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AMAÇ:
Hasta  başı  test  cihazlarını  kullanımı  ve  yönetimini   ve  uygulamalarının  belirtilmesi,  güvenli  kullanımını  sağlamak,
kalibrasyonunu ve bakımını sağlamak.

KAPSAM:
 Hasta başı testlerinin çalışıldığı tüm birimleri ve laboratuvarı kapsar.

TANIMLAR:
Hasta  Başı  Test  Cihazı  (HBTC):  Hasta  başında  değerlendirme/test  amaçlı  olarak  laboratuar  dışında  erken  tanı  için
kullanılan tıbbi tanı cihazlarıdır. 
Hasta  başı  Testi:  Genelde  laboratuvar  dışındaki  birimlerde,  hastanın  yanıbaşında  taşınabilir  cihazlarla  (glukometre
kangazı cihazı vb.) yapılan testleri ifade eder.
Glukometre :Şeker ölçümü yapan cihazdır. 
Kan Gazı  Cihazı:  Kan gazı  cihazı  kanda ölçülebilen pH,pO2,  pCO2,  K,  Na,  Cl,  ve  hematokrit  değerlerini  görmelerini
sağlayan cihazdır. 

SORUMLULAR:
Laboratuvar Sorumlu Doktoru
HBTC Servis Sorumlusu ve çalışanları
Hasta başı Test Cihazları Laboratuvar Sorumlusu
UYGULAMA: 
Hastanemizde bir tür HBTC kullanılmaktadır. Bu; Glukometre cihazıdır. 
1. Hastanemizde bulunan hasta başı test cihazlarının (glukometre cihazı) markası ,seri numarası,modeli, üretici firma ,

cihazın hangi serviste kaç adet olduğu ve sorumlusunun kim olduğu  bilgileri içeren Hasta başı Test Cihazı Envanteri
Listesi tutulur.  

2. Laboratuar sorumlusu tarafından hastanedeki tüm hasta başı test cihazları için bir laboratuar yetkilisi tayin edilir.
3. Servislerde her hasta başı test cihazları için birim sorumlusu tespit edilir.
4. Haftalık olarak cihazın kalite kontrolü laboratuar da otoanalizör sonuçlarıyla karşılaştırılarak yapılmalı ve sonuçlar

hasta başı test cihazı servis envanter takip ve kontrol formu kayıt altına alınmalıdır.
5. HBTC’ları senede bir kez yetkili dış firmalarca kalibrasyonu yapılır.
6. HBTC’da çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.
7. Cihaz her kullanımdan sonra temizliği yapılır, haftada bir ise genel temizliği ve bakımı yapılmalıdır.
8. Sonuçların  güvenilirliği  ve  maliyet-yararlılığı  göz  önünde  bulundurularak,  sonuçla  ilgili  şüphe  duyuluyorsa,

belirlenmiş  bir  hasta serumu için laboratuardaki  cihaz ile  karşılaştırılarak  laboratuar çıktısı  ile  beraber tutanakla
kaydedilir ve birim sorumlularına teslim edilir.

9. Hasta başı test cihazlarının iç kalite kontrol sonuçları servis sorumlusu tarafından saklanır.
10. Laboratuarın hasta başı test cihaz yetkilisi gerekli gördüğü aralıklarla hasta başı test cihazının kalite kontrol bilgilerini

denetler.
11. Klinik birim yetkilisi  hasta başı  test  cihazı  kalite kontrol  sonuçlarında bir  uygunsuzluk tespit ettiğinde veya arıza

durumunda sorunun çözümlenmesi için laboratuar sorumlusuna bildirir ve düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır.
12. Cihaz test kontrol sonuçlarının yanlış olduğuna karar verilirse cihaz yenisi ile değiştirilir.
HBTC Kullanacak Personele Laboratuvar HBTC Sorumlusu Tarafından;

 Çalışacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda,
 Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,
 Cihazın bakımı ve temizliği hakkında eğitim verilir ve eğitimler kayıt altına alınır.


