. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları ile ilgili olarak;
8.1. Tetkikin sonuç kısmına kalitatif sonuç veriliyor ise pozitif, negatif olarak verilmeli, bunun yanında bu sonucu
oluşturan alet çıktı değerleri ve eşik değerleri belirtilmelidir. Kantitatif sonuç veriliyorsa; uygun birimde
sonuç yazıldıktan soma durum bölümüne yüksek, düşük, kritik yüksek veya kritik düşük durumları varsa
belirtilmelidir.
8.2. Birim kısmı uluslararası kabul gören kısaltmaların (SI birimleri- http://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/sibirimleri) kullanılacağı kısım olup, referans aralığı bölümüne alt ve üst referans değerler ile tetkike göre
değişecek şekilde eşik değerler yazılabilir.
8.3. En az iki önceki sonuçların raporda çıkması uygun olup, bu sonuçların onay zamanı (tarih ve saat) yazılması
Önerilir ama eski sonuçların raporda çıkması zorunlu olmayıp opsiyoneldir.
8.4. Kültür sonuç raporunda bulunan boyasız ve boyalı mikroskobik incelemeler bölümleri eğer ilgili numune için
çalışılmışsa doldurulacak olup opsiyoneldir. Bu bölümler doldurulurken hazırlanmış olan ulusal rehberler
dikkate alınmalıdır. Üreyen mikroorganizmanın patojen değil kontaminant veya flora elemanı olduğu
düşünülüyorsa ve rapor edilmişse sonuç raporunun uzman yorumu bölümünde belirtilmelidir. Antibiyotik
duyarlılık sonuçlan güncel EUCAST standartlan kullanılarak yorumlanmış ve kısıtlı rapor edilmiştir. Kısıtlı
bildirim antibiyotik direnç gelişimine bir önlem olarak uygulanmaktadır. Klinisyen, rapor edilen kısıtlı
bildirimi hasta kliniğine uygun olmadığını düşünürse tıbbi laboratuvarla temasa geçmelidir.
8.5. Kantitatif kültür sonuçları (idrar, kateter gibi) hastada enfeksiyon tanısı koymak için Önemlidir. Ancak,
enfeksiyon tanısı için bakteri miktarı, hastanın parametrelerine göre (antibiyotik kullanımı, cinsiyet, yaş gibi)
değişkenlik göstermektedir. Uygulama rehberinde belirtilen kabul edilmiş sınır değerlere göre uygun sayıda
ve türde bakteri etken kabul edilip mikroorganizma tanımlama ve antimikrobiyal tetkikleri
çalışılmaktadır.Bunlaım haricinde klinisyen hastanın kliniğine özel yeterli veri üretilmediğini düşünürse
(ihtiyaç olduğunda) tıbbi laboratuvarla temasa geçmelidir.
8.6. Kantitatif moleküler mikrobiyoloji sonuçlarında firma ve yöntem değişikliklerinde hesaplamalarda 1-2 log
civarında değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden hasta takibinde aym yöntem ve marka kullanılması veya bu
sağlanamıyorsa bu durumun göz Önüne alınması tavsiye edilmektedir.
8.7. Numune türü: Numuneye ait özel bilgiler bu bölümde beliıtilmelidir.(Örn: Sol brakchial kan kültürü, katater
kültürü vs.)
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8.8. Açıklama bölümü; Tıbbi laboratuvar raporunda sabit, genel vs. gibi açıklama, varsa grafıkli raporların da
bulunması durumunda bu raporların ekte olduğunun bildirildiği kısımdır
9. Tıbbi Patoloji Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları İle İlgili Olarak;
9.1. Klinik bilgi: İstemi yapan klinisyen tarafından doldurulmalıdır.
9.2. Makroskopi: Tıbbi laboratuvara teslim edilen materyalin çıplak gözle incelenmesi ile elde edilen bulguları
içerir. Bu kısım her patoloji sonuç raporunda (Ek raporlar bunun dışında tutulabilir) mutlaka doldurulmalıdır.
9.3. İntraoperatif konsültasyon (frozen inceleme): Ameliyat sırasında frozen konsültasyon istendi ise
doldurulmalıdır. Frozen inceleme için gönderilen materyal, patoloji uzmanının görüşü ve görüş bildiren
patoloji uzmanının adını içermelidir.
9.4. Mikroskopi: Işık mikroskopik inceleme bulgularını içerir. Bu bölüm raporu onaylayan uzman patologun
tercihine göre doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
9.5. Uygulanan Özel Yöntemler: Aşağıda sıralanan çeşitli yöntemlerden hangisi/hangileri kullanıldı ise raporda
bu başlıklar altında detaylandırıİmalıdır. Uygulanan metod, kullanılan özel boya/ antikor / prob, vs. ismi ve
değerlendirme sonuçları yazılmalıdır. Özel histokimyasal boyalar
İmmünohistokimyasal inceleme İmmünfloresan inceleme Moleküler inceleme Elektron mikroskopik inceleme
9.6. Tanı: Mutlaka doldurulmalıdır. Belli bir tanı kategorisinde değerlendirilemeyen vakalarda “Bakınız Yorum”
şeklinde yönlendirici ifadeler ile tıbbi patoloji uzmanının görüşünü belirten “Yorum” kutucuğu kullanılabilir.
9.7. Tümörlü vakalarda ICD-O kodlarının kullanımı zorunludur.
9.8. Açıldama/Not: Tıbbi patoloji uzmanının tercihine göre doldurulabilir.
10. Kurum/kuruluş adres ve rapor bilgileri Tüm Tıbbi Laboratuvarlaı* Tetkik Sonuç Raporlarında;
10.1.
Rapor revizyon numarasının ise raporun en alt kısmında bulunması gerekmektedir. Tıbbi laboratuvar
tetkik sonuç raporunda güncelleme yapılması gereken durumda güncellenen raporun güncellendiği bilgisinin
ve tarih, saat ile rapor revizyon numarasının rapora yazımı zorunludur.
10.2.
Sayfa numaraları, sayfanın en alt sağ köşesinde 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 gibi bir formatta çıkacak şekilde
düzenlenmelidir.
10.3.
Kurum/kuruluş veya tıbbi laboratuvarlann adı, adresi ve iletişim bilgileri (telefon ve fax numarası ile
birlikte kurum web ve e-posta adresi) alt bilgi olarak rapor sayfalarında bulunması gereklidir.
10.4.
Raporun en alt kısmında (güvenlik şeridinde) [Raporun yazdırıldığı bilgisayarın IP (Internet Protocol)
bilgisi]. [MAC adresi bilgileri]. [Raporun yazdırılma zamanı].[SBYS tarafından üretilen GUID] bulunması
zorunludur.
11. Aşağıdaki belirtilen maddeler LBYS de mutlaka görünmeli fakat tetkik sonuç raporunda yer almayacak
bilgilerdir.(Bakıııız bu kılavuzun 7 nci maddesi) Ayrıca ekte konu ile ilgili ayrıntılı tablo mevcuttur.

11 .1 .
11.2.

Numune numarası
Yaş

11.3.
11.4.

Hastanın kurumu
Protokol / Dosya / İşlem No (herhangi birisi)

11.5.
11.6.
11.7.

Klinik Bulgular/Ön tanı
Teknik Onay
SUT Kodu / LOINC Kodu/Tetkik Yöntemi
Tıbbi Laboratuvar Yorum

1 1 .8 .
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12. Tetkik Sonuç Raporuna ait diğer özellikler;
12.1.
LBYS tetkik sonuç raporu hazırlama, görebilme yetkisi ve raporlama yetkisini ayrı ayrı
tanımlamalıdır.
12.2.
Raporda yer alan aralıkların uzunluğu sabit olmayacaktır. Aralıklar yer alan bilgilere göre farklılık
gösterebilir. Özellikle yorum, numune türü vs. gibi bölümlerin yeterli aralıkta olması sağlanmalıdır.
12.3.
Bazı bölümlerde bilgiler bulunmuyor ise bunları LBYS otomatik olarak raporda göstermeyecektir,
(örneğin; önceki sonuçlar yok ise o kısmın raporda çıkmaması, patolojide konsültasyon, vs. gibi.)
12.4.
LBYS tüm tıbbi laboratuvar- süreçlerini, tüm tıbbi laboratuvarlar için detaylı şekilde içermeli ve
numune nerede, işlem ne aşamada, hangi kullanıcı işlem yapmış, vb. tüm işlemleri tarih saat ve kullanıcı
bazında kaydetmelidir.
12.5.
Tıbbi laboratuvar dış laboratuvar hizmeti almıyor ise hastaya verilecekraporda bu kısmın
görünmemesi gerekmektedir.
12.6.
Tıbbi laboratuvar uzmanı tarafından klinisyene özel olarak yazılabilecek notraporda
görünmemesinin/çıkmamasının sağlanması gerekmektedir.
TIBBİ LABORATUVARLAR TETKİK SONUÇ RAPORUNDA
BULUNMASI ZORUNLU BİLGİLER
BULUNMASI ZORUNLU OLMAYAN
BİLGİLER
î . Tıbbi Laboratuvar Bilgileri:

Tıbbi Laboratuvaıiarın Adı
Tıbbi Laboratuvar Ruhsat Numarası
Sağlık Bakanlığı Logosu
Kurum/Kuruluş Logosu
Kalite Sertifikası Varsa Kuruluşun Adı, Sertifika
Tarihi Ve Sertifika Numarası
2. Hasta Bilgileri:
Hastanın Adı, Soyadı
Doğum Tarihi
Cinsiyet
TC kimlik numarası (kısıtlı ilk ve son 2 rakam)

Yaş
Hastanın kurumu

Hasta tanımlayıcı herhangi 1 numara
Dosya Numarası,
Protokol Numarası İşlem Numarası
(hastayı kendi sisteminde tanımlama şekline göre
dosya numarası, protokol numarası, işlem numarası
gibi numaralardan en az ikisi raporda bulunmalıdır.)

Rapor numarası
3. İstem yapan Hekim Bilgileri
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Tetkik isteyen Hekimin adı, soyadı
Tetkik isteyen Hekimin birimi
Tetkik isteyen Hekimin hastanesi
Dış hastaneden gelen şevkli hastalar için “Dış
Kurum”
4. Tetkik Sonuç Onay Bilgileri

Klinik Bulgular/Ön tanı

Tetkiki onaylayan uzmanın adı, soyadı
Unvanı
E-İmza
Gerektiğinde/İstendiğinde 2./3. Uzman Onayı
Dış Laboratuvarın Tam Adı Ve Adresi
5. Tetkik Bilgileri

Teknik Onay

Numune Türü

Numune numarası

İstem Zamam(Tarih Ve Saat)
Numune Alma Zamam(Tarih Ve Saat)
Numune Kabul Zamanı (Tarih Ve Saat
Uzman Onay Zamanı (Tarih Ve Saat
Gerekli ise Numunenin Alındığı Anatomik
Lokasyon Ve Taraf Bilgisi
6. Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları
Tetkik adı
SUT Kodu / LOINC Kodu/Tetldk Yöntemi
Sonuç
Durum
Birim
Önceki Sonuçlar
Referans aralığı/Karar Sınırı (Sonuç raporları
içerisinde karar sınırı kullanılırsa (*) işareti eklenir
ve her (*) işaretine açıklama eklenir.)
Tıbbi Laboratuvar Yorum (Tıbbi laboratuvar uzmanı
tarafından klinisyene yazılacak not, yorum vs. sibi
tetkike veya hastaya özel açıklamalar LBYS
görünecek ancak hastaya verilecek sonuç raporunda
görünmeyecek/çıkmayacaktır.)
7. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Tet
Numune Bilgileri
Mikroorganizma:
Koloni sayısı

rfk Sonuç Raporları
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Antibiyogram
Antibiyotik Adı
Durum
Boyasız Ve Boyalı Mikroskobik İncelemeler
(Opsiyoneldir)
8. Tıbbi Patolo ji Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları
Biyopsi/Sitoloji No
(Büyük boyutta ve kalın yazı tipinde olmalı)
Klinik bilgi
Numunenin Alındığı Anatomik Lokasyon Ve Taraf
Bilgisi
Makroskopi
İntraoperatif konsültasyon (frozen inceleme)
Mikroskopi
Uygulanan Özel Yöntemler
Özel histokimyasal boyalar İmmünohistoldmyasal
inceleme İmmünfloresan inceleme Moleküler
inceleme Elektron mikroskopik inceleme

Tam
Tıbbi Laboratuvar Yorum (Tıbbi laboratuvar uzmanı
tarafından klinisvene yazılacak not, yorum vs. sibi
tetkike veya hastaya özel açıklamalar LBYS
görünecek ancak hastaya verilecek sonuç raporunda
gör ünmevecek/cı kınayacaktır.)

Not
9. Tüm Tıbbi Laboratuvarlar Tetkik Sonuç Raporlarında
Sayfa numaralan
Güncellenen Raporun Güııcellendiği Bilgisinin Ve
Tarih, Saat İle Revizyon Numarası
Kurum/kuruluş veya tıbbi laboratuvar Adresi
iletişim Bilgileri(Tel, Fax, Web, Mail)
Raporun yazdırıldığı bilgisayarın IP (Internet
Protocol) bilgisi] .[MAC adresi bilgileri]. [Raporun
yazdırılma zamanı].[SBYS tarafından üretilen
GUID
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Bu Test Nerede Yapılıyor?" Sistemi Hk.
Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?”
sisteminin açıldığı ve ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar
(tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi
sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek
hazırlanan “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sisteminehttp://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspxadresinden
giriş yapılabildiği, ayrıca söz konusu sistem ile aranmak istenen herhangi bir testin hangi ilde, hangi kurumda, hangi
laboratuvarda, nasıl (laboratuvarda bulunan cihazlarla/dış laboratuvar hizmet alımı yolu ile) yapıldığı bilgisine
ulaşılabilmekte olduğu ilgi sayılı yazımızla bildirilmişti.
Bakanlığımız ÇKYS kayıtlarının tetkikinden tıbbi laboratuvar görüntüleme ekranında yer alan “iletişim bilgileri”
başlığı altında belirtilen “Telefon1, Telefon2” kısımlarının belirtilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu bilgilerin
eksik ve/veya hatalı olması halinde; “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sisteminde yer alan bilgilerin de eksik/hatalı olarak
görüntülenmesi nedeniyle, bahse konu ÇKYS kayıtlarında tıbbi laboratuvarlara ait bilgilerin (test, cihaz, iletişim
bilgileri vs.) kontrol edilerek eksik/hatalı kısımların ivedilikle tamamlanması ve bu konuda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Bakanlığımız mail adresleri: laboratuvarhizmetleri@gmial.com
Shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr Telefonlar: 0312.4717813/14/15/16/17/18/20/21/29
Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Telf.: 0258 2644905-2883-2828
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