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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην Ιατρική, καθώς η 

πληροφορική και η βιοτεχνολογία ενσωματώθηκαν στην εργαστηριακή πρακτική οδηγώντας 

στην ανάπτυξη των εφαρμοζόμενων  τεχνικών  καθώς και στην εισαγωγή νέων τεχνικών και 

εξετάσεων καθώς και εργαστηριακών οργάνων που υποστηρίζουν αυτές. Ο ρόλος του 

κλινικού εργαστηρίου στην καθημερινή ιατρική πράξη καθίσταται καθημερινά, ολοένα και 

πιο σημαντικός προκειμένου για την πρόγνωση, τη διάγνωση καθώς και την παρακολούθηση 

της πορείας των ασθενών αλλά και της θεραπευτικής αγωγής αυτών. Γίνεται λοιπόν εύκολα 

σαφές οτι η απαίτηση για ακριβή εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αναγκαία μια και κάθε 

εργαστηριακός προσδιορισμός εμπεριέχει τον κίνδυνο ενός τυχαίου ή συστηματικού 

σφάλματος. Στις ενέργειες που μπορεί να κάνει ένα εργαστήριο προς την κατεύθυνση αυτή 

εντάσσεται και η πιστοποίηση ή ακόμα καλύτερα διαπίστευση προς κάποιο αναγνωρισμένο 

πρότυπο ποιότητας. 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια για τον έλεγχο  της προτίμησης ενός 

δείγματος  μικροβιολογικων – βιοπαθολογικών κλινικών εργαστηρίων που εδράζονται στη 

βόρειο ελλάδα όσον αφορά την εφαρμογή ενός προτύπου ποιότητας δεδομένου ότι και με 

τον πρόσφατο νόμο (4025/2011 άρθρο 34 – ΦΕΚ 228Α'/2-11-11) καθίσταται νομική 

απαίτηση η πιστοποίηση με ενα αναγνωρισμένο πρότυπο  απο τα αναλυτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια.Η νομική αυτή απαίτηση συνάντησε πλήθος αντιδράσεων στον ιατρικό κόσμο. 

Με την βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων εγινε προσπάθεια να καταγραφεί η επιλογή των 

εργαστηρίων στην υιοθέτηση κάποιου αναγνωρισμένου προτύπου πριν αλλα και μετά την 

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή αυτή καθώς και 

τα αντιληπτά ωφέλη ή και προβλήματα που προέκυψαν στο εργαστήριο απο την εφαρμογή 

του συγκεκριμένου προτύπου. Συγκεκριμένα εξετάζεται η επιλογή και τα κριτήρια 

αυτής,ενός εκ των προτύπων ISO 9001, ISO 17025 και ISO 15189. 
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ABSTRACT 

 

During the last decades, several technological breakthroughs have taken place in the field of 

medicine, mainly due to the fact that scientific fields like computers and biotechnology have 

become incorporated to what we address as routine clinical laboratory practice, leading to 

the modernization of the current techniques and practices as well as introducing new ones. 

Therefore one can become aware of the constantly emerging role of the clinical laboratory 

as one of the most important coefficient factors contributing to the overall good medical 

practice. The good laboratory practice is essential for the prognosis, diagnosis, long term 

follow up and finally therapy of patients. It is easily understood why there is a  need for 

accurate laboratory results, especially if we take into mind the fact that  for every laboratory 

test there is a significant risk of  both random and standard error. Amongst the main actions 

that a clinical laboratory can undertake to reduce these possibilities is the certification or 

accreditation by worldwide recognized standard. 

 

In the present paper we are attempting to check and evaluate the preference of a number of 

clinical laboratories in the central Macedonia area of northern Greece, regarding the standard 

that these laboratories choose to conform with. This is  a particularly interesting concerning 

the fact that due to a new legislation that came into effect in 2011 all clinical laboratories in 

Greece must exhibit conformity with a worldwide recognized standard. So with the use of 

specific questionnaires this preference of the laboratories in question is being document 

among with the criteria that lead the decision for every one laboratory regarding the 

advantages and disadvantages of the standards that these laboratories could choose from, 

namely the ISO 9001, the ISO 17025 and the ISO 15189 series. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τον ρόλο του κλινικού εργαστηρίου στην καθημερινή ιατρική πράξη να καθίσταται 

ολοένα και πιο σημαντικός, ο κλινικός ιατρός χρησιμοποιεί τις εργαστηριακές εξετάσεις ως 

ένα πολύτιμο εργαλείο που του επιτρέπει να παίρνει τις κατα το δυνατό ορθότερες αποφάσεις 

σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας μια και στην εφαρμογή της ιατρικής πράξης αυτό είναι 

αδύνατο να εξαλειφθεί, μπορεί μονάχα να περιοριστεί, τόσο χάρη στην ειδική εμπειρία και 

ικανότητα του θεράποντος ιατρού, όσο και στην ορθή χρήση των διαθέσιμων σε αυτόν 

εργαλείων που υποστηρίζουν την κρίση του. Στην ανάγκη για ακριβή εργαστηριακά 

αποτελέσματα το εργαστήριο μπορεί να απαντήσει με την εφαρμογή ενός ή παραπάνω 

αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή της παρούσας 

διατριβής γίνεται μία πρώτη σύντομη παρουσίαση των κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων 

καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει την ιδρυση και λειτουργιας τους. Δίνεται ο 

ορισμός των κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και  

διαχωρίζεται ο ρόλος των βιοπαθολογικών εργαστηρίων, ανάμεσα σε αυτά που είναι....... και 

τα εργαστήρια που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διατριβής. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γινεται μια εννοιoλογικη προσεγγιση της ποιοτητας και της 

ιδιαιτερης σημασιας που εχει στο χωρο της υγειας. Γινεται αναφορά στις προσπαθειες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας να καθορισει ενα συγκεκριμενο επίπεδο ευρωπαικης τυποποίησης  

στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, σε παραλληλισμό με την τυποποίηση που επιδιώκει η 

κοινότητα σε όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της εσωτερικής της αγοράς. Γίνεται 

αναφορά στην Ευρωπαική Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) η οποία μέσα απο την έκδοση 

κοινά αποδεκτών προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σχετικές με την υγεία εντός 

της Ευρωπαικής Ένωσης, καταφέρνει να δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο που θα οδηγήσει 

στην τυποποίηση των υπηρεσιών υγείας με την καθιέρωση υψηλών ποιοτικών προτύπων 

απόδοσης, κοινών για τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. 

 

 

 



2 

   

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εννοια της διασφαλισης της ποιοτητας στο κλινικό 

εργαστήριο, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τις δράσεις που 

εφαρμόζονται και στόχο έχουν την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης σε όλο τον κύκλο 

που περιλαμβάνει την προ-αναλυτική, την αναλυτική και την μετα-αναλυτική φάση της 

εργαστηριακής πράξης, απο την παραγγελία της εξέτασης και τη λήψη του δείγματος απο 

τον ασθενή, μέχρι την ανάλυση και την τελική διανομή των αποτελεσμάτων. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κύρια εργαλεία και οι μέθοδοι που εφαρμόζει το 

κλινικό εργαστήριο προκειμένου για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. 

Διακρίνουμε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, με τον εσωτερικό έλεγχο 

ποιότητας να γίνεται απο τους εργαζομένους του εργαστηρίου με το σκοπό τη συνεχή 

παρακολούθηση των μετρήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί το αξιόπιστο των αποτελεσμάτων 

και τον εξωτερικό έλεγχο που γίνεται για να βρεθούν τα σφάλματα που μόνο ένας εξωτερικός 

παρατηρητής μπορεί να αντιληφθεί και συνήθως λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή του 

εργαστηρίου σε διεργαστηριακά σχήματα. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της διαπίστευση και της πιστοποίησης  των 

κλινικών εργαστηρίων και γίνεται  αναφορά στα αντιστοιχα πρότυπα τα οποία 

χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό τα κλινικά εργαστήρια. Παρουσιάζονται τα προτυπα ISO 

9001, ISO 17025, EN 45000 και ISO 15189, με το τελευταιο να παρουσιάζεται εκτενέστερα 

μιας και είναι το πρότυπο που δημιουργήθηκε ακριβώς για τα κλινικά εργαστήρια και θα 

μπορούσε κάποιος να πει οτι αποτελει μια συνθεση των διοικητικών απαιτήσεων του ISO 

9001 με των τεχνικών απαιτήσεων του ISO 17025, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον του 

κλινικού εργαστηρίου. Τέλος, γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει την 

διαπίστευση στην Ελλάδα, γίνεται παρουσίαση ολοκληρωμένου του εθνικού συστήματος 

ποιότητας και παρουσιάζεται η  ελληνική νομοθεσία για την ποιότητα και ασφάλεια 

υπηρεσιών υγείας και οι νομοθετικές απαιτήσεις απο το κλινικό εργαστήριο σε ζητήματα 

ποιότητας. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι παρουσιάσει τα κύρια σημεία των προτύπων 

αυτών και να εξετάσει με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τα ωφέλη απο την εφαρμογή των 

προτυπων αυτών στα κλινικά εργαστήρια, αλλά και την ικανοποίηση των νομοθετικών 

απαιτήσεων απο την πιθανή εφαρμογή τους. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σημεία 

επικάλυψης μεταξύ των προτύπων και προετοιμάζεται το έδαφος για το ειδικό μέρος της 
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διατριβής αυτής που είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω προτύπων σε δείγμα 

εργαστηρίων της ελληνικής επικράτειας. 

 

Το έβδομο κεφάλαιο της διατριβής, που αποτελεί και το ειδικό μέρος αυτής, αφορά τον 

έλεγχο της προτίμησης ενός δείγματος  μικροβιολογικων – βιοπαθολογικών κλινικών 

εργαστηρίων που εδράζονται στη Βόρειο Ελλάδα όσον αφορά την εφαρμογή ενός προτύπου 

ποιότητας δεδομένου ότι και με τον πρόσφατο νόμο (4025/2011 άρθρο 34 – ΦΕΚ 228Α'/2-

11-11) καθίσταται νομική απαίτηση η πιστοποίηση με ενα αναγνωρισμένο πρότυπο απο τα 

αναλυτικά διαγνωστικά εργαστήρια. Με την βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων εγινε 

προσπάθεια να καταγραφεί η επιλογή των εργαστηρίων στην υιοθέτηση κάποιου 

αναγνωρισμένου προτύπου πριν, αλλά και μετά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τα 

κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή αυτή καθώς και τα αντιληπτά ωφέλη ή και προβλήματα 

που προέκυψαν στο εργαστήριο απο την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου. Στόχος 

της ερευνητικής προσπάθειας που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή είναι πέρα απο την 

αποτύπωση της κατάστασης στην ελληνική αγορά, όσον αφορά τα πρότυπα πιστοποίησης 

που υιοθετούν τα βιοπαθολογικά εργαστήρια, η απάντηση στο ερώτημα των κριτηρίων της 

επιλογής του εκάστοτε προτύπου απο ενα διακριτό εργαστήριο. Κυρίως μας ενδιαφέρει η 

στάθμιση των κριτηρίων που κάνει το εκάστοτε εργαστήριο στην υιοθέτηση ενος προτύπου 

πιστοποίσησης ή διαπίστευσης σε σχέση με τα ωφέλη που προσδοκά απο την εφαρμογή του 

και το κόστος αυτού. 

 

Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής προσπάθειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τα εργαστήρια που πραγματοποιούν χημικές και μικροσκοπικές αναλύσεις στο αίμα και σε 

άλλα σωματικά υγρά και ιστούς ονομάζονται κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών 

υλικών. Αυτά τα εργαστήρια παίζουν ένα πολυ σημαντικό ρόλο στην φροντίδα του ασθενή 

και απαντώνται τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο περιβάλλον. Ένα διαγνωστικό 

εργαστήριο μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα,είτε να ενσωματώνεται σε ένα μεγαλύτερο 

κέντρο ή μια δομή, να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και να απασχολεί 

εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας. 

 

Σήμερα, τα διαγνωστικά εργαστήρια αντιμετωπίζουν ενα μεγάλο αριθμό προκλήσεων. Τα 

συνεχώς αυξανόμενα κόστη λειτουργίας, η ανάγκη για τη διατήρηση προσωπικού υψηλού 

επιπέδου, η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και η συμφωνία με τις 

κυβερνητικές ρυθμίσεις και κανονισμούς, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον για τα εργαστήρια αυτά. Οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

επιτυχία και σε καμία περίπτωση, χωρίς να θυσιαστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους 

ασθενείς (Barbara H. Estridge et al, 2008). 

 

1.2 Τμήματα Κλινικών Εργαστηρίων 

 

Τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά και αυτά των δημόσιων νοσοκομείων και τα 

περισσότερα εργαστήρια αναφοράς, λόγω του μεγάλου αριθμού των δειγμάτων που 

διαχειρίζονται, συνήθως, τμηματοποιούν τις εργασίες του εργαστηρίου ανάλογα με το είδος 

αυτών και τις διαφορετικές μεθόδους και/ή αναλυτές που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση τους. Πολλές φορές οι διαφορετικοί χώροι ορίζουν και τα διακριτά αυτά 

τμήματα. 
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Κύρια εργαστηριακά τμήματα: 

 

Επεξεργασία δειγμάτων: Είναι η περιοχή του εργαστηρίου όπου όλα τα εισερχόμενα 

δείγματα διαλέγονται και ταξινομούνται στα υπολογιστικά συστήματα του εργαστηρίου. 

Ακόμη, εκεί προετοιμάζονται πριν τη μεταφορά τους στο τμήμα που θα πραγματοποιήσει 

την εξέταση. 

 

 Αιματολογικό: Εδώ γίνονται εξετάσεις ολικού αίματος που αφορούν τα κύτταρα του 

αίματος. Επίσης, εδώ γίνονται εξετάσεις που σχετίζονται με την πήξη του αίματος. 

 Κλινικής χημείας : Εδώ γίνονται εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλάσμα ή 

τον ορό και ελέγχονται τα διάφορα συστατικά που βρίσκονται διαλυμένα στην 

κυκλοφορία του αίματος. 

 Ανοσολογικό : Εδώ γίνονται εξετάσεις που αφορούν πρωτίστως στην παρουσία 

αντιγόνων ή αντισωμάτων στα κύτταρα του αίματος. Ακόμα γίνεται η έρευση της 

ομάδας αίματος. 

 Ουρανάλυση : Εδω αξιολογείται η μακροσκοπική εμφάνιση των ούρων, ενώ γίνεται 

και χημική ανάλυση και μικροσκόπηση. 

 Παρασιτολογικό/μικροβιολογικό : Εδώ γίνεται ταυτοποίηση παθογόνων 

μικροοργανισμών και αντιβιογράμματα. 

 Κυτταρολογικό : Εδώ γίνεται ελεγχος δειγμάτων για μη φυσιολογικά 

κύτταρα,μελέτη χρωμοσωμάτων και επιχρισμάτων 

 Πήξη : Εδώ γίνεται μελέτη δειγμάτων για την παρουσία παραγόντων πηξης. 

 Ιστολογικο/Παθολογοανατομικό : Εδώ γίνεται ελεγχος ιστικών δειγμάτων για 

ανώμαλη λειτουργία και μορφή (Lieseke et al, 2012). 
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1.3 Νομική Υπόσταση Κλινικών Εργαστηρίων 

 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ως Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια 

(ΙΔΕ)  ορίζονται  :  

 Τα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα  που  λειτουργούν σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ 

84/2001.  

 Τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 35/2000 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 198/2007 (διαγνωστικά εργαστήρια  

ιδιωτικών  κλινικών) και εκτός των άλλων, παρέχουν και υπηρεσίες διαγνωστικών 

εξετάσεων ιατρικών πράξεων σε εξωτερικούς  ασθενείς. 

 Τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2072 

1992 και του ΠΔ 395/1993 (διαγνωστικά  εργαστήρια  Κ.Α.Α.  Κλειστής  Νοσηλείας) 

και εκτός των αλλων, παρέχουν και υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων–

ιατρικών  πράξεων  σε  εξωτερικούς  ασθενείς 

 

Συμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμόν 84 – 2001   ΚΕΦ. 1ο Αρθρο 1  παρ. 3η  ΄΄ως 

ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ορίζονται μόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών 

υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής΄΄. 

Στην παρούσα διατριβή θα μας απασχολήσουν μονάχα τα κλινικα διαγνωστικά εργαστήρια 

βιολογικών υλικών και πιο συγκεκριμένα απο αυτά τα βιοπαθολογικά εργαστήρια. 

΄΄Ως διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών ορίζεται χώρος κατάλληλα 

διαρυθμισμένος και εξοπλισμένος σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παραπάνω 

Π.Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς απο ιατρό με ειδικότητα βιοπαθολογίας ή 

κυτταρολογίας ή παθολογοανατομικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής 

εργαστηριακής ιατρικής με βιολογικά υλικά και σύμφωνα με του κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης΄΄. 

Για την λειτουργία ενός βιοπαθολογικού εργαστηρίου απαιτείται άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με το παρακάτω νομικό καθεστώς: 

Α. Για τα εργαστήρια κρατικών Νοσοκομείων: Νόμος 2889, ΦΕΚ 37/2, Μαρτιος 2001. 

βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. 

Β.Για τα ιδιωτικά εργαστήρια: Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, ΠΔ 84/2000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στις μέρες μας, η τεχνολογία έχει καταφέρει να απλοποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες, 

αλλά και τις αντίστοιχες διαδικασίες διεκπεραίωσης των υπηρεσιών σε βαθμό τέτοιο, ώστε 

η προσοχή μας να στρέφεται πλέον στην ποιότητα από την ποσότητα. Είναι πλέον παραπάνω 

απο εμφανές ότι η ποιότητα είναι αυτή που δίνει υπεραξία και αυξάνει την παραγωγικότητα 

μέσω της εμπιστοσύνης που χτίζεται μεταξύ προιόντος και καταναλωτή και αντίστοιχα 

υπηρεσίας υγείας και ασθενή. 

Ειδικά για το κλινικό εργαστήριο είναι βέβαιο ότι η παραγωγή και η επικοινωνία απο αυτό 

των τόσο σημαντικών εργαστηριακών εξετάσεων για τον ασθενή απαιτεί την ασφαλή και 

σωστή εργαστηριακή διαδικασία και την ικανοποιητική και αποτελεσματική ενημέρωση των 

αποτελεσμάτων αυτών απο τον κλινικό ιατρό στον ασθενή, έτσι ώστε οι πληροφορίες :  

 Να φθάνουν έγκαιρα και ορθά 

 Να είναι αξιόπιστες  

 Να μπορούν να αξιοποιηθούν απο τον ασθενή 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η ιδιαίτερη σημασία της ποιότητας στο χώρο της υγείας 

γενικά, αλλά και στο κλινικό εργαστήριο ειδικότερα. Έτσι λοιπόν, η ποιότητα πρέπει να 

σχεδιαστεί και στόχος του εργαστηρίου να είναι να παράγει το κατα το δυνατότερο 

περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα.  

 

2.2 Η έννοια της ποιότητας 

 

Σύμφωνα με τους Αρβανιτογιάννη και Κούρτη (2002), ο όρος της ποιότητας αποτελεί έναν 

παρεξηγημένο όρο, καθώς οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν αρκετά συχνά για να εκφράσουν 

την υψηλή ποιότητα ή ακόμα και αξιοπιστία, τη στιγμή που η ποιότητα φαίνεται πολύ συχνά 

να συνδέεται με προδιαγραφές που απευθύνονται στους καταναλωτές. Το ISO 8402 ορίζει 

την ποιότητα ως «το σύνολο των γνωρισμάτων και  χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή 
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υπηρεσίας τα οποία έχουν σχέση με την ικανότητα του να ικανοποιεί μία ορισμένη ή 

σιωπηρή ανάγκη». Ακόμα, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί της ποιότητας που συγκλίνουν 

όμως σε μια τέτοια εξήγηση. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συνοπτικά διάφοροι 

ορισμοί της ποιότητας, όπως αυτοί διατυπώθηκαν απο συγγραφείς ειδικούς στη ΔΟΠ . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 : Ορισμοί της ποιότητας απο ειδικούς στη ΔΟΠ 

 

(ISO 9000:2000, παρουσίαση του νέου προτύπου και σύγκριση του με το ISO 9000:1994, Αρβανιτογιάννης και 

Κούρτης ; 2002:σελ 16) 

 

Σύμφωνα με τους Ζαλιμίδη και Δούνια (2006), ο τρόπος που ορίζεται η ποιότητα μέσω των 

οκτώ αυτών διαστάσεων, αλλάζει ανάλογα με τη θέση στην οποία τοποθετείται κάποιος 

μέσα στην αλυσίδα παραγωγής, διάθεσης ή κατανάλωσης ενός προιόντος ή μίας υπηρεσίας. 

Ανάλογα δηλαδή αν είναι ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή ο πελάτης του προιόντος ή της 

υπηρεσίας αυτής. Ευνόητο είναι ότι τη μεγαλύτερη δύναμη στην αλυσίδα αυτή έχει ο 

πελάτης – καταναλωτής του προιόντος ή της υπηρεσίας,  των οποίω οι ανάγκες πρέπει να 

καλύπτονται. 
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2.3 Η διαχείριση της ποιότητας 

 

Ο όρος διαχείριση της ποιότητας έχει συγκεκριμένη εννοιολογική σημασία σε διαφορετικές 

επιχειρηματικές περιοχές. Διασφαλίζει ότι η δομή γύρω απο ένα προιόν είναι σταθερή και 

αποτελείται από τέσσερα κύρια συστατικά μέρη: τον σχεδιασμό ποιότητας, τον έλεγχο 

ποιότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και τέλος τη βελτίωση ποιότητας (Rose K.,2005). 

Η διαχείριση της ποιότητας είναι κυρίως εστιασμένη στο προιόν ή/και την ποιότητα της 

υπηρεσίας γύρω απο το προιόν καθως και στους τρόπους για την επιτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. Ιστορικά η διαχείριση της ποιότητας έχει τις ρίζες της στην περίοδο που ο 

Shewhart και ο Deming στις αρχές του εικοστού αιώνα δημιούργησαν μία μέθοδο ελέγχου 

της ποιότητας στις διαδικασίες παραγωγής. Ο Deming έκανε τότε τη θεώρηση ότι κάθε 

διεργασία που δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των πελατών έπρεπε να αναλυθεί σε 

βάθος και τα υποκείμενα αίτια που προκαλούσαν αυτή την απόκλιση απο το επιθυμητό να 

αναλυθούν, αφού ταυτοποιηθούν. Ο Deming πρότεινε έναν κύκλο (γνωστό ως ΄΄ο τροχός 

του Deming΄΄ συνεχούς ανατροφοδότησης, γνωστό ως PDCA (από τα αρχικά των αγγλικών 

λέξεων για τους όρους του σχεδιασμού, της πραγματοποιησης, του ελέγχου και της δράσης). 

Σύμφωνα με τον Deming μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους των πρώτων υλών 

σε μία παραγωγική διαδικασία, συχνά οδηγεί σε προιόντα που δε συνάδουν με τις 

προδιαγραφές του σχεδιαστή και τις ανάγκες του καταναλωτή. Επομένως ο μοναδικός 

στόχος της διοίκησης προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην 

ποιότητα των τελικών προιόντων, πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση του συστήματος με 

εφαρμογή του ΄΄τροχού του Deming΄΄ (Αρβανιτογιάννης και Κούρτης, 2002). 
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ΕΙΚΟΝΑ 2-1 : Ο τροχός του Deming. 

 

(ISO 9000:2000,παρουσίαση του νέου προτύπου και σύγκριση του με το ISO 9000:1994, Αρβανιτογιάννης και 

Κούρτης ;2002:σελ 16) 

 

Στο βιβλίο του ΄΄ΈΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ΄΄ οριοθετεί 14 σημεία τα οποία μπορεί να 

αποτελέσουν τη βάση για την ολική μεταμόρφωση της Αμερικανικής βιομηχανίας. Παρά το 

γεγονός ότι αυτά τα 14 σημεία είχαν καταστρωθεί με σκοπό την βιομηχανική εφαρμογή τους, 

τα περισσότερα απο αυτά μπορούν πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

διαχείρισης της κλινικής εργαστηριακής πρακτικής. 

Ο Deming δεν χρησιμοποιεί τον όρο ΄΄Διοίκηση Ολικής Ποιότητας΄΄ στο σύγγραμμα του 

αυτό, αλλά εμπεριέχει όλες τις βασικές έννοιες που τελικά όρισαν την έννοια της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Με την εγκατάσταση των Πρακτικων Διοικησης Ολικης Ποιοτητας, 

αργά αλλά σταθερά ο προιοντικός σχεδιασμός επεκτάθηκε να συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες 

των πελατών (Mustafa Serteser et al, 2012). 

 

2.4 Η ποιότητα στο χώρο των υπηρεσιών  υγείας 

 

Πρωτοπόρος στην εφαρμογή των θεωριών γύρω απο την ποιότητα στον νευραλγικό χώρο 

της υγείας υπήρξε ο Avedis Donabedian, ο οποίος ήταν ιατρός και ήταν αυτός που έθεσε τις 

βάσεις για τη μετάβαση και στο χώρο της υγείας από τον έλεγχο μεμονομένων περιπτώσεων 

στην δομημένη στατιστική αξιολόγηση του συνόλου αυτών, μια μετάβαση που έγινε στα 
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τέλη της δεκαετίας του 1970 και ενώ μετρούσε ήδη 40 χρόνια εφαρμογής στη βιομηχανία. 

Ο Donabedian πραγματοποιώντας μια μετανάλυση μελετών 30 ετών κατέγραψε όλες τις 

προσπάθειες που είχαν λάβει χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή και διαμόρφωσε το τρίπτυχο 

διασφάλισης ποιότητας ΄΄sound structures, good processes and suitable outcomes΄΄(σωστές 

δομές, καλές διεργασίες και κατάλληλα αποτελέσματα). Σύμφωνα με τον Donabedian (1966) 

η αξιολογηση της ποιότητας όσον αφορά τα θέματα υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να 

βασίζεται σε μία λειτουργική επεξήγηση του τι σημαίνει ουσιαστικά  ΄΄ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας΄΄. Σε αυτό όμως το τόσο θεμελιώδες επίπεδο είναι που αρχίζουν και δημιουργούνται 

τα περισσότερα προβλήματα, καθώς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας, μιας και η ίδια η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών υγείας είναι μια έννοια 

με αξιομνημόνευτα δύσκολη προσέγγιση, όσον αφορά καποιον ακριβή ορισμό. 

 

Μία τέτοια προσέγγιση έγινε με σχετική επιτυχία από τους Lee και Jones (1933) με τη μορφή 

των οκτώ ΄΄άρθρων πίστης΄΄. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα αυτά σχηματίζεται η εντύπωση  

ότι τα κρίτήρια της ποιότητας δεν είναι τίποτα παραπάνω από αξίες και στόχους που 

εφαρμόζονται στα διάφορα συστατικά μέρη αυτού που ονομάζουμε ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας. Εύλογα λοιπόν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ο ορισμός της ποιότητας μπορεί να 

είναι οτιδήποτε θέλει κάποιος να είναι προσασμοσμένο στον τρόπο και την οπτική που 

αντιμετωπίζει αυτός αυτή την έννοια. Συνήθως όμως ο ορισμός αυτός της ποιότητας 

αντιπροσωπεύει στόχους και αξίες του συστήματος υγείας αλλά και κατ’ επέκταση 

ολόκληρης της κοινωνίας της οποίας αποτελεί τμήμα. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εμπειρικές μελέτες οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

εξερευνούν σε κάπως μεγαλύτερο βάθος τους στόχυς αυτούς και τις αξίες που ορίζουν την 

ποιότητα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. 

 

Για παράδειγμα σε μελέτη που πραγματοποίηθηκε το 1961 βρέθηκαν 24 διαφορετικοί  

διοικητικοί λειτουργοί έξι νοσοκομείων, διαφορετικού μεγέθους, οι οποίοι ερωτήθησαν, στα 

πλαίσια συνέντευξης, για το ποια είναι οι γνώμη τους για το τι σημαίνει ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας για τον ασθενή και πως μπορεί αυτή να μετρηθεί, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα 

ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι για τον ασθενή ένα εξατομικευμένο ζήτημα το οποίο 

όπως η ηθική δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρο ορισμό καθώς και επίσης ότι ΄΄φαίνεται πολύ 
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πιθανό να μην υπάρξει ποτέ ένα και μοναδικό κριτήριο για τον ορισμό και την μέτρηση της 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας΄΄ (Klein et al ,1961). 

 

Τελικά ο Donabedian με δεδομένες τις τρεις διαστάσεις αποτύπωσε τον πρώτο ορισμό της 

ποιότητας της ιατρικής φροντίδας ο οποίος έχει ως εξής : «Αυτό το είδος φροντίδας, το οποίο 

αναμένουμε να μεγιστοποιήσει το καλώς έχειν του ασθενούς, λαμβανωμένων υπόψη των 

ωφελειών, αλλά και των απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία περίθαλψης σε όλα τα 

επιμέρους της σημεία» 

 

Τελικά ο Π.Ο.Υ υιοθετεί τον εξής ορισμό για την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας: «η 

ποιότητα αποτελεί παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, ικανών να 

διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της 

σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η οποία πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, με τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση του ασθενούς απο πλευράς διαδικασιών, αποτελεσμάτων και ανθρώπινης 

επαφής» (Τούντας, 2003). 

 

2.5 Η σημασία της ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο 

 

Τα κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες που 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στο σημερινό 

λαβυρινθώδες σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι η σωστή εξέταση γίνεται απο το σωστό 

άνθρωπο και στο σωστό χρόνο, με την ταυτόχρονη παραγωγή εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας, που θα επιτρέψουν τη λήψη ορθών αποφάσεων απο τους 

επαγγελματίες υγείας με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον ασθενή 

(Fikriye Uras, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Όσον αφορά τα κλινικά εργαστήρια, η εφαρμογή της ΔΟΠ στον εργαστηριακό έλεγχο είναι 

μια διαδικασία πολλών σταδίων που ξεκινά και τελειώνει με τις ανάγκες των ασθενών. 

 

3.1 Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο 

 

Η διασφάλιση της ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο σχετίζεται με τον έλεγχο, την ακρίβεια 

και την αξιοπιστία ολης της διαδικασίας που ακολουθεί το δείγμα, απο τη λήψη του μεχρι 

την τελική διανομή των αποτελεσμάτων (Βογιατζάκης Ε, 2000, Jansen RTP, 1995). 

 

Υπάρχουν δυο τύποι ποιοτικού ελέγχου : 

Α) Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, που πραγματοποιείται απο εναν υπευθυνο του 

εργαστηρίου, με τη χρήση ειδικών υλικών ελέγχου, σε καθημερινή βάση, με σκοπό να 

διασφαλίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων κατα περίσταση. 

 

Β) Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, που πραγματοποιείται απο εξωτερικό φορέα ο οποίος 

αξιολογεί αποτελέσματα μεγάλου αριθμού εργαστηρίων, στα οποία σε τακτές χρονικές 

περιόδους, αποστέλλονται υλικά ελέγχου για την ανάλυση ενος κοινού δείγματος. Σκοπός 

της διαδικασίας αυτής ειναι η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του κάθε εργαστηρίου σε σχεση 

με τα υπόλοιπα. 

 

Στην περίπτωση που η αξιοπιστία των εργαστηρίων ειναι ικανοποιητική, τα αποτελέσματα 

ειναι συγκρίσιμα, ενω στην περίπτωση απόκλισης απο το μέσο όρο προκύπτουν 

συστηματικά σφάλματα.  
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3.2 Φάσεις Εργαστηριακού Ελέγχου 

 

Πιο συγκεκριμένα τρεις ειναι οι κατηγορίες στις οποίες οφείλονται οι διακυμάνσεις στα 

αποτελέσματα των αναλύσεων (Βογιατζάκης Ε., 1999, Αναγνώστου – Κακαρα Ε., 1998): 

 

α) Παράγοντες προ-αναλυτικής φάσης :  

 Συμπλήρωση εντύπου για την εργαστηριακή δοκιμασία : μεγάλη ποικιλία εντύπων 

και διαφορετικοί τρόποι συμπλήρωσής τους. 

 Συλλογή και μεταφορά δείγματος (προετοιμασία ασθενούς, δειγματοληψία, 

μεταφορά δείγματος, φυγοκέντρηση και φύλαξη) 

 

β) Παράγοντες αναλυτικής φάσης : αφορούν την κύρια εργαστηριακή ανάλυση και μπορούν 

να επηρεαστούν απο παράγοντες όπως :  

 Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται (ελεγχος ημερομηνίας λήξης, συνθηκών 

παρασκευής και φύλαξης) 

 Η φωτομέτρηση  

 Οι αυτοματοι βιοχημικοί αναλυτές 

 

γ) Παράγοντες μετα-αναλυτικής φάσης : 

 Λάθη γραφειοκρατίας (αφορούν τον υπολογισμό και την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων) 

 

 Υπαρχουν και κάποιοι γενικοί παράγοντες που επηρεαζουν τα αποτεσματα των αναλύσεων 

όπως (Fraser et al, 1992, Μπόζιος και συν., 1994): 

 Η συντήρηση των οργάνων 

 Ο χειρισμός των ευπαθών οργάνων  

 Οι χειριστές των οργάνων 

 Η καταλληλότητα του εργαστηριακού χώρου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι κύρια υποχρέωση των 

εργαστηρίων, καθώς το εργαστήριο πρέπει να παράγει κατα το δυνατόν περισσότερο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι, δηλαδή, αντικειμενικός σκοπός του εργαστηρίου η 

μεγιστοποίηση της ακριβειας και η ελαχιστοποίηση του σφάλματων των δεδομένων των 

εργαστηριακών εξετάσεων (Βογιατζάκης Ε.Δ, 2007). 

 

Ο έλεγχος ποιότητας στο εργαστήριο περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση των 

αναλυτικών διαδικασιών με σκοπό την ανίχνευση των αναλυτικών σφαλμάτων που μπορεί 

να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης έτσι ώστε να κατορθωθεί τελικά η πρόληψη 

της αναφοράς αναληθών αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών. Ο έλεγχος 

ποιότητας αποτελεί μια διαδικασία παρακολούθησης της απόδοσης που λαμβάνει χώρα μετά 

την εφαρμογή της εργαστηριακής εξέτασης. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η 

παρακολούθηση των αναλυτικών μεθόδων λαμβάνει χώρα με τη χρήση σταθερών υλικών 

αναφοράς και μέσω σύγκρισης των τιμών που προκύπτουν απο τη χρήση των υλικών αυτών 

στον δεδομένο εργαστηριακό εξοπλισμό με τις προκαθορισμένες, αναμενόμενες τιμές απο 

τη χρήση τους. Οι αναμενόμενες τιμές, αναπαριστώνται ως διαστήματα αποδεκτών τιμών, 

μεταξύ κάποιων ανώτατων και κατώτατων τιμών που είναι γνωστά ως όρια ελέγχου. Όταν 

οι τιμές που λαμβάνουμε απο τη χρήση των υλικών αναφοράς στον εξοπλισμό μας είναι 

μεταξύ του διαστήματος αυτών των ορίων ελέγχου, τότε ο χειριστής του εξοπλισμού μπορεί 

να είναι σίγουρος ότι οι τιμές των αποτελεσμάτων που λαμβάνει απο τη χρήση αυτού είναι 

ορθές. Όταν όμως οι τιμές είναι έξω απο αυτά τα όριο τότε ο χειριστής αντιλααμβάνεται την 

ύπαρξη πιθανών προβλημάτων και πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος πριν την απόδοση των 

αποτελεσμάτων στον ασθενή. Οι αρχές της στατιστικής ανάλυσης, ως μεθόδου για τον 

έλεγχο ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο, εφαρμόστηκαν αρχικά τη δεκαετία του 1950  απο 

τους Levey και Jennings. 
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Τα δείγματα που αναλύονται για τους σκοπούς του ελέγχου ποιότητας στο εργαστήριο είναι 

γνωστά σαν υλικά ελέγχου ποιότητας. Αυτά τα υλικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε επαρκή 

ποσότητα στο εργαστήριο, ώστε να μπορούν ανταποκριθούν στις σχετικές ανάγκες ενός 

ολόκληρου έτους, να βρίσκονται σε σταθερή μορφή, να είναι στην ίδια μήτρα με τα προς 

μέτρηση δείγματα και να έχουν τέτοιο εύρος, ώστε να περιλαμβάνουν τις σημαντικές τιμές 

της εξέτασης (Michael L. Bishop et al. 2006). 

 

4.2 Βασικές έννοιες έλεγχου ποιότητας 

 

Αρχικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες έννοιες οι οποίες σχετίζονται ισχυρά με τα 

χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενης μεθόδου και είναι αυτές της ευαισθησίας,της 

ειδικότητας,της επαναληψιμότητας,της ακρίβειας,της γραμμικότητας και τέλος των 

παρεμποδίσεων που αφορούν τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις. 

 

Ευαισθησία : Με τον όρο ευαισθησία περιγράφουμε την ελάχιστη συγκέντρωση της προς 

μέτρηση ουσίας,του αναλύτη που μπορεί η συγκεκριμένη μέθοδος να ανιχνεύσει 

 

Εκλεκτικότητα : Σαν έννοια η ειδικότητα αφορά την ικανότητα της μεθόδου να ανιχνεύει 

εκλεκτικά την προς μέτρηση ουσία,αγνοώντας συνυπαρχουσες άλλες ουσίες που πιθανά να 

παρεμποδίζουν τη μέτρηση. 

 

Επαναληψιμότητα : Σαν επαναληψιμότητα ορίζουμε την δυνατότητα της μεθόδου να δίνει 

το αυτό αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ,κάτω απο τις ίδιες συνθήκες 

μέτρησης.(Βουλγαρόπουλος και λοιποί,1999) 

 

Τυπική απόκλιση 

Ποσοτική έκφραση της επαναληψιμότητας αποτελεί η μέτρηση της τυπικής 

απόκλισης(standard deviation – SD), η οποία εκφράζεται από τον τύπο: 

SD = √Σ(χμ – χ)2/ν-1 

Όπου Σ = το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων των μετρήσεων απο τον αριθμητικό 

μέσο και χμ  ο αριθμητικός μέσος. 
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Βασικά η τυπική απόκλιση χρησιμοποιείται για να μετρήσουμε το βαθμό κατανομής τιμών 

μετρήσεων,γύρω απο μία μέση τιμή σε μία ομάδα ιδίων ελέγχων.Από τη μέση τιμή οι τυπικές 

αποκλίσεις υπολογίζονται λαμβάνοντας το σύνολο των τετραγώνων των διαφορών από τη 

μέση τιμή κάθε διακριτής εργαστηριακής εξέτασης και διαίρεσης αυτής με το n-1 όπου ν ο 

αριθμός των εξετάσεων που έλαβαν χώρα.Η τετραγωνική ρίζα του μεγέθους που προκύπτει 

από τη διαδικασία αυτή είναι ίση με μία τυπική απόκλιση και διπλασιάζεται στις δύο τυπικές 

αποκλίσεις,αντίστοιχα στις τρεις κ.ο.κ. 

Προκειμένου να δούμε μία γραφική αναπαράσταση των κατανομών των αποτελεσμάτων μία 

συγκεκριμένης διαδικασίας σε μία σειρά διαφορετικών μετρήσεων που γίνονται συγχρόνως 

αρκεί να κοιτάξουμε την καμπύλη κανονικών κατανομών που ονομάζεται και καμπύλη 

Gauss. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4-1 :Καμπύλες κατανομής Gauss 

 

Α:Μία κανονική κατανομή περιέχει το (Α) =68% των αποτελεσμάτων εντός μίας τυπικής απόκλισης SD,(B) = 

95% των αποτελεσμάτων εντός δύο τυπικών αποκλίσεων και τέλος (C) = 99% των αποτελεσμάτων εντός τριών 

SD.Michael L. Bishop et al (2005), Clinical Chemistry: Principles, Procedures, Correlations, 5th ed 

 

Αναπαραγωγιμότητα : Σαν αναπαραγωγιμότητα ορίζουμε την ικανότητα της μεθόδου να 

δίνει το ίδιο αποτέλεσμα κάτω απο διαφορετικές συνθήκες εκτέλεσης της πειραματικής 

διαδικασίας. 

 



18 

   

4.3 Διαγράμματα Ελέγχου Ποιότητας 

 

Διάγραμμα Levey – Jennings 

 

Ένας συνηθισμένος τρόπος για τον έλεγχο της πιστότητας των υλικών ελέγχου ποιότητας 

(δειγμάτων ελέγχου – γνωστης συγκέντρωσης) με την πάροδο του χρόνου, είναι με τη χρήση 

ενός διαγράμματος ελέχγου Levey – Jennings. Τα διαγράμματα ελέγχου αναπαριστούν τις 

παρατηρούμενες τιμές ενός υλικού ελέγχου με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση 

ανώτατων και κατώτατων ορίων ελέγχου. Όσο η παρατηρούμενη τιμή απο τη μέτρηση του 

υλικού ελέγχου βρίσκεται μεταξύ των ορίων αυτών στο διαγραμμα Levey – Jennings, μπορει 

να ειπωθεί με ασφαλεια οτι η μέθοδος εφαρμόζεται επαρκώς. Όταν οι παρατηρούμενες τιμές 

βρεθούν εκτός των ορίων αυτών, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενα πρόβλημα έχει πιθανώς 

ξεκινήσει να εμφανίζεται. Τα όρια ελέγχου αναπαριστώνται στα διαγράμματα αυτά σαν 

τυπικές αποκλίσεις γύρω απο τη μέση τιμή.  

 

Τα διαγράμματα ελέγχου λοιπόν είναι εργαλεία πολύτιμα για τον έλεγχο 

ποιότητας,ελέγχοντας τα σφάλματα που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την αναλυτική 

διαδικασία.Τα αναλυτικά σφάλματα που μπορεί να συμβούν χωρίζονται σε τυχαία και 

συστηματικά. Το σκεπτικό  πίσω απο την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή των αναλυτικών 

τεχνικών είναι η εντόπιση τυχαίων σφαλμάτων που επηρεάζουν την ακρίβεια των 

μετρήσεων. Τυχαία σφάλματα μπορεί να συμβούν λόγω αλλαγών στην τεχνική που 

χρησιμοποιείται. Τα συστηματικά σφάλματα απο την άλλη μεριά μπορεί να συμβούν λόγω 

πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι η προμήθεια προτύπων και αντιδραστηρίων 

χαμηλής ποιότητας, αστοχίες στον εξοπλισμό ή ακόμα και λάθη στα έντυπα πρωτόκολλα 

εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων ( Michael L. Bishop et al. 2006). 
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ΕΙΚΟΝΑ 4-2 : Διαγράμματα ελέχγου  Levey  - Jennings. 

 

Westgard JO, Klee GG. Quality management. In: Tietz NW, Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz 

textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2006:485–

52 

 

Διάγραμμα συσσωρευτικού αθροίσματος (CUSUM chart) 

 

To διαγραμμα CUSUM επινοήθηκε απο το Βρετανό χημικό Page το 1961 (Montgomery 

D., 1996, Page E., 1961) με σκοπό την ανίχνευση μικρών παρεκλίσεων απο τη μέση τιμή 

των δειγμάτων ελέγχου. To διαγραμμα CUSUM μπορεί να διακρίνει μικρά συστηματικά 

σφάλματα που το διάγραμμα Levey – Jennings δύσκολα εντοπίζει. 

 

Το συσσωρευτικό άθροισμα (Ci) ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση:   

                                             Ci = Σ (xj-μ0) 
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Όπου 

xi = ημερήσια τιμή ελέγχου 

μ0= τιμή στόχος–μέση τιμή ορίων ελέγχου 

Ci= συσσωρευτικό άθροισμα 

 

Το διάγραμμα cusum ερμηνεύεται μόνο ποιοτικά, με βάση την κλίση της καμπύλης και δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ελέγχου (Kαρκαλούσος Π, 2002) 

 

Παρακάτω φαίνεται ένα διάγραμμα Cusum που κατευθύνεται σε κατάσταση εκτός ορίων 

ελέγχου. 

Η τιμή στόχος είναι το μηδέν και κάθε σημείο της καμπύλης Ci αντιστοιχεί σε μία από 14 

διαδοχικές ημέρες. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 4-3 : Διάγραμμα ελέχγου Cusum  
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Διάγραμμα  Πολλαπλων Κριτηριων – Μεθοδος Westgard 

 

 Η ανίχνευση των λαθών μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη χρήση ποιοτικών 

κριτηρίων.Παρόλο που πολλά απο αυτά έχουν προταθεί κατά το παρελθόν,τελικά έχει 

επικρατήσει να χρησιμοποιούνται οι κανόνες γνωστοί και ως ‘κριτήρια του Westgard’ 

(Westgard et al., 1981).Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα σε σχεδόν κάθε 

βιοχημικό,ανοσολογικό ή αιματολογικό αυτόματο αναλυτή.Συμβολίζονται ως AL.Όπου A 

είναι ο αριθμός των τιμών ελέγχου και L τα όρια ελέγχου.Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι 

ότι στο ήδη υπάρχων διάγραμμα Levey – Jennings τοποθετείται η ένδειξη +_3SD και οι 

παρατηρούμενες μέσες τιμές του παρασκευάσματος ελέγχου αξιολογούνται με κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια. (Kαρκαλούσος Π, 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας στο κλινικό/διαγνωστικό εργαστήριο είναι υψίστης 

σημασίας, επειδή εξασφαλίζει αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσματα που βοηθούν στην 

ορθή διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή των ασθενών που εξυπηρετεί. Η 

εφαρμογή προτύπων και στα κλινικά εργαστήρια προέκυψε από την ανάγκη για τεκμηρίωση 

και αμοιβαία αναγνώριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που διακινούνται και 

παρέχονται παγκοσμίως. Αυτό οδηγεί σε μια ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών των 

κλινικών εργαστηρίων διεθνώς, ισοδυναμία ελέγχων σε όλα τα κράτη-μέλη, εναρμόνιση 

μέσω ομοιόμορφης εφαρμογής οδηγιών, αποδοχή της αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και 

δημόσιων πιστοποιητικών από όλα τα κράτη και υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος αποβαίνει 

τελικά προς όφελος του πελάτη-ασθενή (Μπασκέας Ε., 2006).  

 

Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο 

σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των 

ασθενών. Η απαίτηση συνεπώς για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα είναι 

προφανής και αναγκαία (Βογιατζάκης, 2007). Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούμε να 

πούμε ότι εφαρμογή τόσο προτύπων πιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα 

συγκεκριμένο εργαστήριο, όσο και προτύπων διαπίστευσης της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων αυτών, έχει καταφέρει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές απαιτήσεις. 

Τα πρότυπα που βρίσκουν σήμερα εφαρμογή στα βιοπαθολογικά εργαστήρια και 

χρησιμοποιούνται είτε για την πιστοποίηση, είτε για τη διαπίστευση αυτών, είναι τα πρότυπα 

EN 45000(1989), ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189(2012). Είναι γνωστό ότι το πλέον 

ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο για τη ΄΄διαβεβαίωση΄΄ της συμμόρφωσης με 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις γύρω απο τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας είναι το ISO 

9001. Ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων έχει επιλέξει την πιστοποίηση με το ISO 9001 

ακολουθώντας το δρόμο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  
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Πέρα όμως από τις διοικητικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, πολλά 

εργαστήρια αποφάσισαν και την εφαρμογή ενός προτύπου διαπίστευσης αυτών κατα το 

παρελθόν  προκειμένου να καταφέρουν και  την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας 

και της αξιοπιστίας του, καθώς η διαπίστευση εξασφαλίζει και την τεχνική επάρκεια του 

εργαστηρίου με τη συμμόρφωση αυτού σε διαδικασίες και κανονισμούς. Τα εργαστήρια 

αυτά επέλεξαν να διαπιστευθούν αρχικά κατά το πρότυπο 17025(1999). Καθώς όμως το 

πρότυπο αυτό δεν κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων ένας 

συνολικά μικρός αριθμός εργαστηρίων ακολούθησαν αυτό τον δρόμο. Τα πράγματα 

άλλαξαν το 2003 με την έκδοση του προτύπου διαπίστευσης ISO 15189:2003, το ποίο και 

απαιτούσε τη συμμόρφωση των εργαστηρίων τόσο με τις απαιτήσεις διαχείρισης της 

ποιότητας, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις ενώ κάλυπτε τόσο τιην προ – αναλυτική φάση, 

όσο και την μετα-αναλυτική φάση του εργαστηρίου, αλλά και την ίδια την αναλυτική 

διαδικασία σε όλο το εύρος  αυτής. Επίσης το πρότυπο συμπεριλαμβάνει θέματα όπως αυτά 

της ασφάλειας στο εργαστήριο αλλά και της ηθικής σε αυτό (Rosa Isabel et al., 2007). 

 

5.2 Οι έννοιες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης 

 

Πιστοποίηση (certification) 

 

Σύµφωνα µε το ISO 17000 η Πιστοποίηση (certification) είναι επιβεβαίωση τρίτου µέρους 

που αναφέρεται σε προιόντα, διεργασίες, συστήματα ή άτομα. Η πιστοποίηση - επιβεβαίωση 

της συµµόρφωσης ενός προϊόντος προς απαιτήσεις προτύπων, είναι δυνατό να είναι 

προϋπόθεση για την κυκλοφορία του στην αγορά, όπως στην περίπτωση της εφαρµογής των 

Οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προαιρετική µε πρωτοβουλία 

του κατασκευαστή, ώστε να καταδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος µε µ η υποχρεωτικής 

εφαρµογής πρότυπα. Σε κάθε χώρα λειτουργούν φορείς αξιολόγησης συµµόρφωσης, οι 

οποίοι µε τη σειρά τους έχουν αξιολογηθεί, ώστε να έχουν το δικαίωµα χορήγησης 

πιστοποιητικών συµµόρφωσης. Η διαδικασία µέσω της οποίας οι φορείς πιστοποίησης 

αποκτούν το δικαίωµα χορήγησης «επίσηµων» και αξιόπιστων πιστοποιητικών 

συµµόρφωσης ονοµάζεται διαπίστευση ή µε άλλα λόγια χρησιµοποιώντας τη διατύπωση 

του προτύπου ISO 17000:   «∆ιαπίστευση (accreditation) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους 
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που αναφέρεται στο φορέα αξιολόγησης συµµόρφωσης, προσδίδοντας επίσηµη τεκµηρίωση 

της ικανότητάς του να διεξάγει καθορισµένους ρόλους (tasks) αξιολόγησης συµµόρφωσης». 

Στην Ελλάδα αρµόδιος φορέας για τη διαπίστευση είναι το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 

A.E., µε τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.∆. που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.   

 

Διαπίστευση (accreditation) 

  

«∆ιαπίστευση (accreditation) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται στο φορέα 

αξιολόγησης συµµόρφωσης, προσδίδοντας επίσηµη τεκµηρίωση της ικανότητάς του να 

διεξάγει καθορισµένους ρόλους (tasks) αξιολόγησης συµµόρφωσης».  

Είναι δηλαδή η επίσημη αναγνώριση από τον αρμόδιο εθνικό φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι 

«τεχνικά επαρκές» να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμασίες 

 

H θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της πιστοποίησης και της διαπίστευσης είναι η ΄΄ικανότητα΄΄. 

Απλούστερα μπρούμε να πούμε ότι ενώ η πιστοποίηση βεβαιώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

και υλικά ενός συστήματος ή μια δραστηριότητας είναι διαθέσιμα και έτοιμα προς χρήση, η 

διαπίστευση βεβαιώνει ότι τα άτομα ή ομάδες ατόμων είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν τις 

δραστηριοότητες αυτές καθώς και ότι οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα ακριβώς 

όπως προβλέπονταν (Greg Cooper et al, 2007). 

 

Ο  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

9ης Ιουλίου 2008 είναι αυτός που  πλαισιώνει την ευρωπαϊκή πολιτική διαπίστευσης. Όπως 

αναφέρεται στην ευρωπαική νομοθεσία ΄΄ Θεσπίζει, για πρώτη φορά, κοινή νομική βάση 

όσον αφορά τη διαπίστευση και με αυτόν τον τρόπο παρέχει πλήρες νομικό πλαίσιο που 

διέπει την οργάνωση της διαπίστευσης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

από 1ης Ιανουαρίου 2010. 

 

Η διαπίστευση αναγνωρίζεται ως το τελευταίο στάδιο δημόσιου ελέγχου της 

καταλληλότητας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είτε αυτή διενεργείται σε 

εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση. Η διαπίστευση δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, στο 

βαθμό που κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε την αξία και την αξιοπιστία της.  

Τα χαρακτηριστικά της διαπίστευσης είναι τα ακόλουθα: 



25 

   

 υπάρχει ένας και μόνο οργανισμός διαπίστευσης ανά κράτος μέλος 

 δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών διαπίστευσης και των 

οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

 η διαπίστευση διενεργείται ως άσκηση δημόσιας εξουσίας 

 οι οργανισμοί διαπίστευσης δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σέβονται τις 

αρχές της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Για Τη Διαπίστευση (ΕΣΔ)  οφείλει να είναι αρμόδια για τη 

διαχείριση της αξιολόγησης από ομοτίμους, στο πλαίσιο της οποίας ασκείται έλεγχος όσον 

αφορά τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης΄΄ 

(http://eur-lex.europa.eu). 

 

5.3 Η Διαπίστευση στην Ελλάδα - Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο  

 

Τα θεμέλια για τη δημιουργία στην Ελλάδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης τέθηκαν 

τον Αύγουστο του 1994 με την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νόμου 2231/94 

(ΦΕΚ 139/Α 31.8.1994) που συμπληρώθηκε με το Νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ 252/18~10-2002) 

με τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.». Ως Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΔ) ορίζεται το σύνολο των συνεργαζόμενων, μέσα από ένα 

Σύστημα Ποιότητας, Οργάνων και Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Διαπίστευσης. 

Συστατικά στοιχεία του ΕΣΔ αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, οι Γενικές και 

Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές, οι Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες και η Μονάδα 

Υποστήριξης. Αναλύοντας, από τεχνικής σκοπιάς, τα κυριότερα σημεία του Ν.2231.94 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Νόμου 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α) πρέπει να 

επισημανθούν τα παρακάτω: 

 

Κορυφαίο όργανο στη λειτουργία του ΕΣΔ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.). Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ορίζεται ως η ανώτατη αρχή 

λήψεως αποφάσεων σε θέματα διαπίστευσης φορέων που αναλαμβάνουν πιστοποίηση, 

διακρίβωση, επιθεώρηση, ελέγχους και δοκιμές. Αποτελεί επίσης το επίσημο συμβουλευτικό 

όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με Κοινοποίηση φορέων στο πλαίσιο 

εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών. Η λειτουργία του συστήματος διαπίστευσης είναι 
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σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τα Διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 27000, τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα της σειράς ΕΝ 45000 και με τις οδηγίες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που έχουν 

καθιερωθεί για θέματα διαπίστευσης από τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 

(ISO/IEC, ΕΑ).  

Η δραστηριότητα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης Εργαστηρίων, Φορέων Ελέγχου και 

Φορέων Πιστοποίησης προς τους κανονισμούς και τα κριτήρια διαπίστευσης, επιτυγχάνεται 

διαμέσου των εντεταλμένων Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων.  

 

Με την εισαγωγή τροποποίησης του Ν.2642/98, επετράπη και η σύσταση Ειδικών Τεχνικών 

Επιτροπών για να επεξεργαστούν και να υποστηριχθούν ειδικοί τομείς Διαπίστευσης, όπως 

οι έλεγχοι και δοκιμές τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, καλλυντικών, διακριβώσεων, αδρανών, 

ασφαλτικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.  

 

Με το Ν. 3066/2002 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την υλοποίηση και εφαρμογή 

του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης όπως αυτό προβλέπεται από το Ν. 2231/1994. Η 

εταιρεία αυτή αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα 

διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που είναι 

αρμόδιοι για ανάλογα θέματα.(www.esyd.gr) 

 

5.4 Ιστορικά στοιχεία  

 

Ο ISO είναι ο διεθνής οργανισμός προτυποποίησης. Τα μέλη του ISO είναι οι εθνικοί 

οργανισμοί προτυποίησης 146 χωρών παγκοσμίως. Η CEN (Comite Europeen de 

Normalisation) αποτελεί το αντίστοιχο σώμα προτυποποίησης της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Πλήρη μέλη του CEN αποτελούν τα εθνικά σώματα των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης 

και της ζώνης ελέυθερων συναλλαγών(EFTA). Η πιο σημαντική δέσμευση προκειμένου μία 

χώρα να επιτύχει την ένταξη της στην ευρωπαική επιτροπή τυποποίησης είναι η αποδοχή 

των Ευρωπαικής προτύπων ποιότητας (EN) και η ενσωμάτωση τους ως εθνικά πρότυπα. Οι 

εργασίες των ISO και CEN πραγματοποιούνται από τεχνικές επιτροπές. Κάθε τεχνική 

επιτροπή απο την πλευρά της έχει έναν αριθμό ομάδων εργασίας κάτω απο την εποπτεία της. 

Οι δύο πιο σημαντικές επιτροπές που σχετίζονται με την εργαστηριακή ιατρική είναι οι 

CEN/TC 140 <<In Vitro διαγνωστικές Ιατρικές Συσκευές>> και η ISO/TC 212 << Έλεγχος 
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διαγνωστικών εργαστηρίων και In Vitro διαγνωστικά συστήματα ελέγχου>>. Αυτές οι δύο 

τεχνικές επιτροπές συνεργάζονται πολύ στενά και τα πιο σημαντικά πρότυπα που 

καταστρώνουν είναι συγχρόνως και διεθνή προτυπα του ISO αλλά και Ευρωπαικά πρότυπα 

της ευρωπαικής επιτροπης για την προτυποποίηση(CEN). 

 

Παραδείγματα των προτύπων που έχουν προκύψει απο τη συνεργασία των δύο τεχνικών 

επιτροπών είναι: 

15189 : Συστήματα ποιότητας / Διαπίστευση 

15190 : Ασφάλεια στα κλινικά εργαστήρια 

15195 : Προυποθέσεις για τα εργαστήρια αναφοράς 

17511 : Ποσοτική ιχνηλασιμότητα των εργαλείων βαθμονόμησης 

18153 : Βαθμονόμηση ενζυμικών τεχνικών 

22869 : Κατευθυντήριες οδηγίες στη χρήση του ISO 15189(Τεχνικός οδηγός) 

20776 : Προτυποποίηση στον έλεγχο αντιμικροβιακής ευαισθησίας – αντιβιοαντοχής 

 

Ακόμα μια σειρά προτύπων τα οποία απευθυνόταν κυρίως στους κατασκευαστές 

αντιδραστηρίων και λοιπού υλικού που βρίσκει χρήση στο βιοπαθολογικό εργαστήριο  και 

έχει σχέση με την Ευρωπαική οδηγία γύρω απο τα In Vitro διαγνωστικά ετοιμάστηκε απο 

την επιτροπή CEN/TC 140 (Desmond Kelly, 2004). 

 

5.5 ISO 9001 – Συνοπτική Παρουσίαση του προτύπου 

 

To ISO 9001 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται γύρω απο την 

φιλοσοφία της διεργασίας. Όπως αναφέρεται σχετικά και στο πρότυπο, αυτό το οποίο 

φιλοδοξεί να καταφέρει είναι να αυξήσει τελικά την ικανοποίηση του πελάτη, χάρη στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει 

διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση καθώς και την πρόληψη των διαφόρων πιθανών μη 

συμμορφώσεων (Ζαλιμίδης  Π. και Δούνιας Γ., 2006) 
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Όσον αφορά την εφαρμογή του προτύπου στο εργαστηριακό περιβάλλον μπορούμε να πούμε 

ότι αποτελείται απο μία σειρά απο διαδικασίες οι οποίες κατά κύριο λόγο θα βοηθήσουν 

στην οργάνωση του εργαστηρίου καθώς το εργαστήριο προσαρμόζει το πρότυπο στη 

λειτουργία του.Το πρότυπο ασχολείται με την οργάνωση των προμηθειών και των 

προμηθευτών, την παρακολούθηση των αντιδραστηρίων των υλικών και των συνθηκών 

φύλαξης τους, την καταγραφή και παρακολούθηση των εξωτερικών συνθηκών, και της 

συντήρησης των αναλυτικών συστημάτων. Επίσης υπάρχει καταγραφή και παρακολούθηση 

των προτάσεων και παραπόνων που εκφράζουν οι πελάτες. Από όλο αυτό το σύστημα 

καταγραφής πιθανόν να  προκύψουν αποκλίσεις, οι οποίες καταγράφονται ως μη 

συμμορφώσεις. Οι μη συμμορφώσεις αυτές εντοπίζονται και διορθώνονται από τον 

υπεύθυνο λειτουργίας του εργαστηρίου.Η εφαρμογή του προτύπου με ισχυρή δέσμευση από 

τη διοίκηση έχει ως αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου την ελαχιστοποίηση και 

διόρθωση των πιθανών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία 

του εργαστηρίου.(www.medisyn.eu) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες παραγραφοι του προτύπου 

που συνιστούν τις αντίστοιχες διαχειριστικές απαιτήσεις. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1 : Παράγραφοι προτύπου ISO 9001 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

4 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 6.4 Περιβάλλον εργασίας 

4.1 Γενικές Απαιτήσεις 7 Πραγμάτωση προιόντος 

4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 7.1 Σχεδίαση πραγμάτωσης 

προιόντος 

5 Ευθύνη της Διοίκησης 7.2 Πελατοκεντρικές διεργασίες 

5.1 Δέσμευση της Διοίκησης 7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προιόντος 

5.2 Εστίαση στον πελάτη 7.4 Αγορές 

5.3 Πολιτική ποιότητας 7.5 Παραγωγή και παροχή 

υπηρεσιών 
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5.4 Σχεδίαση 7.6 Έλεγχος συσκευών 

παρακολούθησης και 

μέτρησης 

5.5 Ευθύνες,αρμοδιότητες,επικοινωνία 8 Μέτρηση,ανάλυση και 

βελτίωση 

5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 8.1 Γενικά 

6 Διαχείριση πόρων 8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση 

6.1 Διάθεση πόρων 8.3 Έλεγχος μη συμμορφούμενου 

προιόντος 

6.2 Ανθρώπινοι πόροι 8.4 Ανάλυση δεδομένων 

6.3 Υποδομή 8.5 Βελτίωση 

(ISO 9000:2000,παρουσίαση του νέου προτύπου και σύγκριση του με το ISO 9000:1994,Αρβανιτογιάννης και 

Κούρτης ;2002:σελ 133 -135) 

 

5.5.1 Ωφέλειες από την εφαρμογή του ISO 9001 στο κλινικό εργαστήριο 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας ISO 9001 σε ένα 

εργαστήριο είναι τα εξής :  

 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού 

 Αυξάνεται το κύρος του εργαστηρίου. Η πιστοποίηση κατά ISO είναι πλέον 

αναγνωρίσιμο από όλο και περισσότερους πελάτες. 

 Βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου ολόκληρου του εργαστηρίου. 

 Εγκαθίστανται μηχανισμοί πρόληψης των λαθών και μηχανισμοί  επέμβασης σε 

περιπτώσεις που προκύψουν προβλήματα 

 Καταγράφεται η απόδοση των υπηρεσιών / προϊόντων 

 Υπάρχει μετρήσιμη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών του εργαστηρίου στους 

ασθενείς του. 

 Αναγνωρίζονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού 
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 Επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης των εργαστηριακών πόρων (π.χ οι παραγγελίες παρακολουθούνται 

συστηματικά και θα προκύπτουν πολύ λιγότερα ληγμένα αντιδραστήρια). 

 Η καταγραφή των υποδείξεων από τους πελάτες, δίνει μία αντικειμενική εικόνα του 

εργαστηρίου και βοηθά σε βελτιώσεις του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών. 

(Bob White, 2002), (www.medisyn.eu) 

 

5.6 ISO 17025 – Συνοπτική παρουσίαση του προτύπου 

 

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 17025 αφορά γενικά τη διαπίστευση εργαστηριων, 

μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων. Το να διαπιστευθεί ένα εργαστήριο σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 17025 αυτόματα σημαίνει ότι πληρεί τις τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις 

προκειμένου να διεξάγει συγκεκριμένες μετρήσεις και διακριβώσεις με συγκεκριμένες 

πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές μεθόδους εντός στοχευμένων ορίων ακριβείας και με 

δεδομένο εξοπλισμό (ΕΛΟΤ EN ISO\IEC 17025:2000,σελ14-16). 

 

Η πρώτη έκδοση του ISO 17025:1999 ‘Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα ελέγχου και 

βαθμονόμησης των εργαστηρίων’, αντικατέστησε την οδηγία ISO Guide 25 και EN 

45001:1989 και είναι φανερό ότι επηρεάστηκε απο μία αναθεώρηση των προτύπων ISO 9000 

που είχαν δημοσιευτεί το 1994. Ήταν δε τέτοια η επιρροή της σειράς των προτύπων ISO 

9000 στη δημιουργία του ISO 17025 ώστε στην εισαγωγή του προτύπου διαπίστευσης να 

αναφέρεται ότι ‘Τα εργαστήρια βαθμονόμησης και εξετάσεων που συμμορφώνονται με αυτό 

το πρότυπο,συμμορφώνονται επίσης και με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 9002’ (David 

Burnett et al., 2001). 

 

Το διεθνές πρότυπο αναφέρει και περιγράφει όλα τα βασικά κριτήρια που οφείλει να πληροί 

ένα εργαστήριο δοκιμών ή/και διακριβώσεων τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνικό 

επίπεδο και που αποτελούν τη βάση της σχετικής διαπίστευσης την οποία αιτείται. Αυτά τα 

βασικά κριτήρια συμμόρφωσης και οι ενδεικτικές  διαχειριστικές απαιτήσεις  που θέτουν, 

αναφέρονται συνοπτικά στον  παρακάτω πίνακα   
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5.6.1 Βασικά σημεία στα πλαίσια εφαρμογής του προτύπου ISO 17025 

 

Oρισμένα βασικά στοιχεία σε σχέση με τον τρόπο συμμόρφωσης του εργαστηρίου στις 

διαχειριστικές απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο είναι τα παρακάτω: 

 

Διαδικασίες Δοκιμών: Οι διαδικασίες δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνονται κατά τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζουν την πλήρη και συνεπή εφαρμογή των μεθόδων δοκιμών πάνω στις οποίες 

εδράζουν.  

 

Εξοπλισμός: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι ο ενδεδειγμένος για την 

αντίστοιχη μέθοδο, δοκιμή και απαίτηση ακρίβειας, να έχει ελεγχθεί πριν από τη χρήση του, 

να έχει διακριβωθεί κατάλληλα και να διατηρούνται τα ανάλογα αρχεία για όλο τον 

εξοπλισμό που περιλαμβάνουν το ιστορικό διακρίβωσης, συντήρησης και βλαβών. 

 

Διακριβώσεις και ιχνηλασιμότητα: Όλες οι διακριβώσεις πρέπει να γίνονται με τις 

κατάλληλες διαδικασίες και να είναι ιχνηλάσιμες σε Εθνικά και Διεθνή πρότυπα μετρήσεων, 

όπου αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο.   

 

Έλεγχος Ποιότητας: Πρέπει να έχουν γίνει κατάλληλες ρυθμίσεις και προβλέψεις για τη 

χρήση εσωτερικών υλικών αναφοράς (reference materials), πιστοποιημένων υλικών 

αναφοράς (certified reference materials), επαναληπτικών δοκιμών (replicate testing) σε 

δείγματα που έχουν διατηρηθεί, για την εκτέλεση προσδιορισμού ίδιων παραμέτρων με 

διαφορετικές μεθόδους, για τη συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις, για την υιοθέτηση 

στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό την ανίχνευση 

ανεπιθύμητων τάσεων ώστε να ικανοποιούνται πάντα τα κατάλληλα στατιστικά όρια που 

καθορίζονται. 

 

Προσωπικό: Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και να είναι ικανό 

στις τεχνικές στις οποίες εφαρμόζει στο εργαστήριο.  
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Πιστοποιητικά / Εκθέσεις Δοκιμών: Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να 

αναφέρονται σε κατάλληλα πιστοποιητικά δοκιμών, με τρόπο ώστε να μην προκαλούν 

σύγχυση στον πελάτη και να δίνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως τις μεθόδους 

δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν και τους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στους 

υπολογισμούς. 

 

Αρχεία: Τα αρχεία όλων των σχετικών με τις δοκιμές πληροφοριών είτε έντυπα είτε 

ηλεκτρονικά, πρέπει να τηρούνται με κατάλληλη δομή και έλεγχο.  

 

5.6.2 Τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 17025 σε ένα εργαστήριο  

 

 Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

 Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός 

- να εμπιστευθεί  

 Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου  

 Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού  

 Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου  

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συνεπάγεται την αύξηση των εξετάσεων. 

 

5.6.3 Μειονεκτήματα διαπίστευσης κλινικού εργαστηρίου κατά το ISO 17025 

 

Τα μειονεκτήματα της διαπίστευσης ενός εργαστηρίου κατά το ISO 17025 είναι γενικά τα 

εξής: 

 Η διαδικασία πιστοποίησης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Χρειάζεται καλή 

προετοιμασία από το εργασιακό προσωπικό ενώ η διαδικασία είναι απαιτητική. 

 Σε περίπτωση μεγάλων εργαστηρίων με ξεχωριστά τα διάφορα τμήματα τους 

απαιτείται χρόνος μετά την υιοθέτηση του προτύπου από καθένα από αυτά για την 

ενοποίηση του προτύπου σε όλο το εργαστήριο. 

 Υπάρχει σαφής αύξηση στη γραφειοκρατία. 
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 Η γραφειοκρατία οδηγεί στην ανάγκη για πρόληψη προσωπικού. 

 Η διαπίστευση έχει πολύ υψηλό κόστος για το εργαστήριο. 

(Vlachos et al,2002) 

 

Ειδικά για την εφαρμογή του προτύπου σε κλινικά εργαστήρια προκύπτουν επιπρόσθετα 

μειονεκτήματα τα οποία γίνονται φανερά απο την ανάγνωση της παραγράφου της διατριβής 

αυτής που συγκρίνει τα δύο πρότυπα ISO 15189 και ISO 17025 όσον αφορά την εφαρμογή 

τους στο κλινικό εργαστήριο. Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν επιπροσθέτως έχουν τις 

ρίζες τους στο γεγονός ότι το ISO 17025, σε αντίθεση με το 15189 δεν είναι 

προσανατολισμένο στον ασθενή αλλά στο προιόν, όπου ως προιόν εννοείται το αποτέλεσμα 

της εργαστηριακής εξέτασης. Και ενώ προσπαθεί το πρότυπο να διασφαλίσει την ποιότητα 

αυτής δεν συμπεριλαμβάνει στις σελίδες του αντίστοιχες προβλέψεις για την ολιστική 

αντιμετώπιση του ασθενή από το εργαστήριο. 

 

5.7 ISO 15189 – Συνοπτική Παρουσίαση του προτύπου 

 

Το Φεβρουάριο του 2003 ο Διεθνής Οργανισμός τυποποίησης  εξέδωσε το πρώτο πρότυπο 

διεθνούς πρακτικής για τα κλινικά εργαστήρια. Στο πρότυπο καθορίζονται οι γενικές 

απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται τα κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια που επιδιώκουν να αποδεικνύουν την 

ικανότητα τους να παρέχουν εργαστηριακές εξετάσεις υψηλής ποιότητας και ακρίβειας και 

σχετικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της σχετικής 

νομοθεσίας. 

 

Το ISO 15189:2003  εμπεριέχει το  ISO 9001:2000 και οι περισσότερες από τις διοικητικές 

απαιτήσεις των δύο προτύπων είναι παρόμοιες. Αρχικά το πρότυπο αυτό προοριζόταν για 

την πιστοποίηση και όχι την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων, μέχρι τη στιγμή όμως 

της δημοσίευσης αυτού όμως ο οργανισμός αναθεώρησε την άποψη του αυτή και τώρα το 

πρότυπο αυτό θεωρείται θεμελιώδες για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων διαπίστευσης. 
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Σκοπός της ανάπτυξης του ISO 15189 ήταν η αντικατάσταση ενός προηγούμενου προτύπου 

διαπίστευσης, του ISO 17025 το οποιο προοριζόταν για τη βαθμονόμηση εργαστηρίων, 

τέτοιων όπως τα εμπορικά χημικά εργαστήρια. Πολλοί ήταν αυτοί, στη βιομηχανία των 

κλινικών εργαστηρίων που θεώρησαν ότι τα εργαστήρια αυτά ήταν τόσο μοναδικά στη 

λειτουργία τους και ειδικά στο σκέλος των τεχνικών απαιτήσεων, έτσι ώστε ένα ξεχωριστό 

πρότυπο έπρεπε να αναπτυχθεί. Σαν αποτέλεσμα, το ISO 15189 αναπτύχθηκε σαν ένα 

διεθνές εναρμονισμένο πρότυπο. Έχει διοικητικές απαιτήσεις πολύ παρόμοιες με το ISO 

17025, αλλά πολύ διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις. Οι πιο σημαντικές από τις τεχνικές 

διαφορές βρίσκονται στις απαιτήσεις για τη βαθμονόμηση και τα νέα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τα προ-αναλυτικά, αναλυτικά και μετα-αναλυτικά 

στάδια. 

 

Απο τη μέρα της σύλληψης του, η αναγνώριση του ISO 15189 έχει αυξηθεί χαρακτηριστικά. 

Ήδη υπάρχουν μικροί και μεγαλύτεροι οργανισμοί στην αγορά οι οποίοι προσφέρουν 

συμβουλευτική επι της κατάστρωσης της συμμόρφωσης με το πρότυπο για τα διάφορα 

ενδιαφερόμενα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, είτε το εργαστήριο απευθύνεται σε κάποια 

εταιρεία – συμβούλων επιχειρήσεων για να το βοηθήσουν με την συμμόρφωση στο πρότυπο, 

είτε το εφαρμόζει μόνο του, αποτελεί μία πραγματικότητα το γεγονός ότι η αναγνώριση του 

προτύπου απο τα εργαστήρια είναι μεγάλη και αδιαμφισβήτητη. Παρακάτω θα αναλύθούν 

οι διάφοροι λόγοι που συνηγορούν σε αυτό (Greg Cooper et al, 2007). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-2 : Επικεφαλίδες παραγράφων στο ISO 15189 

Διοικητικές απαιτήσεις Τεχνικές Απαιτήσεις 

Οργάνωση και διοίκηση 

Σύστημα διοίκησης ποιότητας 

 

Έλεγχος εγγράφων 

Ανασκόπηση συμβολαίων 

Έλεγχος απο εργαστήρια αναφοράς 

Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Επίλυση παραπόνων 

Αναγνώριση και έλεγχος μη 

συμμορφώσεων 

Διορθωτικές ενέργειες 

Προληπτικές ενέργειες 

Συνεχής βελτίωση 

Ποιότητα και τεχνικα δελτια 

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Ανασκόπηση διοίκησης 

Προσωπικό 

Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

Προ-αναλυτικές διαδικασίες 

Αναλυτικές διαδικασίες 

Διασφαλίζοντας την ποιότητα των 

αναλυτικών διαδικασιών 

Μετα-αναλυτικές διαδικασίες 

Αναφορά των αποτελεσμάτων 

 

 

(Lynn C.Allen.Role of a quality management system in improving patient safety – Laboratory aspoects:Journal 

of  clinical biochemistry 46 ; 2013:1187–1193) 

 

5.7.1 Απαιτήσεις ISO 15189 και συνεισφορά αυτών στην ασφάλεια των ασθενών 

 

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 15189 παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο ποιότητας για το 

εργαστήριο. Σε αυτή την παράγραφο γίνεται σαφές το πως η εφαρμογή της καθεμίας απο τις 

διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις συνεισφέρει στην ασφάλεια του 

ασθενή.Παρουσιάζονται πρώτα συνοπτικα οι δοικητικές απαιτήσεις του προτύπου: 
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Απαιτήσεις διοίκησης και επίδραση τους στην βελτίωση ασφάλειας του ασθενή 

 

Η εφαρμογή των απαιτήσεων διοίκησης του προτύπου απο ένα εργαστήριο οδηγεί τελικά 

στη βελτίωση της λειτουργίας του εργαστηρίου και της ασφάλειας του ασθενή που 

απευθύνεται σε αυτό μέσω των παρακάτω οδών. 

 

Οργάνωση και διοίκηση 

Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών αναγνωρίζονται ξεκάθαρα. Το εργαστήριο έχει 

ένα οργανόγραμμα στο οποίο απεικονίζονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού. Εχει οριστεί 

ένας υπεύθυνος ποιότητας (μπορεί να έχει κάποιο διαφορετικό τίτλο). Οι υπάλληλοι του 

εργαστηρίο δεν επηρεάζονται απο εξωτερικούς παράγοντες(εμπορικούς ή οικονομικούς) και 

οι δραστηριότητες του εργαστηρίου λαμβάνουν πάντα χώρα σε ένα έδαφος ηθικής. Το 

απόρρητο των πληροφοριών των ασθενών διασφαλίζεται και το εργαστήριο έχει 

αποτελεσματικές επικοινωνιακές δομές. 

 

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

Η πολιτική  διασφάλισης ποιότητας και οι στόχοι ποιότητας του εργαστηρίου έχουν 

καθοριστεί επαρκώς και γίνονται κατανοητοί απο το σύνολο του προσωπικού. Επίσης, όλες 

οι πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες καταγράφονται και έχουν εφαρμοστεί και επεξηγηθεί 

επαρκώς σε όλο το προσωπικό. Η δέσμευση της διοίκησης στο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας είναι το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος. Ακόμα χρειάζεται ένα πρόγραμμα 

βαθμονόμησης και συντήρησης όλου του εξοπλισμού, των αντιδραστηρίων και των 

συστημάτων. 

 

Έλεγχος των Εγγράφων 

To εργαστήριο έχει εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου εγγράφων, 

συμπεριλαμβανομένης και μιας λίστας ελέγχου της επικαιρότητας αυτών και της ορθής 

διανομής των. Όλα τα έγγραφα ταυτοποιούνται μοναδικά και έχουν μία αρχή έκδοσης. 

Επιθεωρούνται και εγκρίνονται απο εξουσιοδοτημένο προσωπικό προ της έκδοσης και 

περιοδικά έπειτα σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Διασφαλίζεται ότι παρωχημένα 

έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση απ οτο προσωπικό. 
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Έλεγχος Συμβολαίων 

Τα συμβόλαια με τα αεργαστήρια αναφοράς υπογραμμίζουν τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες του εργαστηρίου απο αυτά. Αυτά επιθεωρούνται τακτικά. Αρχειοθέτηση αυτών 

των απαιτήσεων απο το εργαστήριο μπορεί να διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων όταν 

και εάν αυτά προκύψουν. 

 

Έλεγχος από τα εργαστήρια αναφοράς 

Η διατήρηση αρχείου όλων των δειγμάτων που στέλνονται απο το εργαστήριο στο 

εργαστήριο αναφοράς βοηθά στην ινχηλασιμότητα των σχετικών εργαστηριακώνα 

αποτελεσμάτων και μπορεί να βοηθήσει επίσης στην περίπτωση της απώλειας των 

δειγμάτων αυτών. Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την παράδοση των αποτελεσμάτων που 

εκδόθηκαν απο το εργαστήριο αναφοράς  στον ενδιαφερόμενο  ασθενη. Επίσης ξεκάθαρη 

είναι η υποχρέωση για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την επικοινωνία τους με τον  

ασθενή. Η απαίτηση του προτύπου σχετικά με την υποχρέωση την αναθεώρησης των 

συμφωνιών του εργαστηρίου με εργαστήρια αναφοράς στοχεύει ακριβώς στην επίλυση 

οποιοδήποτε επιπλέον θεμάτων μπορεί να προκύψουν. 

 

Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται απο το πρότυπο για την αγορά και την αποθήκευση 

επιτρέπουν τον συνεπή χειρισμό και την αποθήκευση των προμηθειών απο το προσωπικό 

και κατευθύνουν την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να είναι π.χ οι καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις ή οι ελαττωματικές προμήθειες. Η  θεώρηση – επικύρωση όλων των προμηθειών 

(π.χ βαθμονομητών, αντιδραστηρίων, αναλώσιμων) πριν την χρήση ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα των σφαλμάτων κατά την μεταγενέστερη χρήση τους. Ολοκληρωμένα αρχεία 

των προμηθειών επιτρέπυν την ανίχνευση αυτών που είχαν χρησιμοποιηθεί όταν ένα 

πρόβλημα τελικά εμφανίστηκε. 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Αυτή η απαίτηση του προτύπου διασφαλίζει ότι το υπαλληλικό προσωπικό έχει του 

μηχανισμούς να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που 

παρέχονται απο το εργαστήριο όταν του ζητηθεί. 
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Επίλυση Παραπόνων 

Το πρότυπο διασφαλίζει ότι μια διαδικασία για την  καταγραφή, την εξερεύνηση και την 

επίλυση τον παραπόνων είναι εμπεριστατωμένη. Όλα τα παράπονα καταγράφονται και 

διερευνώνται πριν την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σχετικών με το εκάστοτε παράπονο. 

 

Αναγνώριση και έλεγχος μη συμμορφώσεων 

Το πρότυπο διασφαλίζει ότι μια διαδικασία για την διερεύνηση, την επίλυση και τις 

διορθωτικές ενέργειες σχετικές με μία μη συμμόρφωση εφαρμόζεται απο το εργαστήριο. 

Υπάρχουν διαδικασίες για την έκδοση αποτελεσμάτων σχετικών με τις μη συμμορφώσεις. 

(Lynn C.Allen, 2013). 

 

Διορθωτικές ενέργειες 

Όλες οι μη συμμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανυσηχιών γύρω απο την ασφάλεια 

των ασθενών, καταγράφονται, διερευνώνται και επιλύονται. Η ορθή εφαρμογή του προτύπου 

απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών για τη διενέργεια διορθωτικών ενεργειών 

συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης και ανάλυσης αιτίου – αιτιατού. Αναφορες 

διορθωτικών ενεργειών (ΑΔΕ) συμπληρώνονται,επιθεωρούνται και γίνονται αποδεκτές 

 

Προληπτικές ενέργειες 

Σύμφωνα με το πρότυπο, όλες οι πιθανές πηγές μη συμμορφώσεων και οι ευκαιρίες για 

βελτίωση (π.χ παρολίγον αστοχίες, προτάσεις και εξωτερικα περιστατικά) καταγράφονται, 

διερευνόνται και ελέγχονται. Εφαρμόζονται διαδικασίες για διενέργεια επιθεωρήσεων 

προληπτικών ενεργειών που συμπεριλαμβάνουν σχετικά σχέδια δράσης με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο. Δημιουργούνται αναφορές προληπτικών δράσεων, επιθεωρούνται 

και ελέγχονται. Πλέον το εργαστήριο είναι καθ’ όλα έτοιμο να αναμένει, αναγνωρίσει και 

να εξουδετερώσει το οποιοδήποτε πρόβλημα χωρίς αιφνιδιασμό. Αυτή η ενότητα αποτελεί 

τμήμα της συνεχούς βελτίωσης που λαμβάνει χώρα απο το εργαστήριο στο πλαίσιο της 

ορθής εφαρμογής του προτύπου ISO 15189. 

 

Συνεχής Βελτίωση 

Σε συμφωνία με το πρότυπο οι εργαστηριακές διαδικασίες ελέγχονται συστηματικά σε 

τακτικές περιόδους προκειμένου για την ανακάλυψη πιθανών πηγών μη συμμορφώσεων και 



39 

   

ευκαιριών βελτίωσης. Όταν αναγνωριστούν μη συμμορφώσεις αναπτύσσονται σχέδια 

δράσης για βελτίωση,καταγράφονται και τέλος εφαρμόζονται και επιθεωρούνται απο τη 

διοίκηση του εργαστηρίου. Δείκτες ποιότητας καταστρώνονται και παρακολουθούνται 

καθώς χάρη στο πρότυπο η συνεχής βελτίωση αποτελεί τη μεγαλύτερη εργαστηριακή 

προτεραιότητα. 

 

Ποιότητα και τεχνικά αρχεία 

Χάρη σε αυτή την απαίτηση, όλα τα αρχεία οργανώνονται, αποθηκεύονται με ασφάλεια και 

κάτω απο κατάλληλες συνθήκες ενώ είναι και εύκολα ανακτήσιμα όταν αυτό χρειαστεί. 

 

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται απο το πρότυπο πιστοποιούν ότι όλες οι 

διεργασίες συμφωνούν με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις λαμβάνουν χώρα ανα τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 

διασφαλιστεί το παραπάνω. 

 

Ελεγχος από τη διοίκηση 

Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να συμμετέχει στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

αυτού. Η ίδια η διαδικασία του ελέγχου και της αναθεώρησης του συστήματο διασφάλισης 

ποιότητας από τη διοίκηση του εργαστηρίου είναι αυτή που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα αυτού. Ο έλεγχος απο τη διοίκηση περιλαμβάνει την εκτίμηση του του 

καθεστώτος των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και,των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση απο κάποιο τρίτο μέρος, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

διεργαστηριακών εξετάσεων, πληροφορίες απο τους χρήστες των υπηρεσιών και δείκτες 

ποιοτικού ελέγχου, καθώς και τέλος την πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων. 

(David Burnett,2005) 

 

Τεχνικές απαιτήσεις και επίδραση τους στην βελτίωση ασφάλειας του ασθενή 

 

Η εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου απο ένα εργαστήριο οδηγεί τελικά στη 

βελτίωση της λειτουργίας του εργαστηρίου και της ασφάλειας του ασθενή που απευθύνεται 

σε αυτό μέσω των παρακάτω οδών. 
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Προσωπικό 

Η ανάγκη για τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό έχει αναγνωριστεί και σε συμμόρφωση με 

το πρότυπο ικανός αριθμός καταρτισμένων ατόμων είναι διαθέσιμος για την κάλυψη όλων 

των σχετικών εργαστηριακών αναγκών. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για θέση εργασίας 

προσωπικού που αφορά στην συντήρηση και επανέλεγχο του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας. Υπάρχουν διαδικασίες για την πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση των 

προσόντων του προσωπικού καθώς και πρόνοια για συνεχή εκπαίδευση αυτού, ενώ έχουν 

καταρτιστεί περιγραφές θέσεων εργασίας για όλο το προσωπικό του εργαστηρίου. Η 

διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης προσωπικού παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις σχετικά με 

την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης αυτού. Μία συνέπεια της καταγραφής της 

εκαπίδευσης είναι ότι μπορεί το προσωπικό ευκολότερα να καταστεί υπέυθυνο για τις 

πράξεις του. Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και των δεξιοτήτων αυτού 

λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του προτύπου με ένα καταστρωμένο σχετικό πλάνο. 

 

Περιβαλλοντικές και στεγαστικές συνθήκες 

Δίαφορες περιβαλλοντικές συνθήκες στο εργαστήριο (π.χ θερμοκρασία,υγρασία) 

αξιολογούνται με σκοπό την ύπαρξη των ιδανικών εργαστηριακών συνθηκών λειτουργίας. 

Ακόμα απαιτήσεις σχετικές με τους χώρους του εργαστηρίου έχουν αναγνωριστεί επιτυχώς 

μετά την εφαρμογή του προτύπου και το εργαστήριο έχει προβεί στις απαραίτητες 

διαμορφώσεις όπου χρειάζεται και με γνώμονα πάντα την καλή λειτουργία και την ασφάλεια 

των ασθενών. Το πρότυπο προβλέπει για το εργαστήριο επαρκή χώρο για την διεκπαιρέωση 

των διαφόρων λειοτουργιών του καθώς και επαρκή φωτισμό. Έτσι είναι ελεύθερο κινδύνων 

με σωστή χωροταξική διαμόρφωση. 

  

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

Με την εφαρμογή του προτύπου το εργαστήριο έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να 

ανταποκριθεί στις απαιτούμενες απο αυτό υπηρεσίες. Έχουν καταστρωθεί διαδικασίες για 

την επιλογή, εγκατάσταση και βαθμονόμηση του εξοπλισμού καθώς και τη συντήρηση και 

καθημερινή λειτουργία του. Υπάρχουν διαθέσιμα και άμεσα προσβάσιμα όλα τα σχετικά 

εγχιρίδια χρήσης. Σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες, όπως τη βαθμονόμηση και τη 

συντήρηση, διατηρούνται αρχεία, ενώ αρχεία διατηρούνται και για τις εργασίες προληπτικής 

συντήρησης  και ελέγχων ασφαλείας του εξοπλισμού. Σε αυτά τα αρχεία συμπεριλαμβάνεται 
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και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και βαθμονόμησης μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού 

όπως οι πιππέτες. (Gulderen Yanikkaya- Demirel,2008). 

 

Προ- αναλυτικές διαδικασίες 

Υπάρχει ένα εγχειρίδιο με όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες που καλύπτουν όλα τα μέρη 

των προαναλυτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβάνοντας τις αιτήσεις για εξετάσεις, την 

αναγνώριση των ασθενών, τη συλλογή  και τη μεταφορά των δειγμάτων και την αποθήκευση 

αυτών. Οι φόρμες των αιτήσεων για εξετάσεις πρέπει να αναγράφουν όλες τις σχετικές 

απαραίτητες πληροφορίες. Η καταγραφή όλων των δειγμάτων που παραλήφθηκαν απο το 

εργαστήριο διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα αναφέρονται σε όλα τα δείγματα που 

εξετάστηκαν και βοηθά την έρευση δειγμάτων που έχουν χαθεί ή τοποθετηθεί λάθος. 

 

Αναλυτικές διαδικασίες 

Οι εργαστηριακές διαδικασίες με την εφαρμογή του προτύπου είναι πλέον ολοκληρωμένες, 

προτυποποιημένες με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διαθέσιμες σε όλο το εργαστηριακό 

προσωπικό και βασίζονται στις ενδείξεις και οδηγίες των κατασκευαστών του 

εργαστηριακού εξοπλισμού. Όλες οι διαδικασίες έχουν επικυρωθεί πριν την εφαρμογή τους. 

Οι διαδικασίες ακόμα είναι επίκαιροποιημένες και ελέγχονται περιοδικά. Υπάρχουν στόχοι 

απόδοσης για κάθε διαδικασία οι οποίοι και αναθεωρούνται διαρκώς. Ένας κατάλογος  

εργαστηριακών διαδικασιών που περιέχουν τόσο τις απαιτήσεις των πρωτογενών δειγμάτων 

όσο και τις απαιτήσεις απόδοσης των ελέγχων είναι διαθέσιμες σε αυτούς που αναλαμβάνουν 

τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών. Υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν σε όλο το 

φάσμα της εργαστηριακής προσπάθειας και εμπεριέχουν την εκπαίδευση του προσωπικού, 

την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινότητα της εργαστηριακής 

λειτουργίας καθώς και στις διαδικασίες αναβάθμισης των σχετικών υπηρεσιών. 

 

Διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών διαδικασιών 

Υπάρχουν προγράμματα για τον έλεγχο ποιότητας και την αξιολόγηση του εργαστηρίου με 

διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας αυτού για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες 

και ελέγχους. Όλα τα προβλήματα και οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται, διερευνώνται 

και υποβάλλονται σε σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Ακόμα γίνονται έλεγχοι ποιότητας με 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της ίδιας εξέτασης μεταξύ δύο διαφορετικών οργάνων του 
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εργαστηρίου με προυπόθεση πάντα να επιτρέπεται η μέτρηση της τιμής και με δεύτερο 

όργανο. 

 

Μετά – αναλυτικές διαδικασίες 

Υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες για τον έλεγχο και τη διάθεση των εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων. Τα δείγματα αποθηκεύονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου για 

την περίπτωση που θα απαιτηθεί επαναληπτικός έλεγχος. Όλα τα δείγματα κατόπιν των 

μετρήσεων απορρίπτονται με ασφάλεια.(Andres Kailner,1998) 

 

Αναφορά αποτελεσμάτων 

Τα φύλλα αναφοράς των ασθενών περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το πρότυπο 

προβλέπει τις απαιτήσεις για τα σχετικά φύλλα αναφοράς, τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να 

συμπληρώνονται και τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Στις αναφορές χρησιμοποείται 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο και ορολογία. Τα αποτελέσματα είναι απαλλαγμένα απο λάθη 

αντιγραφής αυτών και υπαρχει και μια σχετική διαδικασία για την επικύρωση των 

αντιγράφων των φύλλων αποτελεσμάτων των ασθενών. Συγκεκριμένοι χρόνοι για την 

έκδοση των αποτελεσμάτων έχουν τεθεί σαν εργαστηριακοί στόχοι.Κρίσιμες τιμές των 

αποτελεσμάτων έχουν σαφώς καθοριστεί καιυπάρχει σχετική διαδικασία για την αναφορά 

αυτών των τιμών προκειμένου για τη λήψη άμεσων ενεργειών προς ώφελος του ασθενή  

(Lynn C.Allen, 2013). 

 

5.7.2 Ωφέλη εφαρμογής ISO 15189 απο το κλινικό εργαστήριο 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων επιλέγει να πιστοποιηθεί ως προς ISO 

15189:2012 λόγω της ανάγκης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που 

αφορά στα κλινικά εργαστήρια. Επιπλέον όμως και καθώς το ISO 15189 είναι το πρότυπο 

ποιότητας που είναι το πλέον προσανατολισμένο στις ανάγκες του κλινικού εργαστηρίου 

είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και πολλά ωφελήματα απο την εφαρμογή του προτύπου απο 

τα εργαστήρια αυτά. 
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Ωφέλη διαπίστευσης κλινικου εργαστηρίου κατά το ISO 15189 

Τα οφέλη της διαπίστευσης ενός κλινικού εργαστηρί- ου κατά ISO 15189 είναι πολλά για το 

εργαστήριο, τους ασθενείς και το κράτος.Μετά την εφαρμογή του το ISO 15189 λειτουργεί 

ευεργετικά για το εργαστήριο με παραπάνω από ένα τρόπους.Είναι ευεργετικό για τους 

ασθενείς γιατί κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τον έλεγχο των δειγμάτων τους μπορεί 

να ανιχνευθεί πισω σε αυτούς με σχετική ακρίβεια,ενώ έχει θετική επίδραση και στη 

λειτουργία της διοίκησης καθώς εξασφαλίζει καθημερινή πληροφόρηση για όλα τα 

εργαστηριακά ζητήματα με έναν οργανωμένο τρόπο και τελευταία ωφελεί και το 

εργαστηριακό προσωπικό καθώς όλες οι επιμέρους δραστηριότητες της εργασίας τους 

καταγράφονται και αρμοδιότητες καθορίζονται. (Gulderen Yanikkaya- Demirel,2008). 

Συνοπτικά οι ωφέλειες που προκύπτουν από τη εφαρμογή του ISO 15189 σε ένα εργαστήριο 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Για το εργαστήριο: 

• Απόδειξη ότι εφαρμόζει σύστημα ποιότητας, είναι τεχνικά επαρκές και παράγει 

αξιόπιστα αποτελέσματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα  

• Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων και ικανότητα πλήρους ιχνηλάτισης αυτών. 

• Μείωση λειτουργικού κόστους λόγου αποτελεσματικότερης διαχείρισης πόρων 

• Συνεχής βελτίωση της εργαστηριακής πρακτικής 

• Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων στο εργαστήριο και αντιμετώπιση αυτών. 

• Διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

• Ενισχύεται η αναγνώριση και το κύρος του. 

• Μακροπρόθεσμα περιορίζει το «κόστος ποιότητας». 

 

Για τους ασθενείς: 

• Διασφάλιση αξιοπιστίας αποτελεσμάτων 

• Μικρότερη ανάγκη για επανέλεγχο.  

 

Για τους κρατικούς φορείς: 

• Αυξημένη εμπιστοσύνη για λήψη αποφάσεων με  

• Βάση τεκμηριωμένα δεδομένα Μείωση «αβεβαιότητας» 

• Αύξηση αποτελεσματικότητας ελέγχων. 

 



44 

   

5.7.3 Μειονεκτήματα διαπίστευσης κλινικού εργαστηρίου κατά το ISO 15189 

 

Τα αναφερόμενα μειονεκτήματα γύρω από το ISO 15189 δε μπορεί παρα να είναι αντίστοιχα 

με τα μειονεκτήματα των προτύπων ISO 9001 και ISO 17025, με δεδομένο το γεγονός ότι 

ουσιαστικά αποτελεί σύνθεση των δύο προαναφερόμενων προτύπων. Μία διαφοροποίηση 

στο κόστος εγκατάστασης και διατήρησης του προτύπου ίσος αποτελεί ένα μεγαλύτερο 

μειονέκτημα σε σχέση με τα άλλα δύο μια και αναμένεται μεγαλύτερο (εξαρτάται και από 

το πλήθος των διαπιστευμένων εργαστηριακών εξετάσεων). 

 

 Η διαδικασία διαπίστευσης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Χρειάζεται καλή 

προετοιμασία από το εργαστηριακό προσωπικό ενώ η διαδικασία είναι απαιτητική. 

 Σε περίπτωση μεγάλων εργαστηρίων με ξεχωριστά τα διάφορα τμήματα τους 

απαιτείται χρόνος μετά την υιοθέτηση του προτύπου από καθένα από αυτά για την 

ενοποίηση του προτύπου σε όλο το εργαστήριο. 

 Υπάρχει σαφής αύξηση στη γραφειοκρατία. 

 Η γραφειοκρατία οδηγεί στην ανάγκη για πρόληψη προσωπικού. 

 Η διαπίστευση έχει πολύ υψηλό κόστος για το εργαστήριο. 

            (Vlachos et al, 2002) 

 

5.8 Συγκριση εφαρμογής των προτύπων ISO 9001 , ISO 17025  και ISO 15189 απο το 

κλινικό εργαστήριο. 

 

Πριν συγκρίνει κάποιος τα πρότυπα ISO 9001,ISO 17025 και ISO 15189 στα διάφορα 

συστατικά τους μέρη πρέπει πρώτα να εξερευνήσει τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη 

δημιουργίας του προτύπου ποιότητας ISO 15189. 

 

Η ανάγκη για το πρότυπο EN ISO 15189 

 

Στην ερώτηση γιατί χρείαζεται ένα εργαστήριο ένα πρότυπο διαπίστευσης η εκ πρώτης 

όψεος απάντηση μπορεί να είναι σαφώς λόγω των τεχνικών απαιτήσεων του τελευταίου. 

Σίγουρα το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001 εισάγει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

για το εργαστήριο, εξαιρεί όμως απο αυτό τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος απο το 
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εργαστήριο. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει ένα πρότυπο ικανό να ανταποκριθεί στις 

ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις του κλινικού εργαστηρίου, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την 

ύπαρξη ενός προτύπου διαπίστευσης που θα παρακολουθούσε την τεχνική δυνατότητα του 

εργαστηρίου όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ασθενείς.  

 

Το ISO 15189:2003 εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2002 μετά την τελική ψηφοφορία στον CEN 

και τον ISO. Και στις δύο ψηφοφορίες αυτές, του CEN και του ISO, τα αποτελέσματα 

ανακοινώθηκαν με απόλυτη ομοφωνία. Όλες οι χώρες δέχθηκαν την έκδοση του προτύπου. 

Τελικά το πρότυπο δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2003 (και μία διορθωμένη έκδοση τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους).  

 

Ένα επιπλέον συμπληρωματικό πρότυπο,το ISO 15190  - ΄΄Ιατρικά εργαστήρια – απαιτήσεις 

για την ασφάλεια΄΄ δημοσιεύθηκε αργά το 2003 (ISO 15190, 2003). 

 

Ακόμα δημοσιεύθηκε αργότερα ένα πρότυπο για αναλύσεις παρα την κλίνη των ασθενών 

(POCT). 

 

Σύγκριση μεταξύ του EN ISO 15189 και του ISO 9001 

 

Συγκρίνοντας το ISO 15189 με το ISO 9001 είναι σαφές ότι η κυριότερη διαφορά τους είναι 

η πλήρη έλλειψη τεχνικών απαιτήσεων απο το ISO 9001. Το ISO 15189 διαθέτει πλήθος 

τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν απαιτήσεις για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, τον εξοπλισμό και τις προμήθειες,ενώ εξετάζει τις προ-

αναλυτικές, αναλυτικές και μετά – αναλυτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 

εργαστήριο (Lynn C.Allen, 2013). 

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις του ISO 15189 είναι αυτές που το κάνουν το ιδανικό πρότυπο για 

εφαρμογή στο περιβάλλον του κλινικού εργαστηρίου. Ίσως όμως, και αυτό εξετάζει η αυτή 

διατριβή για τις περιπτώσεις πολύ μικρών έως μεσαίων εργαστηρίων με κριτήριο το 

προσωπικό που απασχολούν και τον αριθμό των ασθενών που εξετάζουν ημερησίως,οι 

αρνητικές συνέπειες απο την εφαρμογή του προτύπου, ιδίως αυτές που αφορούν το αυξημένο 

κόστος του σε σχέση με το ISO 15189, αλλά και το γεγονός ότι η ικανοποίηση των τεχνικών 
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απαιτήσεων του απαιτεί αρκετές ανθρωποώρες, να καθιστούν το ISO 9001 μια πιο σοφή 

επιλογή για πιστοποίηση όσον αφορά τα εργαστήρια αυτά. Είναι σίγουρο, ότι όπως 

αναδείχθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο και αφορά τα εργαστήρια που δεν ήταν 

προηγουμένως πιστοποιημένα κατά κάποιο πρότυπο ποιότητας, η υιοθέτηση του προτύπου 

ISO 9001 θα προσφέρει την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης (σε συνεργασία πάντα με 

την ισχυρή δέσμευση της διοίκησης) και την καλύτερη εργαστηριακή οργάνωση στο βαθμό 

που αυτό εφαρμοστεί  απο το προσωπικό,ακόμα και εάν υπολλείπεται σε σχέση με το ISO 

15189.  

 

Σύγκριση μεταξύ του EN ISO 15189 και του ISO/IEC 17025 

 

Πριν την ανάπτυξη του προτύπου EN ISO 15189 το πρότυπο ISO/IEC 17025 ΄΄Γενικές 

απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων διάγνωσης και διακριβώσεων ΄΄(ISO/IEC 

17025, 1999), βρισκόταν σε χρήση σε μερικές χώρες σαν βάση για τη διαπίστευση των 

κλινικών εργαστηρίων παρά τις δεδομένες και σοβαρές ελλείψεις που είχε η εφαρμογή του 

στο κλινικό εργαστηριακό περιβάλλον. Το αναμενόμενο ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα 

πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται τώρα που έχει δημιοργηθεί ένα πρότυπο που έχει 

συγκεκριμένα αναπτυχθεί ακριβώς για να καλύψει αυτές τις εργαστηριακές ανάγκες των 

κλινικών εργαστηρίων, το πρότυπο ISO 15189.    

  

Στην παράγραφο του Σκοπού – πεδίου εφαρμογής του προτύπου ISO 17025 αναφέρεται: 

«1.1 Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας των εργαστηρίων 

να πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις και διακριβώσεις......1.2 Αυτό το διεθνές 

Πρότυπο είναι εφαρμόσιμο απο όλους τους οργανισμούς που πραγματοποιούν εξετάσεις 

και/ή διακριβώσεις. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν για παράδειγμα εργαστήρια 

όποι οι εξετάσεις αυτές και/ή οι διακριβώσεις που λαμβάνουν χώρα είναι μέρη της 

επιθεώρησης και της πιστοποίησης ενός προιόντος». 

 

Αναρωτιέται κανείς αν ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει και τα κλινικά εργαστήρια. Οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο με τις βασικές αρχές 

του προτύπου και του πεδίου εφαρμογής του, συνήθως λαμβάνουν χώρα σε σε προιόντα ή 

υλικά για να ελεγχθεί το εάν βρίσκονται σε συμφωνία με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
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καθώς και σχετικούς κανονισμούς. Από την άλλη μεριά όμως, τα κλινικά εργαστήρια δεν 

έχουν σε καμία περίπτωση ουδεμία σχέση με κάποια γραμμή παραγωγής ενός προιόντος 

αλλά μονάχα με την ανθρώπινη ζωή και τους πάρα πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν 

με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια παροχής σε αυτούς  υπηρεσιών υγείας. 

 

Για να δειχθεί η διαφορά στην έμφαση που δίνεται μεταξύ των δύο προτύπων αρκεί να 

συγκρίνουμε τις αντίστοιχες παραγράφους αυτών. Εξερευνώντας τις εισαγωγές των δύο 

προτύπων ότι στο ISO 17025 η έμφαση δίνεται εξ’ολοκλήρου στην ακρίβεια και εγκυρότητα 

των αποτελσμάτων των μετρήσεων. Φυσικά και πρέπει και ένα κλινικό εργαστήριο να 

παράγει έγκυρα αποτελέσματα αλλά είναι εξίσου σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και 

πολλές άλλες παράμετροι προκειμένου να μπορούμε να ομιλούμε για ένα κλινικό 

εργαστήριο που προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

 

Όσονα αφορά διοικητικές απαιτήσεις η σύγκριση των αντίστοιχων τμημάτων των 

παραγράφων των δύο προτύπων οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι στο ISO 15189 η 

έμφαση και προσοχή δίνεται στον ασθενή σε αντίθεση με την αντίστοιχη παράγραφο στο 

ISO 17025. 

 

Ακόμα συγκρίνοντας την υποπαράγραφο 4.7 των δύο προτύπων που αφορά την επικοινωνία 

με τους χρήστες των υπηρεσιών μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε πως η σχέση με τους χρηστες 

των υπηρεσιών είναι αρκετά διαφορετική για τα κλινικά εργαστήρια σε σχέση με τα 

εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. 

 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των μη συμμορφώσεων, γίνεται σαφές ότι σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 15189, το προσωπικό(και το διοικητικό) του κλινικού εργαστηρίου θα πρέπει 

να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται την κλινική σημασία της εργασίας του. 

 

Τέλος στην σύγκριση των προβλέψεων των δύο προτύπων σχετικά με τις ανασκοπησεις των 

συστημάτων ποιότητας από τη διοίκηση του εργαστηρίου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η έμφαση 

που δίνεται στο ISO 15189 είναι στον ασθενή (Desmond Kelly, 2004). 
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Κόστος εφαρμογής των προτύπων ISO 15189, ISO 9001 και ISO 17025 

 

To κόστος εφαρμογής του προτύπου ISO 9001 είναι σαφώς μικρότερο από τα άλλα δύο και 

υπολογίζεται σε λιγότερο απο 1000 ευρώ ετησίως με συνολικό κόστος 3000 για την τριετία 

εφαρμογής. 

 

Τα ISO 15189 και ISO 17025 με την πληθώρα των τεχνικών απαιτήσεων που εισάγουν ,είναι 

σαφέσταστα πιο κοστοβόρα με το κόστος του ISO 15189 να αγγίζει τις 7000 ευρώ το έτος 

με το κόστος αυτό όμως βέβαια να εξαρτάται από το  πλήθος των διαπιστευόμενων 

εξετάσεων (www.medisyn.eu). 

  

5.9 Συμπεράσματα  

 

Είναι σαφές ότι με την σύγκριση των προτύπων ISO 17025, ISO 15189 και ISO 9001, το 

πλέον κατάλληλο για χρήση στο κλινικό διαγνωστικό εργαστήριο είναι το ISO 15189 μιας 

και τόσο οι απαιτήσεις διοίκησης που έχει ενσωματώσει απο το  ISO 9001, όσο και οι 

τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ενσωματώσει από το ISO 17025, έχουν καταστρωθεί με 

τρόπο τέτοιο ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 

εργαστηριακού περιβάλλοντος, βάζοντας τον ασθενή στο κέντρο της διαδικασίας. Εξίσου 

όμως ξεκάθαρο είναι ότι το ISO 15189 μιας και είναι τόσο προσανατολισμένο και 

συγκεκριμένο όσον αφορά το κλινικό εργαστήριο θα είναι και το πιο απαιτητικό απο τα τρία.  

 

Μένει να διερευνηθεί εάν οι ωφέλειες που προκύπτουν απο τη χρήση του προτύπου, 

προκύπτουν σε κάθε εργαστήριο, ανεξαρτήτως μεγέθους και όγκου εργασιας, ή εάν κατά 

περίπτωση είναι προτιμότερο από το εργαστήριο να υιοθετείται ένα πρότυπο με περισσότερο 

γενικές απαιτήσεις όπως το ISO 9001 και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μικρών 

εργαστηρίων χαμηλης δυναμικής, όπου ο παράγοντας γραφειοκρατία και κόστος 

συντήρησης του προτύπου ίσως παίζει καθοριστικό ρόλο. 

 

Επίσης πρέπει να γίνει αναφορά στο κόστος των προτύπων όπου σαν οικονομική επιλογή το 

ISO 9001 ξεχωρίζει ,ενώ ένας ακόμα παράγοντας που κάνει ακόμα πιο ελκυστική την 

επιλογή του ISO 15189  σε σχέση με το ISO 17025 είναι  το ότι πρόκειται για κοστοβόρα 
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πρότυπα, όπου καθώς και τα δύο εισάγουν τον ίδιο βαθμό γραφεοκρατίας στο εργαστήριο 

λόγω του πλήθους τεχνικών απαιτήσεων που έχουν,το γεγονός ότι το ISO 15189 είναι 

σαφέστατα προσανατολισμένο στο κλινικό εργαστήριο σε σχέση με το ISO 17025 το κάνει 

το πρότυπο επιλογής απο το εργαστήριο αυτό ανάμεσα στα δύο. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται και αναφορά στις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις όπου 

φαίνεται ένας ακόμα λόγος για την προτίμηση απο το εργαστήριο του ISO 15189 και είναι 

η απαίτηση για τα εργαστήρια που εξετάζουν βιολογικά δείγματα τρίτων για διαπίστευση 

συγκεκριμένα και αποκλειστικά με το ISO 15189. 

 

Μπορεί λοιπόν για το εργαστήριο που εξετάζει αποκλειστικά δικά του βιολογικά δείγματα 

να μην υπάρχει αντίστοιχη νομοθετική απαίτηση, αλλά από την άλλη φαίνεται μία τάση στην 

αγορά, οπότε αναμένεται το εργαστήριο που θα θελήσει να διαπιστευθεί να επιλέξει και για 

αυτό το λόγο το ISO 15189. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το πρώτο θεσμοθετημένο πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου στις 

υπηρεσίες υγείας τέθηκε δια του Νόμου 4025/2011 με ειδικότερες απαιτήσεις σε ότι αφορά 

τα εργαστήρια βιολογικών δειγμάτων για τη διενέργεια διεργαστηριακών ελέγχων και την  

υποχρεωτική διαπίστευση κατά ISO 15189 για όσα διενεργούν εξετάσεις για λογαριασμό 

τρίτων μονάδων. 

 

Ταυτόχρονα, ο ΕΟΠΠΥ ενσωματώνει την απαίτηση αυτή μέσα στους όρους σύναψης με 

τους παρόχους υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί κατ’ ελάχιστο η κατ’αρχήν τήρηση μιας 

γενικής εθνικής προδιαγραφής για όσους συμβάλλονται με τον Δημόσιο Φορέα Ασφάλισης 

της χώρας. 

 

6.1 Νομικό Πλαίσιο για την Ποιότητα 

 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά 

ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των ιδιωτικών φορέων υγείας. Στους φορείς αυτούς όμως 

συμπεριλαμβάνονται και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια που αποτελούν και το αντικείμενο 

μελέτης της συγκεκριμένης διατριβής,τα οποία όπως φαίνεται πρέπει πλέον υποχρεωτικά να 

είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με ένα αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο ποιότητας. 

Συγκεκριμένα στις 02-11-2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 228/02-11-2011  ο νόμος 

υπ.αρ.4025 περί της Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.  

Στο Άρθρο 34 «Ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων Υγείας» του οποιου αναφέρονται 

τα παρακάτω:  

 

1.«Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών 

υγείας είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή 

οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού», που σημαίνει ότι 
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όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών 

μικροβιολογικών εργαστηρίων, πρέπει να πιστοποιηθούν τουλάχιστο κατά ISO 9001:2008 

από  Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης ή ακόμα και κάποιο άλλο ειδικότερο πρότυπο που 

θα μπορούσε να είναι και το ISO 15189.  

 

2. «Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει 

εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους 

εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού 

ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς 

που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που 

εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα», που 

σημαίνει ότι όλα τα κλινικά-μικροβιολογικά εργαστήρια, πρέπει να χρησιμοποιούν controls 

για τον έλεγχο ποιότητας των εξετάσεων και να συμμετέχουν σε διεργαστηριακές συγκρίσεις 

που διοργανώνουν κατάλληλοι Φορέων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως 

ΕΣΕΑΠ, RIQAS κλπ. 

 

3. «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», που 

σημαίνει ότι όλα τα κλινικά-μικροβιολογικά εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις-

εξετάσεις για  λογαριασμό άλλων Ιατρών, εργαστηρίων και νοσοκομείων, πρέπει να 

διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν κατά το πρότυπο ISO 15189:2007 από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης μέχρι την 02-11-2013. 

 

Ο πρόσφατος ανωτέρω νόμος (4025/2011 άρθρο 34 – ΦΕΚ 228Α'/2-11-11) υποχρεώσε τους 

πρωτοβάθμιους φορείς υγείας να πιστοποιήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους. Ο Εθνικός Οργανισμός Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ζητησε από τα 

συνεργαζόμενα με αυτόν Εργαστήρια, να πιστοποιηθούν με αναγνωρισμένο πρότυπο. 

Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμόζουν αποδεδειγμένα μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που 

εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην 
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Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για όσες εξετάσεις εκτελούν και για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα 

ποιοτικού έλεγχου.  

Τέλος, ο νόμος επιβάλλει στα εργαστήρια που διενεργούν εξετάσεις για λογαριασμό τρίτων 

να διαπιστευτούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189 από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).  

 

Το 2013 ο ΕΟΠΠΥ με τα με αρ. πρωτ. 77/2013 και 78/2013 έγγραφα, καλεσε τα 

βιοπαθολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια να προβούν σε αυτοξιολόγηση βάσει 

συγκεκριμένου αρχείου/ερωτηματολογίου, προκειμένου να ακολουθήσει αξιολόγηση και 

«βαθμολόγηση» από το ΕΚΑΠΤΥ.Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικότερη αναφορά στους 

τομείς αυτοαξιολόγησης των εργαστηρίων πριν την περαιτέρω βαθμολόγηση απο το 

ΕΚΑΠΤΥ. 

 

6.2 Αξιολόγηση των Βιοπαθολογικών και των Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων 

 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, ενεργοποιήθηκε  το Μάιο του 2013 

η αυτοαξιολόγηση των βιοπαθολογικών και των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων ως 

προϋπόθεση για την αξιολόγηση από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και 

τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ). 

 

Οι τομείς αξιολόγησης των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων αφορούν σε: 

1. Προσωπικό 

2. Υποδομές (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, υποδομή, υλικά) 

3. Συνεργαζόμενα εργαστήρια 

4. Διαχείριση δειγμάτων 

5. Διαχείριση Δεδομένων 

6. Διαχείριση Ποιότητας. 

 Οι τομείς αξιολόγησης των Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων αφορούν σε: 

1. Προσωπικό 

2. Υποδομές (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, υποδομή, υλικά) 

http://prosperity.com.gr/nea/axiologese-ton-biopathologikon-kai-ton-aktinodiagnostikon-ergasterion-apo-ton-eopuu/
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3. Διαχείριση ασθενών 

4. Διαχείριση Δεδομένων 

5. Διαχείριση Ποιότητας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την καλή Διαχείριση των εργασιών 

και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία έχουν ληφθεί από 

τα πρότυπα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 15189:2012 

(www.prosperity.com.gr). 

 

6.3 Ενστάσεις σχετικά με την διαδικασία αυτοαξιολόγησης των βιοπαθολογικών 

εργαστηρίων για την αξιολόγηση από το ΕΚΑΠΤΥ. 

 

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση των βιοπαθολογικών 

και ακτινολογικών εργαστηρίων όπως αυτή τους κοινοποιήθηκε με τα αρ. πρωτ. 77/2013 και 

78/2013 έγγραφα του Υπουργείου, δημιούργησε πλήθος ενστάσεων μεταξύ των 

εργαστηρίων αυτών. Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών, ο σύλλογος έχει εκδόσει ανακοίνωση σχετική και εκφράζει την έντονη 

δυσαρέσκεια και ανησυχία του, τόσο για το οτι οι ανακοινώσεις των αποφάσεων προς τα 

εργαστήρια έγιναν με απολύτως αφνίδιο τρόπο χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση 

με τους ανάλογους επιστημονικούς φορείς, όσο και για το γεγονός οτι δεν παρέχονται 

επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με τις συνέπειες μιας αρνητικής βαθμολόγησης από το 

ΕΚΑΠΤΥ και ειδικά όσον αφορά το καθεστώς συνεργασίας των συγκεκριμένων 

βιοπαθολογικών εργαστηρίων με τον ΕΟΠΠΥ. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, είναι απολύτως απαραίτητο να διασαφηνιστεί 

πλήρως ο σκοπός της όλης διαδικασίας, εάν δηλαδή αυτός είναι η βελτίωση της ποιότητας 

των εργαστηριακών εξετάσεων ή  με την αξιολόγηση θέτει θέμα μη συνεργασίας με τον 

ΕΟΠΠΥ για τα εργαστήρια χαμηλότερης βαθμολογίας, ή ακόμα και εάν τα εργαστήρια θα 

αμείβονται από τον ΕΟΠΠΥ με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν λόγω της 

απόδοσης της προηγούμενης βαθμολογίας. 

http://www.prosperity.com.gr/
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Με δεδομένο ότι ο ΕΟΠΠΥ έχει εξελιχθεί σε μονοπωλιακό φορέα στο χώρο ασφάλισης και 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης κάτι τέτοιο θα είχε δραματικές συνέπειες στην 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εν λόγω βιοπαθολογικών εργαστηρίων. 

 

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για τα κριτήρια των 

κατευθυντήριων οδηγιών για την αυτοαξιολόγηση που εξέδωσε το Υπουργείο, σύμφωνα με 

την οποία επιχειρείται να λάβει χώρα εσωτερικός έλεγχος διαχείρισης των λαθών και 

ιχνηλασιμότητας. Σύμφωνα με τον Σύλλογο τα κριτήρια των κατευθυντηρίων οδηγιών 

προέρχονται άλλα από το ISO 9001 και άλλα από το ISO 15189. 

 

Ειδικά για τα κριτήρια που έχουν ενσωματωθεί στις οδηγίες και έχουν την προέλευση τους 

στο πρότυπο ISO 15189 η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ‘είναι 

απαραίτητα καταρχήν στα μεγάλα σχήματα και όχι στα απλά ιδιωτικά εργαστήρια, που 

λειτουργούν με την αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη ιατρού. Αντίθετα, ουδεμία εφαρμογή 

και αποτελεσματικότητα έχουν για τον ουσιαστικό έλεγχο της ποιότητας των μικρών 

ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων’. 

 

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (διατάξεις του άρθρου 34 

του Ν.4025/2011) τα κριτήρια του ISO 15189 αφορούν μία σειρά απαιτήσεων διοικητικών 

και τεχνικών που είναι απαραίτητο να καλύπτονται μόνο από τα εργαστήρια επεξεργασίας 

βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας, και όχι από όλα τα ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών (www.isathens.gr). 

 

Το αυτό επισημαίνει και σε επερώτηση του στη βουλή ο βουλευτής Κος Αυγενάκης σε 

ερώτηση προς τον τότε υπουργό υγείας Κο Λυκουρέντζο λέγοντας ότι «η εφαρμογή της 

πιστοποίησης ISO 15189 στα μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά ιατρεία, θα 

επιβαρύνει ιδιαίτερα την οικονομική τους κατάσταση επηρεάζοντας και τη βιωσιμότητά 

τους, καθώς αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται ήδη οικονομικά από την στάση πληρωμών του 

ΕΟΠΥΥ». Τέλος, ο Βουλευτής Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι τα μικροβιολογικά εργαστήρια 

και τα ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα από την εφαρμογή του 

προτύπου ISO 15189.  
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Παραπλήσια ερώτηση κατέθεσε το ίδιο χρονικό διάστημα και η Κα Γεροβασίλη η οποία και  

επισημαίνει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ μικρών και μεγάλων αλυσίδων 

διαγνωστικών κέντρων και τα πρώτα να πιέζονται ακόμα περισσότερο και λόγο των 

συσσωρευμένων χρεών του ΕΟΠΠΥ προς αυτά ( www.hellenicparliament.gr). 

 

Ακόμα αντίθετες απόψεις όσον αφορά την πιστοποίηση των κλινικών εργαστηρίων 

εκφέρουν και ο Πρόεδρος του Κινήματος Νέων Γιατρών Γιώργος Ελευθερίου, καθώς και ο 

ιατρός βιοπαθολόγος κος Κωνσταντίνου οι οποίοι και εγγράφως θεωρούν οτι με το μέτρο 

αυτό θα βγεί εκτός αγοράς ένα πολύ μεγάλο μέρος των μικρών εργαστηρίων λόγω υψηλού 

κόστους τόσο για την απόκτηση του πιστοποιητικού, όσο και για την διατήρησή του, 

γραφειοκρατείας, καθυστερήσεων και μειωμένης αποδοτικότητας. Ειδικά ο Κος Ελευθερίου 

θίγει εύλογα και το ζήτημα της μη εφαρμογής των νομοθετημένων κριτηρίων διασφάλισης 

ποιότητας και στα δημόσια νοσοκομειακά εργαστήρια, ενω απαιτεί και την εφαρμογή των 

νομοθετημένων κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και στα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ 

προκειμένου για την ίση μεταχείριση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (www.ygeianews.gr).   

 

6.4 Συζήτηση  

 

 Αναφέροντας αποσπασματικά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4025/2011 είναι φανερό 

ότι  γίνεται διάκριση μεταξύ: 

α. του ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών από τους φορείς υπηρεσιών υγείας,  

β. του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα διαγνωστικά 

εργαστήρια βιολογικών υλικών και ο οποίος θα διασφαλίζεται με προγράμματα εξωτερικού 

ποιοτικού ελέγχου από πιστοποιημένους φορείς και  

γ. στην διαπίστευση με ISO 15189 αποκλειστικά για τα εργαστήρια επεξεργασίας 

βιολογικών υλικών για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας. 

 

Είναι σαφές ότι τα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο/ερωτηματολόγιο για την 

αυτοαξιολόγηση, σαφώς δεν περιορίζονται στην διασφάλιση του εσωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου των απλών ιδιωτικών εργαστηρίων και ως εκ τούτου εγείρονται θέματα συνάφειας 

με το υφίστατο νομοθετικό πλαίσιο.Αυτό καθώς χρησιμοποιούν απαιτήσεις και κριτήρια από 

το ISO 15189 τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι απο τον Ν.4025/2011 ότι αποτελούν 
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προυπόθεση εφαρμογής για τα συμβαλλόμενα με τον ΕΟΠΠΥ διαγνωστικά κέντρα τα οποία 

επεξεργάζονται βιολογικά υλικά για τρίτους. Συνήθως αυτά είναι μεγάλα εργαστήρια που 

ανήκουν σε σχετικούς ομίλους και διαχειρίζονται πολύ μεγάλο όγκο δειγμάτων, τόσο απο 

ιδία εργαστήρια αλλά και απο δείγματα που τους αποστέλλονται απο τρίτα εργαστήρια προς 

μέτρηση,είτε λόγω ανεπάρκειας εξοπλισμού είτε για μια μεγάλη ποικιλια διαφορετικών 

αιτιών. Το πνεύμα του νόμου σε αυτή την περίπτωση έρχεται σε κατανόηση με την απαίτηση 

για όσο το δυνατό ικανοποιητικότερη εξασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων,τόσο 

γιατί αυτά τα εργαστήρια επεξεργάζονται τόσο μεγάλο αριθμό δειγμάτων που είναι πολύ 

πιθανό να υπάρξει σχετική αύξηση σφαλμάτων, όσο και γιατί καθώς πολλά δείγματα 

συλλέγονται σε άλλα εργαστήρια,υπάρχει δυσχέρεια ελέγχου των παραγόντων που εισάφουν 

σφάλματα στην προ-αναλυτική διαδικασία. 

 

Στην περίπτωση όμως των μικρών εργαστηρίων που απασχολούν ελάχιστο προσωπικό και 

εφαρμόζουν μεθόδους ποιοτικού ελέγχου όπως τη συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα 

εξωτερικού ελέγχου, η διαπίστευση κατά το ISO 15189, ίσως και να εισήγαγε περισσότερη 

πίεση και οικονομικό κόστος στο εργαστήριο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που θα 

προσέφερε. Το ISO 15189, λόγω των τεχνικών απαιτήσεων που εισάγει στο εργαστήριο, 

απαιτεί περισσότερες ανθρωποώρες για την ορθή εφαρμογή του και ίσως σε εργαστήρια με 

μικρό αριθμό προσωπικού να δημιουργεί συνθήκες εργασιακής πίεσης, με συνέπειες που 

μπορεί να υπερβαίνουν αρνητικά τις όποιες θετικές ωφέλειες προσδώσει το πρότυπο.Ίσως 

σε αυτή την περίπτωση να είναι καταλληλότερη η πιστοποίηση κατά ISO 9001 όπου έχουμε 

απουσία των τεχνικών απαιτήσεων του 15189 και σε αυτή την περίπτωση το πρότυπο να 

είναι ευκολότερα εφαρμόσιμο από το εργαστήριο με δεδομένο και το λίγο προσωπικό που 

απασχολείται σε αυτό. 

 

Μια και ο αριθμός των εργαστηρίων που πρέπει να πιστοποιηθούν είναι αρκετά μεγάλος 

ίσως τελικά το κράτος να έπρεπε να ικανοποιήσει το αίτημα του ιατρικού συλλόγου για 

μερική επιδότηση της διαδικασίας πιστοποίησης/διαπίστευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

7.1 Στόχος – Σκοπός Μελέτης 

 

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των επιλογών των 

βιοπαθολογικών εργαστηρίων, όσον αφορά την πιστοποίηση αυτών με κάποιο από τα 

αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας που μπορούν να βρουν εφαρμογή στο χώρο του 

βιοπαθολογικού εργαστηρίου και είναι τα ISO 15189, ISO 9001 και ISO 17025 με το ISO 

15189 να αποτελεί το στοχευμένο πρότυπο διαπίστευσης που προέκυψε ειδικά για τα 

βιοπαθολογικά εργαστήρια και συνδυάζει κατά μια έννοια τις διοικητικές απαιτήσεις του 

ISO 9001 και τις τεχνικές του ISO 17025 τροποποιημένες έτσι ώστε να βρίσκουν τη βέλτιστη 

εφαρμογή στο χώρο του κλινικού εργαστηρίου. 

 

Η σημασία της ερευνητικής αυτής εργασίας γίνεται προφανής αν αναλογιστεί κανείς τόσο 

το δύσκολο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπιζουν τα κλινικά εργαστήρια 

στην ελληνική επικράτεια οσο και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4025/2011) που 

απαιτεί από τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων που είναι συμβεβλημμένα 

με τον ΕΟΠΠΥ την πιστοποίηση με ένα αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ενώ η απαίτηση 

γίνεται συγκεκριμένη και αφορά την διαπίστευση με το ISO 15189 για εργαστήρια που 

ελέγχουν βιολογικά δείγματα για τρίτους. 

 

Και ενώ οι ωφέλειες που προκύπτουν απο την εφαρμογή προτύπων ποιότητας στο 

εργαστήριο είναι δεδομένες και έχουν αναφερθεί εκτενώς στο γενικό μέρος αυτής της 

διατριβής, πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και τους παράγοντες που αναπτύχθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο προκειμένου να αποφασίσει εάν η εφαρμογή ενός απο τα 

παραπάνω πρότυπα είναι ευεργετική για το εργαστήριο που το εφαρμόζει. Οι ωφέλειες της 

επιλογής δεν μπορεί παρά να εξατομικεύονται ανάλογα με το εργαστήριο που εφαρμόζει το 

εκάστοτε  πρότυπο. 
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Για παράδειγμα, τα μικρότερα περιφερειακά εργαστήρια που εξετάζουν μικρότερο αριθμό 

ασθενών σε ημερήσια βάση και έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών και απασχολούν ελάχιστο 

προσωπικό είναι αναμενόμενο ότι θα αισθάνονται περισσότερο την πίεση απο την εφαρμογή 

ενός απαιτητικού προτύπου τόσο σε επίπεδο απαιτήσεων όσο και σε επίπεδο κόστους μια 

και το ISO 15189 εχει 7 φορές υψηλότερο ετήσιο κόστος όπως αναφέρεται και στο 5ο 

Κεφάλαιο της διατριβής. Επίσης το λιγοστό προσωπικό θα είναι δύσκολο να παρακολουθεί 

τις τεχνικες απαιτήσεις του προτύπου και να τηρεί παράλληλα τα σχετικά αρχεία 

καταγραφής που προβλέπονται απο αυτό. 

 

Έτσι η ερευνητική εργασία έλαβε χώρα με σκοπό να διαπιστώσει αφενός το βαθμό στον 

οποίο έχουν προχωρήσει τα διάφορα κλινικά εργαστήρια με τις πιστοποιήσεις των 

εργαστηρίων τους και αφετέρου να ελέγξει τις υποθέσεις εργασίας που προκύπτουν από τη 

σχετική βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε στο γενικό μέρος, ότι δηλαδή τα μικρού μεγέθους 

κλινικά εργαστήρια όπου επιλέγουν να πιστοποιηθούν θα το κάνουν με προτίμηση στo ISO 

9001 ενώ τα μεγαλύτερα εργαστήρια που θα έχουν και τις ουσιαστικές ωφέλειες απο την 

εφαρμογή του ISO 15189 θα επιλέξουν να διαπιστευτούν σύμφωνα με αυτό. Όσον αφορά το 

ISO 17025 και παρά τη βιβλιογραφική εμφάνιση του σαν πρότυπο ποιότητας σε κλινικά 

εργαστήρια,σύμφωνα με τη σύγκριση του με το ISO 15189 που έλαβε χώρα στο 5ο Κεφάλαιο 

της διατριβής, έγινε ξεκάθαρο οτι μειονεκτεί ουσιαστικά,οπότε δεν περιμένουμε ή 

αναμένουμε εν πάσει περιπτώσει μια ελάχιστη διείσδυση στα βιοπαθολογικά εργαστήρια. 

 

7.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η έρευνα που διεξήχθη σε βιοπαθολογικά εργαστήρια κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας με 

κατ’ ιδίαν επισκέψεις στα εργαστήρια αυτά και πρόνοια ώστε να ληφθεί ένα ισορροπημένο 

δείγμα μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρών βιοπαθολογικών εργαστηρίων. Ακόμα έγινε 

έρευνα σε ένα μικρό αριθμό εργαστηρίων εκτός της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας με 

διανομή του σχετικού ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα 

αντίστοιχα εργαστήρια. Ο λόγος που έλαβε χώρα αυτό ήταν προκειμένου να γίνει 

παράκαμψη κάποιων περιορισμών στη συλλογή του δείγματος και αυτό να προκύψει 

αντιπροσωπευτικότερο όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ μεγάλων – μικρών εργαστηρίων 

στο αυτό δείγμα. 
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7.2.1 Δείγμα 

 

Διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ανά εργαστήριο από τον ίδιο τον διεξάγοντα την έρευνα, 

το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στο άτομο εκείνο που κατά δική του ομολογία είτε είχε 

οριστεί από το εργαστήριο ως υπεύθυνο του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από το 

εργαστήριο, είτε ήταν το άτομο με την μεγαλύτερη εμπειρία στην εφαρμογή του προτύπου 

ενδοεργαστηριακά. 

 

Κατά τη διανομή του ερωτηματολογίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία και τον 

πρωτότυπο χαρακτήρα της έρευνας, τις περισσότερες φορές προηγήθηκε μία αναγνωριστική 

συζήτηση του διεξάγοντα με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου όπου αναπτύχθηκαν ελεύθερα 

οι απόψεις τους γύρω από τα ζητήματα της πιστοποίησης των κλινικών εργαστηρίων και 

άλλων θεμάτων που σχετίζονται με αυτά και έγινε έτσι ευκολότερη η κατανόηση του 

ιδιαίτερου περιβάλλοντος που διέπει τα εργαστήρια αυτά στην καθημερινή τους λειτουργία 

(βοηθόντας έτσι και τη συγγραφή αυτής της διπλωματικής) και ακολούθησε η συμπλήρωση 

του εθελοντικού ερωτηματολογίου. 

 

Σε επιστολή που επισυνάπτοταν στο ερωτηματολογιο επισημαινόταν ο αυστηρά ανώνυμος 

και εμπιστευτικός χαρακτήρας της συμμετοχής, προκειμένου να γίνει ελκυστικότερη η 

συμμετοχή στην έρευνα μιας και την πιστοποίηση δίεπει πλέον νομικό καθεστώς και 

υπάρχουν φόβοι από την ιατρική κοινότητα ότι θα επηρεάσει με διάφορους τρόπους το 

καθεστώς των συμβάσεων των εργαστηρίων με τον ΕΟΠΠΥ η συμμόρφωση ή μη και σε 

ποιο βαθμό με τα ανωτέρω πρότυπα. 

 

Πραγματοποίηθηκαν 62 επισκέψεις σε μικροβιολογικά εργαστήρια και συμπληρώθηκαν 26 

ερωτηματολόγια, ενώ άλλα τέσσερα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εξ’ αποστάσεως, δια 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του διεξάγοντα την έρευνα και των εργαστηρίων. Από 

τα 62 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν με επισκέψεις στα κατα τόπους εργαστήρια 

επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 26, ποσοστό ανταπόκρισης δηλαδή 41.9% (πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι ανάμεσα στα εργαστήρια αυτά ήταν και 11 που δεν είχαν καμία 

πιστοποίηση, ποσοστό 17,7% και ήταν αδύνατο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο). 
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7.2.2 Εργαλείο έρευνας 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας καταστρώθηκε  ερωτηματολόγιο το οποίο βασίστηκε 

στα βιβλιογραφικά δεδομένα γύρω από τα πρότυπα ποιότητας στα κλινικά εργαστήρια. 

 

Το ερωτηματολόγιο διαιρέθηκε σε δύο κύρια μέρη, με το πρώτο γενικό μέρος να 

χρησιμοποείται για τη συλλογή κάποιων γενικών, αλλά συνάμα και βασικών για την έρευνα 

στοιχείων, όπως τα στοιχεία του ατόμου που το συμπλήρωσε και τη θέση του στο 

εργαστήριο, έως τα σημαντικότερα που αφορούν το μέγεθος του εργαστηρίου που προκύπτει 

από τον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται ανα ημέρα σε αυτό, τον αριθμό των ατόμων 

που απασχολείται σαν προσωπικό, το αν απασχολείται καποιος υπεύθυνος ποιότητας, έως  

φυσικά τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα όπως το πρότυπο που εφαρμόζει 

το εργαστήριο, τη χρονιά που πιστοποιήθηκε πρώτη φορά, τους λόγους που οδήγησαν το 

εργαστήριο στην επιλογή αυτή κ.ο.κ. 

 

Στο δεύτερο ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε εξιολόγηση με κλίμακα 

των βιβλιογραφικών αναφερόμενων ευεργετημάτων και δυσχερειών που αναφέρονται να 

προκύπτουν από την εφαρμογή των υπό συζήτηση προτύπων ανά τον κόσμο στα διάφορα 

κλινικά εργαστήρια. Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια 

κλίμακα με τις εξής επιλογές : 1 = «Καθόλου», 2 = «Σε ελάχιστο βαθμό», 3 = «Σε μέτριο 

βαθμό», 4 = «Σε μεγάλο βαθμό», 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». 

 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

α) Ανταπόκριση στην έρευνα 

 

Έναν από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι μία 

μεγάλη μερίδα των υποκαταστημάτων μεγάλων διαγνωστικών κέντρων είτε αυτόνομων είτε 

συμμετεχόντων σε αλυσίδες εργαστηρίων που διενεργούν ένα μεγάλο όγκο εξετάσεων και 

είναι διαπιστευμένα κατά το ISO 15189 ως επί το πλείστον,αρνήθηκαν να λάβουν μέρος 

στην έρευνα κατ’ επίκληση μια κεντρικής πολιτικής του διαγνωστικού κέντρου όσον αφορά 

την αποχή από οποιουδήποτε τύπου σχετική έρευνα.Τελικά κατορθώθηκε να γίνει συλλογή 
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μόλις 8 ερωτηματολογίων από μεγάλα διαγνωστικά κέντρα από τα οποία τα 4 με τη μέθοδο 

της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να γίνει αντιπροσωπευτικότερο του 

γενικότερου συνόλου και της κατάστασης της αγοράς το δείγμα με τη συμμετοχή 

περισσότερων εργαστηρίων που είναι διαπιστευμένα κατά το ISO 15189. 

 

β) Ακριβής κατανόηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

 

Παρατηρήθηκε κυρίως στο ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούσε την 

βαθμολόγηση με κλιμακα της εμπειρίας των εργαστηρίων από την εγκατάσταση και 

εφαρμογή του προτύπου ποιότητας,όπου χρείασθηκαν αρκετές φορές και φυσικά εδόθησαν 

σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες.Αφορούσε κυρίως εργαστήρια με πιστοποίηση κατά το ISO 

9001 , όπου και το πρότυπο είναι πιο γενικό στις απαιτήσεις του. 

 

7.4 Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

 

Το συνολικό μέγεθος του δείγματος είναι τέτοιο (30 εργαστήρια) που επιτρέπει την ασφαλή 

εξαγωγή συμπερασμάτων με απλή παράθεση των ερωτήσεων και των αντίστοιχων 

απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε, κανοντας τον απαραίτητο σχολιασμό 

σχετικά και ότυ κρίνεται απαραίτητο, ενώ μια μικρή στατιστική επεξεργασία λαμβάνει χώρα 

όσον αφορά το ειδικό μέρος, στην οποία συγκρίνοντας τις βαθμολογίες που αποδόθηκαν στα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δυό προτύπων απο τα βιοπαθολογικά εργαστήρια, 

γίνεται άθροιση των βαθμολογιών, εξαγωγή μέσων όρων για το σύνολο των εργαστηρίων 

του εκάστοτε προτύπου και ακολούθως σύγκριση των μέσων όρων των βαθμολογιών για 

κάθε ερώτηση, μεταξύ των εργαστηρίων που εφαρμόζουν το ISO 15189 και αυτών που 

εφαρμόζουν το ISO 17025. 

 

7.5 Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με παράθεση παραφρασμένων 

χάριν συντομίας των επιμέρους ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και ακολούθως των 

σχετικών απαντήσεων που συνελλέχθησαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

παρουσιαστούν σε δύο μέρη, ένα θα αφορά την παρουσίαση των απαντήσεων στα γενικά 
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μέρη των ερωτηματολογίων ξεχωριστά για τα πρότυπα ISO 15189 και ISO 9001 και σε ένα 

δεύτερο μέρος θα παρουσιάζεται πίνακας που θα συγκρίνει  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα γίνει καμία αναφορά στο ISO 17025 γιατί δεν βρέθηκε στο 

δείγμα των εργαστηρίων που εξετάσθηκαν κανένα που να είναι διαπιστευμένο κατά το 

πρότυπο αυτό.  

 

Αποτελέσματα εργαστηρίων διαπιστευμένων κατά το ISO 15189 

 

Ακολουθεί βήμα προς βήμα παράθεση των απαντήσεων που εδόθηκαν στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις από τα εργαστήρια που ήταν διαπιστευμένα κατά το ISO 15189 και γίνεται και 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

Γενικό μέρος της έρευνας 

 

Εργαστήρια δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν δύο ιδιωτικά εργαστήρια (στην ουσία είναι αυτόνομα διαγνωστικά 

με αρκετά μεγάλο αριθμό εξετάσεων) και έξι εργαστήρια που ανήκουν σε ευρύτερα σχήματα 

πολυδύναμων διαγνωστικών κέντρων – αλυσίδων. 

 

Ερωτ.1 Αριθμός ατόμων που εξετάζονται ημερησίως 

Από τα εργαστήρια αυτά τα εφτά είχαν πάνω από 50 ασθενείς ημερησίως και μόνο ένα 

εξυπηρετούσε μεταξύ 20 – 50 ατόμα ημερησίως. 

 

Ερωτ. 2 Πιο συστημα διαχείρισης ποιότητας εφαρμόζεται 

Όλα τα εργαστήρια ήταν διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ISO 15189 ενώ 4 εξ αυτών είχαν 

ταυτοχρόνως πιστοποιηθεί και κατά το ISO 9001. Σε σχετική ερώτηση και τα 4 εργαστήρια 

απάντησαν ότι η πιστοποίηση κατα το ISO 9001  είχε προηγηθεί για σημαντικό χρονικό 

διάστημα αυτής του 15189. Το γεγονός της διπλής πιστοποίησης και διακρίβωσης δείχνει 

ακριβώς αυτή τη δέσμευση του εργαστηρίου στην ποιότητα και ασφάλεια της κλινικής 

πράξης. 
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Ερωτ. 3 Πως Προεκυψε η αναγκη για εφαρμογη του ΣΔΠ; 

Εδώ 7 εργαστήρια απάντησαν λόγω της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας 

στην εργαστηριακή εξέταση ενώ ένα απάντησε λογω της ανάγκης συμμόρφωσης στην 

σχετική νομοθεσία.Επίσης φαίνεται η δέσμευση αυτών των εργαστηρίων στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών. 

 

Ερωτ.4  Πότε απέκτησε το εργαστήριο το πιστοποιητικό εφαρμογής ΣΔΠ; 

Και εδώ βλεπουμε τη δέσμευση των μεγάλων κλινικών εργαστηρίων στην παροχή ποιοτικών 

εξετάσεων μια και η πλειονότητα αυτών (7) είχε διαπιστευθεί κατά το ISO 15189 πριν το 

2011 που ήταν και η χρονιά ορόσημο που το προτυπο έγινε νομοθετική απαίτηση για αυτά 

τα εργαστήρια.Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα εργαστήρια πραγματοποιούν και 

εξετάσεις για τρίτους και απο το 2011 και μεταγενέστερα είναι νομοθετική απαίτηση η 

διαπιστευση με το ISO 15189. Η έρευνα που διεξήχθη έδειξε ότι σχεδόν όλα είχαν 

διαπιστευθεί αρκετά χρόνια πριν το 2011 με αποκλειστικό γνώμονα το να κανουν πιο 

ασφαλείς και αξιόπιστες με το ανάλογο κύρος τις υπηρεσίες τους, ενώ μόλις ένα 

διαπιστεύθηκε μετά το 2011 και ήταν και αυτό που ανέφερε ότι διαπιστεύθηκε καθαρά για 

την κάλυψη της νομοθετικής απαίτησης. 

 

Ερωτ.5 Εφήρμοζε στο παρελθόν κάποιο άλλο (εκ των 15189, 9001, 17025) πρότυπο το 

εργαστήριο; 

Σε αυτή την ερώτηση τα 6 εργαστηρια απάντησαν ότι κατά το παρελθόν έφεραν πιστοποιηση 

ISO 9001. Αυτό επίσης δειχνει, γνωρίζοντας κιολας οτι το 15189 είναι πρότυπο που 

αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία, τη θέληση των εργαστηρίων αυτών να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες τους πολύ πριν την οποιαδήποτε νομοθετική υποχρέωση. 

 

Ερωτ.6 Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στο εργαστήριο 

Από τα 8 εργαστήρια τα 6 απασχολουσαν πάνω από δέκα άτομα προσωπικό στο χώρο του 

εργαστηρίου ενώ 2 απασχολούσαν μεταξύ 5- 10. 
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Ερωτ.7 Υπεύθυνος ποιότητας για την ορθή εφαρμογή του προτύπου 

Και τα 8 εργαστήρια απήντησαν ότι απασχολουν άτομο επιφορτισμένο απόλυτα με την καλή 

λειουργία του προτύπου. Το γεγονός ότι όλα τα εργαστήρια που εφαρμόζουν το ISO 15189 

απασχολουν υπεύθυνο ποιότητας δείχνει την δέσμευση της διοίκησης στην εφαρμογή του 

προτύπου στο εργαστήριο. 

 

Ερωτ.8 Γνωρίζετε τις κυριότερες διαφορές ISO 15189 και ISO 9001 

Σε επτά εργαστήρια μας απαντησαν ότι τις γνωρίζουν ενώ μονάχα ένα όχι. Για μια ακόμη 

φορά φαίνεται ξεκαθαρα η ενημέρωση του προσωπικού των εργαστηρίων γύρω απο την 

ποιότητα στα εργαστήρια αυτά. 

 

Ερωτ.9 Κριτήρια που επιλέχθηκε το εργαστηριακό πρότυπο. 

Και τα 8 εργαστήρια απάντησαν πως το μοναδικό κριτήριο ήταν οι ειδικές απαιτήσεις του 

προτύπου. Και σε αυτή την ερώτηση φαίνεται να επιβεβαιώνετε η υπόθεση ότι η εφαρμογή 

των προτύπων από τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα δε γίνεται με κριτήριο ούτε το κόστος, 

ούτε την κατάσταση στην αγορά, αλλά με στόχο την αυτοβελτίωση των διαδικασιών και την 

παροχή αξιοόπιστων αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. 

 

Αποτελέσματα εργαστηρίων διαπιστευμένων κατά το ISO 9001 

Ακολουθεί βήμα προς βήμα παράθεση των απαντήσεων που εδόθηκαν στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις από τα εργαστήρια που ήταν διαπιστευμένα κατά το ISO 9001 και γίνεται και 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

Εργαστήρια δείγματος 

Συμμετείχαν 2 εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων,ένα εργαστήριο που ανήκει σε 

διαγνωστικό κέντρο και 19 εργαστήρια ιδιωτικά. 
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Ερωτ.1 Αριθμός ατόμων που εξετάζονται ημερησίως 

Τα περισσότερα εργαστήρια(13 στον αριθμό) εξυπηρετούσαν λιγότερους από 20 ασθενείς 

ημερησίως,5 εργαστήρια ήταν μεσαίας δυναμικής και 4 εξυπηρετούσαν περισσότερους από 

50 ασθενείς ημερησίως και ήταν μεγάλα εργαστήρια.Απο τα 4 όμως αυτά τα 2 είναι 

εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων,και παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται στην 

έρευνα,η προτυποποίηση σε αυτά και υποχρεωτική δεν είναι αλλά και επηρεάζεται από 

λοιπούς παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων. 

 

Ερωτ. 2 Πιο συστημα διαχείρισης ποιότητας εφαρμόζεται 

Και τα 22 εργαστήρια χρησιμοποιούν το πρότυπο ISO 9001. 

 

Ερωτ. 3 Πως Προεκυψε η αναγκη για εφαρμογη του ΣΔΠ; 

14 από τα 22 εργαστήρια(ποσοστό 63,6%) επιλέγει την πιστοποίηση κατά το ISO 9001 του 

εργαστηρίου λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία(ν. 4025/2011).6 

επιλέγουν το προτυπο λόγω της γενικότερης τάσης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας και μόνο δύο λόγω της ανάγκης για βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στην 

εργαστηριακή εξέταση.Εδω πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δύο αυτά που επιλέγουν το 

πρότυπο για βελτίωση της εργαστηριακής ποιότητας,είναι εργαστήρια δημόσιων 

νοσοκομείων. 

 

Επομένως κανένα απο τα ιδιωτικά βιοπαθολογικά εργαστήρια δεν επιλέγει το πρότυπο 

προκειμένου για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών,παρά 

μόνο λόγω είτε της ανάγκης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία,είτε της γενικότερης τάσης της 

αγοράς για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. 

 

Αυτό πρέπει να συγκριθεί με την αντίστοιχη ερώτηση στα εργαστήρια που εφαρμόζουν το 

ISO 15189 ,όπου σχεδόν  όλα απήντησαν  ότι επέλεξαν το πρότυπο ως ανάγκη βελτίωσης 

της ποιότητας.Ενισχύεται δηλαδή το συμπερασμα ότι η πιστοποίηση κατά το ISO 15189 
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είναι μια συνειδητή επιλογή του εργαστηρίου για να προσποριστεί τα πλεονεκτήματα από 

την εφαρμογή του προτύπου στο εργαστήριο,ενώ τα εργαστήρια που είναι πιστοποιημένα 

κατά το ISO 9001  το έχουν κάνει κυρίως με σκοπό άλλες δευτερεύουσες προς τον σκοπό 

των προτύπων ανάγκες. 

 

Ερωτ.4  Πότε απέκτησε το εργαστήριο το πιστοποιητικό εφαρμογής ΣΔΠ; 

Μόνο δύο εργαστήρια απήντησαν ότι το εργαστήριο είχε πιστοποιηθεί πριν το 2011,ενώ η 

πλειονότητα αυτών (14) απήντησαν ότι πιστοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2011 – 2013 

και ένας σημαντικός αριθμός(6) μετά το 2013. 

 

Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η σύνδεση των απαντήσεων με την προηγούμενη ερώτηση και το 

γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4025/2011) δημιουργήθηκε το έτος 2011.Προφανώς 

λοιπόν σαν ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ,όλα αυτά τα μικρού μεγέθους 

εργαστήρια έκαναν την αρχή στις διαδικασίες πιστοποίησης των εργαστηρίων τους 

προκειμένου να τα καταστήσουν σύννομα. 

 

Ερωτ.5 Εφήρμοζε στο παρελθόν κάποιο άλλο (εκ των 15189, 9001, 17025) πρότυπο το 

εργαστήριο; 

 

Κανένα εργαστήριο  από αυτά δεν εφάρμοζε στο παρελθόν καποιο άλλο πρότυπο ποιότητας. 

Αξίζει να επισημάνουμε την αντίθεση με τις απαντήσεις για το ISO 15189,όπου ένας 

σημαντικός αριθμός εργαστηρίων είχε πιστοποιηθεί παλαιότερα κατά το 9001 ενώ κάποια 

συνεχίζουν να έχουν και τα δύο πρότυπα. 

 

Ενισχύεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η επιλογή των εργαστηρίων που πιστοποιήθηκαν κατά 

το ISO 15189 ήταν για λόγω βελτίωσης της ποιοτικής επίδοσης του εργαστηρίου,μια και 

φαίνεται ότι αρκετά χρόνια πριν είχαν αποφασίσει να ενσωματώσουν ένα πρότυπο 

διαχείρισης ποιότητας στη λειτουργία τους.Αντίθετα τα μικρότερα εργαστήρια ναι μεν 

συμμετείχαν κανονικά σε όλες τις περιπτώσεις στα προβλεπόμενα για τον έλεγχο ποιότητας 
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του εργαστηρίου(πχ συμμετοχή σε διεργαστηριακές  δοκιμές) , η πρώτη τους επαφή όμως 

με τις απαιτήσεις ενός προτύπου ποιότητας και τη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης που 

αυτό εισάγει ήταν μεταγενέστερη της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 

 

Ερωτ.6 Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στο εργαστήριο 

 

Τα περισσοτερά εργαστήρια απασχολούν αριθμό ατομών λιγοτερο των 5(12 στον αριθμό) 

,ενώ 8 απασχολούν μεταξύ 5 και 10 και δύο περισσότερα από 10 άτομα.Επισημαίνεται ξανά 

ότι τα εργαστήρια άνω των 10 ατόμων είναι τα δύο εργαστήρια νοσοκομείων που 

συμμετέχουν στην έρευνα. 

 

Ερωτ.7 Υπεύθυνος ποιότητας για την ορθή εφαρμογή του προτύπου 

Μόλις 4(18,18%) σε σύνολο 22 εργαστηρίων απασχολούσαν υπεύθυνο ποιότητας 

επιφορτισμένο με την ορθή εφαρμογή του προτύπου. 

 

 

Ερωτ.8 Γνωρίζετε τις κυριότερες διαφορές ISO 15189 και ISO 9001 

Μονάχα σε δύο εργαστήρια το προσωπικό γνω΄ριζε τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των 

προτύπων ISO 15189 και ISO 9001.Και αυτό αποτελεί ένδειξη του τρόπου με τον οποίο 

επιλέχθηκε η πιστοποίηση τους καθώς προφανώς άλλοι παράγοντες έπαιξαν ρόλου στην 

επιλογή παρά οι ειδικές απαιτήσεις αυτού όπως θα δούμε και στην επόμενη ερώτηση. 

 

 

Ερωτ.9 Κριτήρια που επιλέχθηκε το εργαστηριακό πρότυπο. 

 

9 στα 22 εργαστήρια απάντησαν ότι κυριότερο κριτήριο για την επιλογή του προτύπου ήταν 

το συγκριτικό τους κόστος,με το ISO 9001 να είναι σαφώς φθηνότερο,η πλειοψηφία(11 

εργαστήρια) απάντησε ότι το κύριο κριτήριο ήταν οι τάσεις της αγοράς(όπως προέκυψε από 



68 

   

τη συζήτηση με συναδέρφους τους σε άλλα εργαστήρια ή ακόμα και των οδηγιών του 

συλλογικού τους οργάνου μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση .Μόνο 2 εργαστήρια 

απάντησε ότι η επιλογή έγινε βάση των ειδικών απαιτήσεων του προτύπου και πρέπει να 

αναφερθεί ότι και τα δύο ήταν εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων. 

 

Η πιο σημαντική ίσως απο τις ερωτήσεις που βοηθά την έρευνα να καταλήξει στα 

συμπεράσματα της,Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε σύγκριση με την αντίστοιχη ερώτηση στα 

εργαστήρια που εφήρμοζαν το ISO 15189 ,εδώ σχεδόν όλες οι απαντήσεις ήταν  ότι επέλεξαν 

το 9001 για λόγους άσχετους με τις ειδικές απαιτήσεις του,ενώ οσον αφορά το 15189 όλα τα 

εργαστήρια που το επέλεξαν το έκαναν ξεκάθαρα λόγω των ειδικών του απαιτήσεων και 

επομένως των αναμενόμενων ωφελημάτων που θα προσποριστούν αυτά από το πρότυπο μια 

και το τελευταίο είναι δομημένο έτσι ώστε να βρίσκει απόλυτη εφαρμογή σε βιοπαθολογικά 

εργαστήρια. 

 

Ειδικό μέρος ερωτηματολογίων 

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων εργαστηρίων που εφαρμόζουν ISO 15189 με αυτά που εφαρμόζουν 

ISO 9001 συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Ωφέλειες Προτύπων 

ENOTHTA 1 
ΩΦΕΛΕΙΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ISO 15189 ISO 9001 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 
(Σε 8 εργαστήρια) 

Μ.Ο ανά 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 
(σε 22εργαστήρια) 

Μ.Ο ανα 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Αύξηση του 
κύρους του 
εργαστηρίου 
 

24 3 72 3,27 

Διασφάλιση 
αξιοπιστίας 
αποτελεσμάτων 
 

39 4,875 58 2,632 
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Καλύτερη 
εργαστηριακή 
οργάνωση 
 

31 3,875 74 3,36 

Αύξηση 
ικανοποίησης 
ασθενών 
 

26 3,25 55 2,5 

Μείωση του 
λειτουργικού 
κόστους του 
εργαστηρίου 
(αποτελεσματικότε
ρη διαχείριση 
πόρων) 
 

11 1,375 36 1,636 

Συνεχής βελτίωση 
της εργατηριακής 
πρακτικής 
(καταγραφή,αξιολόγησ
η διόρθωση των 
σφαλμάτων 
διεργασιών) 

 

38 4,75 75 3,4 

Ενισχυμένος 
έλεγχος όλων των 
διαδικασιών της 
επιχείρησης 
συνολικά 
(τόσο εργαστηριακών 
όσο και διοικητικών 
εργασιών) 
 

31 3,875 57 2,59 

Πιο έγκαιρη 
ανίχνευση 
προβλημάτων 
κατά τη 
λειτουργία του 
εργαστηρίου 

31 3,875 54 2,45 

Αποτελεσματικότε
ρη  αντιμετώπιση 
προβλημάτων  

32 4  2,27 
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Συζήτηση αποτελεσμάτων βαθμολόγησης  ωφελειών για τα δύο προτυπα. 

 

Σε όλες τις παραπάνω βιβλιογραφικά αναφερόμενες αναφορές ωφελειών γύρω απο τα δύο 

πρότυπα η έρευνα ανέδειξε την ξεκάθαρη υπεροχή του ISO 15189 μέσα από τη σύγκριση 

των μέσων όρων ανά εργαστήριου των αθροιστικών βαθμολογιών ,όσον αφορά την 

επίδραση που έχει αυτό στο εργαστήριο όπου εφαρμόζεται.Είναι πολύ υψηλά 

βαθμολογημένο σε όλες τις κατηγορίες ωφελειών ενώ ξεχωρίζει αυτή της διασφάλισης της 

ποιότητας των αποτελεσμάτων και της συνεχούς βελτίωσης της εργαστηριακής πρακτικής 

που άλλωστε αποτελόυν και τον πυρήνα του σκοπού του προτύπου.Με εξαιρετικά 

χαμηλότερη βαθμολογία ανά εργαστήριο βρίσκονται οι διάφορες ωφέλειες όσον αφορά το 

ISO 9001,με τις υψηλότερες βαθμολογίες να δίνονται από τα εργαστήρια στα ωφελήματα 

της συνεχούς βελτίωσης της εργαστηριακής πρακτικής και της εν γένει καλύτερης 

εργαστηριακής οργάνωσης.Κάτι τέτοιο είναι εύλογο γιατί ακόμα και παρά το γεγονός ότι το 

ISO 9001 δεν είναι προσανατολισμένο για εφαρμογή στο εργαστηριακό περιβάλλον,εν 

τούτοις είναι βέβαιο ότι οι γενικές αυτές του απαιτήσεις όταν βρουν εφαρμογή στο 

εργαστήριο θα δημιουργήσουν τις ωφέλειες αυτές που παρατηρήσαμε με την έρευνα έστω 

και σε μικρότερο βαθμό απο ότι το ISO 15189. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Προβλήματα Προτύπων 

ENOTHTA 2 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ISO 15189 ISO 9001 

    

Αυξηση του φορτου 
εργασιας –
γραφειοκρατια 
 

31 3,875 64 2,909 

Οικονομικο κοστος 
για το εργαστηριο 
κατα την εφαρμογη 
του προτυπου 
(κόστος πρωτης 
εγκατάστασης) 

35 4,375 85 3,86 
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Οικονομικο κοστος 
για το εργαστηριο 
κατά την εφαρμογή 
προτυπου 
(πχ αγορες 
υλικών,πρόσληψη 
προσωπικού κτλ) 
 

32 4 77 3,5 

Δυσχέρεια στην 
εφαρμογή των 
απαιτήσεων του 
προτύπου από το 
προσωπικό) 

11 1,375 32 1,45 

Μεγαλη διαρκεια 
εως την 
πιστοποιηση(χρονικό 
διάστημα έως την 
επιτυχή εγκατάσταση 
του συστήματος) 
 

15 1,875 37 1,68 

 

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων βαθμολόγησης  ωφελειών για τα δύο προτυπα. 

 

Εδώ η κατάσταση αντιστρέφεται πλήρως σε σχέση με τον προηγούμενο πινακα σύγκρισης 

των ωφελειων οπου το ISO 15189 υπερτερούσε ξεκάθαρα και βλέπουμε αυτό που 

αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της διατριβής,ότι δηλαδή το ISO 15189 εισάγει υψηλή 

γραφειοκρατία ,πολύ μεγαλυτερη από το ISO 9001 καθώς διατηρούνται αρχεία για πολλές 

περισσότερες τεχνικες διαδικασίες σε σχέση με το τελευταίο και υπαρχει σαφής επιβάρυνση 

του προσωπικού.Ακόμα εύκολα φαίνεται και αυτό που αναφέρθηκε σε σχέση με το υψηλό 

κόστος του προτύπου,τριπλάσιο από αυτό του 9001 και πραγματικά τα εργαστήρια δίνουν 

πολύ υψηλη αρνητική βαθμολογία τόσο στο κόστος εγκατάστασης όσο και στο κόστος 

διατήρησης του.Από την άλλη μεριά και όσον αφορά το ISO 9001,υψηλότερη αρνητική 

βαθμολογία συγκεντρώνει το κόστος(εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως αν το κόστος έχει 

τόσο ισχυρή επίδραση στα μικρά εργαστήρια για το 9001 ,πόσο μεγάλη θα ήταν εάν αυτά 

επιχειρούσαν να διαπιστευτούν.) και κατόπιν η γραφειοκρατεία που φαίνεται ότι είναι σαφώς 

μικρότερη από αυτή του ISO 15189. 
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7.6 Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλήρως τις υποθέσεις εργασίας που είχαν αφετηρία τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα που παρουσιάσθηκαν στο γενικό μέρος της διατριβής. 

 

Φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι εργαστήρια που αναλύουν μεγάλους αριθμούς δειγμάτων 

επιλέγουν την διαπίστευση του εργαστηρίου τους κατά το πρότυπο ISO 15189, ενώ 

αναδείχθηκε από την έρευνα ότι το κάνουν όχι τόσο για την κάλυψη νομοθετικών ή αλλων 

απαιτήσεων,όσο για την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους και τη 

βελτίωση της εργαστηριακής πρακτικής , ενώ εργαστήρια μικρότερου μεγέθους επιλέγουν 

το ISO 9001 και το κάνουν κυρίως λόγω συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις και 

τις γενικότερες τάσεις της αγοράς. 

 

Η επιλογή αυτή των μικρότερων εργαστηρίων είναι εύλογη καθώς όπως φάνηκε από την 

έρευνα τα μικρότερα περιφερειακά εργαστήρια που εξετάζουν μικρότερο αριθμό ασθενών 

σε ημερήσια βάση και έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών και απασχολούν ελάχιστο προσωπικό 

αισθάνονται περισσότερο την πίεση απο την εφαρμογή ενός απαιτητικού προτύπου τόσο σε 

επίπεδο απαιτήσεων όσο και σε επίπεδο κόστους μια και το ISO 15189 είναι πολλαπλάσιο 

αυτού του ISO 9001. Επίσης το λιγοστό προσωπικό είναι δύσκολο να παρακολουθεί τις 

τεχνικες απαιτήσεις του προτύπου και να τηρεί παράλληλα τα σχετικά αρχεία καταγραφής 

που προβλέπονται απο αυτό.Παρουσιάσθηκε άλλωστε και στα προβλήματα των προτύπων 

όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακόμα και τα μεγάλα εργαστήρια με την άνεση προσωπικού 

αντιλαμβάνονται την εφαρμογή του απαιτητικού ISO 15189 ως μια επιλογή που παρά τις 

παρα πολλές ωφέλειες που δίνει στο εργαστήριο,αυξάνει σημαντικά τη γραφειοκρατία 

 

Η διείσδυση του προτύπου ISO 15189 λοιπόν στην ελληνική αγορά φαίνεται από το δείγμα 

εργαστηρίων που εξετάσθηκε ότι περιορίζεται σε μεγάλα εργαστήρια που εξυπηρετούν 

υψηλό αριθμό ασθενών ,ενω σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν  και εξετάσεις για 

τρίτους φορείς.Τα εργαστήρια αυτά απολαμβάνουν τις πολλές ωφέλειες του προτύπου που 

υπερτερούν σημαντικά των προβλημάτων όταν εφαρμόζεται σε εργαστήρια τέτοιου 
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μεγέθους, ενώ τα μικρότερα εργαστήρια επιλέγουν κυρίως το ISO 9001 ,με τις περισσότερες 

πιστοποιήσεις να λαμβάνουν χώρα μετά το 2011,είτε λόγω της νομοθετικής απαίτησης με 

τον ν. 4025.2011 που εισήχθηκε την ίδια χρονιά,είτε λογω της γενικότερης τάσης της 

αγορας,βλεποντας όμως και αυτά τα εργαστήρια ωφέλειες από την εφαρμογή του προτύπου 

,κυρίως όμως σε θέματα εργαστηριακής οργάνωσης και βελτίωσης της εργαστηριακής 

πρακτικής και όχι σε θέματα που άπτονται άμεσα τεχνικών απαιτήσεων όπως την 

διασφάλιση ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων μια και το πρότυπο στερείται τέτοιων 

απαιτήσεων. 

 

Κατά την εκπόνηση της διατριβής αυτής διαπιστώθηκε το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο λειτουργούν τα βιοπαθολογικά εργαστήρια αυτά,με τις οικονομικές πιέσεις 

να είναι εντονότερες και πιο δύσκολα διαχειρίσιμες από τα μικρότερου μεγέθους 

εργαστήρια. 

 

Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουν τα εργαστήρια αυτά να ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους στους ασθενείς τους με την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία διαχρονικά,και 

καθώς το κράτος με την νομοθετική απαίτηση για πιστοποίηση των εργαστηρίων αυτών 

,θέτει το θέμα της ποιότητας αυτών ως προτεραιότητα,και ακόμα και για λόγους ισότιμης 

μεταχείρισης των φορέων υγείας μια και δεν υπαρχουν αντίστοιχες νομοθετικές απαιτήσεις 

από τους φορείς του δημοσίου,προτείνεται να καταστρωθεί ένα πλαίσιο επιδότησεων του 

κράτους προς τους ιδιωτικούς φορείς,έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν απρόσκοπτα να 

πιστοποιηθουν σύμφωνα με ένα αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας και να αυξηθεί τόσο ο 

αριθμός των εργαστηρίων που έχουν πιστοποιηθεί,διασφαλίζοντας παράλληλα και σε ένα 

μεγαλυτερο βαθμό τη δημόσια υγεία,όσο και να προχωρήσουν σε σταδιακή εφαρμογή ακόμα 

πιο απαιτητικών προτύπων με τον παράγοντα κόστος να απομειώνεται προς ώφελος τόσο 

του εργαστηρίου όσο και των πολιτών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 : Ορισμοί της ποιότητας απο ειδικούς στη ΔΟΠ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1 : Παράγραφοι προτύπου ISO 9001 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

4 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 6.4 Περιβάλλον εργασίας 

4.1 Γενικές Απαιτήσεις 7 Πραγμάτωση προιόντος 

4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 7.1 Σχεδίαση πραγμάτωσης προιόντος 

5 Ευθύνη της Διοίκησης 7.2 Πελατοκεντρικές διεργασίες 

5.1 Δέσμευση της Διοίκησης 7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προιόντος 

5.2 Εστίαση στον πελάτη 7.4 Αγορές 

5.3 Πολιτική ποιότητας 7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών 

5.4 Σχεδίαση 7.6 Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης 

και μέτρησης 

5.5 Ευθύνες,αρμοδιότητες,επικοινωνία 8 Μέτρηση,ανάλυση και βελτίωση 

5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 8.1 Γενικά 

6 Διαχείριση πόρων 8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση 

6.1 Διάθεση πόρων 8.3 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προιόντος 

6.2 Ανθρώπινοι πόροι 8.4 Ανάλυση δεδομένων 

6.3 Υποδομή 8.5 Βελτίωση 

 

 

 

 

 

 



82 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-2 : Επικεφαλίδες παραγράφων στο ISO 15189 

Διοικητικές απαιτήσεις Τεχνικές Απαιτήσεις 

Οργάνωση και διοίκηση 

Σύστημα διοίκησης ποιότητας 

 

Έλεγχος εγγράφων 

Ανασκόπηση συμβολαίων 

Έλεγχος απο εργαστήρια αναφοράς 

Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Επίλυση παραπόνων 

Αναγνώριση και έλεγχος μη συμμορφώσεων 

Διορθωτικές ενέργειες 

Προληπτικές ενέργειες 

Συνεχής βελτίωση 

Ποιότητα και τεχνικα δελτια 

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Ανασκόπηση διοίκησης 

Προσωπικό 

Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες 

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

Προ-αναλυτικές διαδικασίες 

Αναλυτικές διαδικασίες 

Διασφαλίζοντας την ποιότητα των αναλυτικών 

διαδικασιών 

Μετα-αναλυτικές διαδικασίες 

Αναφορά των αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-1: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2-1 : Ο τροχός του Deming. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4-1 :Καμπύλες κατανομής Gauss 
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ΕΙΚΟΝΑ 4-2 : Διαγράμματα ελέχγου  Levey  - Jennings. 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 4-3 : Διάγραμμα ελέχγου Cusum  
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

 

 

 

Για τη διπλωματικη εργασία με θέμα : 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 

15189:2012 

 

 

 

Του  

Γαρούφα Αθανάσιου 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2015 
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Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας διεξάγεται η διπλωματική εργασία με θέμα: «Πιστοποίηση 

κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων. Η μετάβαση στο νέο πρότυπο ποιότητας ISO 15189». 

 

Στόχος της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί η επιλογή του κλινικού 

εργαστηρίου στην νομοθετική απαίτηση της συμμόρφωσης με κάποιο αναγνωσρισμένο 

πρότυπο ποιότητας, καθώς και τα κυριότερα κριτήρια που διαμόρφωσαν αυτή την επιλογή. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η νομοθεσία, ειδικά για τα βιοπαθολογικά εργαστήρια που δεν 

πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις για τρίτους, δεν καθορίζει συγκεκριμένο πρότυπο 

ποιότητας, το βιοπαθολογικό εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής αυτού που 

εξυπηρετεί καλύτερα την λειτουργία του. 

 

Στο κλινικό εργαστήριο μπορεί να βρουν εφαρμογή τόσο το πιο γενικό πρότυπο 

πιστοποίησης ISO 9001, όσο και τα πρότυπα διαπίστευσης ISO 17025 και ISO 15189. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κύριο σκοπό έχουν την 

καταγραφή κάποιων βασικών μεγεθών γύρω απο το εργαστήριο που θα βοηθήσουν στην 

εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Το δεύτερο ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου, 

αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου που γίνονται συγκεκριμένες και αφορούν 

ξεχωριστά το καθένα απο τα παραπάνω πρότυπα με τα οποία πιθανώς να συμμορφώνεται το 

εργαστήριο σας. 

 

Υπολογίζεταιότι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά 

από το χρόνο σας.Οι απαντήσεις θα είναι αυστηρά ανώνυμες και εμπιστευτικές. 

 

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλώ εσωκλείστε το στο φάκελο που σας 

έχει δοθεί. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο σας. 

 

Γαρούφας Αθανάσιος 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και συμπληρώστε ολογράφως στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

 

Φύλο 

 

Α. Άνδρας  

 

Β. Γυναίκα 

 

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Α. Σχολή 2ετούς φοίτησης  

 

Β. ΤΕΙ  

 

Γ. ΑΕΙ  

 

Δ. Μεταπτυχιακό 

 

 Ε. Διδακτορικό   

 

 

Υπηρεσία Εργασίας  

 

Α. Διοικητική  

 

Β. Εργαστηριακή (βοηθός εργαστηρίου) 

 

Γ. Ιατρική (βιοπαθολόγος) 

 

Δ.Άλλη(παρακαλώ αναφέρετε):………………… 

 

 

Θέση Εργασίας  

 

Α. Υπάλληλος  

 

Β. Προϊστάμενος  

 

Γ. Διευθυντής τμήματος  

 

Δ.Άλλη:…………………………………………… 

 

Έτη προϋπηρεσίας στο εργαστήριο που εργάζεστε:………………………………..    
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Το εργαστήριο στο οποίο εργάζεστε ανήκει σε: 

 

Α. Νοσοκομείο 

Β. Διαγνωστικό κέντρο 

Γ. Ιδιωτικό εργαστήριο 

Δ. Άλλο:....................  

 

1) Ενδεικτικά μπορείτε να αναφέρετε ένα μέσο όρο ασθενών που εξετάζονται 

καθημερινά στο εργαστήριο; 

 

Α. Λιγότεροι από 20 

Β. Μεταξύ 20 – 50 

Γ. Περισσότεροι από 50 

 

2) Ποιο σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας εφαρμόζει το εργαστήριο; 

Α. ISO 9001 

B. ISO 15189 

Γ. ISO 17025 

Δ. Άλλο : ............................................................................... 

 

3) Πώς προέκυψε η ανάγκη για υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας; 

 

α) Ως ανάγκη συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία (νόμος 4025/2011) 

 

β) Λόγω της γενικότερης τάσης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

 

γ) Ως ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας στην εργαστηριακή εξέταση 

 

δ)Άλλοι λόγοι – Παρακαλώ αναφέρετε: 

...................................................................................................................................................  
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4) Πότε απέκτησε το εργαστήριο Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας; 

 

A. Πριν το 2011 

Β. Μεταξύ 2011 και 2013 

Γ. Μετά το 2013 

 

5) Εφήρμοζε το εργαστήριο στο παρελθόν κάποιο αλλο από τα παρακάτω πρότυπα 

ποιότητας; 

 

A. Ναι ένα εκ των: 

 

α) ISO 9001 

β) ISO 17025 

γ) ISO 15189 

 

Β. Όχι 

 

6) Γνωρίζετε τον  αρθμό ατόμων που απασχολούνται στο εργαστήριο; 

 

Α. Λιγότερα από 5 

Β. Μεταξύ 5 και 10 

Γ. Περισσότερα από 10 

 

7) Το εργαστήριο απασχολεί υπεύθυνο ποιότητας επιφορτισμένο με την ορθή εφαρμογή 

του προτύπου? 

 

Α. Ναι 

Β. Οχι 

 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4025/2011 άρθρο 34 – ΦΕΚ 228Α'/2-11-11 υποχρεώνονται οι 

πρωτοβάθμιοι φορείς υγείας να πιστοποιήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ζητησε από τα 

συνεργαζόμενα με αυτόν Εργαστήρια, να πιστοποιηθούν με αναγνωρισμένο πρότυπο εντός 

συγκεκριμένου χρονικού   
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8) Γνωρίζετε τις κυριότερες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των προτύπων ISO 9001 

και ISO 15189  που κατά κύριο λόγο υιοθετούνται από τα βιοπαθολογικά εργαστήρια; 

 

Α. Ναι 

 

Β. Οχι 

 

 

9) Μεταξύ των διαθέσιμων προτύπων ISO 15189,ISO 9001 και ISO 17025 που θα 

μπορούσε να υιοθετήσει το εργαστήριο σας,ποια ηταν τα κύρια κριτήρια με τα οποία 

επιλεξατε το πρότυπο που υιοθετήσατε;(παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά) 

 

Α. Κόστος 

Β. Οι ειδικές απαιτήσεις του προτύπου 

Γ. Οι τάσεις της αγοράς 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Οι παρακάτω ερωτήσεις σκοπό έχουν να ελέγξουν το βαθμό ικανοποίησης σε διάφορους 

τομείς  λόγω της εφαρμογής οποιονδήποτε εκ των τριών προτύπων που μπορούν να 

υιοθετηθουν απο το κλινικό εργαστήριο. Για κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις 

κυκλώστε τον βαθμό της κλίμακας που ταιριάζει περισσότερο στην απάντησή 

σας.Συμπληρώστε μόνο του πίνακες που αφορούν το πρότυπο  

σύμφωνα με το οποίο είναι πιστοποιημένο το εργαστήριο σας. 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

Ερώτηση 1 : Παρακαλώ αξιολογήστε εάν κατά την εκτίμηση σας η εφαρμογή του 

πρότυπου ποιότητας στο εργαστήριο σάς δημιούργησε τις αναφερόμενες ωφέλειες και 

σε ποιο βαθμό. 
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ENOTHTA 1 
ΩΦΕΛΕΙΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

Αύξηση του κύρους του 
εργαστηρίου 
 

1 2 3 4 5 

Διασφάλιση αξιοπιστίας 
αποτελεσμάτων 
 

1 2 3 4 5 

Καλύτερη εργαστηριακή 
οργάνωση 
 

1 2 3 4 5 

Αύξηση ικανοποίησης 
ασθενών 
 

1 2 3 4 5 

Μείωση του 
λειτουργικού κόστους 
του εργαστηρίου 
(αποτελεσματικότερη 
διαχείριση πόρων) 
 

1 2 3 4 5 

Συνεχής βελτίωση της 
εργατηριακής 
πρακτικής 
(καταγραφή,αξιολόγηση 
διόρθωση των σφαλμάτων 
διεργασιών) 

 

1 2 3 4 5 

Ενισχυμένος έλεγχος 
όλων των διαδικασιών 
της επιχείρησης 
συνολικά 
(τόσο εργαστηριακών όσο και 
διοικητικών εργασιών) 
 

1 2 3 4 5 

Πιο έγκαιρη ανίχνευση 
προβλημάτων κατά τη 
λειτουργία του 
εργαστηρίου 
 

1 2 3 4 5 

Αποτελεσματικότερη  
αντιμετώπιση 
προβλημάτων  
 

1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 

Ερώτηση 2 : Παρακαλώ αξιολογήστε εάν κατά την εκτίμηση σας η εφαρμογή του 

πρότυπου ποιότητας στο εργαστήριο σας δημιούργησε τα αναφερόμενα προβλήματα 

που φέρονται να δημιουργούνται με την εφαρμογή των προτύπων κατα περίπτωση και 

σε ποιο βαθμό. 

 

 

ENOTHTA 2 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 
ΜΕΤΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

Αύξηση του φόρτου 
εργασίας –
γραφειοκρατία 
 

1 2 3 4 5 

Οικονομικό κόστος 
για το εργαστήριο 
κατα την εφαρμογή 
του προτύπου 
(κόστος πρωτης 
εγκατάστασης) 
 

1 2 3 4 5 

Οικονομικό κόστος 
για το εργαστήριο 
κατά την εφαρμoγή 
προτύπου 
(πχ αγορές υλικών, 
πρόσληψη προσωπικού 
κτλ) 

 

1 2 3 4 5 

Δυσχέρεια στην 
εφαρμογή των 
απαιτήσεων του 
προτύπου από το 
προσωπικό 
 

1 2 3 4 5 

Μεγάλη διάρκεια 
εως την πιστοποίηση 
(χρονικό διάστημα έως 
την επιτυχή εγκατάσταση 
του συστήματος) 
 

1 2 3 4 5 
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