KBUDEK
Pre→Post-analitik

Sayın katılımcı,
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) yeni kalite kontrol programı olan KBUDEK Pre->Post Analitik
Programını (www.kbudekpreandpost.com) yayına almıştır. Programın amacı preanalitik, analitik ve
postanalitik hataların program katılımcıları arasında karşılaştırılmasına ve istatistiksel olarak
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.
Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan prosedürlerle ilgili yapılacak Anket çalışmalarından elde edilecek
değerler uluslararası kriterler eşliğinde katılımcılara verilecek raporlarda sunulacak, bu şekilde
prosedürlerde iyileştirme çalışmalarını yapmaları sağlanacaktır.
Sistemde “Oral Glukoz Tolerans Testi” ile ilgili bir Anket çalışması ve Preanalitik, analitik ve postanalitik
evreler ile ilgili İndikatörleri içeren sonuç giriş alanları bulunmaktadır. Anket girişi için tüm soruların
cevaplanması beklenmektedir. İndikatörler için ise katılımcı yalnızca bilgi sahibi olduğu sonuçları girebilir
ve diğer soruları boş bırakabilir.

KBUD program katılımcılarının gizliliğine büyük önem vermekte ve buna uygun olarak
çalışılmaktadır. Bu anlamda; yeterlilik testi programında katılımcı kimlikleri gizlidir ve katılımcı
gizlilik hakkından feragat etmedikçe yalnızca yeterlilik test programının yürütülmesinde görev
alan belirli personel tarafından bilinmektedir. Katılımcı bilgileri 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır.
Yasal yetkiye sahip bir makam tarafından yeterlilik test sonuçlarının yeterlilik testi düzenleyicisi
tarafından doğrudan bu makama sağlanması istendiği durumda, etkilenen katılımcılara bu
durum yazılı olarak bildirilecektir.
KBUDEK Pre->Post Analitik Programında her katılımcı sadece kendilerinin ve kurumumuzda
çalışan belirli personelin bildiği bir kod ile tanımlanmaktadır. Her bir katılımcıya internet
ortamında veri girişi ve incelemesi için laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifre
tanımlanmaktadır. Kullanıcılar şifrelerini kendileri değiştirebilmektedir.
Katılımcılar üyelikleri devam ettiği sürece kendi aralarında ve/veya 3. şahıslarla bilgi
paylaşımında bulunamazlar. Bu tür davranışlar belirlenirse katılımcı üyelikten çıkartılır.
Sisteme giriş yapılabilmesi için 2018 dönemi için KBUDEK Eksternal Kalite Kontrol Program üyesi
olunmalı ya da KBUDEK Pre->Post Analitik Programı için yeni üyelik için başvuruda bulunulması
gerekmektedir. KBUDEK üyeleri kbudek.com sayfasına giriş yaptıkları Laboratuvar kodu, Kullanıcı adı ve

Şifre ile giriş yapabilirler. Yeni başvuru yapmak için kbudekpreandpost.com sayfasında Yeni üyelik için
başvuru linkinden giriş yapılarak talep oluşturulabilir.
Yeni program sayfasına www.kbudekpreandpost.com üzerinden erişebilirsiniz.
İyi çalışmalar,
Uz.Dr.E.Cüneyt Canbulat
Genel Müdür
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

