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Ana sayfa
Bu nedir?
Bu, ULKS arac?d?r: ISO 15189 uyar?nca bir kalite yönetim sistemi uygulanmas? konusunda t?bbi
laboratuvarlar?n yönlendirilmesi amac?yla a?amal? bir plan sa?layan, web sitesi formunda bir araçt?r.
Laboratuvarlar?n akreditasyon almas?n? sa?lamak için standard?n gerektirdi?i ?artlar? yerine getirmesine
yard?mc? olabilir. Dünya Sa?l?k Örgütü ad?na Royal Tropical Institute [1] taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

Tüberküloz Laboratuvar Akreditasyonuna yönelik Global Laboratuvar Giri?imi A?amal? Süreci'ni (GLG
arac?) temel al?r. [2]

Bu araç neden geli?tirildi?
Yak?n zamana kadar laboratuvar hizmetleri yükün fazla, kaynaklar?n s?n?rl? oldu?u ülkelerde hastal?k
tedavisi ve kontrolü çal??malar?n?n en zay?f unsurlar? aras?ndayd?. Laboratuvar hizmetleri ve
sistemlerinin güçlendirilmesi yüksek kaliteli tan?sal laboratuvar hizmetlerine evrensel eri?imin
sa?lanmas?nda esast?r. Laboratuvar güçlendirmenin en iyi yöntemlerinden birisi, uluslararas? kalite
standard? ISO 15189'un veya benzer ?artlar? olan (ulusal) bir standard?n ?artlar?na uygun bir kalite
yönetim sistemini uygulamaya koymakt?r. Daha fazla bilgi al?n. [3]

Bu arac? kimler kullanabilir?
Bu araç klinik veya halk sa?l??? amaçlar? do?rultusunda tan?sal faaliyetler gösteren bütün
laboratuvarlar taraf?ndan kullan?labilir.

Bu araç nas?l çal???r?
Bu araç, kalite yönetim sisteminin uygulanmas?na yönelik a?amal? bir pland?r. Bu plan?n her ad?m?na
aktivite denir ve ?unlardan olu?ur:
Ne yap?lmas? gerekti?ini belirten bir cümle
Aktivitenin neden tamamlanmas? gerekti?i, tam olarak ne yap?lmas? gerekti?i, aktivitenin hangi
kronolojik s?rayla tamamlanmas? gerekti?i ve aktivitenin kim taraf?ndan en iyi yap?labilece?inin
aç?klanmas?
Daha fazla artalan bilgisi materyalleri, doküman ?ablonlar? ve di?er araçlar gibi destekleyici
materyallere ba?lant?lar

Kalite yönetim sisteminin mant?ksal bir çerçevede uygulanmas? için aktiviteler dört uygulama a?amas?na
bölünür, her a?ama belirli bir noktaya odaklan?r. Bu araç, laboratuvar kalite yönetim sistemini tam olarak
uygulayamasa bile 1. a?amay? tamamlad??? andan itibaren laboratuvar?n kaliteli hizmet sunumunu
iyile?tirmi? olur, böylece laboratuvar bu a?amada dahi yarar görmü? olur.
1. A?ama: Laboratuvar?n birincil sürecinin do?ru ve güvenli bir ?ekilde yürütülmesinin sa?lanmas?
2. A?ama: Kalitenin kontrol edilmesi ve güvence alt?na al?nmas? ve izlenebilirlik olu?turulmas?
3. A?ama: Uygun yönetim, liderlik ve organizasyonun sa?lanmas?
4. A?ama: Sürekli iyile?me sa?lama ve akreditasyona haz?rlanma

Bu arac?n a?amalar? hakk?nda daha fazla bilgi almak için buraya t?klay?n. [4]

Her a?amadaki aktiviteleri görüntülemek için iki çerçeveden birini seçebilirsiniz:
1. Yol haritalar? [5], bütün aktiviteleri günlük uygulamada ideal bir s?ra izleyerek gösterir
2. Kalite Sisteminin Esaslar? çerçevesi, [6] aktiviteleri kalite sisteminin esaslar?na göre s?ralayarak
gösterir (Klinik ve Laboratuvar Standartlar? Enstitüsü taraf?ndan haz?rland??? haliyle)

Bu araç, aktivitelerin do?ru uygulan?p uygulanmad???n? de?erlendirmek için kalite yönetim sisteminin ne
düzeyde uyguland???na ba?l? olarak kontrol listeleri [7] olu?turma seçene?i sunar.

Kullanma Talimatlar? [8] bölümünde bu arac?n nas?l kullan?laca??na ili?kin kapsaml? bilgilere eri?ebilirsiniz.

Ba?lamak için t?klay?n![9]
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