
 

 

 

 

 

 

  Σχετικά µε την κατηγορία 7 .Προδιαγραφές Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου    

αιµατολογικο εργαστήριο 

 
1)    Σχετικά µε το πρόγραµµα PT,APTT,Fibrinogen  ζητείται να διενεργείται 6 

φορές το χρόνο. Με αυτήν την προδιαγραφή δεν συµµετέχουν εταιρείες  που 

διαθέτουν περισσότερες αποστολές τον χρόνο όπως η δική μας με 12 δείγματα τον 

χρόνο ένα ανά μήνα  . Θα ήταν προτιμότερο  να αναγράφεται : Το πρόγραμμα να 

διενεργείται τουλάχιστον 6 φορές ανά έτος. Επίσης δεν αναφέρεται για ποιο λόγο 

το εργαστήριο ζητάει 2 δείγματα ανά αποστολή . Η εταιρεία μας διαθέτει 

πρόγραμμα με 12 δείγματα ανά έτος, ένα δείγμα ανά μήνα,  4 διαφορετικών 

συγκεντρώσεων έτσι ώστε το εργαστήριο να μπορεί να ελέγξει και την 

επαναληψιμότητά του   .  

2)    Σχετικά µε το πρόγραµµα D Dimer. Και πάλι ζητείται το πρόγραµµα να 

διενεργείται 4 φορές ετησίως . Με αυτήν την προδιαγραφή δεν συµµετέχουν 

εταιρείες  που διαθέτουν περισσότερες αποστολές τον χρόνο όπως η δική μας με 

12 δείγματα τον χρόνο  δηλαδή ένα  δείγμα  ανά μήνα  . Θα ήταν προτιμότερο  να 

αναγράφεται : Το πρόγραμμα να διενεργείται τουλάχιστον 4 φορές ανά έτος 

Επιπλέον έτσι όπως έχουν γραφεί οι προδιαγραφές αποκλείονται εταιρείες που 

έχουν µαζί τις εξετάσεις PT, APTT, Fibrinogen ,D Dimer  σε ένα ενιαίο 

πρόγραµµα/σχήµα.  ∆ηλαδή σε ένα πρόγραµµα να υπάρχει το σύνολο των 

ζητούµενων εξετάσεων . Με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο µπορεί να ελέγξει 

καλύτερα τον χρόνο του και δεν περιµένει πότε θα του σταλούν τα δείγµατα των δύο 

διαφορετικών προγραµµάτων για να τα µετρήσει και να αποστείλει τις µετρήσεις του 

Τέλος στις απαιτήσεις ζητείται η εταιρεία που θα σας παρέχει το πρόγραµµα να είναι 

µη κερδοσκοπική .Αυτό σηµαίνει πως θα παρέχει το προϊόν δωρεάν; και πως µέσω 

του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων όπως αναγράφεται στην διαβούλευση. 

Εν κατακλείδι για ποιο λόγο απαιτείται στις προδιαγραφές η προσφέρουσα εταιρεία 

να διαθέτει προγράµµατα µοριακών τεχνικών όταν το ίδιο το εργαστήριο δεν ζητάει 

πρόγραµµα για τον έλεγχο αυτό; 

  

Για δική σας διευκόλυνση παραθέτουµε τις προδιαγραφές του προγράµµατος της Bio 

Rad για την πήξη  

  

ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΗΞΗΣ  



1.       Διεθνής εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για τις παρακάτω εξετάσεις: 

Antithrombin III (ATIII), APTT, FIBRINOGEN, INR, PROTEIN C, PROTEIN S, PT, 

TROMBIN TIME (TT),D-dimer, Factor VIII, Von Willebrand Factor 

2.       Να υπάρχει διεθνής μακροχρόνια εμπειρία που να αποδεικνύεται.  

3.       Να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε εργαστηρίου.  

4.       Να παρέχονται δείγματα βασιζόμενα σε  ανθρώπινο πλάσμα.  

5.     Να παραλαμβάνεται προς ανάλυση τουλάχιστον 1 δείγμα  το μήνα και για ένα 

έτος 

6. Να αποστέλλεται αναφορά για τα αποτελέσματα κάθε δείγματος στο      εργαστήριο 

σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου.  

7. Η αποστολή των μετρήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 

8. Η εταιρεία να είναι σύμφωνη και να καλύπτει τις απαιτήσεις  του  ISO 17043: 2010 

Requirements for Proficiency testing. Να αποδεικνύεται για το σύνολο των 

εξετάσεων. 

9.       Να παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής στην έναρξη του προγράμματος ή 

κατά την διάρκεια όταν ζητηθεί από το εργαστήριο και πιστοποιητικό επιτυχίας στο 

τέλος του προγράμματος και εφόσον το εργαστήριο τηρεί  τις προϋποθέσεις. 

10.   Όλα τα προς ανάλυση δείγματα να παρέχονται στην αρχή του εκάστοτε κύκλου, 

διευκολύνοντας το εργαστήριο στον προγραμματισμό της εκτέλεσης της ανάλυσης 

και της αποστολής του κάθε δείγματος. 
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