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ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων στην Ελλάδα 

N.4025/02.11.2011 για ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. αρθρο 34 

10.Γ «Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών 

δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας 

υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που 

εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή 

του».   

Πλήρης εφαρμογή μέχρι το 2013??? 

 



Νομοθεσία-Κανονισμοί 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49516 ΦΕΚ Β 1511/06.06.2014 

Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης 

Ογκολογικών Φαρμάκων. 

Έχοντας υπόψη: 

…….. 

10. Το άρθρο 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'). 

1. Για την συνταγογράφηση συγκεκριμένων ογκολογικών φαρμάκων 

καθορίζεται ως υποχρεωτική και προαπαιτούμενη η ύπαρξη 

εξετάσεων βιοδεικτών οι οποίοι να δικαιολογούν την χρήση των 

φαρμάκων αυτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα 

διεθνή επιστημονικά δεδομένα. 

 

 



Νομοθεσία-Κανονισμοί 

 

 

Ο ΕΟΠΥΥ με την Φ810/464/25.9.2014 ανακοίνωση του ζητά από τους 

συμβεβλημένους παρόχους υγείας να δηλώνουν υπεύθυνα,  σχετικά με την 

ικανότητα τους να εκτελούν τις εξετάσεις για τους αναφερόμενους στην 

Υπουργική απόφαση βιοδείκτες ότι: 

…..το εργαστήριο λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει την επιστημονική υπευθυνότητα 

και επάρκεια, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λοιπές διαπιστεύσεις όπως ISO 

9001:2007, ISO 15189 ή νεότερη έκδοση του,  για τη διενέργεια εκτέλεσης 

μοριακών αναλύσεων,  Πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης 

(ΕΣΥΔ) με αναφορά στις διαπιστευμένες γενετικές αναλύσεις,  καθώς και τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις όπως ισχύουν κάθε φορά. …. 

 



Τα Κλινικά Εργαστήρια διαπιστεύονται  

κατά τα Διεθνή Πρότυπα: 

•ISO/IEC 17025:2005  

πρότυπο διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και 

διακριβώσεων 

•ISO 15189:2007 – Νέα Έκδοση 2012, πρότυπο 

διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων  

Πρότυπα Διαπίστευσης  



Διαπίστευση  

τί, πότε και από ποιόν 
Διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από τον Εθνικό Φορέα 
Διαπίστευσης μέσω καθορισμένων διαδικασιών,  ότι ένα νομικό 
ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με 
αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια. 

 

Σχετική Νομοθεσία: 

α. Νόμοι 2231/1994, 2642/1998, 3066/2002, 4109/2013 και ν. 
4468/2017 
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία στην 
ελληνική γλώσσα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ.» Το Ε.ΣΥ.Δ. 
αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 
765/2008, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

• Το Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος 

Διαπίστευσης και αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και 

εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά. 



Η δομή του Ε.ΣΥ.Δ. 

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται 
επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα 

αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη 
της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου 

τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην 
αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. 

 

•Επικεφαλής Αξιολογητές (Μόνιμα στελέχη του ΕΣΥΔ και 
εξωτερικοί συνεργάτες) 

•Αξιολογητές – Εμπειρογνώμονες (εξωτερικοί συνεργάτες) 

 



Η δομή του Ε.ΣΥ.Δ. 

•Διοικητικό  Συμβούλιο 

•Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 

•Μέλη Υπηρεσίας 

•Σώμα Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων  

 

Στα όργανα της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο και 

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) υπάρχει ισόρροπη 

εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών 

εταιρειών και επαγγελματικών και κοινωνικών 

ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και 

αμεροληψία στη λειτουργία της.  

 



Διεθνής Συνεργασία για τη Διαπίστευση 

Το ΕΣΥΔ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 

Διαπίστευση (ΕΑ) στην οποία συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς 

διαπίστευσης, σκοποί της οποίας είναι, μεταξύ άλλων,  η  αμοιβαία 

αναγνώριση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών διαπίστευσης και η 

προώθηση του θεσμού της διαπίστευσης στις χώρες της ΕΕ. 

  

Είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

Εργαστηρίων (ILAC) και του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης Φορέων (IAF), 

ενώ συμμετέχει και σε όλες τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης αυτών 

των οργάνων.  

 

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με 

τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων 

διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, 

Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.). 

 



Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου 

Η διαπίστευση ενός κλινικού εργαστηρίου αποτελεί  

την επίσημη αναγνώριση ότι το εργαστήριο αυτό 

συμμορφώνεται με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

πρότυπο διαπίστευσης και λειτουργεί με την 

απαιτούμενη : 

  



Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου 

• Τεχνική επάρκεια για τις δραστηριότητες που ασκεί 

• Υπευθυνότητα: Οι υπηρεσίες του Κλινικού Εργαστηρίου, 

συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,  

πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών και όλου 

του κλινικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη 

φροντίδα του ασθενούς 

• Ανεξαρτησία και Αμεροληψία: Οι υπευθυνότητες του 

προσωπικού του Εργαστηρίου με συμμετοχή ή επιρροή 

στην εξέταση των δειγμάτων πρέπει να καθορίζονται έτσι, 

ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 

Οικονομικές ή πολιτικές πιέσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν 

τις εξετάσεις  



    Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου 

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας , το Εργαστήριο: 

•Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την αμεροληψία και την 
ακεραιότητα στη διαχείριση των πληροφοριών των χρηστών 
του. 

•Λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. 

•Εφαρμόζει συνεχή έλεγχο ποιότητας κατά την εκτέλεση των 
δοκιμών και προβαίνει σε ενέργειες διασφάλισης της ποιότητάς 
τους (ενδοεργαστηριακές και διεργαστηριακές δοκιμές). 

•Χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες μεθόδους δοκιμών, οι οποίες 
περιγράφονται σε διεθνή και ελληνικά πρότυπα και στην 
ελληνική νομοθεσία. 

•Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό τον οποίο ελέγχει, συντηρεί και 
διακριβώνει. 

•Εκπαιδεύει το προσωπικό του, σε νέες μεθόδους και τεχνικές 
ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση. 



Διαδικασίες Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

2. ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (προαιρετική) 

3. ΚΥΡΙΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ 

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Αίτηση: 600 ευρώ  

Προαξιολόγηση: 880 ευρώ  

Κυρίως αξιολόγηση: 1615 ευρώ  

(πλέον ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: 

Αξιολόγηση: 800-1600 ευρώ (για 1-2 κατηγορίες δοκιμών) 

Τέλη διατήρησης: 200-300 ευρώ (για προσωπικό 2-5 άτομα) 



110 στην Ελλάδα (8 υπό διαπίστευση) 

4 στην Αλβανία (3 υπό διαπίστευση) 

1 στο Καζακστάν 

5 Διοργανωτές Διεργαστηριακών για κλινικές 

δοκιμές  (Εξωτερικός Έλεγχος ποιότητας ISO/IEC 

17043)  

Διαπιστευμένα Κλινικά Εργαστήρια 



Το Ε.ΣΥ.Δ. διατηρεί λίστα των διαπιστευμένων 

εργαστηρίων και μηχανή αναζήτησης 

διαπιστευμένων δοκιμών, τα οποία και είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ. 

www.esyd.gr στον πίνακα διαπιστεύσεων 

www.esyd.gr/pinakes.php και ανανεώνονται 

συνεχώς με νέα διαπιστευμένα εργαστήρια και νέες 

διαπιστευμένες δοκιμές. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΣΥΔ 



Οφέλη για τον ασθενή 

• Η διασφάλιση αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων των διαπιστευμένων υπηρεσιών (υποδομές, 

προσωπικό, εξοπλισμό, διαδικασίες εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, πόρους, ασφάλεια κ.α.) 

• Η αποδοχή των Διαπιστευμένων υπηρεσιών στην Ευρώπη 

και παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη επανελέγχου (π.χ. 

ευνοούνται οι συνεργασίες εργαστηρίων σε διεθνές επίπεδο, 

κυκλοφορία ασθενών, ιατρικός τουρισμός κ.α.) 

• Η αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών μέσω 

της υποχρέωσης των εργαστηρίων συνεχούς προσαρμογής 

τους σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης (ετήσιες επιτηρήσεις 

από το Ε.ΣΥ.Δ.), Εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας 



Οφέλη για το εργαστήριο 

• Η εξασφάλιση συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ομοειδών 

μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών 

• Η απόκτηση εμπιστοσύνης εκ μέρους του πολίτη στα 

αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών  

• Η ενίσχυση του κύρους του εργαστηρίου και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς του στο χώρο των υπηρεσιών της υγείας 

• Η εξασφάλιση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με 

υποχρεωτική εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και 

απαιτήσεων, που βοηθούν στη σωστή οργάνωση και 

λειτουργία του (π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, αναβάθμιση 

υπηρεσιών, καθορισμό πολιτικής ποιότητας και στόχων ) 



Οφέλη για το κοινωνικό σύνολο 

• Η αναβάθμιση του συστήματος Υγείας  

(προτυποποιημένη και ελεγχόμενη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων, 

υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη) 

• Η διασφάλιση των ασφαλιστικών ταμείων  

(ελαχιστοποιούνται τα λάθη/αποκλίσεις → ελαχιστοποιούνται οι 

επανέλεγχοι → ελαχιστοποιούνται οι αποζημιώσεις)  

• Η προστασία του περιβάλλοντος  

(ελεγχόμενη διαχείριση αποβλήτων, μεταφορά και χειρισμός των 

δειγμάτων) 

 



   Δοκιμές Μοριακής διαγνωστικής στην ογκολογία  

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

• Ανίχνευση σωματικών ή μιτοχονδριακών μεταλλάξεων 

(μεταλλάξεις σε γονίδια, όπως το K-RAS, το EGFR, το B-RAF, το 

P53  κ.ά.) 

 

• Ποσοτικοποίηση γονιδίων (gene dosage) ή χρωμοσωμάτων 

(ανευπλοειδίες) ή μεταγράφων στην ανίχνευση 

κακοηθειών/ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (Minimal Residual 

Disease), μεθυλίωση   



   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Το πρότυπο ISO 15189 περιλαμβάνει «τεχνικές απαιτήσεις» 

που αφορούν : 

 

•Την Υποδομή του εργαστηρίου 

•Την Επιλογή των κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων  

•Την Επικύρωση/επαλήθευση μεθόδων  

•Τον Εσωτερικό έλεγχο ποιότητας  

•Τον Εξωτερικό έλεγχο ποιότητας 



   Υποδομή εργαστηρίου (1/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Είναι ο πυλώνας της ποιότητας που δεν υπόκειται σε 

απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια αναφορικά με το προσωπικό, 

τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.  

 

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια του 

προσωπικού από δυνητικά επικίνδυνα αντιδραστήρια -που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη Μοριακή Βιολογία (π.χ. 

EtBr)- και τα οποία πρέπει να απενεργοποιούνται πριν την 

απόρριψή τους στα οικιακά λήμματα.  



   Υποδομή εργαστηρίου (2/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Σχετικά με τον διαχωρισμό των χώρων προτείνεται η 

διαίρεση σε τέσσερεις περιοχές : 

•είτε με διαφορετικά δωμάτια με κατάλληλη διάταξη και 

ελεγχόμενη πίεση του αέρα  

•είτε με θαλάμους νηματικής ροής ή απαγωγούς (cabinets, 

hoods)  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για 

τον διαχωρισμό των pre-PCR διαδικασιών από τις post-PCR 

διαδικασίες και επίσης πρέπει ο κάθε χώρος να έχει τον δικό 

του εξοπλισμό (π.χ. πιπέττες, vortex) ώστε να μη γίνονται 

μετακινήσεις μικροεξοπλισμού.  



   Υποδομή εργαστηρίου (3/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Ο κρίσιμος εξοπλισμός για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου 

Μοριακής Διαγνωστικής πρέπει να διακριβώνεται για την ορθή 

λειτουργία του και μπορεί να περιλαμβάνει: 

•PCR μηχανήματα  

•microarrays 

•φασματοφωτόμετρα για τη μέτρηση συγκέντρωσης του γενετικού 

υλικού  

•υδατόλουτρα ή thermo blocks ή επωαστικούς κλιβάνους 

•πιπέττες  

 

Ψυγεία, καταψύκτες, φυγόκεντροι, vortex, ζυγοί και πεχαμετρικές 

συσκευές πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται σε τακτική 

βάση. 



   Επιλογή μεθόδων (1/4) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Η επιλογή της μεθόδου από ένα εργαστήριο Μοριακής 

Διαγνωστικής γίνεται με βάση: 

1) τα πρακτικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής της (application 

characteristics):  

•είδος και ποσότητα δείγματος  

•ταχύτητα προσδιορισμού και χρόνος απόκρισης του εργαστηρίου, 

είδος δοκιμασίας (π.χ. screening test)  

•απαιτούμενοι χειρισμοί του δείγματος  

•απαιτούμενες γνώσεις από το προσωπικό  

•κόστος  

•συχνότητα βαθμονόμησης εξοπλισμού και μεθόδου  

•διαθεσιμότητα υλικών ελέγχου ποιότητας (QC controls) 

•δυνατότητα αποθήκευσης του δείγματος κλπ 

 



   Επιλογή μεθόδων (2/4) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

2) τα αναλυτικά χαρακτηριστικά (analytical characteristics) που 

περιλαμβάνουν: 

i) μεθοδολογικά χαρακτηριστικά (methodology 

characteristics) όπως: αναλυτική ευαισθησία και αναλυτική 

ειδικότητα (analytical sensitivity and specificity) 

ii) χαρακτηριστικά επίδοσης (performance characteristics) της 

μεθόδου όπως: πιστότητα (precision), ορθότητα (trueness, bias), 

ακρίβεια (accuracy), όριο ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (limit 

of detection and quantitation), γραμμικότητα (linearity) και 

αναλυτικό εύρος μέτρησης (range), ανάκτηση (recovery), 

παρεμβολή (interference), υπολογισμός αβεβαιότητας 

(uncertainty), ανθεκτικότητα (robustness) και αντοχή (ruggedness) 

της μεθόδου, όρια αναφοράς του πληθυσμού (reference values)  



   Επιλογή μεθόδων (3/4) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

3) τα κλινικά χαρακτηριστικά: η μοριακή μέθοδος προς 

διαπίστευση πρέπει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως 

προς την κλινική αξιολόγηση (clinical validation) σε σχέση με το 

νόσημα (διαγνωστική κλινική ευαισθησία και ειδικότητα, αρνητική 

και θετική προβλεπτική αξία).  

 

Επίσης να έχει κλινική αξία (clinical utility) δηλαδή να είναι 

χρήσιμη στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς και όχι να έχει 

απλά ερευνητική χρήση  



   Επιλογή μεθόδων (4/4) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Ειδικά για τις PCR μεθοδολογίες πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά 

οδηγίες καλής εργαστηριακής πρακτικής σχετικά με:  

α) την αποφυγή επιμολύνσεων με αποστείρωση διαλυμάτων, συχνή 

χρήση και αλλαγή γαντιών, χρήση ειδικών πιπεττών ή ρυγχών με φίλτρο, 

UV ακτινοβόληση χώρων κλπ) και  

•β) τον έλεγχο ψευδώς αρνητικών ή θετικών αποτελεσμάτων μέσω 

ελέγχου ειδικότητας PCR προϊόντος 

•χρήσης αρνητικού-θετικού μάρτυρα [control] και τυφλού [blank] σε κάθε 

PCR αντίδραση  

•ελέγχου των κρίσιμων αντιδραστηρίων primers/probes και 

βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης 

•αντιδράσεων εις διπλούν  

•ελέγχου ποιότητας και ποσότητας DNA/RNA  

•ελέγχου για αναστολείς της αντίδρασης PCR  



   Επικύρωση/επαλήθευση μεθόδων (1/2) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

 

Το εργαστήριο καλείται να επαληθεύσει (verification) τις μεθόδους που 

επιλέγει όταν αυτές είναι:  

•πρότυπες μέθοδοι αναφοράς ή  

•αποδεκτές προτυποποιημένες (π.χ. εγκεκριμένες από το FDA με IVD/CE 

αντιδραστήρια ή κιτς),  

 

δηλαδή καλείται να αποδείξει ότι στις δικές του εργαστηριακές συνθήκες, 

με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό, μπορεί να επιτύχει τα ίδια ή 

καλύτερα αποτελέσματα στα χαρακτηριστικά επίδοσης από αυτά που 

αναφέρει ο κατασκευαστής 



   Επικύρωση/επαλήθευση μεθόδων (2/2) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

Εάν επιλέξει να εφαρμόσει εσωτερικά αναπτυγμένη μέθοδο (in-house 

method) ή τροποποιημένη πρότυπη μέθοδο (modified method) πρέπει να 

διεξάγει πειράματα βελτιστοποίησης (optimization) και τα καταγράψει 

κατάλληλα (documentation) και στη συνέχεια:  

1) να επικυρώσει (analytical validation) τη μέθοδο, διαδικασία που 

απαιτεί και την τεκμηρίωση των μεθοδολογικών χαρακτηριστικών πέραν 

των χαρακτηριστικών επίδοσης,  

2) να αποδείξει ότι η μέθοδος δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως 

προς την κλινική αξιολόγηση και αξία και συνεπώς κατάλληλη για τη 

χρήση της (clinical validation), 

3) να τη συγκρίνει με μια πρότυπη μέθοδο αναφοράς, εφόσον είναι 

διαθέσιμη (reference method) και 

4) εάν παρέχει όρια αναφοράς στην έκθεση αποτελεσμάτων, τότε να 

πραγματοποιήσει μελέτη σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, ισορροπημένο 

όσον αναφορά την ηλικία και το φύλο.  

 



   Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας (1/1) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

 

Σημαντικό τμήμα του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας είναι η χρήση των 

υλικών ελέγχου (QC controls), τα οποία είναι συνήθως δείγματα με 

γνωστές τιμές και τυπικές αποκλίσεις για τις προσδιοριζόμενες 

παραμέτρους ώστε: 

•να περιλαμβάνονται στην κατεργασία των δειγμάτων σε κάθε αναλυτική 

σειρά (analytical run) και  

•να ελέγχεται αποτελεσματικά η μεθοδολογία και η ανάλυση των 

δεδομένων (process and data acquisition QC controls).  

 

Υλικά ελέγχου διατίθενται πλέον από αρκετούς οργανισμούς ή εταιρείες 

όπως τις JRC-IRMM, WHO, CDC, ATCC/Coriell, NIBSC, NGRL, LGC,  

Acrometrix, Advanced Biotechnologies, MMQCI κλπ. 

 



   Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (1/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

 

Η ετήσια συμμετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακά σχήματα 

(EQA, external quality assessment ή PT, proficiency testing) είναι 

υποχρεωτική για τη διαπίστευση. Η συμμετοχή των εργαστηρίων 

σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητας έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην 

βελτίωση της ακρίβειας των μεθόδων διαχρονικά. 

 

Διεργαστηριακά προσφέρονται από οργανισμούς όπως UK-

NEQAS, EMQN, CAP, QCMD, UNIQ, INSTAND κλπ. οι περισσότεροι 

από τους οποίους έχουν προχωρήσει και σε διαπίστευση των 

διεργαστηριακών σχημάτων που προσφέρουν κατά το πρότυπο 

ISO 17043. 

 



   Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (2/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

 

Όπου δεν υπάρχει τεκμηριωμένα διεργαστηριακό σχήμα για 

μια παράμετρο, τότε ένας μικρός αριθμός εργαστηρίων που 

ασχολούνται με το συγκεκριμένο προσδιορισμό μπορούν να 

οργανώσουν δικό τους διεργαστηριακό σχήμα σύγκρισης με 

ανταλλαγή ικανοποιητικού αριθμού δειγμάτων σε ετήσια 

βάση για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των 

αποτελεσμάτων τους.  



   Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (3/3) 

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  

Τ υ π ο π ο ί η σ η  

 

 

 

Η επιτυχία στα διεργαστηριακά σχήματα αποτελεί 

σημαντικότατο δείκτη ποιότητας (quality indicator) για το 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου.  

Τυχόν αστοχίες καταγράφονται και αποτελούν απαρχή για 

διερεύνηση του προβλήματος και διορθωτική ή προληπτική 

ενέργεια (corrective/preventative action).  

Επίσης η επίδοση στα διεργαστηριακά σχήματα αποτελούν 

ασφαλώς θέμα προς συζήτηση κατά την ετήσια ανασκόπηση 

από τη διοίκηση του εργαστηρίου (management review). 

 



ΕΣΥΔ 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


