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ΑΘΗΝΑ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

•

•

Ιστορικά , η ανάγκη για ποιοτικό έλεγχο
του ιατρικού έργου και των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας δεν
είναι σύγχρονη ανακάλυψη, αλλά
βρίσκεται καταγεγραμμένη στα ιατρικά
ιστορικά κείμενα.
Οι δεοντολογικοί και ηθικοί κανόνες του
Kώδικα του Xαμουραμπί, της Παλαιάς
Διαθήκης, των αιγυπτιακών παπύρων
κλπ έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη
διασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων προς τον ασθενή
υπηρεσιών , επιβάλλοντας μάλιστα και
ανάλογες ποινές σε περίπτωση αστοχίας
της ιατρικής παρέμβασης .

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Το «ωφελέειν ,μη βλάπτειν »
των Ιπποκρατικών Κειμένων
εκφράζει κατά τον καλύτερο
τρόπο την ουσία όλων των
σύγχρονων,συχνά
δυσερμήνευτων από τους μη
ειδικούς , ορισμών της
ποιότητας στο χώρο της
υγείας .

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ

Στη χώρα μας ,θα μπορούσε
να λεχθεί , όπως
αποδεικνύεται από πολλές
πηγές ,ότι η απουσία
εκτίμησης της ποιότητας των
εργαστηριακών εξετάσεων
είναι η ύπουλη νόσος της
Ελληνικής Ιατρικής.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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•

•

•

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική ο ρόλος του
Κλινικού Εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο
σημαντικός για τη διάγνωση,
διάγνωση την
παρακολούθηση, την πρόγνωση και τη
θεραπευτική αγωγή των ασθενών.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούν ένα
πολύ σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία του
Κλινικού Ιατρού, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να παίρνει αποφάσεις σε
συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας, δεδομένου
ότι «…η Ιατρική είναι η Επιστήμη της
αβεβαιότητας και η τέχνη των
πιθανοτήτων…» και ότι κάθε προσδιορισμός
στο εργαστήριο εμπεριέχει τον κίνδυνο του
τυχαίου ή συστηματικού σφάλματος.
Η απαίτηση συνεπώς για εργαστηριακά
αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα είναι
προφανής και αναγκαία.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η παραγωγή όμως και η εκπομπή
από το εργαστήριο τόσο
σημαντικών για τον ασθενή
πληροφοριών προϋποθέτει μία
σωστή εργαστηριακή διαδικασία
και επικοινωνία,με τους κλινικούς
,αλλά και τους ασθενείς ,ώστε οι
πληροφορίες :
• να φθάνουν έγκαιρα και σωστά.
• να είναι αποδεκτές και αξιόπιστες
• να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Η ποιότητα σχεδιάζεται…
Ο έλεγχος δε της αξιοπιστίας των
εργαστηριακών αποτελεσμάτων
είναι κύρια υποχρέωση των
εργαστηρίων και όπως αναφέρει ο
Αμερικανός Μηχανικός Δρ. Τ.
Τζουράν ,από τους πρωτοπόρους
της ποιότητας,
«η ποιότητα σχεδιάζεται,
δεν είναι ποτέ τυχαία».

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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«…η ποιότητα σχεδιάζεται,
δεν είναι ποτέ τυχαία…».

Ο σχεδιασμός δε αυτός σήμερα βασίζεται
γενικά στην ανάπτυξη Συστημάτων
Ποιότητας ,
•

με την εφαρμογή των διεθνώς καθιερωμένων
προτύπων για την πιστοποίηση, κατά ISO
9001:2000 ή

•

ειδικότερα για τα Κλινικά Εργαστήρια, με
τις διαδικασίες Διαπίστευσης , κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 15189:2007

•

ή σε ειδικές περιπτώσεις ,για εργαστήρια
δοκιμών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 .

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
…ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ….

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
• Τα παραπάνω επιβάλουν την
ειδική, επίπονη και συστηματική
,προετοιμασία του εργαστηρίου
,σχεδόν πάντα με τη βοήθεια
ειδικού συμβούλου για την
ποιότητα , πριν από την υποβολή
της αίτησης για Διαπίστευση και
πριν την τελική αξιολόγηση , από
τον εξωτερικό ,ανεξάρτητο Εθνικό
Φορέα Διαπίστευσης , που στη
χώρα μας είναι το ΕΣΥΔ ΑΕ.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

…ΕΠΙΛΟΓΗΟΧΙ
ΟΧΙΜΕ
ΜΕΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
…ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΑΛΛΑ
ΑΛΛΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣΚΑΙ
ΚΑΙΓΝΩΣΗΣ…
ΓΝΩΣΗΣ…
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ…
1

•

Με την ευρύτερη έννοια της
Διαπίστευσης, ένα Εργαστήριο
πιστοποιεί την τεχνική επάρκεια του
,για τη διενέργεια συγκεκριμένων
αναλύσεων,
• καθώς επίσης και τη λειτουργία ενός
συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας εργαστηρίων
(σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ISO-ILAC-IAF 18.6.2005).

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το ΕΣΥΔ ,στο χώρο της
πιστοποίησης ,των ελέγχων και των
εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων,

«Διαπίστευση είναι η επίσημη
αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ), μέσω
καθορισμένων διαδικασιών ,ότι ένα
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ασκεί
συγκεκριμένες δραστηριότητες με
αμεροληψία και τεκμηριωμένη
επάρκεια.»
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Βασικές Απαιτήσεις Προτύπων
Οι βασικές απαιτήσεις που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO
ΕΝ 15189:2007, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν ειδικότερα
και από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) , στα
«Κριτήρια Διαπίστευσης Εργαστηρίων» είναι :
•
•
•
•

•

Καθορισμένη Νομική Υπόσταση
Αμεροληψία – Ανεξαρτησία – Ακεραιότητα.
Τεχνική Επάρκεια .
Προκαθορισμένες Σχέσεις και συνεργασία με άλλους φορείς
1.Συνεργασία με τους ασθενείς και τους ιατρούς.
2.Συνεργασία με φορείς που χορηγούν τη διαπίστευση.
3. Συνεργασία με άλλα εργαστήρια, προμηθευτές, κτλ.
Καθήκοντα μετά την διαπίστευση

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΒΗΜΑ …

•
•
•
•

Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας για
τη Διαπίστευση ενός Εργαστηρίου, προϋποθέτει
αρχικά τον ενθουσιασμό και την ενσυνείδητη βούληση
του διευθυντού η του υπευθύνου του Εργαστηρίου ,για
το εγχείρημα,
την πρόθυμη συνεργασία όλων των εργαζόμενων ,
την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων,
αλλά και τη συναίνεση τυχούσας υπερκείμενης
Διοικητικής Αρχής ,
διότι θα απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες,
εγκατάσταση ,ίσως «ενοχλητικών» για κάποιους
εργαζομένους, μηχανισμών τεκμηρίωσης
,καταγραφής, επιθεωρήσεων, αναφορών και
βελτιώσεων , πιθανόν νέος εξοπλισμός ,κυρίως όμως
αφομοίωση της απαιτούμενης νέας τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας ,από όλους τους εμπλεκόμενους.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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και …ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ….

ΕΛΟΤ EN ISO
15189:2007
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
– ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
«Μιλάει τη γλώσσα» των Κλινικών
Εργαστηρίων και τα βοηθάει
ουσιαστικά στην εγκατάσταση
ενός λειτουργικού συστήματος
ποιότητας στον ευαίσθητο χώρο
της Υγείας.
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Το «πρότυπο» δεν
δίνει λεπτομέρειες
για το…
«πώς πρέπει να
γίνει κάτι»,
αλλά …«τι πρέπει να
γίνει», βάσει των
τοπικών συνθηκών .

Επισημαίνεται ότι η διαπίστευση δεν αναφέρεται στο σύνολο των
Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου , αλλά σε συγκεκριμένες αναλύσεις ,τις
οποίες έχει καθορίσει το εργαστήριο στην αίτηση του προς το ΕΣΥΔ ,
(Εξετάσεις Πεδίου Διαπίστευσης).
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΚΥΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ…

1.

2.

Το πρώτο αφορά τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ του εργαστηρίου και η εφαρμογή είναι
ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ανεξάρτητα
του τύπου δοκιμών
Το δεύτερο αφορά τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
του εργαστηρίου και κατά την εφαρμογή του
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ( ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
Περιεχόμενα Προτύπου 1

1. Αντικείμενο
2. Τυποποιητικές παραπομπές
3. Όροι και Ορισμοί
4. Απαιτήσεις για τη διοίκηση
4.1 Οργάνωση
4.2 Σύστημα για την ποιότητα
4.3 Έλεγχος εγγράφων
4.4 Ανασκόπηση Συμβάσεων / Συμφωνιών
4.5 Διενέργεια αναλύσεων από εργαστήριο αναφοράς
4.6 Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
Περιεχόμενα Προτύπου 2 (συνέχεια)

4.7 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
4.8 Επίλυση Παραπόνων
4.9 Προσδιορισμός και έλεγχος μη συμμορφώσεων
4.10 Διορθωτικές ενέργειες
4.11 Προληπτικές ενέργειες
4.12 Συνεχής Βελτίωση
4.13 Τεχνικά Αρχεία και Αρχεία Ποιότητας
4.14 Εσωτερικές επιθεωρήσεις
4.15 Ανασκόπηση από τη διοίκηση

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΚΥΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ…

1.

2.

Το πρώτο αφορά τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ του εργαστηρίου και η εφαρμογή είναι
ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ανεξάρτητα
του τύπου δοκιμών
Το δεύτερο αφορά τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
του εργαστηρίου και κατά την εφαρμογή του
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ( ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
Περιεχόμενα Προτύπου 3 (συνέχεια)

5 Τεχνικές απαιτήσεις
5.1 Προσωπικό
5.2 Χώροι εγκατάστασης και περιβαλλοντικές συνθήκες
5.3 Εξοπλισμός
5.4 Προαναλυτικές διαδικασίες
5.5 Διαδικασίες ανάλυσης
5.6 Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών
ανάλυσης
5.7 Μετά – αναλυτικές διαδικασίες
5.8 Έκδοση αποτελεσμάτων

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Καθορισμός του επικεφαλής της ομάδας.
Καθορισμός των στόχων του Εργαστηρίου.
Γενικός σχεδιασμός του Συστήματος του Εργαστηρίου
Αναλυτικός σχεδιασμός των φάσεων ανάπτυξης του Συστήματος
Υλοποίηση κάθε φάσης ανάπτυξης του Συστήματος,
Σύνταξη των Διαδικασιών Ποιότητας και σχεδίαση των Εντύπων
Συγκέντρωση, των Οδηγιών Λειτουργίας Οργάνων – Συσκευών,
Οδηγιών Εκτέλεσης Δοκιμών κ.λπ.
6. Σύνταξη του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εργαστηρίου
7. Αξιολόγηση του Συστήματος συνολικά

1.
2.
3.
4.
5.
•
•

Τα βήματα
βήματα τα
τα οποία
οποία θα
θα πρέπει
πρέπει να
να ακολουθηθούν
ακολουθηθούν για
για την
την επίτευξη
επίτευξη του
του
Τα
προκαθορισμένου στόχου
στόχου της
της Διαπίστευσης
Διαπίστευσης ,περιλαμβάνουν
,περιλαμβάνουν παρεμβάσεις
παρεμβάσεις στην
στην
προκαθορισμένου
οργανωτική δομή
δομή του
του εργαστηρίου,
εργαστηρίου, τις
τις αρμοδιότητες
αρμοδιότητες των
των προσώπων,
προσώπων, τις
τις
οργανωτική
εφαρμοζόμενεςδιαδικασίες
διαδικασίεςκαι
καιτα
ταχρησιμοποιούμενα
χρησιμοποιούμεναμέσα.
μέσα.
εφαρμοζόμενες
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1.

1. Αρχική ,γενική καταγραφή των συνολικών
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου (οργανόγραμμα
λειτουργίας) και ειδική αναλυτική περιγραφή των προς
διαπίστευση δραστηριοτήτων (ροόγραμμα εργασιών). Αυτό
θα γίνει με :

•
•

•
•

συνεντεύξεις με το διευθυντή και τους εμπλεκομένους
ανασκόπηση της υπάρχουσας τεκμηρίωσης, με
συγκέντρωση, όπου υπάρχουν, των Οδηγιών Λειτουργίας
Οργάνων – Συσκευών, Οδηγιών Εκτέλεσης Δοκιμών
,Αρχείων κ.λπ ,
έλεγχος της καταλληλότητάς τους, για να ακολουθήσει στη
συνέχεια
τροποποίηση, όπου απαιτείται , ή σύνταξη νέων όπου
δεν υπάρχουν.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

2. Καθορισμός του επικεφαλής της
ομάδας. Συνήθως είναι ο Διευθυντής του
Εργαστηρίου , ο οποίος είναι υπεύθυνος
για το συντονισμό όλων των εσωτερικών
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου που
σχετίζονται με την εισαγωγή και λειτουργία
του Συστήματος.
Είναι επίσης ο σύνδεσμος του Εργαστηρίου
με το σύμβουλο και έχει την εξουσιοδότηση
της Διοίκησης του Νοσοκομείου ή άλλου
υπερκείμενου φορέα, για όλα τα σχετικά
θέματα.
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2.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
≠≠
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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3. Ανασκόπηση των
δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, σε αντιπαραβολή
με τις απαιτήσεις του Προτύπου
και απόφαση, σε συνεργασία με
το σύμβουλο, για το εύρος των
προς διαπίστευση
δραστηριοτήτων και τον
καθορισμό των επιθυμητών
στόχων, βάσει της υπάρχουσας
κατάστασης ,των εφικτών
λύσεων και των δυνατοτήτων
παρέμβασης, για συμμόρφωση
με τις επιβαλλόμενες Διαδικασίες

3.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ποιότητας.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

•
•
•
•

4. Αναλυτικός σχεδιασμός των φάσεων ανάπτυξης του
Συστήματος Ποιότητας (μία φάση περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες Διαδικασίες Ποιότητας) ,που θα πρέπει
βασικά να περιλαμβάνει:
το Εγχειρίδιο για την ποιότητα
την πολιτική για την ποιότητα
τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
ποιότητας
κατάλληλο πρόγραμμα διακρίβωσης / ελέγχου καθώς
και κατάλληλο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης
του εργαστηριακού εξοπλισμού
Το Σύστημα για την Ποιότητα του Εργαστηρίου πρέπει
να είναι τεκμηριωμένο και κοινοποιημένο και
κατανοητό από το προσωπικό του Εργαστηρίου
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑ
ΚΑΤΑ
ISO15189
15189
ISO
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5.

5. Σχηματισμός μίας ομάδας
στελεχών του Εργαστηρίου,
που δέχεται , αφομοιώνει και
διαχέει προς το υπόλοιπο
προσωπικό την παρεχόμενη από
το σύμβουλο τεχνογνωσία.
Η ομάδα αναλαμβάνει και τη
διεκπεραίωση συγκεκριμένων
έργων κατά το στάδιο της
υλοποίησης.
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ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

6.

6. Προγραμματισμένη και
κατευθυνόμενη υλοποίηση ,από
το προσωπικό, κάθε φάσης
ανάπτυξης και τεκμηρίωσης του
Συστήματος, όπως η σύνταξη
των Διαδικασιών Ποιότητας και
των Οδηγιών , η σχεδίαση των
Εντύπων ,που θα
χρησιμοποιηθούν κτλ .
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¾
¾
¾
¾

7.

7.Διοικητική παρέμβαση
για τις αναγκαίες
προσαρμογές
στη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού,
του εξοπλισμού ,
των προμηθειών και
του περιβάλλοντος
εργασίας ,
την επίλυση
οργανωτικών
προβλημάτων, κτλ.
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ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

8. Ανάπτυξη των διαδικασιών ποιότητας.
Οι διαδικασίες ποιότητας καθορίζουν τα
θέματα λειτουργίας του συστήματος
ποιότητας και ορίζουν ,με αντίστοιχη
υποχρεωτική έγγραφη, τεκμηρίωση ,ειδική
οδηγία ,ή διαδικασία,

« Πως θα γίνει κάθε εργασία, Ποιος
θα την κάνει, Που θα γίνει κάθε
εργασία, Πότε θα γίνει ,και τέλος,
Πως και με Ποια μέσα θα γίνει».
Αφορούν

όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου
,οι οποίες περιέχουν με λεπτομέρειες τους τρόπους
υλοποίησης των απαιτήσεων του αντιστοίχου
προτύπου και καθορίζουν με ακρίβεια τις
αρμοδιότητες του εμπλεκομένου προσωπικού.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ = ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ = ΕΚΤΕΛΕΣΗ

«τακτικό επίπεδο
τεκμηρίωσης του
συστήματος».

33

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
•

Αναφέρεται συχνά, ότι η εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας ,έχει έντονα
χαρακτηριστικά γραφειοκρατικών
διαδικασιών , που δημιουργούν μεγάλη
ενόχληση στη λειτουργία του εργαστηρίου.
Αυτό είναι εν μέρει αληθές.

•

Στην φάση της προετοιμασίας του
εργαστηρίου για διαπίστευση ,όντως
απαιτείται «επίπονη» και «χρονοβόρα»,
αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση όλων
των διαδικασιών, για την προσαρμογή στις
απαιτήσεις του προτύπου και την
τυποποίηση τους.
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•

Στη συνέχεια όμως, με την εξοικείωση του
προσωπικού με το εφαρμοζόμενο σύστημα
ποιότητας ,εξοικονομείται ικανός χρόνος
,λόγω των τυποποιημένων διαδικασιών και
της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από όλους,

•

Από εμπειρία επίσης , σε ελέγχους πολλών
εργαστηρίων, καταλήγει κανείς στο
συμπέρασμα ,ότι ένα σύστημα ποιότητας
μπορεί να είναι πολύ καλό, χωρίς να απαιτείται
απαραίτητα να είναι υπερβολικά
«περιγραφικό» και «γραφειοκρατικό».
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ…
1

2

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ …
ΟΔΗΓΙΕΣ..

ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ…
ΔΕΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ…

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
3
4
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ…
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ…

ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ
ΕΛΕΓΧΟΣ…
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…
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ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πολιτική
Πολιτική
για την
για την
Ποιότητα
Ποιότητα

Στόχοι για
την Ποιότητα

Εγχειρίδιο
Ποιότητας

Διαδικασίες
Ποιότητας

Οδηγίες Εργασίας,
Έγγραφα Εξωτερικής Προέλευσης
Αρχεία
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9.α

9.Ανάπτυξη των Οδηγιών Εργασίας. (1)
Αποτελούν καθοριστικό προπαρασκευαστικό παράγοντα,
δεδομένου ότι καταγράφουν όλες τις ακολουθούμενες

πρακτικές ,για κάθε θέση εργασίας και για κάθε
εξέταση ,με σκοπό ,την απρόσκοπτη και με ενιαίο
τρόπο, διενέργεια των εξετάσεων ,κάθε μέρα και από
το σύνολο του αρμόδιου προσωπικού του
Εργαστηρίου .

Περιγράφουν , με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, τον
τρόπο εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (π.χ. προετοιμασία
και ανάλυση δείγματος για συγκεκριμένη εξέταση).
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9.Ανάπτυξη των Οδηγιών Εργασίας.(2)
Αναφέρονται επίσης στις περιγραφές
καθηκόντων, τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα
υλικά/προϊόντα, αντιδραστήρια , τις
υπηρεσίες που προμηθεύεται το τμήμα , κοκ.

9.α

«λειτουργικό
«λειτουργικό
επίπεδο
επίπεδο
τεκμηρίωσης
τεκμηρίωσης
του
του
συστήματος»
συστήματος»

Οι οδηγίες
οδηγίες αυτές
αυτές αφορούν
αφορούν το
το Προαναλυτικό
Προαναλυτικό Στάδιο
Στάδιο πχ
πχ
Οι
«Κατευθυντήριες οδηγίες
οδηγίες Διαχείρισης
Διαχείρισης δειγμάτων
δειγμάτων αίματος»,
αίματος»,
«Κατευθυντήριες
τοΑναλυτικό
Αναλυτικόστάδιο,
στάδιο, πχ
πχ «Οδηγίες
«Οδηγίες διενέργειας
διενέργειαςεξετάσεων»
εξετάσεων»
το
,στις οποίες
οποίες περιλαμβάνονται
περιλαμβάνονται οι
οι οδηγίες
οδηγίες των
των
,στις
κατασκευαστών των
των αντιδραστηρίων
αντιδραστηρίων και
και αναλυτών,
αναλυτών, ηη
κατασκευαστών
σχετικήβιβλιογραφία
βιβλιογραφίακαι
καιηηεμπειρία
εμπειρίατου
τουπροσωπικού,
προσωπικού,αλλά
αλλά
σχετική
και το
το μεταναναλυτικό
μεταναναλυτικό στάδιο
στάδιο ,όπως
,όπως οδηγίες
οδηγίες για
για την
την
και
ερμηνείακαι
καιτην
την αξιολόγηση
αξιολόγησητων
τωναποτελεσμάτων
αποτελεσμάτων,κτλ
,κτλ. .
ερμηνεία
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9.β

Για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του Συστήματος
Ποιότητας από τους εργαζομένους,
θα δημιουργηθούν και τα “Εγχειρίδια
Θέσης Εργασίας” ,τα οποία θα
τηρούνται στην αντίστοιχη θέση
εργασίας και θα περιλαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα για τη λειτουργία της
θέσης αυτής έγγραφα.
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαδικασίες Εξέτασης (§5.5 ΠΡΟΤΥΠΟΥ)
¾ Το Εργαστήριο πρέπει να
χρησιμοποιεί μεθόδους που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
αποδεκτών των υπηρεσιών του
Εργαστηρίου και είναι κατάλληλες για
τη διενέργεια των συγκεκριμένων
εξετάσεων.
¾ Ανασκόπηση της καταλληλότητας των
μεθόδων σε ετήσια βάση
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Προς Κ.Μ.
Επικεφαλής αξιολογητής ΕΣΥΔ

ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
…
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΥΔ 28/05-2009
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ημερομηνία : 19 Ιουνίου 2009
Αριθμός
Ευρήματος
ΕΒ1

Παρατήρηση / Διορθωτική ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταγραμμένες οδηγίες λήψης μιας μεταφοράς βιολογικών
δειγμάτων για το τμήμα Κλινικής Μικροβιολογίας (επέκταση)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Έχουμε καταγράψει Γενικές οδηγίες ως και Λεπτομερείς οδηγίες για όλα
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ τα βιολογικά δείγματα
Επισυνάπτεται αντίγραφο

ΕΒ2
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν καταγραμμένα κριτήρια για την αποδοχή ή μη αποδοχή των
πρωτογενών δειγμάτων Κλινικής Μικροβιολογίας
Έχουν καταγραφεί
Επισυνάπτεται αντίγραφο

ΕΒ3

Δεν ελέγχεται θερμοκρασιακά και δεν καταγράφονται οι θερμοκρασίες στην
αποθήκη φύλαξης αντιδραστηρίων του μικροβιολογικού αναλυτή PHOENIX

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Εγκαταστάθηκε πιστοποιημένο θερμόμετρο και άρχισε καταγραφή
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ θερμοκρασιών
ΕΒ4

Στους αναρτημένους πίνακες ελέγχου της θερμοκρασίας των χώρων του
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου δεν έχουν τεθεί τα όρια ανοχής
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Έχουν προστεθεί τα όρια ανοχής
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΒ5

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Στο χώρο ανάγνωσης των τρυβλίων των καλλιεργειών και ακριβώς πάνω από το
πάγκο εργασίας υπάρχει κλιματιστικό, επικίνδυνο για το προσωπικό αλλά και για
τα τρυβλία (μόλυνση και επιμόλυνση)
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Το παραπεμπτικό σημείωμα για τις καλλιέργειες δεν παρέχει επαρκείς
πληροφορίες για αξιολόγηση αποτελέσματος
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Έχουν προστεθεί κλινικές πληροφορίες, έχουμε ζητήσει την συνεργασία
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ γιατρών συγκεκριμένου νοσοκομείου και αποστείλει παραπεμπτικές φόρμες
με συμπλήρωση κλινικών στοιχείων ασθενών

ΕΒ6

ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
…
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…

ΕΒ7

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΒ8
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΒ9
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι εξεταστικές διαδικασίες από την παραλαβή του δείγματος, μέχρι την
καλλιέργεια και την χρησιμοποίηση του αυτόματου μικροβιολογικού αναλυτή
(1D, AST), δεν έχουν καταγραφεί ειδικά και δεν έχουν τεκμηριωθεί βάση των
αναγνωρισμένων οδηγιών (CLST,κτλ.) και έγκυρης βιβλιογραφίας (π.χ. βιβλίο
ICENBERG), επεξεργασία πρωτογενούς δείγματος, GRAM χρώση,
χρησιμοποιούμενα θρεπτικά υλικά)
Έχουν γραφτεί χωριστές οδηγίες από την παραλαβή και επεξεργασία
(Gram χρώση περιλαμβανομένης) όλων των δειγμάτων όπως ούρων,
κοπράνων, άλλων δειγμάτων μέχρι προπαρασκευή και ενοφθαλμισμού στα
3 διαφορετικά Panel του Phoenix για ID και AST, τα χρησιμοποιούμενα
χρωμογόνα θρεπτικά υλικά, απεικόνισης και εξήγησης χρωμογόνων
αποικιών
Τα χρησιμοποιούμενα θρεπτικά υλικά για τις πρωτοαπομονώσεις των
μικροοργανισμών, από βιολογικά υλικά, σύμφωνα με τον αξιολογημένο
προμηθευτή είναι ειδικά μόνο για ουροκαλλιέργειες
Αντικαταστάθηκαν άμεσα από άλλα θρεπτικά υλικά

Δεν υπάρχει καταγραμμένος εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος για τις διαδικασίες
πριν από την εξέταση στον Μικροβιολογικό Αναλυτή
Έχει καταγραφεί και εφαρμόζεται

Η μέχρι σήμερα αναφορά των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των βιολογικών
δειγμάτων , για καλλιεργείς-ταυτοποιήσεις και αντιβιόγραμμα (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
δεν είναι η ενδεδειγμένη και δεν καλύπτει με ακρίβεια τα αποτελέσματα (π.χ.
αριθμός αποικιών στις ουροκαλλιέργειες)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Εφαρμόζεται πλέον η αναφορά σε αριθμούς αποικιών ανά χιλ. π.χ 105/ml ή
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
104/ml
ΕΒ10
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ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
…
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…
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Δεν υπάρχουν αναρτημένες στους χώρους εργασίας του Μικροβιολογικού
τμήματος κρίσιμες συνοπτικές οδηγίες για τις καθημερινές εξετάσεις
(διαδικασίες, π.χ. Οδηγίες ενοφθαλμισμού,Gramχρωση, πίνακας με αποικίες σε
χρωματογόνα υλικά)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Έχουν αναρτηθεί πίνακες οδηγιών gram stain, ενοφθαλμισμού, ούρων,
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ κοπράνων, άλλων δειγμάτων,Phoenix Panel inoculation for ID and AST,
πίνακες χρωμογόνων αποικιών από διάφορα θρεπτικά υλικά.
ΕΒ11

ΕΒ12

Στους κλιβάνους επώασης των καλλιεργειών δεν υπάρχει τεκμηρίωση της
τήρησης των οδηγιών της διακρίβωσης, για τις απαιτούμενες θερμοκρασίες και
τα όρια συναγερμού, είναι εκτός αναγκών
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ Εφαρμόστηκε πλήρως
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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INSTUCTIONS
QUICK USER GUIDE PHOENIX

INSTUCTIONS
GRAM STAIN PROCEDURE

INSERTING PANELS
1. Panels have been inoculated and sealed as described in the Phoenix
methodology.
2. Press any button on the screen of the Phoenix to activate it.
3. Scan the panel specific barcode in the panel scanning port.
4. Enter or Scan the accession number corresponding to the panel.
5. Enter the isolate number for the accession number.
6. Press the save button on the screen.
7. Repeat process for other panels.

ENTERING SAMPLE DETAILS
1. On the computer attached to the Phoenix, open the Epicenter program.
2. Enter username and password.
3. Click the specimen registration icon
4. Enter the accession number of the panel you want to enter details for, in
the accession number slot and press the Tab button on the keyboard.
5. Scroll through the tabs and enter details where appropriate.
6. Click the save button when finished.
7. To enter new details for another panel, click the clear button and repeat
procedure from step 4.

PRINTING RESULTS
1. On the computer attached to the Phoenix, open the Epicenter program.
2. Enter username and password.
3. Click the system instruments icon.
4. Click the on-line button
5. The Phoenix instruments status screen appears. Click the green circle
with the arrow in the middle.
6. All finished panels appear. Highlight/select all tests.
7. Right click the mouse and choose show isolate details.
8. Scroll through each finished panel one by one and inspect them. If a panel
is deemed to be acceptable, check the finalization box. Once finished
close all screens.
9. Repeat procedure until you have finished step 5.
10. Select only one finished panel.
11. Right click mouse.
12. Select the chart report option.
13. Select print preview.
14. Either save file to a specific folder or print result from the printer icon.
15. Close print and print preview screen.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

1. Place a slide with a bacterial smear on a staining rack.
2. STAIN the slide with crystal violet for 1-2 min.
3. Pour off the stain.
Note: fingers stain Gram-positive - use forceps!
4. Flood slide with Gram's iodine for 1-2 min.
5. Pour off the iodine.
6. Decolourize by washing the slide briefly with acetone (2-3 seconds).
7. Wash slide thoroughly with water to remove the acetone - do not delay
with this step.
8. Flood slide with safranin counterstain for 2 min.
9. Wash with water.
10. Blot excess water and dry in hand over bunsen flame.
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A. (2003). Microbiology, 5th edn, pp. 13 – 14.
New York: McGraw-Hill
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ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΩΝ…
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Instructions for:
Panel inoculation for ID and AST Of Bacteria Using
the BD Phoenix Microbiology System
System Panel Inoculation
Before inoculation of the Phoenix panels a gram stain is performed first in
order to choose the appropriate panel for inoculation. The analyzer uses 3
panels for ID and AST :
Gram negative, Gram positive and a unique panel for Streptococci.. Further
differentiation is performed to differentiate Streptococcus species from other
Gram positive cocci. This is done by the first stage tests of catalase and
peroxidase, however latex tests are also available
To inoculate the appropriate ID and AST panel on the Phoenix system , a dilution
of 0.5 McFarland is obtained of the bacteria colonies and the ready made BD
PhoenixTM Identification broth (ID broth) and using the BD PhoenixSpec
Nephelometer to achieve it. The ID broth
ID broth preparation
• Inoculate using pure culture, the readymade vial of the ID broth ( water
and Potassium Chloride salts) with enough colonies so as to reach 0.5
McFarland
• Adjusting the Optical density of the both on the PhoenixSpec
Nephelometer specifically designed for the analyzer to obtain a dilution of
0.5 McFarland
• Mark the name/Lab No of the patient
AST broth preparation
• Into the readymade vial of the AST broth add a drop of the BD PhoenixTM
AST Indicator (used for the redox changes)
• Invert twice.
• Add 25µl from the ID broth Into the BD AST broth broth is transferred
that has been inoculated.
• Mark the name/Lab No of the patient
PANEL INOCULATION
After inoculation of the ID and AST broths, they are poured into the correct
inlets of the appropriate panel, add barcode label to ID patient and slot them into
the analyzer
The panel is scanned, so the analyzer can recognize which of the three groups
the panel belongs to and also the sample/accession number referring back to the
original sample. Once this has been achieved, the panel is randomly entered into
one of the 99 slots available.
Average identification time is three hours and AST being approximately at
eight hours.
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ID and AST PANEL TYPES: The analyzer uses 3 panels for ID and AST
such as : Gram negative, Gram positive and a unique panel for Streptococci

*BD PhoenixTM Panel structure
Each panel is separated into two sides; the ID and the AST side. The ID side
contains 45 wells with dried biochemical substrates and two fluorescent control
wells. The AST side potentially contains up to 84 wells with dried antimicrobial
agents and one growth control well. ID substrates include fluorogenic,
chromogenic, carbohydrates, carbon sources, esculin and other conventional
substrates.
Gram stain: a Gram stain is performed so as to be able to correctly choose the
appropriate panel for inoculation (the analyzer uses 3 panels for ID and AST
such as : Gram negative, Gram positive and a unique panel for Streptococci).
Further differentiation is performed to differentiate Streptococcus species from
other Gram positive cocci. This is done by the first stage tests of catalase and
peroxidase, however latex tests are also available.
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INSTRUCTIONS FOR:
COLLECTION AND TRANSPORTATION OF CLINICAL MICROBIOLOGY
SPECIMENS

• The accuracy of any result depends upon the quality of
the specimen collected and received by the Laboratory.
Instructions for the prober sample collection, preparation,
preservation and transport are supplied by Medilab
including sample tubes and bacteriological transport
swabs for proper specimen collection.
• Proper identification of specimens is also as important.
The name and the unique patient identification number
are a bar coded on the labels attached to both the OCR
request forms and sample containers.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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REGISTRATION of PATIENTS and SAMPLES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medilab is using OCR forms for the registration of patients details and for the test
selection Once the names and details of patients participating in the clinical trial are
given to us, they will by immediately registered on our LIS and a unique number
(Registration Number) is given for each one, for the subsequent safe identification
On the OCR forms the following fields are checked:
Patient name, and registration number (PIN ) is written by the doctor or nurse. Also
Sample date obligatory
Sample Time obligatory
SEX (not obligatory) identified in the LIS
Ward
Doctor’s name or code
Tests selection (check appropriate fields on the form)
In general:
– Proper collection of an appropriate clinical specimen is the first step in obtaining
an accurate laboratory diagnosis of an infectious disease. The guidelines must
emphasize two important aspects:
– Collection of the specimen before the administration of antimicrobial agents.
– Prevention of contamination of the specimen with externally present organisms
or normal flora of the body.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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General rules for collection and transportation of specimens are
summarized in Table 1.
Collection and transportation of specimens
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Apply strict aseptic techniques throughout the procedure.
Wash hands before and after the collection.
Collect the specimen at the appropriate phase of disease.
Make certain that the specimen is representative of the infectious process
(e.g. sputum is the specimen for pneumonia and not saliva) and is adequate
in quantity for the desired tests to be performed.
Collect or place the specimen aseptically in a sterile and/or appropriate
container.
Ensure that the outside of the specimen container is clean and
uncontaminated.
Close the container tightly so that its contents do not leak during
transportation.
Label and date the container appropriately and complete the requisition
form.
Arrange for immediate transportation of the specimen to the laboratory
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Criteria for rejection of specimens

•
•

Below are the criteria that the processing of a specimen may not be done
by the laboratory.
Missing or inadequate identification.

•

Insufficient quantity.

•

Specimen collected in an inappropriate container.

•

Contamination suspected.

•

Inappropriate transport or storage.

•

Unknown time delay.

•

Haemolysed blood sample.
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COLLECTION OF SPECIMENS
•
•

•

•
•
•

Blood
Whole blood is required for bacteriological examination. Skin
antisepsis is extremely important at the time of collection of the
sample. Tincture of iodine (1-2%), povidone iodine (10%) and
chlorhexidine (0.5% in 70% alcohol) are ideal agents. However,
some individuals may be hypersensitive to iodine present in
some of these. While collecting blood for culture,the following
points must be remembered:
Collect blood during the early stages of disease since the
number of bacteria in blood is higher in the acute and early
stages of disease.
Collect blood during paroxysm of fever since the number of
bacteria is higher at high temperatures in patients with fever.
In the absence of antibiotic administration, 99% culture positivity
can be seen with three blood cultures.
Small children usually have higher number of bacteria in their
blood as compared to adults and hence less quantity of blood
needs to be collected from them (Table 2).
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Table 2: Volume of blood to be collected at different
ages
•
•
•
•
•
•
•
•

Age
Volume in 2 bottles
< 2 years
2 ml
2-5 years
8 ml
6-10 years
12 ml
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INSTRUCTIONS FOR:
STOOL ROUTINE METHODOLOGY
1-Samples are firstly placed in the fume hood and cross-checked with their
accompanying information sheets. The appearance and colour of the sample is
noted (soft, formed, diarrhoeic, bloody, pale, icteric etc).
Samples are then inoculated in Selenite F medium, homogenized and incubated
at 37±1°C for 24 hours.
2- From the Selenite F medium a subculture is performed onto Hectoen Enteric
agar, at 37±1°C for 24 hours, whose main function is to distinguish Salmonella
species from other enterobacteria.
Salmonella colonies on the agar plate are identified by their specific colony
characteristics of yellow colour with a black dot in the centre. Additionally, If the
culture is suspected to be positive for Salmonella species, confirmation is
achieved by using specific antisera.
3- In order to acquire pure culture we re-culture onto Hectoen Enteric agar at
37±1°C for 24 hours in the incubator.
4- Before proceeding to identification and antibiotic susceptibility testing on the
Becton-Dickinson PhoenixTM

system we perform gram staining to separate

bacteria into two different classes: Gram negative and positive and where
necessary to further differentiation is performed to differentiate Streptococcus
species from other Gram positive cocci..

5-Following

gram

staining

we

proceed

next

to

identification,

susceptibility testing by the use of Becton-Dickinson Phoenix
explained under the paper named

TM

antibiotic
system

as

“ Identification & Antibiotic Susceptibility

Testing Of Bacteria Using the Bd Phoenix Microbiology System

tm”.

From the pure culture a comprehensive identification and antibiotic susceptibility
testing is performed by the Becton-Dickinson microbiological system PhoenixTM
as described elsewhere.

Parasites
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URINE ANALYSIS
Using the analyzer Miditron M by Roche

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ…

Intended use: The Miditron M is a semi-automated computer-assisted urinalysis
system intended for in vitro qualitative or semi-quantitative determination of urine
analytes, including SG, pH, leukocytes, nitrite, protein, glucose, ketones,
urobilinogen, bilirubin and erythrocytes.
Instrument approvals The Miditron® M analyzer meets the requirements laid down
in Council
Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.
Furthermore, the Miditron® M analyzer is manufactured and tested according
to international standard IEC 1010-1, "Safety requirements for electrical
equipment for measurement, control and laboratory use, Part 1: General
requirements". This international standard is equivalent to the national
standards Underwriters Laboratories (UL) 3101-1 for the USA and CSA/CAN
C 22.2 No. 1010.1 for Canada.

Measurement Principle and Instrument Functions
A light diode (1) flashes light of a defined wavelength at an optimal angle onto
the surface of the test area. The light which reaches the surface of the test area
is reflected at an intensity that corresponds the coloration of the test area.
This reflected light is received by a detector (3) (photodiode) situated directly
above the test area.
The detector (3) sends an electrical signal to an analog-to-digital converter to
transform the signal into a digital reading. A microprocessor (5) then converts
the digital reading into a concentration value.
The potential sources for error in the visual evaluation of test strips are
eliminated with the Miditron® M.
This is due to the use of selective light diodes with wavelengths and
measurement times that are coordinated exactly with the chemical reaction in
the test area.
When slower reacting test areas are measured twice, the resolution near the
detection limit is better as compared to one single visual evaluation after 60
seconds.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Κωδικός: Δ.520

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 18-12-2008

Σελ 1 από 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η λήψη των
δειγμάτων των ασθενών.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΙ
2.1

Προσωπικό Δειγματοληψιών – Αιμοληψιών

2.2

Προσωπικό Τμήματος Παραλαβής Διεγμάτων

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1 Οδηγίες Λήψης Δειγμάτων
Το Εργαστήριο στοχεύοντας στην ορθή λήψη βιολογικών δειγμάτων, έχει εκδώσει
σχετικές «Οδηγίες Λήψης Βιολογικών Δειγμάτων» (Ο.520.01), οι οποίες
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
¾ Γενικές οδηγίες
φλεβοκέντησης

λήψης

δειγμάτων

–

κανόνες

ασηψίας

και

κανόνες

¾ Ειδικές οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία των ασθενών πριν τη λήψη του
δείγματος
¾ Το είδος του διεγματολήπτη που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε
εξέταση και την ενδεδειγμένη ποσότητα δείγματος
¾ Αναφορά σχετικά με τον τρόπο άρτιας διατήρησης του δείγματος (συνθήκες
φύλαξης / μεταφοράς) καθώς και αναφορά στον χρόνο εντός του οποίου θα
πρέπει να παραδοθεί στο Εργαστήριο
¾ Συστάσεις σχετικά με την ταυτοποίηση παραπεμπτικού, δείγματος και
ασθενούς
¾ Απαιτήσεις σχετικά με δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στα
παραπεμπτικά εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου σήμανσης των
παραπεμπτικών σε επείγοντα περιστατικά και σε ειδικές περιπτώσεις
ασθενών.
Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα Τμήματα / Κλινικές του
νοσοκομείου και είναι διαθέσιμες στο σύνολο του προσωπικού του Εργαστηρίου.
3.2 Λήψη Δειγμάτων
Σύνταξη:
Τεχνικός Υπεύθυνος
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1. ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ειδικότερα, οι προαναλυτικοί παράγοντες επενεργούν τη στιγμή της αιμοληψίας και
αναφέρονται στις βιολογικές διαφορές που υπάρχουν στα άτομα, στις διαφορές της
ατομικής συμπεριφοράς τους, στη λήψη ουσιών και φαρμάκων, καθώς και στις
συνθήκες συλλογής του δείγματος. Για την εξασφάλιση του «κατάλληλου δείγματος»
απαιτείται στενή συνεργασία κλινικού και εργαστηριακού ιατρού για τον καθορισμό
των κριτηρίων παραγγελίας των εξετάσεων, των κανόνων συλλογής και μεταφοράς
και τέλος των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελέσματος, με τη συνεκτίμηση των
προαναλυτικών παραγόντων που σχετίζονται με τον ασθενή και τη σωστή
προετοιμασία του, όπως η ηλικία, το φύλο, οι βιολογικοί ρυθμοί, η κύηση, τυχόν
συμπαρομαρτούσα νόσος, η διαιτητική κατάσταση, η θέση του σώματος κατά την
αιμοληψία, η φυσική άσκηση και το stress, οι συνθήκες περιβάλλοντος, η λήψη
φαρμάκων κ.τ.λ.
Τους προαναλυτικούς βιολογικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τις εργαστηριακές
απαντήσεις, ανάλογα με τη δυνατότητα πρόληψής τους, διακρίνουμε σε
ελεγχόμενους (μπορούν να αναιρεθούν πριν από τη λήψη του δείγματος) και σε μη
ελεγχόμενους (δεν αναιρούνται, αλλά λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων):
ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Γενετική ιδιοσυστασία (ατομική –
• Φάρμακα
οικογενειακή)
• Πυρετός
• Φύλο
• Shock
• Ηλικία
• Έγκαυμα
• Εποχιακές μεταβολές
• Μετάγγιση
• Σωματική διάπλαση
• Χειρουργική επέμβαση
• Διαιτητικές συνήθειες

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

• Στάση σώματος
•
•
•
•
•
•

Καθήλωση στο κρεβάτι
Σωματική άσκηση
Συστηματική άσκηση
Λήψη τροφής
Βιολογικός ρυθμός
Λήψη
αφεψημάτων
(καφές)
• Κάπνισμα
• Αλκοολούχα ποτά

ΑΘΗΝΑ 2008

• Μάλαξη προστάτη

• Κύηση

• Έγχυση Γλυκόζης

• Έμμηνος ρύση

Στην τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος θα πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται οι
παράγοντες εκείνοι που επισυμβαίνουν κατά τη στιγμή της δειγματοληψίας και οι
οποίοι μεταβάλλουν τη σύσταση των βιολογικών δειγμάτων, όπως π.χ. η
παρατεταμένη περίδεση κατά τη φλεβοκέντηση, το ψυχρό δέρμα, η σύνθλιψη ιστών
κατά το νυγμό, η λήψη από κεντρικό καθετηριασμό, η αιμόλυση του δείγματος, το
stress, ιδίως στα παιδιά, ο τραυματισμός κατά το νυγμό κ.τ.λ..
1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
1.1.1 ΗΛΙΚΙΑ
Η γνώση της ηλικίας επιτρέπει τη σύγκριση του αποτελέσματος με τις αντίστοιχες
τιμές αναφοράς της ηλιακής ομάδας του ασθενούς, δεδομένου ότι πολλά από τα
προσδιοριζόμενα συστατικά ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Κωδικός: Δ.520

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 18-12-2008

Σελ 3 από 1

Κατά τη λήψη δειγμάτων αίματος ασθενούς με σκοπό τον έλεγχο αντισωμάτων του
ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) είναι υποχρεωτική η λήψη
συγκατάθεσης του ασθενούς επί του Εντύπου Ε.520-1.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
4.1

Ε.520-1, Έντυπο Έγγραφης Συγκατάθεσης του Ιού Ανοσοανεπάρκειας

4.2

Ε.520-2, Παραπεμπτικό για το Ανοσολογικό – Ορολογικό Τμήμα

4.3

Ε.520-3, Παραπεμπτικό για το Βιοχημικό Τμήμα

4.4

Ε.520-4, Παραπεμπτικό για το Τμήμα Κλινικής Μικροβιολογίας

4.5

Ε.520-5, Παραπεμπτικό για το Ουροχημικό Τμήμα

4.6

«Παραπεμπτικό Βιοπαθολογικών Εξετάσεων»

5. ΑΡΧΕΙΑ
Τα παραπεμπτικά εξετάσεων τηρούνται από το προσωπικό του Εργαστηρίου σε
σχετικό αρχείο για 4 μήνες.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
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Έκδοση / Ημερομηνία

Περιγραφή τροποποίησης

1 / 18-12-2008

Αρχική Έκδοση

Σύνταξη:

Έγκριση:

Τεχνικός Υπεύθυνος

Διευθυντής Εργαστηρίου
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

10.α

10. Επαλήθευση –επικύρωση μεθόδων
Διαδικασίες ποιότητας .1
¾

Οι απαιτήσεις ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ των
κλινικών δοκιμών , αποτελούν καθοριστικό κριτήριο
της διαπίστευσης

¾ Προσδιορίζονται
9
στο Πρότυπο ISO 15189
9
και στην «Κατευθυντήρια οδηγία για τη
διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 ( ΕΣΥΔ ΚΟΔ ΚΛΙΝΕΡΓ.)»
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Απαιτήσεις επικύρωσης/επαλήθευσης και ελέγχου
ποιότητας των μεθόδων κλινικών δοκιμών
•

Το εργαστήριο πρέπει να επαληθεύσει
ότι εφαρμόζει τη δοκιμή αυτή ώστε να
είναι κατάλληλη για τη σκοπούμενη
χρήση της .

Γενικά , μετά τη σωστή επιλογή μίας
μεθόδου, για τη σκοπούμενη χρήση, θα
πρέπει
¾
να επικυρώνεται πλήρως εάν ανήκει
στην κατηγορία των μη πρότυπων ή
εκείνων που αναπτύσσονται στο
εργαστήριο και
¾
να επαληθεύεται στο χώρο του
εργαστηρίου ,με τον υπάρχοντα
εξοπλισμό, εάν ανήκει στην κατηγορία των
αυτόματων, προτύπων ή διεθνώς
αποδεκτών.
•
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Ε.ΣΥ.Δ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Η επικύρωση (για μεθόδους που ανήκουν στην
κατηγορία των μη πρότυπων ή εκείνων που
αναπτύσσονται στο εργαστήριο),
συνίσταται στην αξιολόγηση των κατωτέρω, για
κάθε υπό διαπίστευση παράμετρο:
– Γραμμικότητα (linearity)
– Πιστότητα (precision)
– Ακρίβεια(accuracy)
– Ειδικότητα(specificity)
– Όριο ανίχνευσης(limit of detection)
– Όριο Ποσοτικοποίησης (limit of
quantitation)
– Περιοχή μέτρησης(range)

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Δρ Ε Δ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΝ 15189

66

Ε.ΣΥ.Δ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Η επαλήθευση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για κάθε υπό διαπίστευση
παράμετρο, συνίσταται στην αξιολόγηση των κάτωθι αναλυτικών
χαρακτηριστικών:
Α. Επαναληψιμότητα εντός της ίδιας ημέρας
Β. Ενδοεργαστηριακή Αναπαραγωγιμότητα
Γ. Ακρίβεια
Δ. Υπολογισμός του Ορίου Ανίχνευσης (LOD) και του Ορίου
Ποσοτικοποίησης (LOQ)
Ε. Καθορισμός των τιμών αναφοράς
Επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να βαθμονομούνται όλα τα
μηχανήματα του εργαστηρίου (αυτόματοι αναλυτές ή μη) ,τουλάχιστον
σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση, υπό μορφή τυποποιημένης διαδικασίας, στην
οποία να περιγράφεται ο τρόπος και η συχνότητα βαθμονόμησης.
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ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Η επαλήθευση συνίσταται στην αξιολόγηση των κατωτέρω, για κάθε υπό διαπίστευση
παράμετρο:

•
•
•

•
•

•

Α. Επαναληψιμότητα εντός της ίδιας ημέρας (within day repeatability): Τουλάχιστον εξ (6)
μετρήσεις του ίδιου δείγματος ελέγχου ή συνενωμένου δείγματος (pooled sample), οι
οποίες να καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια ημερήσιας λειτουργίας του εργαστηρίου.
Β. Ενδοεργαστηριακή Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility): Τουλάχιστον δέκα (10)
μετρήσεις του ίδιου δείγματος ελέγχου σε διαφορετικές ημέρες και με χρήση τουλάχιστον
τριών διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων του αναλυτή.
Γ. Ακρίβεια (accuracy): Υπολογίζεται εντός του εργαστηρίου ,με πειράματα ανάκτησης
(recovery). Παρακολουθείται με τη συμμετοχή σε διεργαστηριακά προγράμματα και
σχήματα δοκιμών ικανότητας. Η συμμετοχή σε αυτά, των κλινικών εργαστηρίων ,για όλες
τις εξετάσεις που διενεργούν, θεωρείται υποχρεωτική, με συστηματική συμμετοχή.
Δ. Υπολογισμός Ορίων Ανίχνευσης (LOD) και Ποσοτικοποίησης (LOQ): Όπου απαιτείται,
δηλαδή ,όταν το κάτω όριο είναι κρίσιμο για την εξαγωγή εικόνας για την εξεταζόμενη
παράμετρο.
Ε. Καθορισμός των τιμών αναφοράς: Κατ’ αρχής γίνονται αποδεκτές αυτές που δίδονται
από την κατασκευάστρια εταιρεία ,αλλά συνιστάται ο έλεγχός τους με τον υπάρχοντα υγιή
πληθυσμό. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι
ευρεθείσες από το εργαστήριο. Για μερικές παραμέτρους υιοθετούνται οι διεθνώς
αποδεκτές τιμές αναφοράς (π.χ. χοληστερόλη).
Επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να βαθμονομούνται όλα τα μηχανήματα του εργαστηρίου
(αυτόματοι αναλυτές ή μη), τουλάχιστον σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας
εταιρείας. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση, υπό μορφή τυποποιημένης διαδικασίας, στην
οποία να περιγράφεται ο τρόπος και η συχνότητα βαθμονόμησης.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Εκτιμώνται οι συνιστώσες της αβεβαιότητας, ως:
Α. Τύπου Α: Από την τυπική απόκλιση δέκα τουλάχιστον μετρήσεων ,υπό
συνθήκες ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας, σε όλα τα επίπεδα
συγκέντρωσης ,που εξετάσθηκαν κατά την επαλήθευση.
Β. Τύπου Β: Συνήθως εκτιμώνται οι πηγές αβεβαιότητες από τους
χρησιμοποιούμενους βαθμονομητές του αυτόματου αναλυτή. Εφόσον
πραγματοποιείται ανασύσταση του βαθμονομητή ,εκτιμάται η συνεισφορά
από την αβεβαιότητα του χρησιμοποιούμενου ογκομετρικού εξοπλισμού. Εν
γένει όλες οι πηγές της αβεβαιότητας τύπου Β καταγράφονται και δίνονται
οδηγίες για τον περιορισμό της συνεισφοράς τους στο τελικό αποτέλεσμα
(διακριβωμένες αυτόματες πιπέτες και θερμόμετρα ψυγείων, σωστή
δειγματοληψία, μεταφορά και προ-αναλυτική ετοιμασία του δείγματος κ.α.)
Η συνδυασμένη αβεβαιότητα υπολογίζεται από το νόμο διάδοσης των
αβεβαιοτήτων.
Για την εκτίμηση της καταλληλότητας εφαρμογής της μεθόδου από το
εργαστήριο, η διευρυμένη αβεβαιότητα συγκρίνεται με τις τιμές που δίνονται
από τον κατασκευαστή της συσκευής ή/και από τις τιμές που δίνονται από
τη βιβλιογραφία.
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Α. Εσωτερικός έλεγχος Ποιότητας:
Ένας ολοκληρωμένος εσωτερικός ποιοτικός
έλεγχος περιλαμβάνει:
1. Τη φάση πριν από την ανάλυση.
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη σωστή
αντιστοίχηση δείγματος-ασθενούς, τη σωστή
προετοιμασία του ασθενή και τη λήψη του
δείγματος, ως και την μεταφορά, διατήρηση και
προετοιμασία του δείγματος (ανάδευση) για τη
μέτρηση.
2. Την κυρίως φάση της αναλύσεως.
Η φάση αυτή περιλαμβάνει την επίβλεψη της
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, την ρύθμιση,
τους προληπτικούς ελέγχους και τη συντήρηση
του αναλυτή, ως και την σωστή αντιστοίχηση
δείγματος-αποτελέσματος.
3. Την μετά-αναλυτική φάση
Η φάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως την
«απάντηση» του αποτελέσματος και τα
γραφειοκρατικά λάθη.
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αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων.
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• ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΝΟΥ
• ΜΑΝΤΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ – ΓΚΟΥΜΑ
• ΕΥΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

•
•
•
•
•
•

Ελέγχονται οι τελικοί χαρακτήρες:
Στειρότητα (1-2 τυχαία δείγματα στους 37 β. C)
Αποδοτικότητα (είναι θρεπτικό το υλικό;)
Εκλεκτικότητα (αναστολή ανάπτυξης)
Διαφοροποιητική ικανότητα (MacConkey
άγαρ)
Εμπλουτιστική ικανότητα (Sabouraud άγαρ)
Αιμολυτική ικανότητα (α και β αιμόλυση)
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
• Πηγή : Αξιόπιστη εταιρεία
• ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : σε θρεπτικά υλικά βάσει
οδηγιών της εταιρείας
• Σωστή συντήρηση
– Μικρής διάρκειας
1 μήνα

α/α tryptic soy agar ή choc, 2-80C
α/α κάθε εβδομάδα για 1 μήνα
α/α κάθε ημέρα για αντιβιόγραμμα

Skim milk ή
– Παρατεταμένης
διάρκειας 3 χρόνια 15% γλυκερόλη σε tryptic soy broth ή
απινιδωμένο αίμα προβάτου
-20 ή -60 0C
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΚΑΜΠΥΛΗ LEVEY - JENNINGS

E. coli ATCC 25922 / Amikacin
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ WESTGARD
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CLSI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• Για 20 διαδοχικές ημέρες
• Αν ≤ 1/20 εκτός ορίων ⇒ QC : ικανοποιητικό⇒
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ QC
• Αν > 1/20 εκτός ορίων ⇒ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Αν ≤ 3/20 εκτός ορίων ⇒ QC για 30 ΗΜΕΡΕΣ
• Αν ≤ 3/30 εκτός ορίων ⇒ QC : ικανοποιητικό ⇒
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ QC
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EKTAKTOΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πραγματοποιείται σε:
1. Αλλαγή παρτίδας δισκίων – ταινιών E-test – υλικών
2. Αλλαγή προμηθευτών
3. Τροποποίηση τεχνικής
4. Εκπαίδευση νέου προσωπικού
5. Υπόνοια ύπαρξης προβλήματος στο Αντιβιόγραμμα
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ - 1

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΙΤΙΑ ΛΑΘΟΥΣ
•ΠΡΟΦΑΝΗΣ
•Λάθος δισκίο

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
•Διόρθωση σφάλματος
•Επανάληψη αυθημερόν

•Λάθος στέλεχος
•Επιμόλυνση

Αν αποτέλεσμα εντός ορίων ⇒
QC : ικανοποιητικός
Συνέχιση QC
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ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΕΩΝ
• Θολερότητα Std 0.5 McF – νεφελόμετρο
• Πάχος + pH άγαρ
• Συντήρηση & Ημ/νίες Λήξης δισκίων – E-test –
αντιδραστηρίων
• Συνθήκες επώασης
• Μηχανήματα – εξοπλισμός
• Θολερότητα εναιωρήματος μικροβίου
• Συντήρηση / καθαρότητα μικροβιακού στελέχους
• Φρέσκο ανακαλλιέργημα
• Μέτρηση διαμέτρου ζωνών ευαισθησίας – MIC
• Αντικατάσταση προτύπων στελεχών – υλικών

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
AYTOMATOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ?
• Σε παραλαβή νέων παρτίδων καρτών - panels
• Σε εκπαίδευση νέου προσωπικού
• Μετά εσωτερική συντήρηση ή άλλη παρέμβαση στο
μηχάνημα
• Μετά από κάθε αναβάθμιση προγραμμάτων συστήματος
¾ Σταθερά τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ / ΜΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΤΑΝ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

(ανάλογα με την πηγή λάθους)

• Δεν δίνουμε στο αντιβιόγραμμα το
αποτέλεσμα του αντιβιοτικού στο οποίο
το QC είναι εκτός ορίων
• Επαναλαμβάνουμε το αντιβιόγραμμα με
εναλλακτική μέθοδο (έως ότου το
πρόβλημα λυθεί)
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΟΔΗΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

z Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
{ Αξιολογεί / διασφαλίζει δουλειά ρουτίνας
z Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
{ Επικυρώνει την αναλυτική διαδικασία του εργαστηρίου
{ ΕΙΔΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QC)

1. Καθημερινός Ποιοτικός Έλεγχος
Για 20 διαδοχικές ημέρες:

Σκοπός του ποιοτικού ελέγχου είναι η καταγραφή, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ακρίβεια
της επαναληψιμότητας των μεθόδων και η ορθή πρακτική.
Εφαρμογή του Ποιοτικού Ελέγχου Με:
1. Μέθοδο διάχυσης δισκίων αντιβιοτικών σε άγαρ
2. MIC με Ε – τεστ
3. MIC με αυτοματοποιημένο σύστημα - Phoenix

•
•

Τα πρότυπα βακτηριδιακά στελέχη ελέγχονται ως προς την γενετική τους σταθερότητα κα
ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά

E. Faecalis ATCC 29212
E. coli ATCC25922
E. coli ATCC35218
H. infuenzae ATCC 49244
H. infuenzae ATCC 49766
K pneumoniae ATCC700603
N. gonorrhoeae ATCC49226
P. aeruginosa ATCC27853
S. aureus ATCC 25923
S. Pneumoniae ATCC 49619

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
Για κάθε αντιβιοτικό :
1. Καταγράφονται οι διαμετοι ζώνων ευαισθησίας MIC

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

•
•
•
•

Αν ≤ 1 / 20 εκτός ορίων τότε είναι ικανοποιητικό
Αν > 1/ 20 εκτός ορίων τότε χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες
Αν ≤ 3/ 20 εκτός ορίων τότε χρειάζεται ποιοτικός έλεγχος για 30 ημέρες
Αν ≤ 3/ 30 εκτός ορίων ο ποιοτικός έλεγχος είναι ικανοποιητικός και να
εβδομαδιαίως

2. Εβδομαδιαίος ποιοτικός Έλεγχος

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Καθημερινά
2. Εβδομαδιαίος
3. Έκτακτος

ΕΙΔΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QC)

Πρότυπα βακτηριδιακά στελέχη:

1. Σχεδιάζετια καμπύλη Levey – Jenning
2. Συγκρίνεται με πίνακες επιτρεπόμενων ορίων διακύμανσης τιμών

Εάν είναι όλα εντός ορίων τότε ο ποιοτικός έλεγχος είναι ικανοποιητικός
Αν ≥ 1 εκτός ορίων τότε χρήζει διορθωτικής ενέργειας και γίνεται καθημε
ποιοτικός έλεγχος για 20 ημέρες

3. Έκτακτος Ποιοτικός Έλεγχος
Πραγματοποιείτε σε περίπτωση που
•
•
•
•
•

Αλλάξει η παρτίδα των αντιδραστηρίων / υποστρωμάτων
Γίνει αλλαγή των προμηθευτών
Γίνει τροποποίηση της τεχνικής
Πραγματοποιείτε εκπαίδευση νέου προσωπικού
Και υπάρχει υπόνοια ύπαρξης προβλήματος

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Εντοπίζεται η αιτία του λάθους, εάν είναι προφανής (από λάθος δισκίο, λάθος στέλεχος
υπάρχει επιμόλυνση) και γίνεται διόρθωση του σφάλματος και επαναλαμβάνετε η ανά
την ίδια ημέρα, και εάν ό ποιοτικός έλεγχος είναι ικανοποιητικός τότε συνεχίζει κανον
ρουτίνα
2. Εάν η αιτία του λάθους είναι άγνωστη, επαναλαμβάνεται για πέντε ημέρες και εάν ό
αποτελέσματα είναι εντός ορίων, τότε θεωρείται τυχαίο το λάθος και ο ποιοτικός έλ
είναι ικανοποιητικός. Αν όμως ≥ 1 είναι εκτός ορίων τότε το λάθος θεωρείται συστημ
και γίνεται έλεγχος των φάσεων σε καθημερινή βάση για 20 – 30 ημέρες
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “Phoenix»
Πραγματοποιείται
Κατά την παραλαβή νέων παρτίδων, σε εκπαίδευση νέου προσωπικού, μετά
από εσωτερική συντήρηση ή άλλη παρέμβαση στο μηχάνημα, μετά από κάθε
αναβάθμιση του συστήματος και σταθερά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Τα χειριζόμαστε όπως τα δείγματα ρουτίνας
ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Αν όλα τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα τότε οι τοπικές συνθήκες
χρήσης είναι αποδεκτές.
2. Εάν, κάποιες τιμές είναι εκτός αναμενόμενου εύρους τότε χρειάζεται καλή
λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, σωστότερη μεθοδολογία,
καθαρότητα του στελέχους και μπορεί να οφείλεται σε λάθος του χρήστη.
Γίνετε διόρθωση του λάθους και επαναλαμβάνεται ο ποιοτικός έλεγχος.
3. Εάν ο ποιοτικός έλεγχος είναι εκτός ορίων τότε δεν δίνουμε αποτέλεσμα και
επαναλαμβάνουμε την εξέταση με εναλλακτική μέθοδο μέχρι να λυθεί το
πρόβλημα.

•
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Ο Βιοπαθολόγος πρέπει να ελέγχει :
– Εάν το αντιβιόγραμμα ταιριάζει με τον απομονωθέντα
μικροοργανισμό
– Για εμφάνιση μη αναμενόμενων αντοχών
– Τα αποτελέσματα ευαισθησίας αντιβιοτικών να ακολουθούν
τους συνήθεις κανόνες δραστικότητας πχ.κεφαλοσπορίνες
Δίνουν τα εργαστήρια σωστά αντιβιογράμματα;
Είναι συμμορφωμένα με τις πρόσφατες οδηγίες του CLSI;
Έχουν ευαίσθητες μεθόδους για την ανίχνευση νεοεμφανιζόμενων αντοχών;
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας:

1

Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται
στην συμμετοχή πολλών εργαστηρίων σε
προγραμματισμένες ασκήσεις μετρήσεων και
έχει σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου
αποδόσεως τους.
¾

Οι ασκήσεις μπορεί να εκτελούνται σε
τοπικό,
τοπικό, περιφερειακό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο

¾ Θα πρέπει να γίνεται κάλυψη
όλων των δοκιμών ,εντός του
έτους «μία τουλάχιστο συμμετοχή
ανά έτος για κάθε είδος δοκιμής
του πεδίου διαπίστευσης και για
όλες τις παραμέτρους ,σε
συχνότητα ανάλογη με το είδος
των εξετάσεων και το σχήμα
εκτέλεσης του προγράμματος που
συμμετέχει το εργαστήριο..» )
(βλέπε «Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετική με τη
συμμετοχή των εργαστηρίων σε Προγράμματα
Δοκιμών Ικανότητας και σε Διεργαστηριακές
Συγκριτικές Δοκιμές – ΕΣΥΔ ΠΔΙ 2007…)

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Ενδεικτικά, για τις εξετάσεις ρουτίνας: μηνιαία ή
ανά δίμηνο ,Ανοσολογικές: ανά 2-3 μήνες κοκ
,σύμφωνα με τον ειδικό κατάλογο του ΕΣΥΔ και τις
κατευθυντήριες οδηγίες των έγκυρων διεθνών
επιστημονικών εταιρειών
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Β. Εξωτερικός έλεγχος Ποιότητας:
2
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος δεν υποκαθιστά τον εσωτερικό και η
συμμετοχή μόνο σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ,χωρίς
τον εσωτερικό ,δεν επαρκεί, όπως και το αντίστροφο.

Η απόδοση κάθε εργαστηρίου εκφράζεται συνήθως με το συντελεστή
μεταβλητότητας ή με το δείκτη διακυμάνσεως σε γράφημα.

Διασφαλίζει την ποιότητα και πιστότητα των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου

¾Επαλήθευση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της συμβατότητας των
αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με χρήση διαφορετικών μεθόδων.

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ /ΣΧΗΜΑΤΑ
¾Το Εργαστήριο πρέπει να συμμετέχει σε διεργαστηριακά
σχήματα (εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος) τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις του ISO/IEC Guide 43-1.
.

Γίνεται από πιστοποιημένους Οργανισμούς με
προγράμματα όπως:
– EQAS-AS External Quality Assurance System
for AST
(WHO + CDC)
– NEQAS AST External Quality Assurance
System for AST (HPA-UK)
– Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος
Μικροβιολογικού Τμήματος Ιατρικής Σχολής
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών…
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

•

•

•

Εγγραφή του
εργαστηρίου στο
πρόγραμμα μέσω
αντιπροσώπου
εταιρείας
Παραλαβή οδηγιών &
συμπλήρωση
στοιχείων σχετικών
με τη διαδικασία του
αντιβιογράμματος
Παραλαβή άγνωστων
στελεχών ελέγχου

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

¾Εκτέλεση ταυτοποίησης
και ευαισθησίας με την
τρέχουσα μεθοδολογία
¾Καταγραφή
αποτελεσμάτων σε
ανάλογες φόρμες,
παράλληλα με πιθανά
σχόλια
¾Αποστολή των
αποτελεσμάτων
¾Παραλαβή των σωστών
απαντήσεων
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

11.

11. Υλικό Υποδομών :
Στο στάδιο αυτό της προετοιμασίας , θα
συγκεντρωθεί όλο το υλικό υποδομής,
που περιλαμβάνει
• τη σχετική νομοθεσία,
• τα πρότυπα (π.χ. πρότυπα για διενέργεια
εξετάσεων από τους κατασκευαστές του
εξοπλισμού, πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κτλ) και
• τις προδιαγραφές εξοπλισμού,
αντιδραστηρίων κτλ,
πάνω στις οποίες στηρίζεται η
δραστηριότητα του Εργαστηρίου , από
τεχνική άποψη.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

12.

12. Δημιουργία «Αρχείων».
Αφορά τις διαδικασίες δημιουργίας των
αναγκαίων αρχείων, που καθορίζονται από
το Πρότυπο και που είναι απαραίτητα για
την απόδειξη / τεκμηρίωση της
συμμόρφωσης των διαδικασιών και των
προϊόντων / υπηρεσιών , με το σύστημα
Διαχείρισης της Ποιότητας, που
εφαρμόζεται. Περιλαμβάνουν Αρχεία:
Α. Προσωπικού
Β. Εκπαίδευσης
Γ. Διακριβώσεων
Δ. Ελέγχων Οργάνων
Ε. Προμηθειών
Στ. Διαχείρισης παραπόνων
Ζ. .Εκθέσεων Αποτελεσμάτων ,κτλ.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

13.α

12.Σύνταξη του Εγχειριδίου Ποιότητας του
Εργαστηρίου.1
Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εργαστηρίου,
καταληκτικό κείμενο της προετοιμασίας, αποτελεί
το επίσημο έγγραφο της Διαπίστευσης, στο οποίο
είναι καταγεγραμμένες όλες οι διαδικασίες
λειτουργίας του εργαστηρίου ,σε αντιπαραβολή με
τις απαιτήσεις του προτύπου.
Ειδικότερα, σε αυτό καταγράφεται ο τρόπος ,που η
λειτουργία του εργαστηρίου, καλύπτει τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 15189:2007 και των
εγγράφων του Διαπιστευτικού Οργανισμού ( ΕΣΥΔ
ΑΕ).
Αποτελεί το «στρατηγικό
επίπεδο τεκμηρίωσης του
συστήματος».
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

13.β

12.Σύνταξη του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εργαστηρίου.2
Ειδικότερα:
• καθορίζει την Πολιτική για την Ποιότητα του Εργαστηρίου
• περιγράφει την οργανωτική δομή του Εργαστηρίου
• αναλύει συνοπτικά τον τρόπο αντιμετώπισης και κάλυψης των
απαιτήσεων που καθορίζονται από το Πρότυπο
• καθορίζει τις διεργασίες του Εργαστηρίου (π.χ. διαχείριση δειγμάτων,
εκτέλεση αναλύσεων κ.ά) και αναλύει τον τρόπο διασύνδεσης και
αλληλεπίδρασής τους (process map)
• καταγράφει τις Διαδικασίες Ποιότητας που καθορίζουν το Σύστημα
Ποιότητας
• ορίζει τους στόχους για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων
των διεργασιών του Εργαστηρίου.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

¾ Τι έγγραφα κυκλοφορούν
στο εργαστήριο?
¾ Ποιος τα έχει εγκρίνει?
¾ Από ποιόν έχουν συνταχθεί
και πότε?
¾ Έχουν τροποποιηθεί και
πότε?
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
4.5 Διενέργεια εξετάσεων από εργαστήριο
αναφοράς

9 Καθιέρωση τεκμηριωμένης διαδικασίας για την
επιλογή και αξιολόγηση των εργαστηρίων
αναφοράς αλλά και εμπειρογνωμόνων ικανών να
παρέχουν δεύτερη γνώμη (παθολογοανατομικές,
κυτταρολογικές και συναφείς εξετάσεις)

9 Τήρηση καταλόγου εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται
9 Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργαστηρίου αναφοράς
στον αποδέκτη των υπηρεσιών

9 Το παραπέμπον εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την

παράδοση των αποτελεσμάτων στον αιτούντα και για την
εξασφάλιση της πληρότητας των αποτελεσμάτων.
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4.7 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
¾Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, για
την επιλογή των κατάλληλων εξετάσεων, τη
συχνότητα επανάληψής τους, το είδος του
δείγματος και την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων, μόνον από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου
¾Τακτικές συναντήσεις του προσωπικού του
Εργαστηρίου με τους κλινικούς ιατρούς με
αντικείμενο τη χρήση των υπηρεσιών του
Εργαστηρίου – Ισχύει για τα νοσοκομειακά
κλινικά εργαστήρια
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4.8 Επίλυση Παραπόνων
Πολιτική και Διαδικασία για την
επίλυση των παραπόνων των
αποδεκτών των υπηρεσιών του

ΑΡΧΕΙΑ
ΤΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΝΘΑΡΥΝΟΝΤΑΙ
ΕΝΘΑΡΥΝΟΝΤΑΙΝΑ
ΝΑ
ΤΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΤΟΣΟ
ΤΟΣΟΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΟΣΟ
ΟΣΟΚΑΙ
ΚΑΙ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΑΠΌ
ΑΠΌ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΥΣΧΡΗΣΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣΤΩΝ
ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΜΕ
ΜΕΈΝΑ
ΈΝΑΤΡΟΠΟ
ΤΡΟΠΟ
ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΠΧ
ΠΧΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΕΣΚΤΛ
ΚΤΛ
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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4.10 Διορθωτικές Ενέργειες (συνέχεια)
Διαδικασία λήψης Διορθωτικών Ενεργειών
Ανάλυση Αιτιών
Επιλογή και Εφαρμογή
Διορθωτικών Ενεργειών
Παρακολούθηση
Παρακολούθηση
ΔιορθωτικώνΕνεργειών
Ενεργειών
Διορθωτικών
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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Συστήματος
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4.11 Προληπτικές
Ενέργειες
1. Εντοπισμός:
•
•

Τάσεων για βελτίωση
Πιθανών πηγών μη
συμμορφώσεων

2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή
Προληπτικών Ενεργειών
3. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας
Ενεργειών

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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4.12 Συνεχής βελτίωση
•

Καθιέρωση δεικτών για την συστηματική
παρακολούθηση και έλεγχο της
συνεισφοράς του Εργαστηρίου στη
φροντίδα του ασθενούς

•

Εφαρμογή τεκμηριωμένων σχεδίων
δράσης για τη συνεχή βελτίωση του
Συστήματος Ποιότητας ή των τεχνικών
πρακτικών που εφαρμόζει το
Εργαστήριο

•

Παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης σε όλο το προσωπικό του
Εργαστηρίου και τους αποδέκτες των
υπηρεσιών αυτού
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4.14 Εσωτερικές
Επιθεωρήσεις
¾ Πρόγραμμα Εσωτερικών
Επιθεωρήσεων

Σημείωση: Ολοκλήρωση ενός
κύκλου επιθεωρήσεων σε κάθε
έτος

¾ Καταγραφή αποτελεσμάτων
¾ Λήψη κατάλληλων
διορθωτικών Ενεργειών
ΑΡΧΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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5. Τεχνικές Απαιτήσεις
5.1 Προσωπικό
¾ Καθορισμός αρμοδιοτήτων / καθηκόντων προσωπικού σε
σχετικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
¾ Προσδιορισμός ειδικών απαιτήσεων για τον επικεφαλής
του Εργαστηρίου
¾ Εκπαίδευση προσωπικού βάσει καθορισμένων
προγραμμάτων εκπαίδευσης
¾ Αξιολόγηση τεχνικής ικανότητας προσωπικού
¾ Εξουσιοδοτήσεις Προσωπικού
¾ Τήρηση σχετικού αρχείου για κάθε μέλος του προσωπικού
του Εργαστηρίου
¾ Τήρηση δεδομένων υγείας του προσωπικού καθώς και
τυχόν ατυχημάτων/ συμβάντων

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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5.1 Προσωπικό -α
¾ Κάθε Τομέας να έχει υπεύθυνο ,με τα
απαιτούμενα προσόντα.
¾ Να υπάρχει επαρκές εκπαιδευμένο
προσωπικό.
¾ Να υπάρχουν καταγραμμένες υποχρεώσεις
και ευθύνες.
¾ Να υπάρχουν έγγραφες « Εξουσιοδοτήσεις»
,για όλους τους εμπλεκόμενους στο
σύστημα.,
¾ Να υπάρχουν συμβόλαια εργασίας με τις
υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τους όρους και
τις συνθήκες δουλειάς η να τεκμηριώνεται
καθεστώς εργασίας γνωστό ,ως προς αυτές
τις απαιτήσεις ,πχ δημόσιο .
¾ Να γίνονται συστηματικές συγκεντρώσεις για
ανάλυση / παρακολούθηση των εργασιών.
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5.1 Προσωπικό -β

¾ Κάθε εργαζόμενος να ενημερώνεται εγγράφως
για την υγεία, ασφάλεια και τα μέτρα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση σχετικών
συμβαμάτων.
¾ Να υπάρχει έγγραφο πρόγραμμα εκπαίδευσης,
για όλο το νέο προσωπικό.
¾ Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την
εκπαίδευση του προσωπικού.
¾ Να υπάρχει η δυνατότητα για την
παρακολούθηση από το προσωπικό σεμιναρίων,
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων.
¾ Να υπάρχει πρόγραμμα συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό
¾ Να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης του
προσωπικού.
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5.2 Χώροι Εγκατάστασης και
Περιβαλλοντικές Συνθήκες
¾ Εργαστηριακοί χώροι και
περιβάλλον κατάλληλα για την
φύση των δοκιμών ή /και
διακριβώσεων που εκτελούνται
¾ Αποφυγή επιμολύνσεων
¾ Έλεγχος, παρακολούθηση και
καταγραφή περιβαλλοντικών
συνθηκών
¾ Εξασφάλιση ευταξίας και
καθαριότητας
¾ Ελεγχόμενη πρόσβαση στους
εργαστηριακούς χώρους
¾ Προστασία εργαζομένων….
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
2.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
3.ΕΠΩΑΣΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΗΣ
4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
5.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
6.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ….
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5.2 Χώροι Εγκατάστασης και
Περιβαλλοντικές Συνθήκες
¾ Να υπάρχουν επαρκείς χώροι
εργαστηρίου και γραφείων.
¾ Να υπάρχουν κατάλληλα
αποδυτήρια προσωπικού.
¾ Να υπάρχουν κατάλληλοι
χώροι για τους πελάτες /
ασθενείς.
¾ Να υπάρχουν κατάλληλοι
και επαρκείς χώροι για την
παραλαβή και τη διαχείριση
των κλινικών δειγμάτων.
¾ Να υπάρχει επαρκής και
σύγχρονη γραμματειακή
υποδομή για αποθήκευση και
ανάκτηση στοιχείων.
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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5.3 Εξοπλισμός



Το Εργαστήριο πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία του
εξοπλισμού που απαιτούνται για την ορθή
εκτέλεση των εξετάσεων που διενεργεί



και τα οποία θα πρέπει να επιτυγχάνουν
την ακρίβεια που απαιτείται και να
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
των εκτελούμενων εξετάσεων.
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΒΛΑΒΕΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται για κάθε μηχάνημα που
χρησιμοποιείται στην εκτέλεση των εξετάσεων είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ονομασία του μηχανήματος
Ονομασία του κατασκευαστή, είδος ταυτοποίησης, σειριακός αριθμός
Όνομα και τηλέφωνο του προμηθευτή
Ημερομηνία αγοράς και εγκατάστασης
Η παρούσα θέση του μηχανήματος
Η κατάσταση του μηχανήματος κατά την παραλαβή του
( χρησιμοποιημένο, καινούριο, κλπ)
Οδηγίες κατασκευαστή
Αρχεία λειτουργίας του μηχανήματος που πιστοποιούν την
καταλληλότητα του προς χρήση
Συντήρηση που έχει ήδη γίνει και μελλοντικός προγραμματισμός
Βλάβες, κακή λειτουργία, αλλαγή ή επισκευή του μηχανήματος
Πιθανή ημερομηνία αντικατάστασης
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Όλα τα μηχανήματα πρέπει να τα
χειρίζεται
μόνο
εξειδικευμένο
προσωπικό το οποίο να έχει άμεση
πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης και
συντήρησης του μηχανήματος.
μικροβιολογικό
εργαστήριο
• Το
πρέπει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα
για την βαθμονόμηση και την
επαλήθευση της μεθόδου του κάθε
μηχανήματος. Η συχνότητα αυτών
των εργασιών θα πρέπει να
βασίζεται στο είδος, στη χρήση και
στην προηγούμενη λειτουργία του
μηχανήματος.
Η συντήρηση, η βαθμονόμηση και η επαλήθευση της μεθόδου στον
εργαστηριακό εξοπλισμό πρέπει να εφαρμόζεται με τεκμηριωμένο πρόγραμμα
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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Συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού
Είδος Μηχανήματος Απαιτήσεις
α)Επωαστικοί
κλίβανοι

β)Ψυγεία
γ)Καταψύκτες
Υδατόλουτρα

Φυγόκεντροι
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1

Προτεινόμενη Συχνότητα

α)Ανά μήνα
Καθαρισμός και
Απολύμανση των
εσωτερικών επιφανειών

Άδειασμα, καθάρισμα
και απολύμανση
α)Συντήρηση
β)Καθαρισμός και
Απολύμανση

β)Ανά τρεις μήνες
γ)Ανά έτος
Ανά μήνα ή ανά εξάμηνο

α)Ανά έτος
β)Μετά από κάθε χρήση
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Συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού
Είδος Μηχανήματος Απαιτήσεις

2

Προτεινόμενη Συχνότητα

Θάλαμοι ασφαλείας Πλήρης συντήρηση και Ανά έτος
και απαγωγή
μηχανικός έλεγχος
Μικροσκόπια
pH μετρα
Ζυγοί

Πλήρης συντήρηση
Καθαρισμός
ηλεκτροδίων
α) Καθαρισμός

β)Συντήρηση
Αναερόβιες Φιάλες Καθαρισμός και
Απολύμανση
Καθαρισμός και
Διανεμητές
Θρεπτικών Υλικών, αποστείρωση
πιπέττες,
ογκομετρικός
εξοπλισμός
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Ανά έτος
Μετά από κάθε χρήση
α)Μετά από κάθε χρήση
β)Ανά έτος
Μετά από κάθε χρήση
Μετά από κάθε χρήση
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Συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού
Είδος Μηχανήματος Απαιτήσεις

Εργαστήριο

Προτεινόμενη Συχνότητα

α)Καθημερινά και κατά
α)Καθαρισμός και
τη διάρκεια της χρήσης
απολύμανση
επιφανειών εργασίας
β)Καθαρισμός
β)Ανά εβδομάδα
δαπέδων, απολύμανση
νεροχυτών

γ)Καθαρισμός και
απολύμανση άλλων
επιφανειών
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3
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γ)Κάθε τρεις μήνες
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ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-1
• Διακρίβωση ονομάζεται μία σειρά διαδικασιών που
αποδεικνύει, κάτω από προδιαγεγραμμένες συνθήκες, τη
σχέση ανάμεσα στις τιμές που δείχνει ένα όργανο
μέτρησης ή ένα σύστημα μέτρησης ή τις τιμές που
παρουσιάζει ένα υλικό μέτρησης ή υλικό αναφοράς και
τις αντίστοιχες τιμές που υλοποιούνται από τα πρότυπα.
•

Όλες οι συσκευές – όργανα του Εργαστηρίου πρέπει να
διακριβώνονται / ελέγχονται είτε από εξωτερικούς φορείς
διακρίβωσης, είτε εσωτερικά από το προσωπικό του Εργαστηρίου
(περίπτωση ελέγχου) ,σε καθορισμένα διαστήματα.
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ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-2
• Η ανάθεση της διακρίβωσης σε εξωτερικούς φορείς
γίνεται βάσει ειδικής Διαδικασίας. Οι εξωτερικοί φορείς
διακρίβωσης, μετά το πέρας της διακρίβωσης του
εξοπλισμού εκδίδουν και παραδίδουν στο Εργαστήριο
σχετικό πιστοποιητικό διακρίβωσης, μέσω του οποίου
αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων στα
Εθνικά ή Διεθνή πρότυπα
•
Εάν ένα εργαστήριο διακρίβωσης είναι διαπιστευμένο
για τη διακρίβωση του συγκεκριμένου μεγέθους το
πιστοποιητικό διακρίβωσης το οποίο εκδίδει φέρει το
σήμα του αντίστοιχου φορέα διαπίστευσης και
αναγράφει σε αυτό τον αριθμό του αντίστοιχου
πιστοποιητικού.
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Στην περίπτωση που το εργαστήριο διακρίβωσης δεν είναι
διαπιστευμένο για τη διακρίβωση του συγκεκριμένου μεγέθους, θα
πρέπει κατ’ ελάχιστο να
α -Εκδίδει πιστοποιητικό διακρίβωσης σύμφωνα με το ISO 17025, το οποίο
να περιέχει τουλάχιστον τα κάτωθι:
• περιγραφή και ευκρινή προσδιορισμό της ταυτότητας της συσκευής – οργάνου
που έχει διακριβωθεί
• αναφορά στην μέθοδο και διαδικασία διακρίβωσης που
χρησιμοποιήθηκε
• περιγραφή των προτύπων μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την
διακρίβωση και την κατάσταση διακρίβωσης αυτών
• δήλωση βάσει της οποίας γίνεται εμφανής η επίτευξη της ιχνηλασιμότητας ως
προς τα Εθνικά ή Διεθνή πρότυπα μέτρησης
• τα αποτελέσματα της διακρίβωσης και, όπου ενδείκνυται, τις μονάδες μέτρησης
• την υπολογισθείσα αβεβαιότητα του αποτελέσματος της διακρίβωσης
• την ημερομηνία εκτέλεσης της διακρίβωσης
• τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου αυτό είναι απαραίτητο
• αναφορά σε τυχόν ρυθμίσεις που έγιναν στη συσκευή - όργανο
• την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την έκδοση του Πιστοποιητικού
Διακρίβωσης
• την επωνυμία, διεύθυνση του Εργαστηρίου που εξέδωσε το Πιστοποιητικό
Διακρίβωσης καθώς και την ημερομηνία έκδοσης αυτού
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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Στην περίπτωση που το εργαστήριο διακρίβωσης δεν είναι
διαπιστευμένο για τη διακρίβωση του συγκεκριμένου μεγέθους,
θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να
β- Χρησιμοποιεί για τη συγκεκριμένη
διακρίβωση πρότυπα αναφοράς τα
οποία έχουν διακριβωθεί από
διαπιστευμένο εργαστήριο
διακρίβωσης
Ως εκ τούτου, σε μία τέτοια περίπτωση
θα πρέπει να ζητηθούν από το
υποψήφιο εργαστήριο :
• υπόδειγμα του πιστοποιητικού το
οποίο εκδίδει και
• αντίγραφα των πιστοποιητικών
διακρίβωσης των προτύπων
μέτρησης που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει, ώστε αυτά να
ελεγχθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω
•
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Οδηγός για την επικύρωση και
επαλήθευση της μεθόδου του εξοπλισμού - 1
Τύπος εξοπλισμού
Εξοπλισμός ελέγχου της
θερμοκρασίας (επωαστικοί
κλίβανοι, υδατόλουτρα,
ψυγεία , καταψύκτες

Απαίτηση
α. Εγκατάσταση σταθερής
και ομοιόμορφης
θερμοκρασίας
β. Ρύθμιση θερμοκρασίας

Κλίβανοι αποστείρωσης

α. Εγκατάσταση σταθερής
και ομοιόμορφης
θερμοκρασίας
β. Ρύθμιση θερμοκρασίας
α. Εγκατάσταση
χαρακτηριστικ ών για κάθε
παρτίδα-κύκλο
β. Ρύθμιση θερμοκρασίαςχρόνου
α. Εγκατάσταση
λειτουργίας
β. Μικ ροβιολογική
ρύθμιση
γ. Ρύθμιση ροής αέρος
α. Εγκατάσταση
λειτουργίας
β. Έλεγχος με τριβλία
αποστείρωσης

Αυτόκαυστα

Θάλαμοι ασφαλείας

Απαγωγοί

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Προτεινομένη συχνότητα
α. Αρχικά, κάθε 2 χρόνια
και μετά από επισκευή
β. Καθημερινά-σε κάθε
χρήση
α. Αρχικά, κάθε 2 χρόνια
και μετά από επισκευή
β. Σε κάθε χρήση
α. Αρχικά, κάθε 2 χρόνια
και μετά από επισκευή
β. Σε κάθε χρήση
α. Αρχικά, κάθε χρόνο και
μετά από επισκευή
β. Κάθε εβδομάδα
γ. Σε κάθε χρήση
α. Αρχικά και μετά από
επισκευή
β. Κάθε εβδομάδα
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Οδηγός για την επικύρωση και
επαλήθευση της μεθόδου του εξοπλισμού - 2

Τύπος εξοπλισμού

Θάλαμοι ασφαλείας

Απαγωγοί

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Απαίτηση

α. Εγκατάσταση
λειτουργίας
β. Μικροβιολογική
ρύθμιση
γ. Ρύθμιση ροής αέρος
α. Εγκατάσταση
λειτουργίας
β. Έλεγχος με τριβλία
αποστείρωσης
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Προτεινομένη συχνότητα

α. Αρχικά, κάθε χρόνο και
μετά από επισκευή
β. Κάθε εβδομάδα
γ. Σε κάθε χρήση
α. Αρχικά και μετά από
επισκευή
β. Κάθε εβδομάδα
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Οδηγός για την επικύρωση και
επαλήθευση της μεθόδου του εξοπλισμού - 3

Τύπος εξοπλισμού

Χρονόμετρα
Μικροσκόπια
pHμετρα

Απιονιστές

Διανεμητές υλικών
Πιπέττες

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Απαίτηση

Έλεγχος έναντι Διεθνούς
Χρονικού Σήματος
Έλεγχος ευθυγράμμισης
Ρύθμιση με τη χρήση
τουλάχιστον δύο bu ffers
κατάλληλης ποιότητας
α. Έλεγχος αγωγιμότητας
β. Έλεγχος μικροβιακής
μόλυνσης
Έλεγχος διανεμηθέντος
όγκου
Έλεγχος ακ ρίβειας και
πιστότητας του
διανεμηθέντος όγκου

Προτεινομένη συχνότητα

Ετησίως
Καθημερινά-με κάθε
χρήση
Καθημερινά-με κάθε
χρήση
α. Εβδομαδιαίως
β. Μ ηνιαίως
Μετά απ ό κάθε ρύθμιση ή
αντικατάσταση
Συχνά (ανάλογα με τη
συχνότητα της χρήσης)
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Οδηγός για την επικύρωση και
επαλήθευση της μεθόδου του εξοπλισμού - 4

Τύπος εξοπλισμού

Απαίτηση

Μετρητές αποικιών
Φυγόκεντροι

Αναερόβιες φιάλεςεπωαστήρες
Εργαστηριακό περιβ άλλον

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Έλεγχος έναντι της
μέτρησης χειροκίνητα
Έλεγχος της ταχύτητας
έναντι ενός
βαθμονομημένου και
αυτόνομου ταχύμετρου
Έλεγχος με αναερόβιους
δείκτες
Παρακολούθηση για
μικροβιακή μόλυνση του
αέρα και των επιφανειών
(δειγματολήπ τες αέρα,
τριβλία επαφής,
βαμβακοφόροι στυλεοί)

Προτεινομένη συχνότητα
Ετησίως
Ετησίως;

Με κάθε χρήση
Εβδομαδιαίως
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
5.4 Προαναλυτικές διαδικασίες

¾ Το παραπεμπτικό εξετάσεων θα πρέπει

¾
¾

¾

να περιέχει επαρκείς πληροφορίες για
τον προσδιορισμό του ασθενή του
παραπέμποντος ιατρού και να παρέχει
ικανοποιητικές κλινικές πληροφορίες. – Η
μορφή του παραπεμπτικού θα πρέπει να
καθορίζεται σε συνεργασία με τους
αποδέκτες των υπηρεσιών του
Εργαστηρίου
Δημιουργία και τήρηση εγχειριδίου
λήψης δειγμάτων
Ικανοποιητική σήμανση των δειγμάτων
κατά την παραλαβή τους από το
Εργαστήριο. Εξασφάλιση
ιχνηλασιμότητας του δείγματος σε
συγκεκριμένο ασθενή ή παραπέμποντα
Διασφάλιση του τρόπου μεταφοράς των
δειγμάτων στο Εργαστήριο

ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

¾ Εφαρμογή τεκμηριωμένων
κριτηρίων αποδοχής –
απόρριψης δειγμάτων

¾ Καταχώρηση όλων των

παραλαμβανόμενων δειγμάτων

¾ Περιοδική ανασκόπηση της
ποσότητας απαιτούμενων
δειγμάτων

¾ Τήρηση διαδικασιών για την
αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών

¾ Εφαρμογή τεκμηριωμένης
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πολιτικής για τη διαχείριση
προφορικών αιτημάτων
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Παράγοντες προ-αναλυτικής φάσης
•

•

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο αυτής της φάσης είναι η
συλλογή και μεταφορά του αίματος και των άλλων
βιολογικών υλικών, στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν
διάφορες
ομάδες
εργαζομένων
του
Νοσοκομείου
(αιμολήπτες, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, κτλ).
Έχουν δημοσιευτεί από διάφορους οργανισμούς (NCCLS,
ICSH κλπ) προτυποποιημένες διαδικασίες για τη συλλογή
και μεταφορά του αίματος και άλλων βιολογικών υλικών.

• Η ανάθεση στο εργαστήριο της ευθύνης
συντονισμού, ελέγχου και εκπαίδευσης όλων των
συμμετεχόντων στη διαδικασία, θα μπορούσε να
βοηθήσει στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση
των προβλημάτων.
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΑΡΧΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
– Αντιπροσωπευτικό δείγμα,
χωρίς επιμολύνσεις
– Σωστός χρόνος λήψης
δείγματος
– Επαρκής ποσότητα
δείγματος
– Κατάλληλα δοχεία
συλλογής και χρήση
ειδικών υλικών μεταφοράς
και συντήρησης
– Ορθή και πλήρης σήμανση
των δοχείων συλλογής
(στοιχεία ασθενούς,
προέλευση δείγματος κλπ)
– Γρήγορη μεταφορά στο
εργαστήριο
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009

Λήψη Δείγματος
¾Πριν από τη χορήγηση
αντιμικροβιακών
¾Πριν από την τοπική
εφαρμογή αντισηπτικών,
κολλυρίων, αλοιφών
¾Πριν από την αλλαγή
των τραυμάτων
¾Αποφυγή
επιμολύνσεων ή
φροντίδα για ελάχιστη
πρόσμιξη με σαπρόφυτα
¾Σε επαρκή ποσότητα
σύμφωνα με τις οδηγίες
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Ισχυρές αμφιβολίες για την «ταυτότητα» του
δείγματος
Επικοινωνία με την κλινική
Ακατάλληλο δείγμα
Προβληματισμός στα «μοναδικά» δείγματα
Μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή του
δείγματος στο εργαστήριο
Φροντίδα για έγκαιρη αποστολή και παραλαβή
Κάθε δείγμα που αποστέλλεται μέσα σε
φορμόλη
Υπό συζήτηση: μοναδικά δείγματα ιστών,
μεγάλα σε μέγεθος που παρέμειναν στη
φορμόλη λιγότερο από μία ώρα
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 2

•
•
•
•
•
•
•

Δείγματα 24ωρης συλλογής
Υπό συζήτηση: δείγματα για ειδικές
καλλιέργειες πχ για β. Koch
Ένας στυλεός για πολλαπλές καλλιέργειες(
αερόβια, αναερόβια, μύκητες)
Δείγματα σε ακατάλληλα ή μη αποστειρωμένα
δοχεία ή σε δοχεία με διαρροή
Δείγματα με εμφανή επιμόλυνση από ξένα
σώματα πχ βάριο, χρωστικές
Στεγνοί στυλεοί
Δείγματα γαστρικών πλύσεων, ούρων,
κόπρανα, ανώτερου αναπνευστικού, δέρματος
κ.ά. για αναερόβια καλλιέργεια
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
5.7 Μετά – αναλυτικές διαδικασίες

9 Ο έλεγχος και η έγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

9 Ύπαρξη εγκεκριμένης πολιτικής για την τήρηση των δειγμάτων
9 Τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την ασφαλή απόρριψη των
δειγμάτων

ΕΛΕΓΧΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΑΣΕΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ
1-1-ΒΑΣΕΙ
ΓΙΑΤΙΜΕΣ
ΤΙΜΕΣΠΑΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΠΟΥ
ΠΟΥΠΡΕΠΕΙ
ΠΡΕΠΕΙΝΑΓΙΝΟΥΝ
ΝΑΓΙΝΟΥΝΒΑΣΕΙ
ΒΑΣΕΙΟΔΗΓΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ
2-2-ΓΙΑ
ΓΙΑΑΣΥΜΒΑΤΕΣ
ΑΣΥΜΒΑΤΕΣΜΕΤΑΞΥ
ΜΕΤΑΞΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣΤΙΜΕΣ
ΤΙΜΕΣ
3-3-ΓΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΑΙ
ΚΑΙΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΕΓΞΑΝΤΟΣ
ΕΛΕΓΞΑΝΤΟΣ
4-4-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189
5.8 Έκδοση αποτελεσμάτων
¾ Η μορφή των εκθέσεων αποτελεσμάτων αποτελεί
ευθύνη του Εργαστηρίου.
¾ Η μορφή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να
οριστικοποιείται μετά από σχετική συζήτηση
με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του
Εργαστηρίου.
¾ Συνίσταται η χρήση ορολογίας που έχει καθοριστεί
από αναγνωρισμένους οργανισμούς
¾ Καθορισμός των χρόνων έκδοσης των
αποτελεσμάτων – Ενημέρωση αποδεκτών των
υπηρεσιών σε περίπτωση καθυστέρησης (εφόσον
απαιτείται)
¾ Ύπαρξη τεκμηριωμένης διαδικασίας σχετικά με την
παράδοση των αποτελεσμάτων
¾ Εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών για την
αναθεώρηση των αποτελεσμάτων
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αξιόπιστες
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Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
του Εργαστηρίου (παράρτημα C του Προτύπου 15189)

Το Εργαστήριο θα πρέπει να έχει
θεσπίσει και να τηρεί κανόνες
ηθικής δεοντολογίας οι οποίοι
αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται
και τηρούνται από τη Διοίκηση και
το προσωπικό του.
Οι κανόνες αυτοί αποτελούν
καταγραφή των βασικών αρχών
και αξιών .που πρέπει να διέπουν
όλους τους επαγγελματίες του
χώρου της Υγείας ,

¾

¾

¾

Εστιάζονται ιδιαίτερα στην
προστασία του απορρήτου
των προσωπικών
δεδομένων και το σεβασμό
της ιδιωτικότητας των
ασθενών
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9Συμπλήρωση του παραπεμπτικού με τα
αναγκαία προσωπικά δεδομένα με την
συναίνεση του ασθενούς
9Εξασφάλιση διακριτικότητας και
προστασίας προσωπικότητας του ασθενούς
κατά την λήψη και υποδοχή δειγμάτων
9Τα αποτελέσματα μόνον ως ανώνυμα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
9Πολιτική ενημέρωση του ασθενούς και
του θεράποντος ιατρού
9ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε παραποίηση
αποτελεσμάτων & κάθε οικονομική
συναλλαγή με εντέλλοντες ιατρούς και
εταιρείες εις βάρος του ασθενούς
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Το Εργαστήριο έχει θεσπίσει και τηρεί κανόνες ηθικής δεοντολογίας οι οποίοι
αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται και τηρούνται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του. Οι
κανόνες αυτοί αποτελούν καταγραφή των βασικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν
όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας. Πιο συγκεκριμένα:
¾ Το Εργαστήριο θέτει ως πρώτιστη προτεραιότητα το συμφέρον και την ικανοποίηση των
χρηστών των υπηρεσιών του.
¾ Το Εργαστήριο είναι οργανωμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το
προσωπικό του είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική εμπορική,
οικονομική ή άλλη πίεση και επιρροή που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την
ποιότητα των εργασιών του.
¾ Όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς
διακρίσεις που απορρέουν από το φύλο, τη φυλή ή την οικονομική τους κατάσταση.
¾ Η συλλογή πληροφοριών των ασθενών γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει την εχεμύθεια
και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων, την
ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια του προσωπικού.
¾ Κάθε εργαζόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών που
χειρίζεται.
¾ Η σχέση του Εργαστηρίου με τους παραπέμποντες ιατρούς έχει ως αποκλειστικό κριτήριο
το συμφέρον των ασθενών και ακολουθεί τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας
και ιατρικής δεοντολογίας
¾ Η διενέργεια των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές
μεθόδους, από προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία και τα
προκύπτοντα αποτελέσματα δεν παραποιούνται ή αλλοιώνονται κατά τον οποιοδήποτε
τρόπο.
¾ Το Εργαστήριο φροντίζει για την αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί και φέρει την
ευθύνη για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που εκδίδει, όταν αυτό του ζητηθεί από
τους χρήστες των υπηρεσιών του.
¾ Εάν κάποιο δείγμα παραληφθεί από το Εργαστήριο σε κατάσταση που το καθιστά
ακατάλληλο για την αιτούμενη εξέταση, αυτό απορρίπτεται και ειδοποιείται ο
παραπέμπων ιατρός.
¾ Η χρήση των δειγμάτων ή των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου για ερευνητικούς/
στατιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά χειριστούν ανώνυμα.
¾ Το Εργαστήριο εξασφαλίζει ότι το ιατρικό αρχείο αποθηκεύεται με τρόπο που θα
προφυλάσσεται από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση ή άλλη κακή
χρήση και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τυχόν κατευθυντήριες
οδηγίες.

Έλαβα γνώση και δεσμεύομαι για την τήρηση των ανωτέρω καθ’ όλο το διάστημα
εργασίας μου στο Εργαστήριο
Ο / Η ..................................................................
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(ον/μο, θέση εργασίας, υπογραφή εργαζόμενου)
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Προστασία Μηχανογραφικού Συστήματος
(παράρτημα β του προτύπου 15189)

¾
¾
¾
¾
¾

Κατάλληλοι χώροι
,προσβάσιμοι στα μέσα
πυρόσβεσης
Ύπαρξη UPS
Ελεγχόμενη πρόσβαση στο
LIS
Αποτελεσματική
αρχειοθέτηση-προστασία των
αποτελεσμάτων
Έλεγχος για τη συνεπή
μεταφορά των
αποτελεσμάτων μέσω του
λογισμικού κτλ.
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Στοιχεία ολικής ποιότητας

¾

Μεταφορά
επικινδύνων
δειγμάτων,

¾

Διαχείριση
εργαστηριακών
αποβλήτων,

¾

Υγιεινή και
ασφάλεια στους
χώρους του
εργαστηρίου
,ασφάλεια
εργαζομένων, κτλ
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Συνοπτικά, ΕΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ,
ανάλογα και με τις ιδιαιτερότητες κάθε εργαστηρίου, περιλαμβάνει :

Στάδιο 1: Ανίχνευση Υφιστάμενης
κατάστασης και ελλείψεων
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να
αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση
του Εργαστηρίου .Ως αποτέλεσμα
αυτής της ενέργειας θα προκύψουν
οι ελλείψεις σε επίπεδο
τεκμηρίωσης ,κάθε επιπέδου
(Διαδικασίες, Οδηγίες Μεθόδων,
Εξουσιοδοτήσεις Προσωπικού,
Προδιαγραφές, κτλ).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Στάδιο 2: Ανάπτυξη /
τροποποίηση της
υποχρεωτικής
τεκμηρίωσης
Στο στάδιο αυτό θα
αναπτυχθεί και θα
καταγραφεί όλη η
απαραίτητη τεκμηρίωση
,για να καλυφθούν οι
απαιτήσεις του προτύπου
ISO 15189 και ταυτόχρονα
θα τροποποιηθεί όλη η
υφιστάμενη τεκμηρίωση
,που επιδέχεται κάτι
τέτοιο.
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¾

¾
¾

Το πεδίο διαπίστευσης
πρέπει να καθορίζεται με
σαφήνεια και ακρίβεια ώστε
να μην υπάρχει καμία
αμφιβολία
για το είδος των εξετάσεων
που εκτελούνται από το
εργαστήριο,
τα προϊόντα που εξετάζονται
και
την περιοχή μετρήσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Στάδιο 3α: Εφαρμογή Συστήματος
¾

Στο στάδιο αυτό θα γίνει «δοκιμαστική»
εφαρμογή του νέου τρόπου εργασίας, αφού
προηγηθεί διανομή της τεκμηρίωσης σε όλους
τους εμπλεκόμενους για μελέτη , γίνει
αναλυτική ενημέρωση του προσωπικού του
Εργαστηρίου για τις απαιτήσεις του
Συστήματος Ποιότητας και ξεκινήσει η
εφαρμογή των Διαδικασιών και των
αντίστοιχων Οδηγιών ,με την κατάλληλη
συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων
και τη δημιουργία αρχείων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Στάδιο 3β: Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

¾Σε

ικανό διάστημα –περίπου 6 μήνες έως 1 έτος-,
μετά την έναρξη της εφαρμογής των διαδικασιών,
θα διενεργηθούν εσωτερικές επιθεωρήσεις-από
εκπαιδευμένο προσωπικό ή εξωτερικό σύμβουλο-,
για να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων
από το Σύστημα Ποιότητας. Θα συνταχθούν
αναφορές επιθεωρήσεων και όπου απαιτηθεί θα
συνταχθούν αναφορές μη συμμορφώσεων, με τις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, που θα πρέπει
να εκτελεστούν από το προσωπικό του
Εργαστηρίου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Στάδιο 4: Διαπίστευση
Κατά το στάδιο αυτό θα υποβληθεί
¾ αίτηση για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ.
σε συνέχεια θα ακολουθήσει
¾ η προαξιολόγηση, από επικεφαλής
αξιολογητή, που θα έχει ορίσει το
ΕΣΥΔ.
Εφόσον τα αποτελέσματα της
προαξιολόγησης είναι θετικά ,θα
ακολουθήσει
¾ η αξιολόγηση από αξιολογητές και
εμπειρογνώμονες και τέλος
¾ η απονομή του πιστοποιητικού
διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ -1

• Προκειμένου ένα Εργαστήριο να λάβει
πιστοποιητικό διαπίστευσης, από το
ΕΣΥΔ ,για συγκεκριμένες εργαστηριακές
εξετάσεις, (Εξετάσεις Πεδίου
Διαπίστευσης), πρέπει να αξιολογηθεί
σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια
Διαπίστευσης και πρέπει να δείξει ότι
ικανοποιεί τις ανωτέρω αυστηρές
απαιτήσεις και ότι συμμορφώνεται με
τους αντίστοιχους κανονισμούς.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ -2

• Κανονικές επισκέψεις και
επιθεωρήσεις μετρήσεων
εξασφαλίζουν ότι τηρούνται τα
απαραίτητα πρότυπα.
• Εάν διαπιστωθούν σοβαρές
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, η
διαπίστευση περιορίζεται,
αναστέλλεται ή ανακαλείται από
τον ΕΣΥΔ
ΑΘΗΝΑ ΕΜΕ 18 /11/2009
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΣΥΔ…..
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ
Οι ειδικές απαιτήσεις του ΕΣΥΔ για τη
Διαπίστευση ενός φορέα/εργαστηρίου,
είναι η συμμόρφωση με τα Κριτήρια
Διαπίστευσης ,όπως αυτά
προσδιορίζονται με λεπτομέρεια στο;
Α- Πρότυπο ΕΝ 15189 : 2007 ,στον
Β- Κανονισμό Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ
(έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΑΔ) , (ο οποίος δεν
αντικαθιστά το πρότυπο, αλλά απλώς το
διευκρινίζει) και την
Γ: Κατευθυντήρια οδηγία για τη διαπίστευση
κλινικών εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
15189 ( ΕΣΥΔ ΚΟΔ ΚΛΙΝΕΡΓ.)
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ - 1

•

•

Το ΕΣΥΔ δεν θέτει άλλες απαιτήσεις ,πέραν
αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω και
σε κάθε περίπτωση αυτές περιορίζονται στο
υπό αξιολόγηση αντικείμενο (Εξετάσεις Πεδίου
Εφαρμογής).
Η αξιολόγηση και η διαπίστευση του
Εργαστηρίου ,διενεργείται σύμφωνα με τη
Διαδικασία Διαπίστευσης (έγγραφο ΕΣΥΔ
Δ.Δ).
Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο ,με την
έναρξη των διαδικασιών προς Διαπίστευση
,θα πρέπει να προμηθευτεί το Πρότυπο 15189
από τον ΕΛΟΤ και να το έχει στο Αρχείο
Εγγράφων,
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ -2

•

Η διαδικασία η οποία θα πρέπει να τηρηθεί ,όταν
το εργαστήριο είναι έτοιμο να υποβάλλει αίτηση,
καθορίζεται από τον ειδικό Κανονισμό του ΕΣΥΔ
και αναφέρει :

«Ο επιθυμών διαπίστευση υποβάλλει
στην Υπηρεσία του ΕΣΥΔ συμπληρωμένη
έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από
το ΕΣΥΔ, το Εγχειρίδιο Ποιότητας, και τις
σχετικές Διαδικασίες (εις διπλούν)
,καθώς και τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έντυπα .Επίσης
καταβάλει τα τέλη υποβολής της
Αίτησης…..»
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα
συνολικά τέλη για τη
Διαπίστευση ενός μικρού
Εργαστηρίου ή τμήματος
μεγάλου εργαστηρίου,
ανέρχονται κατ’ ελάχιστο ,στα
3100 Ευρώ, ενώ απαιτούνται
και ετήσια τέλη επιτήρησης
,της τάξεως των 1500 Ευρώ.
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Υλοποίηση των Απαιτήσεων
ενός Προτύπου Ποιότητας

Συμπερασματικά,
η
υλοποίηση
των
απαιτήσεων ενός Προτύπου Ποιότητας για
Πιστοποίηση ή Διαπίστευση προϋποθέτει
τη συμμόρφωση σε ειδικά κριτήρια και
απαιτεί τη συνεργασία της Διοίκησης του
Νοσοκομείου καθώς και όλων των
εργαζόμενων για την εκτέλεση των
διορθωτικών ενεργειών και την αφομοίωση
της απαιτούμενης νέας τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας.
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Υλοποίηση Των Απαιτήσεων
Ενός Προτύπου Ποιότητας

¾ Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα
ποιοτικής διασφάλισης και πιστοποίησης, θα
πρέπει να αισθάνονται όπως ο πιλότος του
αεροπλάνου, για τον οποίο στο πιλοτήριο
υπάρχει η οδηγία :
¾ «Όταν μπαίνεις στο πιλοτήριο του αεροπλάνου
γίνεσαι μέρος ενός συστήματος που ελέγχει, το
αεροπλάνο τόσο από πλευράς ασφαλούς
λειτουργίας όσο και από πλευράς χειρισμών.
Είσαι ο μόνος που μπορεί να κάνει το σύστημα
ασφαλές ή ανασφαλές».
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