
LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

GENEL BİLGİLER VE 2016 YILI TAKVİMİ



Merhaba,

“LabPT Kalite Kontrol Programı” 2016 yılı programı ile 
karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması
ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği 
hissedilen, dışa bağımlı olmayan, tarafsız bir program yaratma 
amacıyla 2004 yılında yola çıkmıştık. On yılı aşkın tecrübemiz ve 
sizlerin de katkıları ile bu yolda emin adımlarla ilerliyor ve 
programımızı  geliştiriyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan e-laboratuvar 
sisteminde bulunan “Laboratuvar Dış Kalite Kontrol Takip” 
bölümünde programımızın yer aldığını da hatırlatmak isteriz.

“LabPT Kalite Kontrol Programı” hakkında detaylı bilgi, 
genel kurallar ve ücret listesini ekte bulabilirsiniz. 

“LabPT Kalite Kontrol Programı” konusunda herhangi bir 

sorunuz olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz.



…………………………………………………………………..
Hastanesi / Laboratuvarı olarak aşağıda belirttiğim programlara
2016 yılı için kaydın yapılmasını istiyorum.

Tarih : .................. / .................. / 20.........
Hastane / Laboratuvar Adı

Adres

Sorumlu 

Tel

Muhasebe Sorumlusu

Tel

e-posta

e-posta

Fatura bilgileri  (ödeme yapacak kuruma ait) Ticari Ünvan

 ❏ Biyokimya (B4-16)

 ❏ Biyokimya (B6-16)

Klinik Lab. Pratik Yaklaşım (PYQ-16) ❏

Hematoloji (CBC4-16) ❏

Hematoloji (CBC6-16) ❏

Hormon (H-16) ❏

Tümör Marker Paneli (TM-16)
 

❏

HbA1c (G-16)
 

❏

HbA1c (G6-16)❏

Romatoid Panel (R-16) ❏

 ❏ CRP (C-16)

❏ Kardiyak Marker Paneli (K-16)
 

❏ Mikrobiyoloji (M-16) 
 ❏ Antibiyogram (A-16) 

 ❏ Viral Marker Paneli (VM-16)

 ❏ TORCH Paneli (T-16)

 ❏ Koagülasyon (PT-16)

 ❏ Periferik Yayma (PT-16)

 ❏ İdrar Tahlili (TIT-16)

 ❏ Glukoz (Glukometre) 
                   (GPOCT-16)
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“LabPT Kalite Kontrol Programı”, ILAC G-13 (2007) ve IUPAC raporu 
(The International Harmonized Protocol for the Pro�ciency 
Testing of Analytical  Chemistry Laboratories, 2006) göz önünde 
bulundurularak düzenlenmektedir. Bu kapsamda, örnek hazırlama,
gönderim, sonuçların değerlendirilmesi ve katılımcılara
raporlanması bu  referanslara göre yapılmaktadır. 

“LabPT Kalite Kontrol Programı” na katılım herkese açıktır. Ayrıca tüm 
katılımcılar herkese açıktır. Ayrıca tüm katılımcılar istedikleri 
programda, istedikleri sayıda teste katılmakta serbesttir.  
Örnek hazırlama için isimsizleştirilmiş taze insan örnekleri, hasta 
insan örneklerini içeren havuzlar, standart ilave edilmiş örnekler vb. 
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Örneklerin stabilite süreleri, 
çalışma öncesi yapılması gerekenler ve daha sonra imhaları ile ilgili 
bilgi örneklerle birlikte gönderilmektedir. Tüm örneklerin iyi 
laboratuvar uygulamaları gereğince enfekte kabul edilip çalışılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 

Örnek gönderimi kargo şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır.
Örnek gönderimine ait ücretler tarafımıza aittir (Kıbrıs ve yurtdışı
gönderimleri hariç). Örnek gönderim tarihleri bir önceki yıl tüm  
katılımcılara duyurulmakta olup, örneklerin takibinden katılımcılar 
sorumludur. Adresin yetersiz olması, kayıt sırasında verilen ismin
çalışma yerinde bulunmaması vb. nedenlerle örneğin verilen adrese
kabul edilmemesinden katılımcı sorumludur. Bunun dışında kargoda
meydana gelebilecek herhangi bir gecikme veya aksaklık, 48 saat 
içinde haber verilirse tarafımızca tela� edilecektir. Kalite kontrol
örneklerinin nasıl çalışılacağı hakkında ayrıntılı bilgi örneklerle 
birlikte gönderilecektir. Tüm sonuçlar belirlenen süre içerisinde
internet aracılığı ile belirtilen adrese gönderilmelidir. Uygun sürede, 
uygun birimle sonuçların gönderilmesinden katılımcı sorumludur.
Belirlenen süre içerisinde sisteme  girilmeyen sonuçlar,  “geç sonuç”
olarak kabul edilir. Tüm grup değerlendirmesine katılmaz, sonuç
özetine göre karşılaştırma verilir. Ayrıca bu sonuçlar serti�kalandır-
maya dahil edilmez. Tüm sonuçlar web sitesinden her zaman takip
edilebilir. Her türlü gra�ksel ve istatistiksel değerlendirmeye buradan
ulaşılabilir. Tüm sonuç ve katılım serti�kalarına katılımcılar kendi 
şifreleri ile web sitesinden her zaman ulaşabilirler. 
Katılımcılara posta yolu ile sonuç veya katılım serti�kası
gönderilmemektedir. Program sonuçlarına itiraz süresi 4 haftadır.
Düzenlenen herhangi bir programda sorun olması durumunda,
yeni bir program düzenlenir veya ücret iadesi yapılır. 

Programa katılım başvuruları, örnek gönderim tarihinden bir hafta 
öncesine kadar kabul edilir. Program ücreti örnek gönderiminden 
önce peşin olarak bir seferde yatırılmalıdır. Ücreti ödenmeyen 
programlara ait örnekler katılımcılara gönderilmez.
Programa katılım iptali, örnek gönderim tarihinden bir hafta
öncesine kadar kabul edilir. Bu tarihten sonra katılımcı tarafından 
iptal edilen talepler için ücret iadesi yapılmaz.
Pilot programlar ücretsiz olup, belirli sayıda örnek hazırlanmaktadır.
Bu programlara katılım sırasına göre kayıt yapılmakta olup, yeterli
katılımcı sayısına ulaşılması durumunda örnek gönderimi  
yapılmaktadır.       

Programdaki tüm sonuç girişleri web sitesinden yapılmaktadır. 
Gerekli tüm açıklama burada mevcuttur. 
Öncelikle çalışma için kullanılan kit markası, çalışma yöntemi ve
referans aralığı sisteme girilmelidir. Bu bilgiler aynı kaldığı sürece
tekrar eden program katılımlarında yenilenmelerine gerek yoktur.
Herhangi  bir değişiklik yapıldığında ise, bu bilgi sisteme de 
girilmelidir.
Web sitesi yolu ile sonuç gönderimi dışında (faks, posta vb.) 
gönderilen sonuçlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda
karşılaşabileceğiniz her türlü sorun için bize ulaşabilirsiniz.

Tüm sonuçlara programın web sitesinden ulaşabilir. Sonuçlarla
ilgili olarak katılımcılara mümkün olduğunca fazla veri
verebilmek için farklı değerlendirmeler yapılmakta olup, tüm bu
raporlar için döküm alınabilmektedir. Bu raporlar:
1. Toplu sonuçların özeti
2. Test bazında son programa ait her iki sonucun karşılaştırmalı 
     değerlendirmesi 
3. Çalışma yöntemi, prensibi ve kullanılan kite göre değerlendirme 
4. Referans aralığına göre değerlendirme
5. Son 1 yıla ait sonuçların topluca değerlendirmesi 
6. Test bazında histogramlar
7. Mikrobiyoloji, antibiyogram, tam idrar tahlili ve periferik yayma,
   özel raporlamalar. 
Ayrıca katılımcılar eski sonuçlarına  yukarıda belirtilen tüm 
değerlendirmelerle birlikte ulaşabilir ve döküm alabilirler. 
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LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI
GENEL UYGULAMALAR

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI
SONUÇLARIN SİSTEME GİRİLMESİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI
KATILIMCI SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNUMU



2016 YILI PROGRAMI
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