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Uluslararas› kurallara uygun olarak günümüz-
de Akreditasyon, yetkili bir kuruluflun belli iflleri
yapan bir kurulufl veya kiflinin yeterlili¤inde resmi
tan›kl›k verilmesi islemi olarak tan›rl›k verilmesi is-
lemi olarak tan›mlanmaktad›r. Gelisen teknoloji ile
birlikte art›fl gösteren ürün çeflitlili¤i ve ifllevselli¤i
nedeniyle kalite, teknik emniyet, dayan›kl›l›k ve
kullan›m gayesine uygunluk yönlerinden ürünler-
den beklentilerin yerine getirilmesine dair artan
güvence aray›fllar›na cevap teflkil etmek üzere ürün
ve üretime yönelik belgelendirme, muayene, test ve
analiz hizmetleri bugün uluslararas› kurulufllar ta-
raf›ndan Uygunluk De¤erlendirmesi kavram› ola-
rak tarif edilmektedir. Uluslararas› kabul edilmifl
ortak ölçütlere göre yap›land›r›lan ve çal›flt›r›lan
akreditasyon sistemleri uygunluk de¤erlendirilme-
si farkl› ülkelerde farkl› niteliklerde yürütülmesi-
nin engellenmesi, test ve belgelendirme konusu-
nun ticarette teknik engel haline gelmesine yol aça-
cak bir zemin oluflturmas›n›n önüne geçilmesi
amac›yla son on y›l içinde geliflen bir çözüm arac›
olarak devreye girmifltir.

Laboratuvar testlerinin akreditasyonunda izle-
nebirlik gereklidir. ‹zlenebirlik için akredite edilmifl
kalibrasyon laboratuvarlar›na ihtiyaç vard›r. Labo-
ratuvarlar›n uygulad›klar› testlerin üstün kalite ve
performansta sonuç vermelerine yol açan kurallar
American Association of Clinical Pathology liderli-
¤inde USA da uzun y›llard›r uygulanmaktad›r. 

Laboratuvar Standardizasyonunda Temel
‹lkeler 

Laboratuvarlar›nda hematoloji testleri yapan

resmi veya özel kurulufllar›n sürekli profesyonel
geliflim ve sürekli e¤itim süreçleri içinde kendileri-
ni yenilemeleri, laboratuvar standardizasyon tek-
niklerini uygulamalar› ve e¤itmeleri gerekmektedir.
Kuzey Amerika, Kanada ve Bat› Avrupa da bu ko-
nularda lider say›labilecek programlar ve yönetme-
likler haz›rlanm›fl ve uygulamalar› zorunlu duruma
getirilmifltir. USA’da AACP ve ‹ngiltere’e Royal Col-
lege of Pathologists bu ilkelerin takipçisi ve gere-
¤inde yapt›r›mlar› olan kurulufllard›r. Ad› geçen bu
kurulufllar hematoloji laboratuvarlar›n›n teknik
elemanlar›na kurslar vermekte, yaz›l› ve görsel ma-
teryalleri takip etme imkanlar› sa¤lamakta ve bilgi-
sayara arac›l›¤› ile e¤itim ve uygulama yapmakta-
d›rlar. Bütün bu faaliyetlere kat›lan laboratuvarlar
da bu kurulufllar taraf›ndan kredilendirmektedir.
Kurulufllar›n yeterli say›da kredi toplayamad›klar›
durumlarda Laboratuvar Sertifikalar› süreli olarak
durdurulmaktad›r. 

Günümüzde laboratuvar standardizasyonu ko-
nusunda afla¤›daki tan›m ve kavramlar›n önemi
vard›r:

1. Testlerin Seçimi

Laboratuvarlar›n güvenirlik aç›s›ndan yapacak-
lar› testleri seçerken do¤ruluk (Accuracy), kesinlik
(Precision), klinik tan› da kullan›mlar›, ile  asemp-
tomatik bireylerde hastal›k taramalar›nda güvenir-
liliklerini titizlikte göz önüne almak zorundad›rlar.

Bu konularda laboratuvar direktörleri kullan-
d›klar› testlerin tan›sal önemini belirlerken ilgili
testlerin tan›sal duyarl›l›k (Diagnostic Sensitivity)

Laboratuvar Standardizasyonu 
ve Akreditasyon

Emin KANSU

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü



Laboratuvar Standardizasyonu ve AkreditasyonKANSU E.

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi
Mezuniyet Sonras› E¤itim Kursu

16

ve tan›sal özgüllü¤ünü hesaplamalar› gerekir. Ayn›
zamanda testlerin Pozitif Predictive ve Negatif Pre-
dictive de¤erlerinin de hesplanmalar› gerekmekte-
dir. Uygulana test çok özel bir tan› da kullan›lacak
ise Sensitivity ve Specificity de¤erlerinin %100’e
yak›n olmalar› gerekmektedir. 

2. Cihaz De¤erlendirilmesi

Hematoloji laboratuvarlar›nda yüksek perfor-
mansta, do¤ruluk ve kesinlik yüzdeleri yüksek
protokolleri uygulayan cihazlar› kullanmak zorun-
dad›rlar. Uluslararas› Hematoloji Derne¤i (ISH) ve
Uluslararas› Hematoloji Standardizasyon Komitesi
(ICSH) nin belirledikleri kurallara özen göstermek
durumundad›rlar:
Mechanical, Electrical, Chemical Safety
Teknik E¤itimin yeterli ve kaliteli olmas›
Kullan›m k›lavuzlar›n›n haz›rlanmas›

Cihazlar›n linearity, precision, referans metod-
lar›n› uygulamalar› ve di¤er bilinen metodlar› uy-
gulayanlarla mukayese edilebilirlili¤i 
Sensitivitesi
Spesifitesi
Test bafl›na düflen total maliyet
Aletin idame, bak›m ve operasyonal  standartlar›
Günlük tayin kapasitesinin tutarl›¤› ve devamiyeti
Teknik kadronun cihaz› kullanma kolayl›¤› ve ka-
bullenmesi

Bütün bu yukar›da ad› geçen bafll›klar›n s›ra-
s›yla laboratuvar direktörü taraf›ndan gözden geçi-
rilmesi ve cihaz›n uygulad›¤› testleri belirlerken
haz›rlanan Standart Operation Procedures (SOP)
kitaplar›nda etrafl› yaz›lmas› gerekmektedir.

3. Bilgisayarl› Veri Toplama, Analiz ve
‹fllenmesi (Informatics for Data Processing)

Günümüzde bütün laboratuvar sonuçlar›n›n
bilgisayar kaynakl› elde edilmesi, toplanmas›, su-
numu, hastaya verilmesi, analizi ve saklanmas› ge-
rekmektedir. Data Processing ad› verilen bu ifllem-
lerin de kalite kontrolleri ve standardizasyonlar›
büyük önem kazanm›flt›r. Say›sal de¤erlerin etraf-
l›ca ve güvenilir tekniklerle kontrolü ve do¤rulan-
d›kalr›na ait bilgiler de kolayl›kla ulafl›labilir olma-
l›d›r.

4. Analiz-Öncesi (Pre-Analytical) ve
Analiz-Sonras› (Post-Analytical)
Standardizasyon

Hematoloji Laboratuvarlar› analiz öncesinde yer
alan testlerin istenme protokolleri ile kan örnekle-
rinin al›nmas› ve laboratuvara transportu ifllemle-
rini titizlikle standardize etmelidir. Analiz sonras›
dönem için de laboratuvar sonuçlar›n›n hastay› ta-
kip eden doktora ulaflmas›ndaki sistemi belirli ku-
rallara ba¤lamak yararl› olmaktad›r.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu bafll›kla-
r› s›ras›yla;
Laboratuvardan testlerin istenmesi
Kan Örneklerinin al›nmas› ve tafl›nmas›
Sonuçlar›n testi isteyen kurum veya doktora geri
bildirimi
Testlerin örnek al›nmas›ndan doktora sonuçlar›n
ulaflt›r›lmas›na kadar geçen sürecin denetimi (Test
Turnaround Time)
Testlerin yap›ld›¤› hizmet ünitesinin yap›s› (Point
of care testing)

KAL‹TE GÜVENCES‹ (Quality Assurance)

Hematoloji laboratuvarlar›na örnek göndererek
test sonuçlar›n› merak eden hekimler genelde la-
boratuvar tekniklerine ve testlerin uygulanmas›
konular›nda etrafl› bilgilere sahip de¤ildirler. Bu
nedenle hematoloji laboratuvarlar› her analizinde
yüksek standartta ve kalitede sonuç üretmek ve
hekimi sonuçlar›n önemi konusunda bilgilendir-
mek sorumlu¤u da tafl›maktad›r.

Hematoloji laboratuvar›na test gönderen bir he-
kim ald›¤› sonuçlar›n güvenirlili¤inden ve labora-
tuvardaki Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesinden
emin oldu¤u taktirde hastalar›n› göndermekte da-
ha rahat ve güvenli davranacakt›r.

Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi için hema-
toloji laboratuvarlar›n›n öncelikle kendi Standard
Operation Procedures (SOP) kitaplar›n› haz›rlama-
lar›, kullan›lan bütün tekniklerin standardizasyo-
nunu yapmalar› ve eksternal kalite kontrol meka-
nizmalar›n› kullanmalar›, s›k denetime (Audit)
kendilerini açmalar› ve yine ba¤›ms›z bir ulusal ve
uluslararas› kurulufl taraf›ndan akredite edilmele-
ri gerekmektedir. 
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Standard Operating Procedures (SOP)

Hematoloji laboraruvar›nda uygulanan bütün
ifllemlerin etrafl› yaz›lm›fl ve laboratuvar yetkilisi
taraf›ndan onaylanm›fl belgelerinin haz›rlanmas›
gerekir. Bu yaz›mlar kan al›n›fl›n›, testin çok etraf-
l› bir anlat›mla uygulan›fl›n›, dikkat edilmesi gere-
ken laboratuvar güvenli¤i konular›n›, veri analizi,
veri toplama ve veri rapor etme ifllemlerine kadar
bütün bilgileri içerecek flekilde haz›rlanmal›d›r. 

Birçok hematoloji laboratuvar›nda ayn› test ay-
n› cihaz ve teknikle uygulanmas›na ra¤men her la-
boratuvar kendi SOP’lerini haz›rlamak zorundad›r.
Laboratuvar SOP’leri kolay ulafl›labilir bir yerde
saklanmal› ve her y›l yenilenmelidir. Dosyalarda
SOP’lerin gözden geçirilme, varsa revizyonlar ve ye-
ni onay tarihleri belirtilmelidir. 

AKRED‹TASYON

SOP’lerini muntazam haz›rlayan, internal ve
extrenal kontrollerini zaman›nda tamamlayan he-
matoloji laboratuvarlar› kendilerini bir dönem son-
ra Akredite ettirmelidirler. Laboratuvar Akreditas-
yonu laboratuvar›n genel organizasyonunun exter-
nal denetimi (Audit), idaresi (Management), Kalite
Kontrol Program› (Quality Assurance Program) ve
hasta-hekim memnuniyetine (user satisfaction)
kadar çok genifl bir yelpazeyi kapsamaktad›r.

Hastaya sonuç veren her Hematoloji Laboratu-
var›n›n akreditasyonu gerekir. External peer-revi-
ew sistemiyle laboratuvar›n fonksiyonel kapasite-
si,iflleyisi ve veri eldesi ile analizleri etrafl›ca ve ev-
rensel kriterlere göre gözden geçirilmelidir.

Tablo 1. Standard Operation Procedure (SOP) Haz›rlama Format› 
Örne¤i

Kapak Sayfas›: Bafll›k –Referans numaras›-Haz›rlama Tarihi-‹simler
Kapsam›: Amac› –Testin temel prensibi- görev alan 
personelin nitelikleri
Örnekle ‹lgili Bilgiler 
Örnek Kabulü ve Reddi Kriterleri
Güvenlik ve Korunma: Yüksek Riskli hastalar›n tan›m›
Cihazlar ve Reaktiflerin Özellikleri: Kontroller, kalibrasyon, vb.
Uygulanan Testin etrafl› tan›m›
Test Sonuçlar›n› Raporlanmas›
Test Sonuçlar›n›n Klinik Önemi
Test Sonuçlar›n›n S›n›rlar› ve Hata Paylar›
Kan örneklerinin Saklanmas› ve at›lmas› yöntemleri
‹lgili Literatür
‹mzalar

Uluslararas› düzeyde International Standards
Organization (ISO) Kalite standartlar› için ISO
9000, ISO 17025I ve ISO –IEC Guide 25 gibi Kalite
kontrolü ve kalite yönetimi konular›nda kurallar
belirlemifltir. Baz› ülkelerde ise hematoloji labora-
tuvarlar›n›n Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi
için ülkedeki

Kurulufllara bu görevler verilmifltir. Örne¤in ‹n-
giltere de UK Accreditation Service (UKAS) ve Euro-
pean Accreditation of Laboratories (EAL) laboratu-
var akreditasyonunu üstlenmifllerdir.

Ülkemizde standardizasyon ve akrediatsyon ko-
nular›n en yetkili kurum Türk Akreditasyon Kuru-
mu (TÜRKAK) dur. TÜRKAK 1999 y›l›nda 4457 sa-
y›l› kanun ile kurulmufltur ve web sitesi adresi
www.turkak.org  d›r.

Tablo 2. Avrupa Akreditasyon Kuruluflu (European Accreditation =
EA): Görevleri

Test Uygulama ve Kalibrasyon
Yerinde Denetim (Inspection)
‹flleyen Sistemlerin Sertifikasyonu (Certification of 
Management Systems)
Ürünlerin Sertifikasyonu  (Certification of Products )
Personelin Sertifikasyonu  (Certification of Personnel)
Çevre ve Ekoloji Konusunda Denetim ( European 
Eco-Management Rules)

Tablo 3. Akreditasyonda ‹fllem Ak›fl fiemas› (Algoritmas›)

Bilgilenme Baflvurusu
Gerekli Formlar›n ve Bilgilerin Temini
Akreditasyon Baflvurusunun Yap›lmas›
Akreditasyon Kurumunda dosyan›n ‹ncelenmesi ve Hakemlerin
belirlenmesi
Denetim ve Hakem Raporunun görüflülmesi
Üst Kurul gözetimi, tart›flmas› ve Son karar›n verilmesi
Akreditasyon Sertifikas›
S›k Aral›klarla Laboratuvar›n Denetimi ve Gözetimi 
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