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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.386,00  € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
Αρ.πρωτ.: 5987/17-02-2020  
 
1.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
και ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 
 

1. Πρόγραµµα κλινικής χηµείας 12 τουλάχιστον δείγµατα και 6 τουλάχιστον συµµετοχές 
ανά έτος. 

2. Το πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει τις παραµέτρους: Γλυκόζη, Ουρία, Νάτριο, 
Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώµατα, Αλβουµίνη, Χοληστερόλη, HDL-Χοληστερόλη,  
Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ,  ολ. Χολερυθρίνη Άµεση χολερυθρίνη, Ασβέστιο, 
Φωσφόρος Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαµινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γ-GT,LDH,CK,  
Αµυλάση. 

3. Το πρόγραµµα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο της γραµµικότητας των µεθόδων του 
εργαστηρίου µέσω εδικού διαγράµµατος. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής η διαπίστευση σύµφωνα µε το ειδικό για τα 
διεργαστηριακά σχήµατα πρότυπο, ISO/IEC 17043. 

5. Θα συνεκτιµηθεί θετικά αν η λειτουργία του προγράµµατος είναι στα ελληνικά.  
6. Να περιλαµβάνει δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά παράµετρο. 
7. Ο προµηθευτής να µη φέρει ουδεµία σχέση µε οποιαδήποτε κατασκευάστρια εταιρεία 

αντιδραστηρίων –αναλυτών και να µην εµπλέκεται σε θέµατα διαπίστευσης και 
πιστοποίησης.  
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.000,00 € συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 
 
2.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
AIDS 
1. Πρόγραµµα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας τριών επιπέδων για αντισώµατα 
HIV1, HIV2 , για τα επιβεβαιωτικά τεστ, 4 κύκλων, της προ αναλυτικής, αναλυτικής 
,της µετά αναλυτικής φάσης 
 
Πρόγραµµα εξωτερικής .αξιολόγησης ποιότητας που να εξειδικεύεται αποκλειστικά στον ΗΙV 1 
/2 για τις εξετάσεις: τα primary HIVΑb,  HIVAg/Ab combo, HIV Ag, , HIV1, HIV2 και για τα 
HIV AbCt (confirmatory test) µε επιβεβαιωτικές δοκιµασίες στο ίδιο πρόγραµµα, χωρίς 
επιπλέον κόστος ώστε να αναλύονται ιδιαίτερα δείγµατα (όχι µαζικο πρόγραµµα) για την 
ανάδειξη τυχόν αδυναµιών της µεθόδου ή και του αναλυτή.' Να περιλαµβάνει επίσης την 
κλινική αξιολόγηση, την προ-αναλυτική, αναλυτική και µετά-αναλυτική φάση, (ως 
προαπαιτούµενο του ISO 15189) χωρίς επιπλέον κόστος Να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους 
ετησίως, µε δικαίωµα επιλογής του αριθµού κύκλων µε βάση το χρονοδιάγραµµα των 
παραδόσεων. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά δείγµατα από 
µοναδιαίο δότη, προκειµένου να ελέγχονται δυνητικά τα τρία επίπεδα δραστικότητας (Υψηλό-
Φυσιολογικό-Χαµηλό) και ο HIV2 για να µπορεί να γίνεται η κλινική αξιολόγηση 
 
 
Γενικές απαιτήσεις:  
 
1. Το πρόγραµµα να είναι διαπιστευµένο µε το ISO 17043 και να είναι εξειδικευµένo ανά 
εξέταση, ( όχι µαζικό πρόγραµµα) ώστε να ελέγχεται η κάθε εξέταση διεξοδικά, µε ιδιαίτερα 
επιλεγµένα δείγµατα.που θα στοχεύουν στην συγκεκριµένη εξέταση, ώστε να µπορούν να 
αναδειχτούν τυχόν αδυναµίες της µεθόδου-αντιδραστηρίου- αναλυτή, που είναι και το 
ζητούµενο στην εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας 
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2. Επίσης ο τρόπος αξιολόγησης- αναφορών και ανάλυσης των αποτελεσµάτων, να είναι 
εύκολος και να γίνεται µε πολλούς τρόπους,(Z score, Histogram µεταξύ των οποίων θα 
συµπεριλαµβάνεται  και ρεπόρτ σε µορφή Score , ώστε το εργαστήριο να µπορεί να βλέπει 
άµεσα την επίδοση του, στις διάφορες παραµέτρους, να βλέπει τυχόν αποκλίσεις και να 
παρεµβαίνει άµεσα µε διορθωτικές ενέργειες  
 
3 Επειδή τόσο η εµπειρία σε ένα εργαστήριο αλλά και η νέα βιβλιογραφία και ανακοινώσεις , 
αναφέρουν  ότι ένα µεγάλο ποσοστό των λαθών ( 60-70%), οφείλεται στην προ αναλυτική 
και µετά αναλυτική φάση, τα προγράµµατα να συµπεριλαµβάνεται επιπλέον της αναλυτικής, 
χωρίς επιπλέον κόστος, η προ αναλυτική και η µετά αναλυτική φάση. Το οποίο είναι και 
προαπαιτούµενο του Εθνικού φορέα για την διαπίστευση των εργαστηρίων. ΕΣΥ∆.( σύµφωνα 
µε το ISO 15189) 
 
Η προµηθεύτρια εταιρεία στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι ανεξάρτητοι από τον προµηθευτή στην Ελλάδα και τον 
κατασκευαστή αντιδραστηρίων και µηχανηµάτων πιστοποιηµένος µε ISO 9001 : 2008, 
σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων. Επίσης η 
προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε 
θέµατα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να µην εµπλέκεται µε προµήθειας 
αντιδραστηρίων ή µηχανηµάτων ή  σε θέµατα  εκπαίδευσης ή προετοιµασίας των 
εργαστηρίων για διαπίστευση ή  πιστοποίηση, ώστε να µην υπάρχουν συγκρουόµενα 
συµφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα στην παροχή 
συµβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από 
τον κατασκευαστικό οίκο ή διοργανωτή του ελέγχου ποιότητας για αποδοχή της προµήθειας. 
Να αποδεικνύεται µε κατάθεση πελατολογίου., στην Ελλάδα, µε τα αντίστοιχα είδη. 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 815,00 €συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 
3.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για το Εργαστήριο 
Τοξικολογίας και Φαρµακοκινητικής». 
      
 Το ως άνω πρόγραµµα  θα εξασφαλίσει  την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων και θα αναδείξει 
τυχόν προβλήµατα.  Μας ενδιαφέρει ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των εξαρτησιογόνων 
ουσιών που ελέγχονται στο εργαστήριό µας στα ούρα (αµφεταµίνες, βαρβιτουρικά, 
βενζοδιαζεπίνες, οπιούχα, κοκαϊνη, κανναβινόλες) και των φαρµάκων στον ορό αίµατος ( 
αµικασίνη, καρβαµαζεπίνη, τζενταµικίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, 
βανκοµικίνη). 
 
     Θέλουµε το πρόγραµµα στα ούρα να διενεργείται τουλάχιστον τρείς φορές το χρόνο και 
στον ορό τουλάχιστον τέσσερεις φορές το χρόνο. Στα αποτελέσµατα να συµπεριλαµβάνονται 
επιβεβαιωµένα αποτελέσµατα από εργαστήρια αναφοράς. 
Σε κάθε κύκλο να αποστέλλονται τουλάχιστον δύο δείγµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων 
των ελεγχοµένων ουσιών, ώστε το εργαστήριο να µπορεί να ελέγχει τις εξετάσεις του σε 
διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
     Ο προµηθευτής να προσφέρει ολοκληρωµένη σειρά προγραµµάτων εξωτερικής 
αξιολόγησης ποιότητας, ώστε σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα παρεκκλίνουν από τα 
αναµενόµενα, το εργαστήριο µας να µπορεί να βρει άµεσα την λύση σε τυχόν πρόβληµα. 
     Ο προµηθευτής στην Ελλάδα να είναι ανεξάρτητος από τον προµηθευτή στην Ελλάδα και 
κατασκευαστή αντιδραστηρίων – µηχανηµάτων, για να εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των 
αποτελεσµάτων. Ο προµηθευτής να είναι διεθνώς αναγνωρισµένος και να είναι 
πιστοποιηµένος και διαπιστευµένος ως προς την διενέργεια σχηµάτων εξωτερικής  
αξιολόγησης ποιότητας. 
     Επίσης η προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να 
εξειδικεύεται σε θέµατα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας και να µην εµπλέκεται σε θέµατα 
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διαπίστευσης πιστοποίησης, ώστε να µην υπάρχουν συγκρουόµενα συµφέροντα για να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αντικειµενικότητα στην παροχή συµβουλών, για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  
 
  
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2719,754 €συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 

 

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  Εργαστηρίου Πυρηνικής:   

1) Πρόγραµµα ορµονών θυρεοειδούς 
Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει τουλάχιστον τις εξής παραµέτρους: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, 

Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα (Α-TPO, Α-TG) και Θυρεοσφαιρίνη. 

2) Όρµόνες Αναπαράγωγής και δείκτες αναιµίας 
Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει τουλάχιστον τις εξής παραµέτρουςι: FSH, LH, Οιστραδιόλη (Ε2), 

Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG), Α-φετοπρωτεΐνη 

(AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταµίνη Β12 και Φυλλικό οξύ. 

3) ∆είκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί ∆είκτες) 
Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει τουλάχιστον τις εξής παραµέτρουςι: PSA, Free PSA, CEA 

(καρκινοεµβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3 και CA 19-9. 

Η οµαδοποίηση των συµµετεχόντων εργαστηρίων  είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερής, 

κατά µέθοδο προσδιορισµού και αναλυτικό σύστηµα. 

Στα αναφερόµενα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση (SD) και 

ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV%). 

Το σχήµα ελέγχου να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά 

παράµετρο.     

Τα δείγµατα θα  αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία µε λεπτοµερείς οδηγίες 

ανασύστασης και φύλαξης. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Για τις τρεις οµάδες  ζητούµενων εξετάσεων για  6 
αποστολές ανά έτος µε την ειδική τιµή του συνδυασµού των τριών προγραµµάτων 
: ανά τρία :650,00€ +156,00=συνολική δαπάνη  806,00€ συµπεριλαµβανοµένου το 
ΦΠΑ 
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5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
1 Ιστοπαθολογική διάγνωση – Ψηφιακή Μικροσκοπία 

2. Ανοσοϊστοχηµεία 

3.Ιστοχηµικές χρώσεις – Ποιότητα χρώσεων 

4.Προαναλυτικός έλεγχος  και διαδικασία στην ανατοµική παθολογία µε ψηφιακά µέσα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ζητείται ολοκληρωµένη σειρά µε τα ανωτέρω προγράµµατα για την εξωτερική αξιολόγηση 

της ποιότητας στο παθολογοανατοµικό εργαστήριο, από τον ίδιο διοργανωτή, για να 

µπορεί να γίνεται συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων, επίσης σε περίπτωση που τα 

αποτελέσµατα παρεκκλίνουν από τα αναµενόµενα, το εργαστήριο να µπορεί να βρει 

άµεσα τη λύση του τυχόν προβλήµατος, από τον ίδιο προµηθευτή και να µην 

µετατοπίζεται το πρόβληµα από τον ένα προµηθευτή στον άλλο και τέλος να µην 

χρειάζεται εκπαίδευση διαφορετικών λογισµικών. Τα προγράµµατα να είναι διαπιστευµένα 

µε το ISO 17043 

 

Να καταθέσει πελατολόγιο στην Ελλάδα απαραίτητα, µε τα αντίστοιχα είδη, διότι 

απαιτείται ιδιαίτερη εµπειρία του προµηθευτή, τόσο για την αρχική εκπαίδευση του 

εργαστηρίου αλλά και για την µετέπειτα ερµηνεία της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

του εργαστηρίου από τον Οργανισµό, που διενεργεί τα προγράµµατα. 

Επίσης υποχρεωτικά να καταθέσει δήλωση αποδοχής εκτέλεσης της σύµβασης από τον 

Οργανισµό, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή, προκειµένου ο Οργανισµός να 

δεσµευτεί. για την συµµετοχή του νέου εργαστηρίου. Η προµηθεύτρια εταιρεία στην 

Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι 

ανεξάρτητοι από τον προµηθευτή στην Ελλάδα και τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων και 

µηχανηµάτων πιστοποιηµένος µε ISO 9001 : 2008, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 919 του 

Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συµβουλίου της Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η 

αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων. Επίσης η προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία 
στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέµατα εξωτερικού και εσωτερικού 

ελέγχου ποιότητας και να µην εµπλέκεται µε προµήθεια αντιδραστηρίων ή µε θέµατα 

εκπαίδευσης , προετοιµασίας ή εγκατάστασης για διαπίστευση ή  πιστοποίηση των 

εργαστηρίων, ώστε να µην υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα, για να εξασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα στην παροχή συµβουλών, για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων ποιότητας. 
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1) Ιστοπαθολογική διάγνωση – Ψηφιακή Μικροσκοπία  

 

Το εργαστήριο να λαµβάνει online µε απευθείας σύνδεση πανοµοιότυπες ψηφιακές εικόνες, 

υψηλής ευκρίνειας ώστε να εξασφαλίζει τη λήψη-επεξεργασία-ερµηνεία των ίδιων δειγµάτων 

(πανοµοιότυπων εικόνων), συγχρόνως µε όλα τα εργαστήρια παγκοσµίως, για να 

εξασφαλίζεται η αντικειµενική συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων των εργαστηρίων. Οι 

απαντήσεις από το εργαστήριο να αποστέλλονται επίσης online. Επίσης το πρόγραµµα του 

∆ιοργανωτή να διαθέτει αρχείο µε το ιστορικό όλων των αποσταλµένων από το εργαστήριο 

αποτελεσµάτων, ώστε ανά πάσα στιγµή  µετά την αξιολόγηση να είναι  δυνατή η ανασκόπησή 

τους, καθώς επίσης η χρησιµοποίησή τους για λόγους εκπαίδευσης και ψηφιακής 

αρχειοθέτησης 

Το πρόγραµµα να αξιολογεί την παρατηρητικότητα και τη διάγνωση σε ιστοπαθολογικές 

εξετάσεις για διαφοροποίηση βαθµού κακοήθειας µε on line λήψη ψηφιακών εικόνων υψηλής 

ευκρίνειας τουλάχιστον πέντε περιστατικά πλακάκια από διάφορους ιστούς,  που 

διαφοροποιούνται από κύκλο σε κύκλο και συνοδεύονται από σύντοµα ιστορικά για την 

αξιολόγηση των εργαστηρίων ως προς την παρατήρηση και τη διάγνωση. Κάθε εργαστήριο 

είναι δυνατό να αποστέλλει από ένα έως πέντε διαφορετικά αποτελέσµατα, χωρίς επιπλέον 

κόστος. Σε κάθε κύκλο να αλλάζουν τα θέµατα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο 

εργαστήριο σε συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων.  

Στα ρεπόρτ να περιλαµβάνεται η κατανοµή των διαγνώσεων , το ποσοστό συµφωνίας των 

συµµετεχόντων  και η αξιολόγηση-ερµηνεία ειδικών επιστηµόνων από οµάδα εργασίας ως 

προς τη διάγνωση, καθώς επίσης και συστάσεις αναφορικά µε την κλινική πορεία του 

ασθενούς βάση κλινικών δεδοµένων.  

Το πρόγραµµα να διενεργείται δύο φορές τον χρόνο και στο τέλος του χρόνου χορηγείται 

πιστοποιητικό συµµετοχής. 

Ο Οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα να είναι µη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος, ώστε 

να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.  

 

 

2) Ανοσοιστοχηµεία  

 

Το εργαστήριο να λαµβάνει αποστολή 5 πλακιδίων µε τοµές παραφίνης από διαφορετικούς 

ιστούς ή multiblock προς χρώση, για την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας των χρώσεων σε 

ανοσοιστοχηµικές εξετάσεις και την απόδοση χειρονακτικών ή αυτόµατων συστηµάτων. Τα 

είδη των αντισωµάτων που αξιολογούνται και τα είδη των ιστών να διαφοροποιούνται από 

κύκλο σε κύκλο ( µε τουλάχιστον 5 διαφορετικά αντισώµατα ανά κύκλο χωρίς επιπλέον 

κόστος και δυνατότητα επιλογής του εργαστηρίου), ώστε να καλύπτονται όλα τα αντισώµατα 

µέσα στον απαιτούµενο χρόνο και  να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο εργαστήριο σε 

συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων. Να γίνεται διεργαστηριακή σύγκριση µεθόδων, 

αναλυτών και αντιδραστηρίων διεθνώς..Το πρόγραµµα να διενεργείται 3 φορές  τον χρόνο και 

στο τέλος του χρόνου να χορηγείται πιστοποιητικό συµµετοχής.  
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Να καταθέσει πελατολόγιο απαραίτητα στην Ελλάδα µε κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόµενα είδη  

 

3) Ιστοχηµικές χρώσεις – Ποιότητα χρώσεων  

 

Το εργαστήριο να λαµβάνει δύο πλακάκια, από επιχρίσµατα ή τοµές παραφίνης προς χρώση 

µε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χρώσεις σε κάθε κύκλο, για την εξωτερική αξιολόγηση της 

ποιότητας των χρώσεων. Οι χρώσεις θα διαφοροποιούνται από κύκλο σε κύκλο. Το 

εργαστήριο να επιστρέφει τα χρωµατισµένα πλακίδια, µε το πρωτόκολλο που ακολούθησε 

στον Οργανισµό που διενεργεί το πρόγραµµα µε σκοπό την αξιολόγηση της µεθόδου και της 

ποιότητας των χρώσεων του. 

Σε κάθε κύκλο να αλλάζουν τα θέµατα-χρώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο 

εργαστήριο σε συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων. –χρώσεων. Να γίνεται 

διεργαστηριακή σύγκριση µεθόδων, αναλυτών και αντιδραστηρίων διεθνώς . Η τελική 

αναφορά (report) θα περιλαµβάνει σκορ για την ποιότητα της χρώσης µε σχόλια από ειδικούς 

και την κατανοµή των σκορ από κάθε συµµετέχον εργαστήριο 

Να καταθέσει πελατολόγιο απαραίτητα στην Ελλάδα µε κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόµενα είδη  

Το πρόγραµµα να διενεργείται 2 φορές  τον χρόνο και στο τέλος του χρόνου χορηγείται 

πιστοποιητικό συµµετοχής. 

Ο Οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα να είναι µη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος, ώστε 

να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

 

4.Προαναλυτικός έλεγχος  και διαδικασία-εκτέλεση στην ανατοµική παθολογία µε ψηφιακά 

µέσα 

 

Το εργαστήριο να λαµβάνει 3-5 περιστατικά µε προαναλυτικά λάθη. Το εργαστήριο να 

δύναται να στείλει µέχρι πέντε διαφορετικές απαντήσεις, χωρίς επιπλέον κόστος ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής όλου του προσωπικού του τµήµατος . Σε κάθε κύκλο να 

αλλάζουν τα θέµατα- ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο εργαστήριο σε συµµετοχή 

πολλών διαφορετικών θεµάτων. Να γίνεται διεργαστηριακή σύγκριση. Η τελική αναφορά 

(report) θα περιλαµβάνει σκορ για τις απαντήσεις. 

Να καταθέσει πελατολόγιο απαραίτητα στην Ελλάδα µε κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόµενα είδη  

Το πρόγραµµα να διενεργείται 2 φορές  τον χρόνο και στο τέλος του χρόνου χορηγείται 

πιστοποιητικό συµµετοχής. 
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Ο Οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα να είναι µη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος, ώστε 

να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.800,00 € συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 
 
6. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ . 

1. ΠρόγραµµαΑνοσολογικών Παραµέτρων  

Το πρόγραµµα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω παραµέτρους: Αντιπυρηνικά Αντισώµατα 

(ANA), Αντιµιτοχονδριακά Αντισώµατα (AMA), Αντισώµατα έναντι dsDNA, Αντισώµατα έναντι 

ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώµατα έναντι Σκληροδέρµατος (Scl-70),Αντισώµατα ΕΝΑ 

Jo1,Αντισώµατα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG&IgM, Ποσοτικό προσδιορισµό 

Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συµπληρώµατος ορού (C3, C4) και 

Ρευµατοειδή παράγοντα (RF).  

Στο πρόγραµµα να γίνεται απεικόνιση των αποτελεσµάτων γραφικά µε ιστογράµµατα 

κατανοµής, διαγράµµατα LEVEYJENNINGS και διαγράµµατα YOUDEN . 

Η οµαδοποίηση των συµµετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερής, 

κατά µέθοδο προσδιορισµού και αναλυτικό σύστηµα. 

Στα αναφερόµενα αποτελέσµατα να περιλαµβάνονται ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση (SD) 

και ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV%). 

Το πρόγραµµα να περιλαµβάνει τουλάχιστον 6 αποστολές ανά έτος. 

Το σχήµα ελέγχου να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα συγκεντρώσεων ανά παράµετρο.     

Τα δείγµατα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία µε λεπτοµερείς οδηγίες 

ανασύστασης και φύλαξης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό είναι ο προµηθευτής να είναι 

διαπιστευµένος σύµφωνα µε το ειδικό για τα διεργαστηριακά σχήµατα πρότυπο, 

ISO/IEC17043. 
Θα συνεκτιµηθεί θετικά αν η λειτουργία του προγράµµατος είναι στα ελληνικά. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 496,00 € συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 

2. Πρόγραµµα Καλλιεργειών Αίµατος 

Mε το ίδιο πρόγραµµα, και στα ίδια δείγµατα να γίνεται καλλιέργεια, ταυτοποίηση και τεστ 

ευαισθησίας. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο λυόφιλα δείγµατα. Να 

συνοδεύονται από ένα σύντοµο ιστορικό. Τα δείγµατα για το τεστ ευαισθησίας να 

συµπεριλαµβάνουν διεθνή στελέχη ελέγχου ποιότητας ευαίσθητα και ανθεκτικά κλινικά 

στελέχη .(internationalqualitycontrolstrains and susceptibleorresistantclinicalstrains). Mε το 

ίδιο πρόγραµµα να αξιολογείται η προ αναλυτική, αναλυτική, και µετά αναλυτική φάση ( 

κλινική αξιολόγηση), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του  ISO 15189 για την διαπίστευση των 

εργαστηρίων. Το πρόγραµµα να διενεργείται σε τέσσερις κύκλους, µε δικαίωµα επιλογής από 

το εργαστήριο του αριθµού κύκλων και µήνα συµµετοχής, από το πρόγραµµα του 

διοργανωτή.                                                                                                                   
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Το πρόγραµµα να είναι διαπιστευµένο µε  17043 και ο τρόπος αξιολόγησης- αναφορών και 

ανάλυσης των αποτελεσµάτων, να είναι εύκολος και να γίνεται µε πολλούς τρόπους,(Zscore, 

Histogram) µεταξύ των οποίων θα συµπεριλαµβάνεται  και ρεπόρτ σε µορφή Score , ώστε το 

εργαστήριο να µπορεί να βλέπει άµεσα την επίδοση του, στις διάφορες παραµέτρους, να 

βλέπει τυχόν αποκλίσεις και να παρεµβαίνει άµεσα µε διορθωτικές ενέργειες.                                           

Το πρόγραµµα να διενεργείται σε τακτά περιοδικά διαστήµατα, ανά τρίµηνο µε δυνατότητα 

του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθµό κύκλων και σε κάθε αποστολή να αναλύονται 

τουλάχιστον δύο δείγµατα, ώστε το εργαστήριο να ελέγχει δυνητικά συγχρόνως όλα τα 

επίπεδα δραστικότητας, καθώς επίσης σε περίπτωση σφάλµατος, το εργαστήριο να µπορεί να 

έχει µία ένδειξη αν το σφάλµα είναι τυχαίο ή συστηµατικό, ,ώστε να προβεί στις απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες.                   Επειδή τόσο η εµπειρία σε ένα εργαστήριο αλλά και η νέα 

βιβλιογραφία και ανακοινώσεις , αναφέρουν  ότι ένα µεγάλο ποσοστό των λαθών ( 60-70%), 

οφείλεται στην προ αναλυτική και µετά αναλυτική φάση, τα προγράµµατα να 

συµπεριλαµβάνεται επιπλέον της αναλυτικής, χωρίς επιπλέον κόστος, η προ αναλυτική και η 

µετά αναλυτική φάση. Το οποίο είναι και προαπαιτούµενο του Εθνικού φορέα για την 

διαπίστευση των εργαστηρίων. ΕΣΥ∆.( σύµφωνα µε το ISO 15189).     Η προµηθεύτρια 

εταιρεία στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου ποιότητας να είναι ανεξάρτητοι από τον προµηθευτή στην Ελλάδα και τον 

κατασκευαστή αντιδραστηρίων και µηχανηµάτων πιστοποιηµένος µε ISO 9001 : 2008, 

σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων. Επίσης η 

προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε 

θέµατα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να µην εµπλέκεται µε προµήθειας 

αντιδραστηρίων ή µηχανηµάτων ή  σε θέµατα  εκπαίδευσης ή προετοιµασίας των 

εργαστηρίων για διαπίστευση ή  πιστοποίηση, ώστε να µην υπάρχουν συγκρουόµενα 

συµφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα στην παροχή 

συµβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από 

τον κατασκευαστικό οίκο ή διοργανωτή του ελέγχου ποιότητας για αποδοχή της προµήθειας. 

Να αποδεικνύεται µε κατάθεση πελατολογίου., στην Ελλάδα, µε τα αντίστοιχα είδη. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1960,00 €συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 

 

 

1. Εξειδικευµένο πρόγραµµα για τια τις εξετάσεις PT/ ΙΝR,( sec, %) , APTT ( sec, ratio), 

Fibrinogen. Το πρόγραµµα να διενεργείται οκτώ φορές ετησίως, µε τουλάχιστον δύο 

πραγµατικά αναραίωτα δείγµατα ανά αποστολή, προκειµένου αφ ενός να αναλύονται 

συγχρόνως και τα δύο διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων ( υψηλά- χαµηλά) και αφ ετέρου 

σε περίπτωση µη αναµενόµενου αποτελέσµατος, το εργαστήριο να µπορεί να έχει µια πρώτη 

απάντηση αν το σφάλµα είναι τυχαίο ή συστηµατικό, ώστε να προβεί άµεσα σε τυχόν 

διορθωτικές ενέργειες. Οι τιµές των δειγµάτων να είναι κοντά στα όρια κλινικού 

ενδιαφέροντος. Για  το ΡΤ να υπάρχει η δυνατότητα τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται σε 

δευτερόλεπτα , σε επί τοις εκατόν, ώστε να ελέγχονται άµεσα οι ίδιοι τύποι αναλυτών αλλά 

και σε INR  για να συγκρίνονται µε όλους τους αναλυτές, για το APTT να υπάρχει η 
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δυνατότητα τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται σε sec. Το εργαστήριο να µπορεί να 

αποστέλλει αποτελέσµατα για τρεις αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

2. Εξειδικευµένο πρόγραµµα για τις εξετάσεις:D-Dimer Το πρόγραµµα να εξειδικεύεται 

στην εξέταση για D Dimer , µε ιδιαίτερα επιλεγµένα δείγµατα που θα στοχεύουν µόνο 

στην εξέταση αυτήν. Το πρόγραµµα να διενεργείται ανά τρίµηνο, µε τουλάχιστον δύο 

πραγµατικά αναραίωτα δείγµατα ανά αποστολή προκειµένου αφ ενός να εξετάζονται 

συγχρόνως και τα δύο διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων ( υψηλά- χαµηλά) .και αφ 

ετέρου σε περίπτωση µη αναµενόµενου αποτελέσµατος να µπορεί άµεσα να δοθεί µια 

απάντηση αν το σφάλµα είναι τυχαίο ή συστηµατικό, ώστε το εργαστήριο να προβεί σε 

τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Οι τιµές των δειγµάτων να είναι κοντά στα όρια κλινικού 

ενδιαφέροντος.Το εργαστήριο να µπορεί να αποστέλλει αποτελέσµατα για τρεις αναλυτές 

χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

3. Εξειδικευµένο πρόγραµµα για τια τις εξετάσεις :Antithrombin activity,  Protein C 

activity, ( µε τεχνικές χρωµατοµετρικές και πήξης), Protein S activity and Protein S 

antigen ( total and free), Το πρόγραµµα να διενεργείται ανά τρίµηνο, µε τουλάχιστον δύο 

πραγµατικά αναραίωτα δείγµατα ανά αποστολή, µε τιµές κοντά στα όρια κλινικού 

ενδιαφέροντος 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η εταιρεία, προµηθευτής να προσφέρει υποχρεωτικά ολοκληρωµένη σειρά των ανωτέρω 

προγραµµάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, και ολοκληρωµένα ετήσια 

προγράµµατα, από τον ίδιο διοργανωτή, προκειµένου το εργαστήριο να εξασφαλίζει:  

 

Α) Συνεκτίµηση στα αποτελέσµατα των διαφορετικών εξετάσεων  

 

Β) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των διαφορετικών εξετάσεων το εργαστήριο να 

βρίσκει άµεσα την απάντηση του από τον ίδιο προµηθευτή, ώστε ο ένας προµηθευτής να 

µην µετατοπίζει το πρόβληµα στον άλλο και το εργαστήριο να είναι σε θέση να λαµβάνει 

µια οριστική απάντηση γρήγορα, προς  

επίλυση του προβλήµατος.  

 

Γ) Να γίνεται χρήση, εκπαίδευση και ερµηνεία ενός λογισµικού του ιδίου οίκου από το 

εργαστήριο , για την αποστολή αποτελεσµάτων και παραλαβή των ρεπόρτ- αναφορών. 
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Τα προγράµµατα να είναι εξειδικευµένα και όχι µαζικά, ώστε να αναλύονται ιδιαίτερα 

δείγµατα ανά οµάδα εξετάσεων,  να είναι  διαπιστευµένα µε το νέο πρότυπο ΙSO 17043 : 

2010 

 

Σε κάθε διεξαγωγή να αναλύονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο διαφορετικά δείγµατα 

ώστε αφ ενός να ελέγχεται η απόδοση της εξέτασης σε δύο διαφορετικά επίπεδα και αφ 

ετέρου σε περίπτωση σφάλµατος, το εργαστήριο να µπορεί να έχει µία ένδειξη  αν το 

σφάλµα είναι ένα συστηµατικό ή τυχαίο σφάλµα, για να προβεί αµέσως στις απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες .  

 

Τα δείγµατα να είναι πραγµατικά αναραίωτα δείγµατα (και όχι αραιωµένα )  

Οι τιµές των δειγµάτων να βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος, ( 

π.χ.INR: 1.0-5.0). .Όλα τα δείγµατα  που θα αναλυθούν να είναι διαφορετικά και να µην 

επαναλαµβάνονται κατά την διάρκεια του προγράµµατος στο έτος. Να το δηλώνει ο 

προµηθευτής 

 

Τα ρεπόρτς να είναι κατανοητά, να περιλαµβάνουν αξιολόγηση ανά αντιδραστήριο και ανά 

αναλυτή καθώς και  αντιδραστηρίων /αναλυτή. Επίσης τα ρεπόρτς να περιλαµβάνουν 

οπωσδήποτε µε Ζ Score για παρακολούθηση ιστορικού, σε µορφή τόσο µε διαχρονική 

αναφορά όσο και στο βασικό επίπεδο. 

Η συµµετοχή στο πρόγραµµα να περιλαµβάνει την αποστολή των προς εξέταση 

δειγµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των 

παραδόσεων, την ηλεκτρονική αποστολή των αντίστοιχων αποτελεσµάτων στον 

οργανισµό διοργάνωσης, την επεξεργασία των  αποτελεσµάτων από τον οργανισµό, 

καθώς επίσης την διαδικτυακή αποστολή από τον οργανισµό εξατοµικευµένων εκθέσεων 

απόδοσης και στατιστικών του εργαστηρίου, σύγκριση µεθόδων (peer to peer)  

Να χορηγείται Ετήσιο πιστοποιητικό συµµετοχής 

Tο εργαστήριο να µπορεί να αρχίσει άµεσα την συµµετοχή του και να την διακόπτει 

επίσης. 

Ο προµηθευτή  Ελλάδα και ο Οργανισµός που διενεργεί τα προγράµµατα να είναι 

ανεξάρτητος από τον προµηθευτή και τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων, αναλυτών,  να 

είναι αµερόληπτος, µη κερδοσκοπικός ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 

Επίσης η προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να 

εξειδικεύεται καθαρά σε θέµατα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να µην 

εµπλέκεται µε προµήθεια αντιδραστηρίων ή µε θέµατα εκπαίδευσης , εγκατάστασης για 

διαπίστευση ή  πιστοποίηση των εργαστηρίων, ώστε να µην υπάρχουν συγκρουόµενα 

συµφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα στην παροχή 

συµβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ποιότητας. 
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Να κατατεθεί πελατολόγιο στην Ελλάδα, για τα ανωτέρω προγράµµατα. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.354,2 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 
8. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
       

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ  

1. Συµβατικά γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή µικροσκοπία 

2. Υγρής φάσης ThinPrep  γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή Μικροσκοπία 

3. Μη γυναικολογικά τεστ, µε Ψηφιακή Μικροσκοπία 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

Γενικές απαιτήσεις:  

Η εταιρεία προµηθευτής στην Ελλάδα να προσφέρει ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων 

των ανωτέρω προγραµµάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, από τον ίδιο διοργανωτή, 

για να µπορεί αφ ενός να γίνεται συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων και αφ ετέρου σε 

περίπτωση που τα αποτελέσµατα παρεκκλίνουν από τα αναµενόµενα, το εργαστήριο να 

µπορεί να βρει άµεσα την λύση του τυχόν προβλήµατος, από τον ίδιο προµηθευτή και να µην 

µετατοπίζεται το πρόβληµα από τον ένα προµηθευτή στον άλλο και για  να µην χρειάζεται 

εκπαίδευση διαφορετικών λογισµικών, λόγω διαφορετικών διοργανωτών. Τα προγράµµατα 

να είναι διαπιστευµένα µε ISO 17043. 

 

Η προµηθεύτρια εταιρεία στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εξωτερικού 

ελέγχου ποιότητας να είναι ανεξάρτητοι από τον προµηθευτή στην Ελλάδα και τον 

κατασκευαστή αντιδραστηρίων και µηχανηµάτων πιστοποιηµένος µε ISO 9001 : 2008, 

σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων. Επίσης η 

προµηθεύτρια εταιρεία να έχει εµπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε 

θέµατα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να µην εµπλέκεται µε προµήθεια 

αντιδραστηρίων ή µηχανηµάτων ή σε θέµατα προετοιµασίας ή εκπαίδευσης των εργαστηρίων 

για διαπίστευση ή  πιστοποίηση, ώστε να µην υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα, για να 

εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα στην παροχή συµβουλών, για την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από τον κατασκευαστικό 

οίκο, αποδοχής της προµήθειας. 

Να κατατεθεί πελατολόγιο στην Ελλάδα, για τα αντίστοιχα είδη και οι κυριότερες παραδόσεις. 

Ο οργανισµός  που διενεργεί τα προγράµµατα για την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας, θα 

πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισµένος, µη κερδοσκοπικός πιστοποιηµένος µε ISO 

9001:2008  
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Ο προµηθευτής να είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001:2008, να έχει εµπειρία ως προς την 

διεξαγωγή των προγραµµάτων για την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας. Να αποδεικνύεται µε 

κατάθεση πελατολογίου. 

 

Τέλος στο κόστος συµµετοχής να περιλαµβάνεται η αποστολή των δειγµάτων, µε ψηφιακές 

εικόνες, η αξιολόγηση τους, οι αναφορές από τον οργανισµό για την απόδοση του 

εργαστηρίου και τέλος το πιστοποιητικό συµµετοχής του εργαστηρίου. 

 

1. Συµβατικά γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή µικροσκοπία 

Tα εργαστήρια να λαµβάνουν on line µε απευθείας σύνδεση, τουλάχιστον πέντε περιστατικά 

µε σύντοµο ιστορικό και πανοµοιότυπες εικόνες υψηλής ευκρινείας ανά περιστατικό. Οι 

εικόνες-δείγµατα να είναι σκαναρισµένες από µικροσκόπιο από υλικό γυναικολογικών 

εξετάσεων µε υλικό ρουτίνας, µε Χρώση πλακιδίων Παπανικολάου. 

Να δίνεται η δυνατότητα σάρωσης και παρατήρησης των πλακιδίων και η δηµιουργία- λήψη 

από το εργαστήριο συγκεκριµένων εικόνων, από περιοχές ενδιαφέροντος,επίσης να δίνεται η 

δυνατότητα καταχώρησης προς αξιολόγηση 1-5 διαφορετικών ατοµικών αποτελεσµάτων, 

χωρίς επιπλέον κόστος Σε κάθε κύκλο να αλλάζουν τα θέµατα, ώστε να διασφαλίζεται η 

δυνατότητα στο εργαστήριο σε συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων. 

Το εργαστήριο να λαµβάνει µε απ ευθείας σύνδεση (on line) τις ίδιες επακριβώς εικόνες και 

συγχρόνως µε όλα τα εργαστήρια παγκοσµίως, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειµενική 

συγκρισιµότητα των εργαστηρίων. 

Οι απαντήσεις από το εργαστήριο να αποστέλλονται επίσης online, ώστε ανά πάσα στιγµή, 

µετά την αξιολόγηση να είναι  δυνατή η ανασκόπησή τους, καθώς επίσης η χρησιµοποίησή 

τους για λόγους εκπαίδευσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης. 

Στα ρεπόρτ να περιλαµβάνεται η κατανοµή των διαγνώσεων, το ποσοστό συµφωνίας των 

συµµετεχόντων  και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε κλίµακα Παπανικολάου 

και κλίµακα Bethesda, ως προς τη διάγνωση καθώς επίσης και συστάσεις αναφορικά µε την 

κλινική πορεία του ασθενή  

 

2.Υγρής φάσης (π.χ Thin prep) γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή Μικροσκοπία 

Tα εργαστήρια να λαµβάνουν on line µε απευθείας σύνδεση, τουλάχιστον πέντε περιστατικά 

µε σύντοµο ιστορικό και πανοµοιότυπες εικόνες υψηλής ευκρινείας ανά περιστατικό. Οι 

εικόνες-δείγµατα να είναι σκαναρισµένες από µικροσκόπιο από υλικό γυναικολογικών 

εξετάσεων µε Thin prep (υγρή φάση), µε Χρώση πλακιδίων Παπανικολάου. 

Να δίνεται η δυνατότητα σάρωσης και παρατήρησης των πλακιδίων και η δηµιουργία-λήψη 

συγκεκριµένων εικόνων, από περιοχές ενδιαφέροντος, επίσης να δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρησης προς αξιολόγηση 1-5 διαφορετικών ατοµικών αποτελεσµάτων, χωρίς επιπλέον 

κόστος. Σε κάθε κύκλο να αλλάζουν τα θέµατα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο 

εργαστήριο σε συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων. . 

Το εργαστήριο να λαµβάνει µε απ ευθείας σύνδεση (on line ) τις ίδιες επακριβώς εικόνες και 

συγχρόνως µε όλα τα εργαστήρια παγκοσµίως, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειµενική 

συγκρισιµότητα των εργαστηρίων. 
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Οι απαντήσεις από το εργαστήριο να αποστέλλονται επίσης online, ώστε ανά πάσα στιγµή  

µετά την αξιολόγηση να είναι  δυνατή η ανασκόπησή τους, καθώς επίσης η χρησιµοποίησή 

τους για λόγους εκπαίδευσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης. 

Στα ρεπόρτ να περιλαµβάνεται η κατανοµή των διαγνώσεων , το ποσοστό συµφωνίας των 

συµµετεχόντων  και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε κλίµακα Παπανικολάου 

και κλίµακα Bethesda ως προς τη διάγνωση καθώς επίσης και συστάσεις αναφορικά µε την 

κλινική πορεία του ασθενή  

 

3, Μη γυναικολογικά τεστ, µε Ψηφιακή Μικροσκοπία 

Tα εργαστήρια να λαµβάνουν on line µε απευθείας σύνδεση, τουλάχιστον πέντε περιστατικά 

µε σύντοµο ιστορικό, και πανοµοιότυπες εικόνες υψηλής ευκρινείας, ανά περιστατικό. Οι 

εικόνες- δείγµατα να είναι σκαναρισµένες από µικροσκόπιο να αφορούν  µη γυναικολογικό 

υλικό. και να προέρχονται είτε από πλακίδια κύτταρο-φυγοκέντρησης µε χρώση 

Παπανικολάου, ή κατευθείαν επίστρωση (προετοιµασίες επιχρισµάτων), ή µε χρώση May-

Grunwald-Giemsa. 

Να δίνεται η δυνατότητα σάρωσης και παρατήρησης των πλακιδίων και η δηµιουργία-λήψη 

συγκεκριµένων εικόνων, από περιοχές ενδιαφέροντος, επίσης να δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρησης προς αξιολόγηση 1-5 διαφορετικών ατοµικών αποτελεσµάτων χωρίς επιπλέον 

κόστος. Σε κάθε κύκλο να αλλάζουν τα θέµατα., ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα στο 

εργαστήριο σε συµµετοχή πολλών διαφορετικών θεµάτων. 

Στα ρεπόρτ να περιλαµβάνεται η κατανοµή των διαγνώσεων, το ποσοστό συµφωνίας των 

συµµετεχόντων  και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε κλίµακα Παπανικολάου 

και κλίµακα Bethesda ως προς τη διάγνωση καθώς επίσης και συστάσεις αναφορικά µε την 

κλινική πορεία του ασθενούς. 

Το εργαστήριο να λαµβάνει µε απ ευθείας σύνδεση (on line) τις ίδιες επακριβώς εικόνες και 

συγχρόνως µε όλα τα εργαστήρια παγκοσµίως, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειµενική 

συγκρισιµότητα των εργαστηρίων 

Οι απαντήσεις από το εργαστήριο να αποστέλλονται επίσης online, ώστε ανά πάσα στιγµή  

µετά την αξιολόγηση να είναι  δυνατή η ανασκόπησή τους, καθώς επίσης η χρησιµοποίησή 

τους για λόγους εκπαίδευσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3150,00€ συµπερ.  ΦΠΑ 24%   

 

 

 


