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Tarih: 

Dış Kalite Çalışmasının Yapıldığı Tarih:

Dış Kalite Kontrol Programı Örnek No:

Cihaz:

Dış kalite kontrol sonuçları Cembrowski kurallarına göre değerlendirilir:

      a) Tarama kuralı(2/51 SDI): En az 5 SDI değerinin bulunduğu bir grafikte 2 veya daha fazla değer aynı    +1 veya -1SDI 

sınırının dışında ise, diğer krallar ile sistematik veya random hata aranmalıdır.

      b) Ortalama kuralı(x1.5 SDI): Eğer 5 SDI değerinin ortalaması artı eksi 1.5 SDI sınırını geçiyorsa kullanılan yöntemde 

sistematik bir hata vardır.

      c) Random hata kuralı (13SDI): Eğer bir veya daha fazla değer artı eksi 3 SDI sınırını geçiyorsa random hata olasılığı 

fazladır.

      d) Random hata kuralı (R4SDI): Eğer elde edilen en büyük ve en küçük SDI değerleri arasındaki fark 4SDI’i geçiyorsa yine

random hata olasılığı yüksektir.

Dış Kalite Programı Tarafından Sonucu Kabul Edilmeyen Testler ve Red Sebepleri:

ARAŞTIRMA ARAÇ ve SÜREÇLERİ

a.Örneğin Gelişi Evet Hayır Bilinmiyor

Örnek laboratuvara uygun ısıda gönderilmiş mi?

Örnek geldiğinde hasarlı mıydı? 

Örnek test çalışma tarihine kadar uygun ısıda saklandı mı? 

b.Hazırlık ve Analiz

Örnek uygun şekilde sulandırıldı mı?

Örnek istenen sürede analiz edildi mi?

Örnek test veya kayıt sırasında düzgün barkodlandı mı? 

Örnek iki kez çalışılıp ortalaması alındı mı?

c. Sistematik Araştırma

DKD Sonuçları geldikten sonra örnekler tekrar çalışıldı mı?

Tekrarlanan sonuçlar kabul edilebilir sınırlarda mı?

İlk testler ve tekrarlanan testler arasında cihaza bakım yapıldı mı?

İki sonuç arasında cihazda büyük bir parça değişimi veya tamir uygulandı mı? 

Yapıldıysa, bu işlemden sonra cihaz kabul edilebilir kalite kontrol sonuçları ve kali

brasyonu açısından değerlendirildi mi?  

Sonuç yöntemin linearitesi içinde miydi?  

Birden fazla analizde benzer hata oluşmuş mu?  
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d. Sonuçların Raporlanması

DKD programına gönderilen 

formda cihaz, yöntem kodu ve birimler doğru şekilde kaydedilmiş mi?

Tüm test sonuçları rapor formuna işlenmiş mi?

Rapor formuna işlerken yazım hatası yapılmış mı (yer kaydırma, yanlış rakam, nok

talama işareti, vs)? 

Hesaplama hatası var mı (üre-üre azotu veya birim çevirme gibi)?

e. Teknik Problem

Üretici firmanın periyodik olarak yapması gereken cihaz kalibrasyonu veya 

verifikasyonları (doğrulama) yapılmış mı?

Üretici firmanın önerdiği diğer bakımlar (günlük, haftalık) yapılmış mı?

Pipetleme hatası var mı? 

Üretici firma teknik servisi aranmış mı?  

Testin yapıldığı gün internal kalite kontrol sonuçları iyi mi? 

f. Hasta Sonuçları

Eksternal sonuçlar yönünde hasta sonuçlarında da benzer etkilenmeler var mı?

Sonuç:

Düzeltici Faaliyet (gerekli dokümanları ekleyiniz):

Değerlendirme No:

Gözden Geçirenler:

Birim Kalite Kontrol Sorumlusu:

Birim Sorumlusu:

Yorum:

Laboratuvar Genel Kalite Kontrol Sorumlusu:


