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Ποιότητα

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Τ υ π ο π ο ί η σ η 

• Η ποιότητα μπορεί να ορισθεί με βάση ένα πλήθος 

κριτηρίων, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 

τόσο αντικειμενικές αποδείξεις ποιότητας, όσο και 

υποκειμενικές προτιμήσεις ή επιθυμίες.

• Η ποιότητα είναι δυνατόν να  αναφέρεται σε ένα 

προϊόν ή σε μία προσφερόμενη υπηρεσία.

• Με τον όρο ποιότητα εννοούμε το μέτρο με το οποίο 

εκπληρώνεται μία απαίτηση.



Η Πυραμίδα της Ποιότητας

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Π ι σ τ ο π ο ί η σ η/Ε λ ε γ χ ο ς

Τ υ π ο π ο ί η σ η 



Η Πυραμίδα της Ποιότητας

• Με την τυποποίηση επιτυγχάνεται η καθιέρωση αντικειμενικά 

σωστών και αποδεκτών μεθόδων δοκιμών και ελέγχων που 

περιγράφονται σε πρότυπα,  προδιαγραφές και κανονισμούς

• Με την πιστοποίηση/έλεγχο βεβαιώνεται ο βαθμός 

συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της τυποποίησης 

σχετιζόμενες με προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα, 

μέσω ενός φορέα πιστοποίησης.

• Με τη διαπίστευση εξετάζεται και τελικά βεβαιώνεται ότι το 

εργαστήριο ή ο φορέας πιστοποίησης λειτουργεί σωστά και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις, αφενός μεν της τυποποίησης, αλλά 

και ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων, ώστε οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους να είναι αξιόπιστες και αντικειμενικά σωστές.



Διαπίστευση



ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων στην Ελλάδα

N.4025/02.11.2011 για ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. άρθρο 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». 



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 17025:2017 

πρότυπο διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών και 

διακριβώσεων

•ISO 15189:2012 – 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.



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

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)



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



120 στην Ελλάδα 

10 στην Αλβανία

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



Πιστοποίηση



Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Τ υ π ο π ο ί η σ η 

• Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη 

Διαχείριση  του Συστήματος Ποιότητας ενός οργανισμού.

• Αποτελεί ένα επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο διέπει τις 

διαδικασίες με τις οποίες παράγονται τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός.

• Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των 

επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του 

πελάτη.

• Αφορά οργανισμούς κάθε τύπου, ανεξάρτητα από το 

είδος του παραγομένου προϊόντος ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.



Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Τ υ π ο π ο ί η σ η 

• Έχουν αναγνωρισθεί οι διεργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία, 

αλλά και τελικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

• Έχει τεκμηριωθεί η πολιτική για την Ποιότητα καθώς και οι σχετικοί 

αντικειμενικοί σκοποί.

• Είναι καταγεγραμμένος ο τρόπος οργάνωσης, οι υπευθυνότητες και 

αρμοδιότητες του προσωπικού, ο τρόπος διεκπεραίωσης των 

εργασιών που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται.

• Τηρούνται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργασίες γίνονται όπως 

έχουν προδιαγραφεί.

• Παρακολουθείται η τήρηση των παραπάνω σημείων και

διορθώνονται ότι προβλήματα προκύπτουν. Εφαρμόζεται μια σειρά 

από ειδικά μέτρα (Εκπαίδευση προσωπικού, Αξιολόγηση 

Προμηθευτών, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κτλ.) 



Κόστος εφαρμογής ΣΔΠ

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Τ υ π ο π ο ί η σ η 

Εξαρτάται από:

• Προϋπάρχουσα εμπειρία

• Μέγεθος του Εργαστηρίου

Πιθανά κόστη:

• Κόστος επένδυσης και υποδομών

• Κόστος εξωτερικών συμβούλων

• Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού

• Μεγαλύτερο φορτίο εργασίας.



Πιστοποίηση κατά EN 15224:2012. 

Υπηρεσίες φροντίδας υγείας

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Τ υ π ο π ο ί η σ η 

• Στοχευμένο στην φροντίδα υγείας.

• Έχει εφαρμογή στη 1-, 2- και 3-βάθμια φροντίδα υγείας, 

τα διαγνωστικά κέντρα, τα φυσικοθεραπευτήρια και 

κέντρα φυσικής αποκατάστασης, τις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και τις Μονάδες κοινωνικής φροντίδας κ.α.

• Εστιάζεται στην ασφάλεια του ασθενή και στη διαχείριση 

των κλινικών κινδύνων.



European Commission Initiative on Breast Cancer

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του 

Μαστού (ECIBC) στοχεύει στη βελτίωση και την εναρμόνιση της 

φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη. Οι τέσσερις 

συγκεκριμένοι στόχοι υπό ανάπτυξη του προγράμματος είναι:

1. ένα εθελοντικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για 

Υπηρεσίες Καρκίνου του Μαστού (το ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας)

2. ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τον προσυμπτωματικό

έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (οι ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες γραμμές για τον καρκίνο του μαστού).

3. μία πλατφόρμα κατευθυντήριων γραμμών που να καλύπτει όλες τις 

διαδικασίες φροντίδας, από τον προσυμπτωματικό έλεγχο έως τη 

φροντίδα στο τέλος της ζωής.

4. ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης στην ψηφιακή μαστογραφία για 

προσυμπτωματικό έλεγχο.



European Commission Initiative on Breast Cancer-

Quality Assurance Scheme Development Group

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν δύο ομάδες εργασίας που αποτελούνται 

από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και πολίτες/ασθενείς: 

• Την Ομάδα Εργασίας Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Γραμμών (GDG) 

για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και

• Την Ομάδα Εργασίας Ανάπτυξης Σχήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(QASDG) για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας (European QA) για τις Υπηρεσίες για τον 

Καρκίνο του Μαστού. 

Επιπλέον, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι ορισμένοι υπεύθυνοι 

επαφών ανά κράτος, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό που αναπτύσσεται 

είναι εφικτό και εφαρμόσιμο για τις αντίστοιχες υπηρεσίες για τον 

καρκίνο του μαστού στην κάθε χώρα.



BC Quality Assurance Scheme

Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η

Το σχήμα που αναπτύσσεται θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες 

περίθαλψης για τον καρκίνο του μαστού (προσυμπτωματικός έλεγχος, 

διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και υποστηρικτική φροντίδα, 

φροντίδα παρακολούθησης και επιβίωσης και παρηγορητική φροντίδα) 

και θα υποστηρίζεται από το νομικό πλαίσιο διαπίστευσης 

(διαπίστευση κατά ISO/IEC 17065) και τις ισχύουσες κατευθυντήριες 

οδηγίες.



Οφέλη

Διασφάλιση αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων των 

διαπιστευμένων υπηρεσιών.

Διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ελαχιστοποίηση πιθανότητας εμφάνισης δυσμενών περιστατικών.

Βελτίωση παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Βελτίωση συνθηκών εργασίας.

Αποδοχή των Διαπιστευμένων υπηρεσιών στην Ευρώπη και παγκοσμίως, 

χωρίς την ανάγκη επανελέγχου.

Αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών μέσω της υποχρέωσης 

των εργαστηρίων συνεχούς προσαρμογής τους σε διεθνή πρότυπα 

διαπίστευσης, Εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας.



ΕΣΥΔ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


