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Θέκα : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη 

ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ  

 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 

πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηε 

ζεκαζία δηεμαγσγήο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο  

 

πγθεθξηκέλα επεηδή έλαζεκαληηθό θνλδύιη πξόθεηηαη λα δηαηεζεί γηα ηε 

δηελέξγεηαδηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ 

πηζηεύνπκε πσο αθελόο  γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπθνλδπιίνπ θαη 

ζπλεπώο ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ θαη αθεηέξνπ ε  βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ  

απνηειεζκάησλ  είλαη απαξαίηεην ζηα είδε πνπ δεηάηε λα πξνζηεζεί ζε μερσξηζηό 

παξάξηεκα ελόηεηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη  εμσηεξηθό θαη ν εζσηεξηθό έιεγρν 

πνηόηεηαο από αλεμάξηεην πξνκεζεπηή ζηα πιαίζηα πηζηνπνίεζεο  δηαπίζηεπζεο 

ησλ εξγαζηεξίσλ ζύκθσλα κε ην λέν πξόηππν ηνπ ISO 15189  

 

Γηα απηό ζπλίζηαηαη  ηόζν ν εμσηεξηθόο όζν θαη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο λα 

δεηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη αλεμάξηεηε πξνβιεπόκελε δαπάλε ώζηε 

ηα εξγαζηήξηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα 

ειέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ πξνκεζεύνληαη θαη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηώλ ηνπο …  

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηόζν ηνπ εζσηεξηθνύ όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη 

πξνκεζεπηή ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαιπηώλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο  

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο  πξνηείλνπκελα πξνζηεζεί ζηνλ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ 

εηδώλ εμσηεξηθόο θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε  ηηο αθόινπζεο 

πξνδηαγξαθέο 

 

 

 

Πξνηείλνπκε ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο  

 



 

 
 

 

Βηνρεκηθό  

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

1. Πξόηππνη νξνί εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο εμεηάζεσλ  θιηληθήο ρεκείαο θαη 

αλνζνινγηθώλ εμεηάζεσλ. 

 

Α. Με ηηηινδνηεκέλνη νξνί πνιιαπιώλ παξακέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

επαλαιεςηκόηεηαο(precision) ησλ βηνρεκηθώλ θαη αλνζνινγηθώλ 

εμεηάζεσλ.(νξκόλεο,θαξθηληθνίδείθηεο,ηρλνζηνηρεία,θάξκαθα,παξάκεηξνηδηαβήηε,έ

λδπκα,ιηπίδηα,θαξδηαθνί δείθηεο) 

1. Γηα ηελ αμηνπηζηία  θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν θαηαζθεπαζηήο 

ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά πξόηππνπο νξνύο ειέγρνπ.θαη 

λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ(Οδεγίεο FDA θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο) 

2. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο ζηα 

Διιεληθά.  

3. Οη νξνί λα είλαη αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ,γηα λα πξνζνκεηώλνπλ-κηκνύληαη ηα 

πξαγκαηηθά δείγκαηα(θαλόλεο WESTGARD 2002) 

4. Να έρνπλ εύξνο ηηκώλ, γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη ’ αιιά νη 

ηηκέο απηέο είλαη πξνηηκεηέν λα αλαθέξνληαη αλά κεζνδνινγία θαη όρη αλά αλαιπηή . 

5. Να ππάξρνπλ ηηκέο κε ηηο κεζόδνπο αλαθνξάο εθάζηεο κεηξνύκελεο παξακέηξνπ – 

βνεζάεη ζηελ ζύγθξηζε ηεο εθάζηνηε  κεζόδνπ κε ηελ παγθνζκίσο, απνδεθηή κέζνδν 

αλαθνξάο γηα ηελ  ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν. 

6. Να ππάξρνπλ νη ηηκέο αβεβαηόηεηαο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο (απαηηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο αβεβαηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλ απηό πξόθεηηαη λα 

δηαπηζηεπηεί). 

7. Οη ζπγθεληξώζεηο λα θαιύπηνπλ ηηο πιένλ θιηληθά ζεκαληηθέο ηηκέο από ην εύξνο ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ κεηξάεη ην εξγαζηήξην. 

8. ηαζεξόηεηα ζηε ζπληήξεζε. 

9. ηαζεξόηεηα κεηά από ηελ αλαζύζηαζε. 

 

Β. Σηηινδνηεκέλνη νξνί πνιιαπιώλ παξακέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο 

(accuracy) ησλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ. 

1. Γηα ηελ αμηνπηζηία  θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν παξαζθεπαζηήο 

ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά πξόηππνπο νξνύο ειέγρνπ. Καη 

λα είλαη αλεμάξηεηνο απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

2. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο ζηα 

Διιεληθά. 

 

Γ. Οξνί Αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, πνιιαπιώλ παξακέηξσλ. 

(νξκόλεο, θαξθηληθνίδείθηεο, πξσηεΐλεο) 



Σν πνιπθνληξόι λα θπθινθνξεί ζε ιπόθηιε αιιά θαη πγξή κνξθή. Καηάπξνηίκεζε, γηα 

απνθπγή ζθαικάησλ αλαζύζηαζεο, κε κεγάιν ρξόλν δσήο, κεγάιε ζηαζεξόηεηα κεηά 

ηελ αλαζύζηαζε, ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα(1,2,3). 

Μέζα ζην ίδην πνιπθνληξόι ππνρξεσηηθά λα πεξηέρνληαη πξσηεΐλεο, νξκόλεο,  θαη 

θαξθηληθνί δείθηεο, γηα κεγαιύηεξε επθνιία αιιά θαη νηθνλνκία  ζην εξγαζηήξην. Να 

αλαγξάθνληαη ηηκέο ηξηώλ επηπέδσλ  αλαθνξάο κε ηα δηάθνξα κεραλήκαηα ηεο αγνξάο. 

Να θπθινθνξεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηκώλ θνληά ζηα όξηα θιηληθήο ζεκαζίαο. 

Δπεηδή από ην θνληξόι νη ηηκέο αλαθνξάο ζα εηζαρζνύλ ζηνλ αλαιπηή γηα ηε δεκηνπξγία 

γξαθεκάησλ LeveyJennings , ζα πξέπεη ην θνληξόι λα έρεη ηξία ρξόληα ζηαζεξόηεηα. 

Απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην εξγαζηήξην , ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηή ζηηο δηάθνξνπο παξακέηξνπο δηαρξνληθά 

θαη κε δηαθνξεηηθέο παξηίδεο αληηδξαζηεξίσλ. 

 

 

ΧΗΜΑΣΑ ΕΞΩΣΕΡΘΚΗ ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ ΠΟΘΌΣΗΣΑ 
 

Α) ρήκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ην νπνίν λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο αλεμάξηεηνο κάξηπξαο γηα ηνλ θαζεκεξηλό εζσηεξηθό έιεγρν 

πνηόηεηαο θαη σο εμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο.,γηά αμηνιόγεζε απν ηνλ δηνξγαλσηή-

θνξέα,ζε κεληαία βάζε. 

1. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ νξώλ λα είλαη γλσζηέο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί ην ζρήκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε εθείλν ηνπ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο κε ην ίδην θόζηνο. 

2. Να νξγαλώλεηαη από πηζηνπνηεκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν 

Οξγαληζκό, σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ην λέν πξόηππν ηνπ 

ISO 17043¨2010,αλεμάξηεην θνξέα απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ 

θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη όρη από εκπνξηθή εηαηξεία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

3. Σν πξόγξακκα λα πεξηέρεη όιεο ηηο βαζηθέο βηνρεκηθέο παξακέηξνπο θαη λα 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ κήλα, ώζηε ην εξγαζηήξην λα 

κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη θαιύηεξα ηνλ ρξόλν ηνπ. 

4. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα ηελ ζπρλόηεηα 

θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δηελεξγεί ην εξγαζηήξην ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν 

πνηόηεηαο. Να κπνξεί λα ζπκκεηέρεη από 1 θνξά έσο θαη 365 θνξέο εηεζίσο θαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

5. Να κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε 

2 επίπεδα άγλσζησλ αλζξώπηλσλ νξώλ ζπγρξόλσο. 

6. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν δηνξγαλσηήο-θνξέαο λα θαιύπηεη πιήξσο ην 

λνζνθνκείν κε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο.θαη λα είλαη 

αλεμάξηεηνη απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

 

Β)  ρήκαηα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα,2 

επηπέδσλ, γηα ηαπηόρξνλν πξνζδηνξηζκό. 
 



1. Να νξγαλώλεηαη από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη κε Κεξδνζθνπηθό 

Οξγαληζκό, πηζηνπνηεκέλν κε ISO 9001 θαη δηαπηζηεπκέλνκε ISO17043 θαη 

όρη από εκπνξηθή εηαηξεία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη 

αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

2.  Να απνζηέιινληαη πεξηνδηθά, ( αλά δίκελν) θαη ηαπηόρξνλα δύν έηνηκνη πξνο 

ρξήζε νξνί, πγξνί, δύν επηπέδσλ πξνο έιεγρν, νη παξάκεηξνη λα έρνπλ ηηκέο 

κε κεγάιν εύξνο ζπγθεληξώζεσλ θαη θνληά ζηα επίπεδα κε θιηληθή ζεκαζία, 

ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη εηθόλα ηόζν ησλ πςειώλ θαη ησλ 

ρακειώλ ηηκώλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηηκώλ κε ηδηαίηεξε θιηληθή ζεκαζία, ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή επίζεο λα παξέρνληαη ηηκέο αλαθνξάο γηα ηηο θνηλέο 

παξακέηξνπο 

3.  Σα δείγκαηα, όξνο απαξάβαηνο  λα είλαη έηνηκα ζε πγξή κνξθή , ώζηε ην 

εξγαζηήξην λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, αθνύ 

κεδελίδεη κε ηα έηνηκα δείγκαηα ηνλ παξάγνληα ιάζνπο ιόγσ αλαζύζηαζεο. 

4. Σν πξόγξακκα λα πεξηέρεη όιεο ηηο βαζηθέο βηνρεκηθέο παξακέηξνπο θαη λα 

κπνξεί λα εθηειείηαη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ κήλα, ώζηε ην εξγαζηήξην λα 

κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη θαιύηεξα ηνλ ρξόλν ηνπ 

5. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα  θαη ν δηνξγαλσηήο λα είλαη αλεμάξηεηνη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη λα 

θαιύπηνπλ πιήξσο ην Ννζνθνκείν κε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό 

έιεγρνπνηόηεηαο . . 

 

Ο δηνξγαλσηήο ησλ ζρεκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο λα είλαη παγθόζκηνο, 

πηζηνπνηεκέλνο κεISO 9001: 2008 θαη λα έρεη θαη δηαπίζηεπζε σο πξνο ηελ δηεμαγσγή 

πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην λέν πξόηππν 17043: 

2010  

 

Γ ΥΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΙ ΣΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΔΞΔΣΑΔΙ 

 

ΚAΡΓΙΑΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ(CK-MB,MYOGLOBIN,TROPONINI/T,BNP,NT-

PROBNP,BNP) 

 

ΟΡΜΟΝΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΟΤ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ,HYDROXYCARBAMAZEPINE 

 

BΙΣΑΜΙΝΔ (Α,Δ,D) 

 

ΠΡΩΣΔΙΝΔ(ΗΛΔΚΣΡΟΦΟΡΗΗ,ΑΝΟΟΥΗΜΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ,ΔΓΚΔΦΑΛΟΝΩΣΙΑΙΟ) 

 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ(πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δείθηε HE 4) 

 

BIOXHMIKE ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΣΑ ΟΤΡΑ-ΣΑΙΝΙΔ ΟΤΡΟΥΗΜΔΙΑ 

 



ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΓΙΑΒΗΣΗ 

 

ΑΛΛΔΡΓΙΑ 

 

 

Γ   ΥΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ,γηα έιεγρν πνηόηεηαο 

πξν αλαιπηηθήο,,θάζεο, γηα θιηληθή ρεκεία, πνπ δηελεξγνύληαη δηαδηθηπαθά κε απνζηνιή 

απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξώλ απόδνζεο, κέζσinternet,γηα΄ 3 πεξηζηαηηθά κε πξν 

αλαιπηηθά ζθάικαηα. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ν δηνξγαλσηήο λα είλαη αλεμάξηεηνη, απν ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ, πηζηνπνηεκέλνη θαη δηαπηζηεπκέλνη κε ην  

πξόηππν ISO17043¨2010,θαη λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε ζεηξά όισλ ησλ αλσηέξσ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Όια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηόηεηαο 

πξναλαιπηηθεο,αλαιπηηθεο θαη κεηαλαιπηηθεοθάζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηύπνπ ISO 15189 

 

Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιιέμεη ηελ ζπρλόηεηα ζπκκέηνρήο(αξηζκό θύθισλ ζηνπο 

νπνίνπο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη),θαζώο επίζεολαπξνγξακκαηίδεη, άκεζα ηελ εγγξαθή 

θαη ηελ αληίζηνηρε δηαθνπή ηνπ. 

 

 

 

   Μηθξνβηνινγηθό  

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 

1. Εξωηεπικά ανεξάπηηηα runcontrols για ηον καθημεπινό εζωηεπικό έλεγσο 
ποιόηηηαρ ζηιρ οπολογικέρ εξεηάζειρ.( HIV, HBsAg, HCV, HTLV, CMV, 
TOXO, RUBELLA, HSV, EBV, RPR) 
 

 

   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 
1. Τν εμσηεξηθό control ζα πξέπεη λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξόο, ν νπνίνο λα 
δίλεη νξηαθά ζεηηθή αληίδξαζε ή ηηκή ζηε γθξίδα δώλε θαη λα κπνξεί λα ειέγρεη: 
α) Nα πεξηέρεη αληηζώκαηα γηα όινπο ηνπο ηνύο  HIV 1 θαη HIV2, HTLVIθαη 
HTLVII, HCV, anti-HbcAg, CMV, θαη αληηγόλν HBsAg. 
β) Να ειέγρεη ζπγρξόλσο ηηο εμεηάζεηο ToxoIgG, RubellaIgG, CMVIgG, HSVIgG. 
γ) Να ειέγρεη μερσξηζηά ηηο εμεηάζεηο toxoIgM, RubellaIgM, CMVIgM, HSVIgM. 
δ) Να ειέγρεη ζπγρξόλσο ηηο εμεηάζεηο toxoIgM, RubellaIgM, CMVIgM. 



 
ε) Να ειέγρεη ζπγρξόλσο EBVVCAIgG, EBNAIgG 
 
ζη) Να ειέγρεη EBVVCAIgM θαη εηεξόθηια. 
 
2. Να θπθινθνξεί ππνρξεσηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο (ζπγθεληξώζεηο), ώζηε ην 
εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιέγεη θάζε θνξά ηε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηα 
αληηδξαζηήξηα, ηε κέζνδν θαη ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί. Επίζεο λα ππάξρεη 
εηδηθή ζεηξά γηα RPR θαη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη γηα αληηδξαζηήξηα Επξσπατθώλ 
νίθσλ. Τα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη από ην έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο πνπ 
ζπλνδεύεη θάζε θνξά ην πξντόλ. 
3. Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ηνπ θηη , ε ζύγθξηζε 
νκνγελώλ εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο (peertopeer), θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ρξήζεο 
ηνπ θηη.. 
4. Τα controls λα ζπλδπάδνληαη κε panel απνδνρήο παξηίδσλ (όρη 
νξνκεηαηξνπήο) ηεο ίδηαο εηαηξίαο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ 
παξηίδσλ αληηδξαζηεξίσλ.  
5. Τα controls λα είλαη ζε κηθξή πνζόηεηα αλά θηαιίδην (1 ml) θαη έηνηκα γηα 
ρξήζε, ζε πγξή θάζε ώζηε λα κε ρξεηάδνληαη αλαζύζηαζε θαη λα κε ράλεηαη ε 
ζηαζεξόηεηά ηνπο κεηά ην άλνηγκα (ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο ζηαζεξόηεηα κεηά ην 
άλνηγκα) θαη ιόγσ ηνπ όηη ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο θνξέο, λα κεηώλεηαη ε 
πηζαλόηεηα επηκόιπλζεο κεηά από ηηο πνιιέο ρξήζεηο. 
 
6. Να έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο, δηόηη κε έλα lot από ηα control απηά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πνιιά 
lots από ηα ρξεζηκνπνηνύκελα αληηδξαζηήξηα, επνκέλσο ε ζηαζεξόηεηα ησλ 
control ζα πξέπεη λα είλαη ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε. Τα controls απηά ζα 
ρξεζηκνπνηνύληαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο καδί κε ηνπο κάξηπξεο ηνπ kit γηα ηελ 
καθξνπξόζεζκε παξαθνινύζεζε ηεο επαλαιεςηκόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ 
(κεηαβνιέο ηεο επαηζζεζίαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ από lot ζε lot, παξαθνινύζεζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ) θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ 
(αλίρλεπζε ηπραίσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ ιαζώλ). Οη ηηκέο ηνπ control ζα ειέγρνληαη 
κε ηε ρξήζε γξαθεκάησλ Levey-Jennings. 
 
7. Αλεμάξηεην Control γηα εμεηάζεηο νύξσλ. Να δίλνληαη αλακελόκελεο ηηκέο. 
 
8.Αλεμάξηεην Control γηα εμεηάζεηο Πήμεο. Να δίλνληαη αλακελόκελεο . 
 
9. Η Εηαηξεία λα έρεη νινθιεξσκέλν παθέην πξντόλησλ εζσηεξηθνύ πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο, ώζηε λα δίλεηαη 
νινθιεξσκέλε ιύζε, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
 
 
Γενικέρ απαιηήζειρ:  
 
Ο Οξγαληζκόο πνπ δηελεξγεί ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 
πνηόηεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο, κε θεξδνζθνπηθόο  



πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2008 θαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηεμαγσγή 
πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν 
17043: 2010. 
 
Ο πξνκεζεπηήο λα έρεη εκπεηξία σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ γηα 
ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο. Να απνδεηθλύεηαη κε θαηάζεζε 
πειαηνινγίνπ. 
 
Ο Φνξέαο δηνξγαλσηήο ησλ πξνγξακκάησλ θαζώο επίζεο θαη ε πξνκεζεύηξηα 
εηαηξεία ησλ πξνγξακκάησλ θαζώο επίζεο θαη ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ησλ 
πξνγξακκάησλ λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ 
θαη αληηδξαζηεξίσλ γηα λα είλαη αληηθεηκεληθνί ζύκθσλα κε ηελ νδεγία FDAθαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο 
 
Τα πξνγξάκκαηα λα έρνπλ πεξηνδηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, 
ώζηε ην εξγαζηήξην λα ειέγρεηαη ζπρλά θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ εξγαζία ηνπ. 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπκκεηνρήο ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέηεη ην πξόγξακκα 
παξαδόζεσλ. Τν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιέγεη ηε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο  
 
Η εηαηξεία λα έρεη πιήξεο πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (εζσηεξηθνύ θαη 
εμσηεξηθνύ) θαη λα θαιύπηεη όιν ην θάζκα εμεηάζεσλ θαη αλαιύζεσλ, ώζηε ζε 
πεξίπησζε απνθιίζεσλ από ηα αλακελόκελα λα κπνξεί λα βξεη ηελ ιύζε ζε 
ηπρόλ ζθάικα. 
 
Θα πξνηηκεζεί λα ππάξρεη εηδηθόο επηζηήκνλαο ζηνλ νξγαληζκό, ζε όια ηα 
ζρήκαηα, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί άκεζα, ζε ζέκαηα 
επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 
 
Σην θόζηνο ζπκκεηνρήο λα πεξηιακβάλεηαη ε απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ, ε 
αμηνιόγεζε ηνπο, σο πξνο ηελ πξν αλαιπηηθή, αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή 
θάζε, νη αλαθνξέο από ηνλ νξγαληζκό γηα ηελ απόδνζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ην 
πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
 
Να πξνζθεξζνύλ πξνγξάκκαηα γηα ηηο αθόινπζεο αλαιύζεηο:  
 
1.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα HBV θαη HCV,έλα 
θνηλό πξόγξακκα θαη γηα ηηο δύν εμεηάζεηο., θαζώο νπσζδήπνηε λα 
πεξηιακβάλεηαη ε πξν αλαιπηηθή θαη κεηα αλαιπηηθή θάζε.Με ην ίδην θόζηνο λα 
γίλεηαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζε όινπο ηνπο δείθηεο γηα ηεο επαηίηηδαο Β θαη γηα ηα 
επηβεβαησηηθά ηέζη γηα ηεο επαηίηηδαο HCV, θαζώο θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ 
θιηληθή αμηνιόγεζε, Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε ην ίδην 
πξόγξακκα ( δείγκα), λα γίλνληαη όια ηα αλσηέξσ. Επίζεο κε ην ίδην θόζηνο λα 
επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο. 
 
2.α.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα 
αληηζώκαηα HIV1, HIV2, HIVAgθαη γηα ηα επηβεβαησηηθά ηέζη.θαζώο θαη έιεγρνο 



πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε 
ην ίδην πξόγξακκα ( δείγκα), λα γίλνληαη όια ηα αλσηέξσ. Επίζεο κε ην ίδην 
θόζηνο λα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο 
 
2.βΠξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε κνξηαθέο εμεηάζεηο γηα 
αληηζώκαηα HIV1, HIV2 θαη γηα ηα επηβεβαησηηθά ηέζη.θαζώο θαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε 
ην ίδην πξόγξακκα ( δείγκα), λα γίλνληαη όια ηα αλσηέξσ. Επίζεο κε ην ίδην 
θόζηνο λα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο 
 
3.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα ζύθηιεο 
, TPHAθαη RPR. Επίζεο κε ην ίδην θόζηνο λα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε 
ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο θαη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο.θαζώο θαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε.νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεηαη ε πξν 
αλαιπηηθή θαη κεηα αλαιπηηθή θάζε. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε 
ην ίδην πξόγξακκα ( δείγκα), λα γίλνληαη όια ηα αλσηέξσ. Επίζεο κε ην ίδην 
θόζηνο λα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο . Τν 
πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηέζζεξεηο θύθινπο κε δύν δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ 
αλά θύθιν .  
 
4. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα γηα 
ΗepatitisA.Toπξόγξακκα λα πεξηιακβάλεη αλαιύζεηο γηα HAVAb, HAVAbM, 
HAVAbGθαη θιηληθή αμηνιόγεζε.θαζώο θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε.Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε ην ίδην πξόγξακκα ( 
δείγκα), λα γίλνληαη όια ηα αλσηέξσ. Επίζεο κε ην ίδην θόζηνο λα επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δύν αλαιπηέο. 
 
5. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα ΗΙVζε 
γξήγνξα ηέζη ( Strip, cassette..).Τν πξόγξακκα λα γίλεηαη ζε ηέζη γηα ΗΙVAb θαη 
ΗΙV Ab/Ag. 
 
6.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα γηα 
πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο επαηίηηδαο Β ( anti-HBs) 
 
7.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
ηνμνπιάζκαηνο. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε κε ην ίδην πξόγξακκα 
( δείγκα) λα γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα ToxoIgA, IgG, IGM, 
ηίηινο αληηζσκάησλ θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
9.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
CMV.Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη 
έιεγρνο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα CMVIgA, IgG, IGM, avidityθαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
9 Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα EBVΓηα 
λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη έιεγρνο 



πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα EBNAAb, EBVAbG, EBVAbM, EBVAviθαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε 
 
10. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
εξπζξάοΓηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα λα 
γίλεηαη  έιεγρνο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα RubellaIgG, IGM, ΙgGavidityθαη 
έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε 
 
11Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
έξπεηαΓηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε,κε ην ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη 
έιεγρνο πνηόηεηαο γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλίρλεπζε ησλ ( HSVAb, HSVAbG) 
θαη  HSVAbM, HSV1AbG, HSV2AbG θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε 
 
 
 
12.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
ειηθνβαθηεξηδίνπΓηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα 
λα πεξηιακβάλεη αλαιύζεηο γηα  Η.pyloriIgA, IgGθαη νιηθά αληηζώκαηα.θαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε 
 
 
13.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο Αληηγόλν 
ειηθνβαθηεξίνπ, αλίρλεπζε ζηα θόπξαλα..θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε 
 
 
 
14. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο Αληηζώκαηα 
Μπθνπιάζκαηνο πλεπκνλίαο,Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην 
πξόγξακκα λα πεξηιακβάλεη αλαιύζεηο γηα  Μ.PneumoniaeIgM, IgGθαη νιηθά 
αληηζώκαηα,θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε 
15. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο,  ζε εμεηάζεηο γηα 
θαιιηέξγεηαζαικνλέιιαοΜε ην ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε 
ηαπηνπνίεζε.θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
16. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο,  ζε εμεηάζεηο γηα γεληθή 
βαθηεξηνινγία αεξνβίσλ θαη αλαεξνβίσλΝα γίλεηαη αμηνιόγεζε γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα, απνκόλσζε παζνγόλσλ κηθξνβίσλ θαη ηέζη επαηζζεζίαο, ε 
πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη πξόγξακκα γηα άκεζε γεληθή 
βαθηεξηνινγία εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο κε ςεθηαθέο εηθόλεο κέζσ δηαδηθηύνπ, 
ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα. 
 
17.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο κε ςεθηαθή κηθξνζθνπία, ησλ 
εμεηάζεσλ γηα γεληθή βαθηεξηνινγίαο, directstaining .Ηπξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα 



δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη πξόγξακκα κε πξαγκαηηθά δείγκαηα ώζηε ην 
εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα.  
 
18.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο  γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
νύξσλ ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθέο αλαιύζεηο.  
 
19. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα νύξσλ 
ζε πνζνηηθά θαη screeningηέζη, ηαπηνπνίεζε θαη ηέζη επαηζζεζίαο. 
 
20 Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα 
θνπξάλσλ, Καιιηέξγεηα θαη ηαπηνπνίεζε. 
 
21. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα 
αίκαηνο γηα θαιιηέξγεηα, ηαπηνπνίεζε. θαη δνθηκαζία αληηκηθξνβηαθήο 
επαηζζεζίαο. 
 
22. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα 
κπθήησλγηα θαιιηέξγεηα, ηαπηνπνίεζε θαη .δνθηκαζία αληηκηθξνβηαθήο 
επαηζζεζίαο. ησλ ζηειερώλ ησλ κπθήησλ. 
 
23. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
ριακύδηαοpneumoniae. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε,κε ην ίδην 
πξόγξακκα λα γίλεηαη έιεγρνο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα C.pneumonniaeIgA, 
IgG, IGMθαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
24. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα 
αληηζώκαηαριακύδηαοtrachomatisnucleicamplification . Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 
λνπθιεηθώλ νμέσλ Chlamydiatrachomatis 
 
 
25.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα αληηγόλα ηώλ 
InfluenzaA + B.Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα 
λα γίλεηαη έιεγρνοπνηόηεηαο γηα InfAAg, InfABAg, InfBAg, InfANAT, InfBNAT θαη 
έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
26. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα αληηγόλν 
αλαπλεπζηηθνύ ζπγθπηηαθνύ ηνύ.Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην 
ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη έιεγρνο πνηόηεηαο γηα RSVNAT, RSVAg θαη έιεγρνο 
ηεο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε.. 
 
27. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο, γηα ηα αληηγόλα 
RotakaiAdenoVirus. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην 
πξόγξακκα λα γίλεηαη έιεγρνο πνηόηεηαο ζε εμεηάζεηο γηα άκεζε αλίρλεπζε ζε 
αληηγόλα ηνπ Rotaθαη Adenoηνύ.θαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε. 
 



28.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, γηα εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα 
έξπεηαΓηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην δείγκα λα γίλεηαη  
έιεγρνο πνηόηεηαο ζε ηέζη γηα  πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλίρλεπζε ησλ ( HSVAb, 
HSVAbG) θαη  HSVAbM, HSV1AbG, HSV2AbG.θαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ 
θιηληθή αμηνιόγεζε. 
 
 
29. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα ηνύ 
parvo. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα λα γίλεηαη 
έιεγρνο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα ParvovirusIgG, IgM, νιηθά αληηζώκαηαθαη 
έιεγρνο πνηόηεηαο ζηελ  θιηληθή αμηνιόγεζε 
 
30. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ζε εμεηάζεηο γηα αληηζώκαηα ηνύ 
Varicella-zoster.Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θιηληθή αμηνιόγεζε, κε ην ίδην πξόγξακκα 
λα γίλεηαη έιεγρνο πνηόηεηαο γηα αληηζώκαηα VaricellazosterIgG, IgM, νιηθά 
αληηζώκαηα θαζώο επίζεο θαη έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ  θιηληθή αμηνιόγεζε 
 
31.Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 
plasmodiumfalciparum, antigen.θαη  έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ θιηληθή 
αμηνιόγεζε 
 
32. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ γηα ηα παξάζηηα 
ζην αίκα κε κέζνδνGiemsastain.Ηπξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη 
νπσζδήπνηε θαη πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο κε ςεθηαθέο εηθόλεο κέζσ 
δηαδηθηύνπ, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ 
πξόγξακκα.  
 
33.Πξόγξακκα κε ςεθηαθή κηθξνζθνπία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ 
εμεηάζεσλ γηα ηα παξάζηηα ζην αίκα κε κέζνδνΜay- Grunwald- Giemsa. 
.Ηπξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη θιαζζηθό πξόγξακκα 
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο κε πξαγκαηηθά δείγκαηα, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί 
λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα.  
 
34. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε αλαιύζεηο πνπ γίλνληαη ζε 
θαιιηέξγεηεο επηηήξεζεο γηα πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα, MRSA. .Ηπξνκεζεύηξηα 
εηαηξεία λα δηαζέηεη επίζεο θαη πξόγξακκα βαθηεξηνινγίαο εμσηεξηθήο 
αμηνιόγεζεο κε ςεθηαθέο εηθόλεο κέζσ δηαδηθηύνπ, ώζηε ην εξγαζηήξην λα 
κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα 
 
35. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε αλαιύζεηο πνπ γίλνληαη ζε 
θαιιηέξγεηεο επηηήξεζεο γηα πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα, VRE .Ηπξνκεζεύηξηα 
εηαηξεία λα δηαζέηεη επίζεο θαη πξόγξακκα βαθηεξηνινγίαο εμσηεξηθήο 
αμηνιόγεζεο κε ςεθηαθέο εηθόλεο κέζσ δηαδηθηύνπ, ώζηε ην εξγαζηήξην λα 
κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα 
 



36. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζε αλαιύζεηο πνπ γίλνληαη ζε 
θαιιηέξγεηεο επηηήξεζεο γηα πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα, gramnegativebacilli. 
Ηπξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη επίζεο θαη πξόγξακκα βαθηεξηνινγίαο 
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο κε ςεθηαθέο εηθόλεο κέζσ δηαδηθηύνπ, ώζηε ην 
εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη πιήξε θάιπςε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα 
 
37. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ζηε πξναλαιπηηθή θάζε, ηνπ 
εξγαζηεξίνπ 
 
38. Η Εηαηξεία λα έρεη νινθιεξσκέλν παθέην πξντόλησλ εζσηεξηθνύ πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο, , ώζηε λα δίλεηαη 
νινθιεξσκέλε ιύζε, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
 

 
 

Αιμαηολογικό  
EΙΓΗ 

 

 
A.ρήκαηα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηα θάησζη: 

 

 Γεληθέο απαηηήζεηο:   

Η εηαηξεία, πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ θάησζη 

πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο , πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί αθελόο λα 

γίλεηαη ε ζπλεθηίκεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ 

ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ην εξγαζηήξην λα 

βξίζθεη άκεζα ηελ απάληεζε ηνπ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή, ώζηε ν έλαο πξνκεζεπηήο λα 

κελ κεηαηνπίδεη ην πξόβιεκα ζηνλ άιιν θαη ην εξγαζηήξην λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη 

κηα νξηζηηθή απάληεζε γξήγνξα, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Σα πξνγξάκκαηα λα είλαη δηαπηζηεπκέλα κε ην λέν πξόηππν ΘSO 17043 : 2010 

Σα πξνγξάκκαηα αηκόζηαζεο-πήμεο λα δηελεξγνύληαη 4- 6 θνξέο εηεζίσο , ζε θάζε 

δηεμαγσγή λα αλαιύνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα ώζηε ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο, λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε  αλ ην ζθάικα είλαη έλα 

ζπζηεκαηηθό ή ηπραίν ζθάικα, γηα λα πξνβεί ακέζσο ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο . Επίζεο ηα δείγκαηα λα είλαη πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα (θαη όρη 

αξαησκέλα )  

Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο, ( 

π.ρ.INR: 1.0-5.0). .Όια ηα δείγκαηα  πνπ ζα αλαιπζνύλ λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη λα κελ 

επαλαιακβάλνληαη. θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην έηνο. Να ην δειώλεη ν 

πξνκεζεπηήο 

 

Σα ξεπόξηο λα είλαη θαηαλνεηά ,λα πεξηιακβάλνπλ αμηνιόγεζε αλά αληηδξαζηήξην θαη 

αλά αλαιπηή θαζώο θαη  αληηδξαζηεξίσλ /αλαιπηή. Επίζεο ηα ξεπόξηο λα 

πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε κε Ζ Score γηα παξαθνινύζεζε ηζηνξηθνύ, ζε κνξθή ηόζν 

κε δηαρξνληθή αλαθνξά όζν θαη ζην βαζηθό επίπεδν. 



Η ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα λα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ησλ πξνο εμέηαζε δεηγκάησλ 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ παξαδόζεσλ,ηελ 
ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ζηνλ νξγαληζκό δηνξγάλσζεο, ηελ 
επεμεξγαζία ησλ  απνηειεζκάησλ από ηνλ νξγαληζκό,θαζώο επίζεο ηελ δηαδηθηπαθή 
απνζηνιή από ηνλ νξγαληζκό εμαηνκηθεπκέλσλ εθζέζεσλ απόδνζεο θαη ζηαηηζηηθώλ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ, ζύγθξηζε κεζόδσλ (peertopeer)  
Να ρνξεγείηαη Εηήζην πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο 

Tν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα αξρίζεη άκεζα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη λα ηελ δηαθόπηεη 
επίζεο. 
Ο πξνκεζεπηή θαη ν Οξγαληζκόο πνπ δηελεξγεί ηα πξνγξάκκαηα λα είλαη αλεμάξηεηνο 

από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ, αλαιπηώλ,  λα είλαη 

ακεξόιεπηνο, κε θεξδνζθνπηθόο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Επίζεο λα δηαζέηεη θαη πξνγξάκκαηα κνξηαθώλ ηερληθώλ. 

Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Ειιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1.PT, APTT, Fibrinogen.  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4-6 θνξέο Σα απνηειέζκαηα λα κπνξνύλ λα 

απνζηέιινληαη ζε δεπηεξόιεπηα θαη ζε INR.ε θάζε απνζηνιή λα απνζηέιινληαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Επίζεο νη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα βξίζθνληαη 

πνιύ θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο, ( π.ρ.INR: 1.0-5.0). 

Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα απνζηέιιεη απνηειέζκαηα γηα πέληε αλαιπηέο ρσξίο 

επηπιένλ θόζηνο.. 

. 

2.Σhrombophilia 

Σνπξόγξακκαλαδηελεξγείηαη 4 θνξέοεηεζίσο ,γηαηαηέζηΑntithrombin( 

activityandantigen), ProteinC (( activity ,( chromogenicandclotting) andantigen)), 

ProteinSactivity, ProteinSantigen ( totalandfree), APCResistance 

ζε θάζε δηεμαγσγή λα αλαιύνληαη δύν δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  

(θαη όρη αξαησκέλα πιάζκαηα).  

 

3.Lupus 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο 

LupusAnticoagulant/AntiphospholipidAntibodies ( λα πεξηιακβάλεη 

screeningandconfirmatorypanels) 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύεηαη έλα πξαγκαηηθό αλαξαίσην δείγκα  (θαη όρη 

αξαησκέλν πιάζκα). 

 

4.D-Dimer 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο,γηα ην ηέζηD-Dimer, ζε θάζε δηεμαγσγή 

λα αλαιύνληαη δύν δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη αξαησκέλα 

πιάζκαηα).  

 



5.CoagulationFactor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο FactorVIII, IX,XI, 

XII, 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη 2 πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα). 

 

 6.CoagulationFactor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο FactorII, V, VII, X.ε 

θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα). 

 

7.VonWillebrandFactor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο VWF ( antigen, 

activity, collagenbinding, multimers, FactorVIII), 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύεηαη πξαγκαηηθό αλαξαίσην δείγκα  (θαη όρη αξαησκέλν 

πιάζκα). 

 

8.FactorXIII 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο FactorXIII. 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δπν πξαγκαηηθά  αλαξαίσην δείγκαηα (θαη όρη 

αξαησκέλν πιάζκα). 

 

9.Fibrinolysis 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο ( Plasminogen, 

Antiplasmin). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα). 

 

10.Fibrinolysis 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο ( t-PA, PAI-1). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα).  

 

11.UnfractionatedHeparin 

 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (anti-Xa). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα). 

 

12.LowMolecularWeightHeparin 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο ( anti-Xa). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα). 

13.Homocysteine 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Ηomocysteine). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

14.FactorIXinhibitor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (IXinhibitor). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 



15.FactrorVIIIinhibitor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (FactorVIIIinhibitor 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα) 

 

16 ThrombinGenerationtest 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Ηomocysteine). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη ηξία πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

17.HIT-Immunological 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 1 θνξά εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (ΗΘΣ). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

18.ADAMTS-13 ( activityandantigen 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (ADAMTS-13 

activityandantigen). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

19. ADAMTS-13 Inhibitor 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (ADAMTS 13- 

Inhibitor). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

20.Orgaran ( quantitative)  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Orgaran). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

21.Fondaparinux ( quantitative)  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Fondaparinux). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

 

22. Rivaroxaban( quantitative)  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Rivaroxaban). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

23.Apixaban ( quantitative) 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Apixaban). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

24.Argatroban ( quantitative)  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Argatroban). 

ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

25.Dabigatran ( quantitative)  

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο ,γηα ηηο εμεηάζεηο (Dabigatran). 



ε θάζε δηεμαγσγή  λα αλαιύνληαη δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα  (θαη όρη 

αξαησκέλα πιάζκαηα 

26. Rotem/TEG 

Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 2 θνξέο εηεζίσο γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 

πνηόηεηαο ROTEM/TEG , 2 set κε δείγκαηα πιάζκαηνο αλά απνζηνιή , απνζηνιή 

απνηειεζκάησλ από 2 δηαθνξεηηθνύο αλαιπηέο κε ην ίδην θόζηνο  

 

 
 

 
27)Ππόγπαμμα, για ηην Γενική Αίμαηορ,  
Με 12 ζπκκεηνρέο εηεζίσο, 2 δείγκαηα, αλά θύθιν (αλά κήλα), Οη ηηκέο ησλ 
δεηγκάησλ λα βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο, κε 
κεληαίεο αλαθνξέο απόδνζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πνύ λα αμηνινγεί, ππνρξεσηηθά 
ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο, απνζηνιή απνηειεζκάησλ από 2 αηκαηνινγηθνύο 
αλαιπηέο, κε ην ίδην θόζηνο. 
Hb,HCT,MCH,MCHC,MCV,PLT,RBC,RDW-(εύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ), 
WBC,ζπλνπηηθόο κέζνο όξνο ηηκώλ αζζελώλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο 
παξακέηξνπο(MCH,MCHC,θαη MCV.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28) Ππόγπαμμα για ηη διαθοποποίηζη λεςκοκςηηαπικού ηύπος και ηην 
αξιολόγηζη ηηρ μοπθολογίαρ ηων επςθποκςηηάπων με μικποζκοπική 
μέθοδο ,  
2 ζπκκεηνρέο αλά έηνο , 2-3 δείγκαηα επηρξηζκάησλ αίκαηνο ρσξίο ρξώζε  
 
 
 
 
 
29)Ππόγπαμμα για ηην διαθοποποίηζη, λεςκοκςηηαπικού ηύπος, 
Πέληε  ππνπιεζπζκώλ, ζπκβαηό κε όιεο ηηο πιαηθόξκεο ησλ απηόκαησλ 
αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ ,κε 4 ζπκκεηνρέο,εηεζίσο,1 δείγκα ελαησξήκαηνο 
εξπζξώλ αλά θύθιν, απνζηνιή απνηειεζκάησλ από 2 αλαιπηέο κε ην ίδην 
θόζηνο, πνπ λα αμηνινγεί ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο 
Λεπθνθύηηαξα, βαζεόθηια, εσζηλόθηια,granulocytes ιεκθνθύηηαξα θαη 
κνλνπύξελα. 



 
30)Ππόγπαμμα πος να αξιολογεί ηην ηασύηηηα καθίζηζηρ(ESR),  
Με 4 εηήζηεο ζπκκεηνρέο,3 δείγκαηα αλά θύθιν, ζπκβαηό κε ηνλ αλαιπηή 
ALIFAXSPA ή πξόγξακκα γηα manual κεζόδνπο κε 1 δείγκα αλά θύθιν  
 
31)Ππόγπαμμα πος να αξιολογεί, ηα παπάζιηα ζηο αίμα κε πξαγκαηηθά 
δείγκαηα ή κε ςεθηαθή κηθξνζθνπηθή ( ζθαλαξηζκέλεο εηθόλεο πιαθηδίσλ από 
κηθξνζθόπην )    
λα πεξηιακβάλεη αλίρλεπζε, θαη ηαπηνπνίεζε Malariaplasmodia θαη αιισλ 
παξαζίησλ ζην αίκα,κε ρξώζε ,May, Grunwald-Giemsa,κε 4 εηήζηεο 
ζπκκεηνρέο,κε 2 πξαγκαηηθά δείγκαηα –πιαθάθηα αλαθύθιν,πνπ λα 
ζπλνδεύνληαη κε ηζηνξηθά. 

 

 

32) Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο δείθηε εξπζξνθπηηάξσλ ΓΔΚ / 

RET 

 

4 ζπκκεηνρέο αλά έηνο κε manual κέζνδν ή άιιν πξόγξακκα ζπκβαηό κε όιεο ηηο 

πιαηθόξκεο ησλ απηόκαησλ αλαιπηώλ κε 1 δείγκα ή δύν δείγκαηα αληίζηνηρα 

ελαησξήκαηνο εξπζξνθθπηάξσλ αλά απνζηνιή  

 
 
 

 

 

      Μεηηκή , 

ΑΛΦΑ ΜΔΝΣΙΚΑΛ ΑΔΒΔ  

 


