T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95966346/020
Konu : Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik
Değer (Panik Değer) ve Ölçüm
Birimlerinin Harmonizasyonu
………………………………………………..

Genel Müdürlüğümüz tarafından tıbbi laboratuvarlarda standardizasyon sağlanması
amacıyla düzenlenen çalışmalar bütününü oluşturan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi”
çerçevesinde, belirli hastalıklarda hasta popülasyonundan elde edilen veriler ile belirlenen ve
tek bir değeri işaret eden “karar sınırı (eşik değer)” ile tıbbi laboratuvar testinde, hasta için
risk oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri
tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerlerini
içeren “kritik (panik) değer” ve sonuç raporlarında yer alan “ölçüm birimlerinin
harmonizasyonu” prosedürü hazırlanmıştır.
Kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet sunan tıbbi
biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarlarını kapsayan bu çalışma ile klinik
karar sürecinin kolaylaştırılması, hasta güvenliğinin korunması, kalite ve verimliliğin
arttırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, bahse konu prosedüre göre 31.08.2018 tarihine
kadar sağlık hizmet sunucuları tarafından sistematik uyumun sağlanması, Sağlık Bilgi Yönetim
Sistemi yazılımı üreticilerine duyuru yapılması, verilen uyum süresi içerisinde yazılım üreticileri
ile yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi, tıbbi laboratuvar denetimlerinde Bakanlığımızca gerekli
görülen hususlara riayet edilip edilmediğinin incelenmesi ve özellikle klinisyenlerin yeni test
birimlerine uyum sağlayabilmesi açısından tıbbi laboratuvar sonuç raporlarında, belirtilen
süreye kadar eski test birimleri ile yeni test birimlerinin birlikte sunulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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