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Sunum Akışı

• Sendromik tanı testleri nedir?
• Solunum yolu multipleks (sendromik) tanı panelleri
• Multipleks tanı panellerinin klinik karar süreçlerine etkisi
• Multipleks tanı panellerinin antimikrobiyal yönetim üzerine etkisi
• Sorunlar ve sınırlılıklar
• Sonuç
• Öneriler



Sendromik tanı nedir?

Sendromik tanı: 
• Kritik süre içerisinde
• Tanı konulması zor olan ve zaman alan
• Özel hasta gruplarında ve/veya klinik durumlarda

olası etkenlerin tanısı

Sendrom: Non-spesifik semptom + bulgular; ayırıcı 
tanının zor olduğu durumlar



Sendromik tanıdan beklentiler

SAĞLIK KURUMLARI LABORATUVARLAR KLİNİSYENLER

DOĞRU, HIZLI, KAPSAMLI 
SONUÇ AKILCI TEDAVİ ENFEKSİYON KONTROLÜ HASTA TEDAVİSİNDE 

BAŞARI

ANTİBİYOTİK 
DİRENÇ YÖNETİMİ

SAĞLIK 
HARCAMALARINDA 

AZALMA



• Spesifik bir sendroma neden olabilecek >5 
hedef patojen
• Özellikle kültürde üretilemeyen, geç/güç 

üretilebilen, konvansiyonel tanı 
yöntemleriyle saptanması zor olan
• Kolay uygulanan, hızlı ve güvenilir sonuç 

veren
• Multipleks PCR teknolojisine dayalı, 

kartuş/çip testleri veya otomatik RT-PCR 
kapalı sistemleri  

Sendromik tanı testleri



Biofire Film Array, bioMerieux’den alınmıştır

KOLAY
HIZLI

KAPSAMLI



• Makalede hiç referans yok !
• 2002’de kurgulananlar bugün 

gerçek oldu
• MyCrobe real-time, mobil 

diagnostik ünite («Bug boy 
advance»)
• Solunum yolu, GIS, SSS, kan-BOS-steril 

vücut sıvıları, idrar, STD 
enfeksiyonlarına yönelik panelleri 
bulunmakta

• NAAT, hibridizasyon, genomiks, 
proteomiks dayalı hızlı tanı 
sistemleri hayali…
• Herşey çok iyi bir veri tabanına 

dayalı

ü Moleküler tanı tek başına sorunu 
çözemez

ü Çok güçlü veritabanları şart
ü Son kararı klinisyen vermelidir
ü Yeni enfeksiyon hastalıkları, direnç 

mekanizmalarının ortaya çıkması ile 
sürekli bir gelişim gerekecek 



• Hasta başı testleri (POCT) klinikler tarafından 
kullanılabilmekte
• Hızlı real-time PCR tabanlı mono/multipleks testler klinik 

mikrobiyoloji laboratuvarlarına hızla entegre edilmekte

Ancak…..
Halen iyi 

mikrobiyoloji 
bilgisine, klinisyen

yorumuna ve 
optimum kullanma 

koşullarını 
belirlemeye ihtiyaç 

var



Alt solunum yolu 
enfeksiyonları halen dünyada 

4. sıklıkta görülen ölüm nedeni 



Solunum yolu enfeksiyonlarında tanı

Geleneksel Yöntemler
• Direkt mikroskopi
• Bakteri ve mantar kültürleri
• Antijen testleri (bakteri, virüs)
• Viral kültür
• DFA testi

Multipleks Moleküler Yöntemler

• Multipleks PCR tabanlı
• Ekstraksiyon, amplifikasyon

basamakları mikrofluidik kartuş 
veya çiplerde kombine edilmiş 

Emek yoğun
Sonuç süresi uzun
Duyarlılık düşük

Çalışma kolaylığı
Sonuç süresi kısa

Duyarlılık ve özgüllük yüksek
Sonuçların yorumlanması ve 

kliniğe etkisi?



FDA onaylı solunum yolu moleküler test panelleri

Hedef sayısı 
arttıkça maliyet 
ve sonuç verme 
süresi yükseliyor



Hedef virüsler Hedef bakteriler Sonuç süresi (saat)

Biofire Film Array (bioMerieux) 17 3 1

Verigene 13 3 2-3

x-TAG RVP (Luminex 100/200) 12 - 8

Nx-TAG RPP (Luminex Magpix) 18 2 4

Allplex (Seegene) 19 7 6

E-Plex (GenMark Diagnostics) 20 4

QIAstat (Qiagen) 19 3 1-2

Cobas 6800/8800 (Roche) (ayrı ayrı 
veya birlikte çalışılabilen üç panel)

10 2

Bhosphorus Maxi-Panel (Anatolia 
Geneworks)

20 11

Biospeedy MX-24T panel (Bioeksen) 19 6

ÜSYE-ASYE ayrı paneller 



11 farklı panel



Bioeksen



Solunum yolu panel içerikleri
• Adenovirus 

• Coronavirus 229E 

• Coronavirus HKU1 
• Coronavirus OC43 

• Coronavirus NL63 
• MERS-CoV

• SARS-CoV-2

• Human Metapneumovirus
• Human Rhinovirus/ Enterovirus

• Influenza A 
• Influenza A/H1

• Influenza A/H1-2009

• Influenza A/H3
• Influenza B

• Parainfluenza 1 

• Parainfluenza 2 
• Parainfluenza 3 
• Parainfluenza 4 
• RSV

• M.pneumoniae

• C.pneumoniae

• B.pertussis

• B.parapertussis

• Legionella

• MRSA

• S.pneumoniae

• H.influenzae

• MDR gram negatif bakteriler



Test yapmak hasta açısından ne yarar sağlayacak? 
Klinik karar verme sürecini nasıl etkileyecek?



Önemli olan doğru hastada test yapmak……
Test sonucu bu hastada klinik yaklaşımı etkileyecek mi?

• Aşırı test kullanımı
• Hasta maliyetlerinde artış

• Test kullanmaktan kaçınma
• İstenen klinik sonuca ulaşamama

• Uygunsuz test kullanımı
• Düşük PPD olduğunda hatalı pozitif sonuç olasılığı
• Yanlış sonuca bağlı yanlış yönlenme à Hasta zararı



Moleküler tanı panellerinin etkinliğini değerlendirmek için:

Toplumsal Etki

Enfeksiyon kontrol/Direnç sorununda azalma/Maliyet etkinlik

Hasta durumuna etkisi
Kaliteli yaşam süresine olan 

olumlu etki
Test sayesinde morbidite ve 

gereken işlemler azaldı
Test yapılan hastada yapılmayana 

göre iyileşme var

Tedavi Etkinliği
Test sonucuna göre tedavi değişiyorTest sonucuna göre girişim değişiyor

Tanı Kararı Etkinliği

Tanı koymada yararlıAyırıcı tanıda olasılıkları değiştiriyor

Teknik Etkinlik                Tanısal Doğruluk

Kaynak durumuSonuç süresiDuyarlılık ve özgüllükPPV ve NPV



IDSA-CDC önerisi: orta düzey prevalans veya orta-ciddi 
şiddette hastalık riski varsa ampirik anti-influenza

tedavisi yerine önce test yapılmalı, tedavi ona göre 
planlanmalı

(Düşük düzey öneri, düşük kalite kanıt)

Ancak panel içeriği 
ne olmalı, hangi 
spesifik virüsler 

hedeflenmeli 
konusunda bir 

öneri yok ! 



Multipleks solunum virüsleri tanı panelleri
• Ciddi kliniği olan çocuk hastalarda, özellikle immünkompromize

hastalarda faydalı olabilir
• Gereksiz antibiyotik kullanımının engellenmesi
• AC grafilerinin engellenmesi

• Erişkin hastada influenza dışı virüslerin tanısının antibiyotik 
reçeteleme oranları veya hastanede kalış süresi üzerinde etkisini 
gösteren yeterli kanıt yok
• Erişkin hastalar: tek başına influenza virüsüne yönelik moleküler tanı
• Pozitif virüs sonucu          immünsupressif tedaviyi durdurma kararı, 

cerrahi girişimi erteleme kararı 
Esposito S, Front Cell Infect Microbiol 2019, 9:196
Green DA, et al. J Clin Microbiol 2016; 54:2950–5.
Subramony A, et al. J Pediatr 2016; 173:196–201.e2.



• Randomize klinik çalışma,  Aralık 2018-Kasım 2019
• İnfluenza benzeri sendrom tanısı, acil servise başvuru, 1 ay-18 yaş 908 

çocuk hasta
• Randomizasyon 1:1; NP sürüntü örneği, girişim grubu-panel sonucu 

45 dak. içinde iletiliyor; kontrol grubu: rutin klinik uygulama



Test sonuçları alınması acil 
serviste antibiyotik 

reçetelenmesinde anlamlı bir 
azalmaya neden olmuyor; daha 
akılcı antiviral reçetelenmesini 

sağlıyor



İnfluenza tanısı açısından solunum virüs 
paneli kullanımı

• Prevalansın düşük olduğu durumda (PPV düşük), immünsupresyonu
olmayan vakalarda influenza tanısı için kullanımı gereksiz
• Anti-influenza tedavisi için güçlü endikasyonu olmayan hasta grubu

Ø Ciddi immünsupresyonu olan hasta
Ø Şiddetli influenza benzeri  

semptomlar
Ø Diğer viral solunum yolu 

patojenlerinin saptanması 
kullanılacak antiviral tedaviyi 
değiştirecek

Moleküler test 
paneli kullanılsın



Multipleks solunum virüs + bakteri tanı panelleri
• Yarar sağladığı klinik durumlar :
• İmmünkompromize hastalarda şiddetli pnömoni kliniği 
• RSV, adenovirüs için spesifik tedavi kritik olabilir

• Kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde akut alevlenme
• Özellikle bakteriyel etkenin belirlenmesi empirik tedavide değişikliği 

sağlayabilir
• Genelde analitik duyarlılık iyi ancak bazen sonuçları yorumlamak zorlaşır
• Özellikle immünkompromize hastalarda ve çocuklarda uzamış virüs saçılımının

değerlendirilmesi
• Canlı olmayan bakteriye ait DNA’nın saptanması: hem tedaviyi yönlendirmede 

hem de enfeksiyon kontrolü açısından kafa karıştırıcı

Brendish NJ, et al. Infect 2019; 79:357–62.
Lee SH, et al. J Microbiol Immunol Infect 2019; 52:920–8.

Sonuçlar mutlaka 
klinik bulgular 

eşliğinde 
değerlendirilmeli 



Yüksek analitik duyarlılık          yüksek NPD (prevalans !)

ANCAK:
Aktif enfeksiyon, pozitif virüs 
sonucu             süperenfeksiyon
veya ko-enfeksiyon dışlanamaz

Örnek yetersizliğine bağlı yalancı negatif 
sonuç olabilir

Kesin viral enfeksiyon şüphesi varsa 
hedefe yönelik  PCR veya başka bir 
yöntem kullanılmalı



ü Hastane 
başvurularında 
azalma yok

ü Antibiyotik tedavi 
süresinde azalma 
yok

ü İnfluenza (+) hastalarda 
daha uygun oseltamivir
kullanımı

ü Hastanede kalış süresinde 
azalma 

ü Ek test/girişim maliyeti, AC 
grafileri azalıyor

ü TAT azalıyor
ü Hasta güvenliği etkilenmiyor



YBÜ’ne girişte nazofarengial
sürüntü örneği, e-Plex (GenMark
Diagnostics) multipleks PCR 

Solunum virüslerinin 
saptanması ARF gelişmesi ve 

YBÜ’de mortalite ile ilişkili 
Öz. İnfluenza/PIV/RSV  !!!



Panellerin duyarlılığı yüksek
Nazofarenkste asemptomatik virüs 
Taşıyıcılık prevalansı yüksek

YBÜ’ne giren hematoloji 
hastalarında rutin hızlı 

multipleks solunum virüs 
paneli uygulanması 

mortalite açısından riski 
yüksek hastaları belirlemede 

fayda sağlayabilir 

(+) moleküler test sonucu her 
zaman hastalık kanıtı olarak kabul 

edilemez

Virüs varlığı ÜSY’da bakteriyel 
florayı değiştirebileceğinden 

bakteriyel pnömoni gelişmesini 
kolaylaştırabilir 



Bakteriyel etkenler açısından solunum tanı 
panelinin kullanımı 

• Tanıda yararlı olabilir, ancak kolonizasyon/enfeksiyon etkeni ayrımı kritik !
• Özellikle durumu kötüleşen, yeni AC infiltrasyonu gelişen, MDR bakteri ile 

enfeksiyon riski olan, kültür öncesi empirik antibiyotik kullanmış olan hastalarda 
tanı için fayda sağlayabilir

Şimdilik kılavuzlar bakteriyel etkenlerin 
tanısı için moleküler test panellerinin 

kullanımı konusunda bir öneride 
bulunmuyor 

Hangi ASY 
örneği tanıda 

daha değerli ??



Multipleks panellerin 
antimikrobiyal yönetime etkisi



Antibiyotik yönetimi açısından multipleks paneller

• Solunum virüslerinin hızlı tanısı gereksiz antibiyotik kullanımını 
azaltmakta
• Henüz multipleks panel sonuçlarına göre yapılan de-eskalasyonun 

güvenliği ve etkinliğini değerlendiren çalışmalar yetersiz
• Bir viral etken PCR ile saptandığında, ancak bakteriyel kültürler 

negatifse ve AC grafisi normalse %50 antibiyotik kesiliyor
• Bakteriyel ko-enfeksiyonu güvenle dışlamak kolay değil

Abbas S, et al. Am J Infect Control 2019; 47:224–5.
Srinivas P, et al. Pharmacotherapy 2019; 39:709–17.
Mercuro NJ, et al. Transpl Infect Dis 2018; 20:e12854.



Ağır pnömoni tanısı, yatan hasta

Solunum yolu paneli negatif

Genellikle piyojenik bakterilere yönelik antibiyotik tedavisine devam
Atipik etkenler negatif          makrolid, doksisiklin kesilir

İnfluenza negatif          oseltamivir kesilir

Antibiyotik yönetimi açısından multipleks paneller



• ASYE ile hastaneye yatırılan erişkin 
hastalar
• Prospektif randomize kontrollü çalışma
• Müdahale grubu (FilmArray Paneli) ve 

kontrol grubuna (on patojene yönelik 
rutin RT PCR) 
• Ekim 2017 ile Temmuz 2018 arasında 

800 uygulama

Multipleks panelin uygulanması: 
ü IV antibiyotik kullanım süresini 

azaltmakta
ü İlk 72 saatte de-eskalasyonu 

sağlamakta
ü Hastanede kalış süresi ve maliyeti 

düşürmekte



• 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016
• İnfluenza benzeri hastalık 

tablosu olan 1317 olgu; 
630’u (%48) yatan hasta
• >16 yaş, yatan hastaların 

%57’sinde ASYE kliniği
• Film Array (Biofire) 

multipleks PCR kiti

§ Erişkinde en sık İnfluenza
A virüs

§ Çocukta en sık 
rhinovirüs/enterovirüs

§ 71 hastada çoklu viral
patojenler



Uygulamayla birlikte 2016 sonuna doğru antibiyotik kullanımı azalıyor, 
ancak bu azalma çocuk hastalarda anlamlıyken erişkin hastada belirgin 

bir fark saptanmıyor

Keske Ş, 2018, EJCMID

Uygunsuz antibiyotik kullanım süresi hem çocuk hem erişkinde anlamlı 
olarak azalıyor



Uygunsuz antibiyotik kullanımı azalıyor mu?
§ 25 çalışma

UYGUNSUZ KULLANIM AZALIYOR, ancak belli 
koşullarda:

1. Etkin bir AMY programı uygulanıyorsa
2. Bakteriyel ko-enfeksiyon riski yoksa
3. Kısa sürede panel sonucu alınıyorsa

Uygun antiviral kullanımını sağlıyor mu?
§ 11 çalışma

UYGUN ANTİVİRAL KULLANIMI ARTIYOR, ancak 
hedefli bir antiviral kullanımı tam sağlanamıyor

Panel sonuçları gerçek bir viral yükü gösteremiyor !

Enfeksiyon kontrol açısından katkısı var mı?
KATKI SAĞLIYOR, özellikle izolasyona alma veya 

negatif sonuç durumunda izolasyonu sonlandırma



Maliyet etkinlik yönünden sendromik paneller

• Maliyet etkinlik
• Yöneticilerin en önem verdiği konu
• Kanıta dayalı veri çok az

• Basit analiz:
• Test maliyeti X geri ödeme ücreti

• Gerçek anlamda maliyet etkinlik
analizi:
• Kaynakların kullanımında ne kadar

azalmaya neden oldu?
• Antibiyotik kullanımı
• Yatış süresi
• Morbidite ve mortalite oranları



Solunum yolu enfeksiyonları 
epidemiyolojisine katkı



• Nisan-Aralık 2017, 7 şüpheli hastanın 2’sinde HSGM Referans Lab.da
B.pertussis tanısı (kültür+PCR)
• Film Array (Biofire) multipleks kitinin kullanıma girmesi sonucu Nisan-Aralık 

2018 17 hastada boğmaca tanısı
• <6 ay bebek hastalar

• Erken tanı ile morbidite ve mortaliteyi azaltmak ve yakın temasta bulunan 
kişilere uygulanacak profilaksi ile bulaşıcılığı azaltmak açısından değerli



Hacettepe sonuçları

Alp A, Eser Ö. Henüz yayımlanmamış veri
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• Mart 2012-Şubat 2021; 23,279 NPS

• Respiratory Pathogens-21/33 kit (Fast Track Diagnotics, Luxembourg)

Trends of Respiratory Viruses
Before and After the COVID-19
Pandemic:
SARS-CoV-2 In, Influenzavirus Out

Selin Gamze Kiliç 1,2, Ayse Hande Türk1,2, Özlem Ulusan 
Bagci1,3, Ebru Evren1,2 , Ebru Us1,2, Istar Dolapçi1, Alper 
Tekeli1,, Zeynep Ceren Karahan1,2

31st. ECCMID, 9-12 July, 2021
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Sorunlar, sınırlılıklar…



Multipleks solunum yolu panellerinin sınırlılıkları
• Panellerin çoğu esnek değil
• Ekstra maliyet
• İmmünkompetan erişkin hasta pnömoni: rhinovirüs bakılması gereksiz

• Bazı patojenler için düşük duyarlılık
• Adenovirus (%57), influenza A virus H1/2009 (%73), influenza B virus

(%77) (Popowitch EB, 2013; Doern CD, 2013)
• Kolonizasyon-aktif enfeksiyon ayrımını yapmak problemli  + bir başka 

bakteri veya fungal ko-enfeksiyonun gözden kaçma riski
• Tanı açısından yanlış bir tatmin sağlayıp başka etkenlerin 

araştırılmasını önleyebilir



ASY’da saptanan DNA nasıl yorumlanmalı?

• Yüksek duyarlılık bir avantaj ancak…
• Klinik olarak anlamlı bir virüs varlığı yokken/ semptomlar 

kaybolduktan sonra da test pozitifliği
• Özellikle çocuklar ve immünkompromize hastalarda
• Kolonizan/etken ayrımında kantitatif kültür bir üstünlük sağlayabilir

• Asemptomatik virüs pozitifliği daha çok rhinovirüs ve bocavirüs için 
görülmekte
• Özellikle çok hedefli multipleks panellerde yalancı pozitiflik daha sık
• NAAT pozitif/kültür negatif durumda önceki antibiyotik kullanımı 

mutlaka  dikkate alınmalı

Rand K, et al. Open Forum Infect Dis 2019; 6(Suppl 2): S299.



• Kalitatif/semi-kantitatif testler; gerçek viral yükü göstermemekte
• Kaç genomik kopya/mL anlamlı?
• İmmünkompromize hastada kesin bir sayı söylenemez
• Genelde yüksek kopya sayısı daha çok enfeksiyon etkeni lehine yorumlanmalı

• Panellerde CMV, HSV yok
• Özellikle immünsupressif, HSCT hastalarında gerekli

• ASY’da bakteriyel bir ko-enfeksiyonu dışlayamıyor !!!

Kısıtlılıklar



Ülkemizde durum ve yapılması gerekenler



Türkiye’de solunum multipleks panel kullanımı

Ürün Kullanan kurum sayısı

Anatolia 10

Bioeksen 33

bioMerieux 36

Seegene 10

Uygulama kısıtlaması var mı?
ÜSYE-ASYE ayrı panel 
uygulaması var mı?

Daha çok 
epidemiyolojik dağılım 

özelinde çalışmalar
Klinik etkinlik analizleri 

yok



Eksikler neler?

• Uygulamada fayda sağladığına dair daha güçlü kanıtlar 
• Yüksek kalitede randomize klinik çalışmalar

• Taşıyıcı-Hasta ayrımını daha kesin yapabilmek için kriterler (kantitatif 
test)
• Detaylı, çok yönlü maliyet etkinlik analizleri
• Test kullanımının antimikrobiyal yönetim üzerine etkisini irdeleyen 

geniş serili analizler

Sağlıklı kişi X İmmünkompromize hasta
Yatan hasta X Ayaktan hasta
Çocuk hasta X Erişkin hasta



• Pahalı testler
• Optimum fayda açısından kullanım stratejileri 

belirlenmeli
• Klinik tanıya yönelik kılavuzlarda henüz çok 

yer almıyorlar
• Yeterli düzeyde kanıt birikmesi gerekli

• Multipleks panellerin laboratuvar iş akışına 
nasıl entegre edileceği, nasıl izleneceği?
• POC test olarak uygulanması?

Eksikler neler?



SONUÇ

• Pretest olasılık ve hastalık şiddeti orta düzeyde ise fayda sağlaması 
daha yüksek
• Negatif test sonucu çıkınca empirik tedavi kesilebilir
• Pozitif sonuca göre etkene odaklı tedaviye yönlenilir

• Pretest olasılığı yüksekse ve/veya kötü klinik sonuç riski yüksekse bu 
testler empirik tedaviye devam kararını pek değiştirmemekte
• En büyük farkı immünkompromize hastalar açısından yaratmaktaPRE-TEST OLASILIK

HASTALIK ŞİDDETİ
İMMÜN DURUM

YATAN/AYAKTAN HASTA



• Bir kısıtlama olmalı: immünkompromize hasta/ şiddetli klinik/ko-
morbidite varlığı
• İmmünkompetan hastalarda daha az hedefli (mutlaka influenza virüs 

içeren), daha düşük maliyetli testlerin kullanımı
• Yatan hastadan çok acil servis başvurularında pozitif sonuç uygunsuz 

antibiyotik kullanımını daha belirgin azaltıyor
• Her şeyi tek bir «solunum sendromu» altında toplamak doğru değil
• Klinisyenin test isteme kararı !!
• Kaynakların gereksiz kullanımı
• Pozitif sonuçların yorumlanmasında güçlük

SONUÇ

«Tüm etkenleri tarayalım» 
stratejisi bir araştırma amacı 

olabilir

Epidemiyolojik verilere katkı
Yeni panellerin tasarlanması



Güncel durumda en büyük 
uygulama problemimiz….

• Solunum Sistemi Patojenleri Real Time 
PCR testi
• Gastrointestinal Sistem Patojenleri 

Real Time PCR testi
• Menenjit-Ensefalit Etkenleri Real Time 

PCR testi
• Enterik Virus Real Time PCR test

• BK Virus Real Time PCR testi
• Pneumocystis jirovecii Real Time PCR 

testi
• Adenovirus Real Time PCR testi
• Clostridium difficile Toxin B PCR testi
• Enterovirus Real Time PCR testi
• Toxoplasma gondii Real Time PCR testi

SGK SUT 8 Şubat 2022’de yayınlanan değişiklik 
tebliği: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Moleküler 
Mikrobiyoloji biriminde halen çalışılan bazı 
testlerin SUT kodları iptal edildi

SUT kodu sorunu nedeniyle faturalandırılmasında sorun yaşanan/ 
istemi kapatılan testler: 



Sendromik moleküler testler (menenjit paneli, solunum yolu paneli, 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar paneli) gibi birden fazla parametrenin 
çalışıldığı testlerde kullandığımız SUT KODLARI:

a.908726 PCR multipleks
b.908730 Real time PCR 11 ve üzeri reaksiyon
c. 908731 Revers Transcriptase PCR
d.908732 Revers Transcriptase PCR Multiplex

• Özellikle Real-time PCR, 11 ve üzeri reaksiyon ile revers transkriptaz
PCR kodlarının kaldırılması !!! 





Teknik olarak yapabiliyor olmak her zaman 
için klinik olarak anlamlı iş yapıldığını 

göstermez ! (Raymond Bartlett 1974)
• Uygulamaya geçme kararında en etkili olan faktör: MALİYET 

ETKİNLİK
• «Akıllı seçim yapmak» önemli
• Kanıta dayalı tanı algoritmaları ve kaynakların akılcı kullanımı 
• Klinik olarak anlamı olan bir testi laboratuvar koşullarınız 

uygunluğunda sisteminize entegre edin
• Test istemlerinde kısıtlama olmalı
• Basamaklı bir yaklaşım tercih edilebilir, hastanın immün

durumu, mevsimsel değişkenler
SENDROMİK YAKLAŞIM TEMELLİ REHBERLER !!



Cochrane aforizması

«Bir testi istemeden önce şu sorulara yanıt verin:
1. Sonuç pozitif çıkarsa ne yapacaksınız?
2. Sonuç negatif çıkarsa ne yapacaksınız?
Eğer yanıtlar aynı ise, 
O TEST İSTEMİNİ YAPMAYINIZ!»

A. Cochrane

TANI YÖNETİŞİMİ
ü Doğru test
ü Doğru hasta
ü Doğru zaman



Teşekkür ederim


