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ρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ζαο γηα ηελ «ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΡΩΣΖ (Α) ΓΖΜΟΗΑ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ -BIOCHEMICAL
ANALYSERS (CPV 3843500-1), ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΠΠΤΤ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩΝ: σο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ νίθνπ Beckman
Coulter ζηελ Διιάδα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα παξαθάησ:
ε ό,ηη αθνξά ζηηο B. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ – ΤΚΔΤΑΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ: Ζ ηερληθή πξνδηαγξαθή 3 αλαθέξεη όηη: «ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηελ Διιεληθή γιώζζα εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή
απόθαζε ελαξκόληζεο 98/79/ΔΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο:» Θεσξνύκε όηη ε ελ ιόγσ
πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, σο εμήο: «Να θαηαηεζνύλ
νη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην
εξγαζηήξην ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηηο ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηελ Διιεληθή
γιώζζα.» Βξηζθόκαζηε ζηε δηάζεζή ηεο επηηξνπήο γηα θάζε πξνζζεηή πιεξνθνξία ή
δηεπθξίληζε.
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Πξνο Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ <<ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ>> Γξαθείν πξνκεζεηώλ Αζήλα,
2/10/2018 Θέκα : Πξνηάζεηο γηα ηελ Πξώηε (Α) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ηελ Πξνκήζεηα
Βηνρεκηθώλ Αλαιπηώλ –Biochemicals analysers κε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 17/09/2018
ηα πιαίζηα ηεο Πξώηεο (Α) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα Βηνρεκηθώλ
Αλαιπηώλ –Biochemicals analysers κε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 17/09/2018 θαη αξηζκό
πξσηνθόιινπ 20514 ζαο πξνηείλνπκε ηα αθόινπζα : 1. γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ απνηειεζκάησλ ζαο , 2. γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΔΠΤ Αξ.Πξση 919,
16/02/2016 κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ν εζσηεξηθόο θαη εμσηεξηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο, θαη
κάιηζηα από αλεμάξηεην θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή 3. θαη ηέινο σο πξναπαηηνύκελν ζηα
πιαίζηα πηζηνπνίεζεο – δηαπίζηεπζεο ησλ εξγαζηεξίσλ ζύκθσλα κε ην λέν πξόηππν ηνπ
ISO 15189. Δπίζεο επεηδή έλα ζεκαληηθό θνλδύιη πξόθεηηαη λα δηαηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα
δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ βηνρεκηθνύ αλαιπηή , πηζηεύνπκε πσο αθελόο
γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπ θνλδπιίνπ απηνύ θαη ζπλεπώο ε ζσζηή

δηαρείξηζή ηνπ θαη αθεηέξνπ ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εξγαζηεξηαθώλ
απνηειεζκάησλ, είλαη απαξαίηεην ζηα είδε πνπ ζα δεηνύληαη 1νλ.Nα πξνζηεζεί μερσξηζηόο
πίλαθαο κε δύν είδε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Α. Δίδνο : Δζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, από
αλεμάξηεην πξνκεζεπηή θαη θαηαζθεπαζηή κε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλε
πξνβιεπόκελε δαπάλε. Β. Δίδνο: Δμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, από αλεμάξηεην πξνκεζεπηή
θαη θαηαζθεπαζηή, κε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα θαη πξνβιεπόκελε δαπάλε 2νλ. Δπίζεο
πξνηείλνπκε ν εμσηεξηθόο θαη ν εζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο λα δεηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο θαη αλεμάξηεηε πξνβιεπόκελε δαπάλε , ε νπνία ζα αθαηξεζεί από ην
ππάξρνλ εγθεθξηκέλν θνλδύιη γηα λα κελ επηβαξπλζεί κε επηπιένλ δαπάλε ην λνζνθνκείν ,
ώζηε ηα εξγαζηήξηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηώλ πνπ πξνκεζεύνληαη πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε ηνλ αθόινπζν
πίλαθα εηδώλ : Α.ΔΗΓΖ Αλεμάξηεηα πνιπθνληξόιο ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1.Aλεμάξηεην πνιπθνληξόι, δύν επηπέδσλ, κε ηηηινδνηεκέλνπο αλζξώπηλνπο
νξνύο πνιιαπιώλ παξακέηξσλ, (ηνπιάρηζηνλ 60 παξάκεηξνη, ζπκπεξηιακβάλνληαο
απζεληηθά ιηπίδηα, ηνπο δείθηεο ξνπηίλαο θιηληθήο ρεκείαο, έλδπκα, πξσηεΐλεο, νξκόλεο,
θαξδηαθνύο δείθηεο θαη θάξκαθα) γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο (accuracy) θαη επαλαι/κόηεηαο
ησλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 2. Aλεμάξηεηα πνιπθνληξόι , Αλνζνινγηθώλ
εμεηάζεσλ Immunoassay- ηξηώλ επηπέδσλ , κε ηηηινδνηεκέλνπο αλζξώπηλνπο νξνύο
πνιιαπιώλ αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, γηα νξκόλεο , θαξδηαθνύο θαη θαξθηληθνύο δείθηεο.
Σα θνληξόι λα δηαηίζεληαη ζε ιπόθηιε θαη πγξή θάζε έηνηκα πξνο ρξήζε, κε ηηκέο αλαθνξάο
γηα πεξηζζόηεξεο από 50 αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο.( νξκόλεο, θαξδηαθνύο θαη θαξθηληθνύο
δείθηεο). 3. Αλεμάξηεην πνιπθνληξόι , αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο γηα θαξδηαθνύο δείθηεο(
Procalcitonin , Troponin I , Troponin T ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, D-dimer , βhCG total BNP ,
CK total, CK-MB , CRP , Digoxin , Homocystein , Myoglobin , NT – proBNP , S100βeta)
4.Αλεμάξηεην πνιπθνληξόι, αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο, έηνηκν πξνο ρξήζε γηα ηνλ θαζεκεξηλό
εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο ησλ νπξνινγηθώλ εμεηάζεσλ . Να θπθινθνξεί ζε δπν επίπεδα
θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο κε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο θάζε επηπέδνπ μερσξηζηά Να ζπλνδεύεηαη
από έληππν κε ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα αλαιπηέο.Να. έρεη ζηαζεξόηεηα 2 ρξόληα θαη ε θξεαηηληλε
ηνπ λα είλαη ζηαζεξή, λα ειέγρνληαη όινη νη δείθηεο: Albumin/Creatinine, Amylase, Calcium,
Chloride, Cortisol, Creatinine, Clucose,

Magnesium, Microalbumin, Osmolality, pH,

Phosphorus, Potassium, Pregnacy, Protein,total, Sodium, Specific gravity, Urea, Uric Acid.
5.Aλεμάξηεηα πνιπθνληξόι ,Immunoprotein assay- δύν επηπέδσλ , κε ηηηινδνηεκέλνπο
αλζξώπηλνπο νξνύο πνιιαπιώλ αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, γηα πξσηείλεο . Σα θνληξόι λα
δηαηίζεληαη ζε ιπόθηιε θαη πγξή θάζε έηνηκα πξνο ρξήζε, κε ηηκέο αλαθνξάο γηα
πεξηζζόηεξεο από 20 πξσηείλεο. Α.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντόλησλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ
αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ

ειέγρνπ πνηόηεηαο Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν
πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή κε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ,
εγθαηάζηαζεο γηα δηαπίζηεπζε ή πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ
ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ
παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. 1.Aλεμάξηεην
πνιπθνληξόι, δύν επηπέδσλ, κε ηηηινδνηεκέλνπο αλζξώπηλνπο νξνύο πνιιαπιώλ
παξακέηξσλ, ( ηνπιάρηζηνλ 60 παξάκεηξνη, ζπκπεξηιακβάλνληαο απζεληηθά ιηπίδηα, ηνπο
δείθηεο ξνπηίλαο θιηληθήο ρεκείαο, έλδπκα, πξσηεΐλεο, νξκόλεο, θαξδηαθνύο δείθηεο θαη
θάξκαθα) γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο (accuracy) θαη επαλαι/κόηεηαο ησλ βηνρεκηθώλ
εμεηάζεσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε α) Να πξνέξρνληαη από αλζξώπηλν πιηθό θαη λα πεξηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ 60 παξακέηξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαο απζεληηθά ιηπίδηα, ηνπο δείθηεο ξνπηίλαο
θιηληθήο ρεκείαο, έλδπκα, πξσηεΐλεο, νξκόλεο, θαξδηαθνύο δείθηεο θαη θάξκαθα γηα ηνλ έιεγρν
ηεο αθξίβεηαο (accuracy) θαη επαλαι/κόηεηαο ησλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ ζε θαζεκεξηλή
βάζε. β) Γηα ηελ αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν πξνκεζεπηήο θαη ν
θαηαζθεπαζηήο ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά πξόηππνπο νξνύο
ειέγρνπ θαη λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016 γ). Να θέξνπλ
ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο ζηα Διιεληθά. δ). Να έρεη
ζηαζεξόηεηα 4 ρξόληα ζε ζεξκνθξαζία θύιαμεο 2-8 βαζκνύο ε). Να δηαηίζεληαη κε ηηκέο δύν
επηπέδσλ ζη). Να ππάξρνπλ ηηκέο αλαθνξάο , γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο . 2. Aλεμάξηεηα
πνιπθνληξόι
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ηηηινδνηεκέλνπο αλζξώπηλνπο νξνύο πνιιαπιώλ αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, γηα νξκόλεο ,
θαξδηαθνύο θαη θαξθηληθνύο δείθηεο. Σα θνληξόι λα δηαηίζεληαη ζε ιπόθηιε θαη πγξή θάζε
έηνηκα πξνο ρξήζε, κε ηηκέο αλαθνξάο γηα πεξηζζόηεξεο από 50 αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο.(
νξκόλεο, θαξδηαθνύο θαη θαξθηληθνύο δείθηεο α). Σα πνιπθνληξόι λα πξνέξρνληαη από
αλζξώπηλν πιηθό .θαη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 παξακέηξνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο
νξκόλεο, θαξδηαθνύο θαη θαξθηληθνύο δείθηεο θαη λα θπθινθνξεί ζε ιπόθηιε θαη ζε πγξή
κνξθή., θαηά πξνηίκεζε, γηα απνθπγή ζθαικάησλ αλαζύζηαζεο, κε κεγάιν ρξόλν δσήο,
κεγάιε ζηαζεξόηεηα κεηά ηελ αλαζύζηαζε, ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα(1,2,3) επίζεο
θπθινθνξεί ζε επίπεδν κε θιηληθά ζεκαληηθέο ρακειέο ζπγθεληξώζεηο β). Γηα κεγαιύηεξε
επθνιία αιιά θαη νηθνλνκία ζην εξγαζηήξην. Να αλαγξάθνληαη ηηκέο ηξηώλ επηπέδσλ
αλαθνξάο κε ηα δηάθνξα κεραλήκαηα ηεο αγνξάο. γ). Να θπθινθνξεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα
ηηκώλ θνληά ζηα όξηα θιηληθήο ζεκαζίαο. Δπεηδή από ην θνληξόι νη ηηκέο αλαθνξάο ζα
εηζαρζνύλ ζηνλ αλαιπηή γηα ηε δεκηνπξγία γξαθεκάησλ Levey Jennings , ζα πξέπεη ην
θνληξόι λα έρεη ηξία ρξόληα ζηαζεξόηεηα. Απηό ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην εξγαζηήξην , ζηελ
απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηηκώλ ηνπ αλαιπηή ζηηο
δηάθνξνπο παξακέηξνπο δηαρξνληθά θαη κε δηαθνξεηηθέο παξηίδεο αληηδξαζηεξίσλ. δ). Να
θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο ζηα Διιεληθά ε). Γηα
ηελ αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν πξνκεζεπηήο θαη ν

θαηαζθεπαζηήο ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά πξόηππνπο νξνύο
ειέγρνπ θαη λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016 3.Αλεμάξηεην
πνιπθνληξόι , αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο γηα θαξδηαθνύο δείθηεο( Procalcitonin , Troponin I ,
Troponin T ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, D-dimer , βhCG total BNP , CK total, CK-MB , CRP ,
Digoxin , Homocystein , Myoglobin , NT – proBNP , S100βεηα α). Να θαιύπηεη επξύ θάζκα
εμεηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 14 βαζηθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο νμύ θαξδηαθνύο δείθηεο θαη λα είλαη
ζπκβαηό κε πνιιέο πιαηθόξκεο απηόκαησλ β). Να έρεη ζηαζεξόηεηα 2 ρξόληα ζε
ζεξκνθξαζία θύιαμεο 2-8 βαζκνύο γ). Να δηαηίζεληαη κε ηηκέο ηξηώλ επηπέδσλ δ). Να
ππάξρνπλ ηηκέο αλαθνξάο , γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο γηα πνιιέο εμεηάζεηο. ε). Να θέξνπλ
ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ ρξήζεσο ζηα Διιεληθά ζη). Γηα ηελ
αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο
ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά πξόηππνπο νξνύο ειέγρνπ θαη λα
είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ
αληηδξαζηεξίσλ. ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016 4.Αλεμάξηεην πνιπθνληξόι, αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο, δύν επηπέδσλ ,έηνηκν πξνο ρξήζε γηα ηνλ θαζεκεξηλό εζσηεξηθό έιεγρν
πνηόηεηαο ησλ νπξνινγηθώλ εμεηάζεσλ . Να θπθινθνξεί ζε δπν επίπεδα θιηληθνύ
ελδηαθέξνληνο κε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο θάζε επηπέδνπ μερσξηζηά Να ζπλνδεύεηαη από
έληππν κε ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα αλαιπηέο.Να. έρεη ζηαζεξόηεηα 2 ρξόληα θαη ε θξεαηηληλε ηνπ
λα είλαη ζηαζεξή, λα ειέγρνληαη όινη νη δείθηεο: Albumin/Creatinine, Amylase, Calcium,
Chloride, Cortisol, Creatinine, Clucose,

Magnesium, Microalbumin, Osmolality, pH,

Phosphorus, Potassium, Pregnacy, Protein,total, Sodium, Specific gravity, Urea, Uric Acid
α).Να θπθινθνξεί ζε δπν επίπεδα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο κε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο θάζε
επηπέδνπ μερσξηζηά β).Να ζπλνδεύεηαη από έληππν κε ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα αλαιπηέο.Να. έρεη
ζηαζεξόηεηα 2 ρξόληα θαη ε θξεαηηληλε ηνπ λα είλαη ζηαζεξή, λα ειέγρνληαη όινη νη δείθηεο:
Albumin/Creatinine, Amylase, Calcium, Chloride, Cortisol, Creatinine, Clucose, Magnesium,
Microalbumin, Osmolality, pH, Phosphorus, Potassium, Pregnacy, Protein,total, Sodium,
Specific gravity, Urea, Uric Acid. γ). Να ππάξρνπλ ηηκέο αλαθνξάο , γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο
γηα πνιιέο εμεηάζεηο. δ). Να θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ
ρξήζεσο ζηα Διιεληθά ε). Γηα ηελ αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν
πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά
πξόηππνπο νξνύο ειέγρνπ θαη λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016
5.Aλεμάξηεηα πνιπθνληξόι ,Immunoprotein assay- δύν επηπέδσλ , κε ηηηινδνηεκέλνπο
αλζξώπηλνπο νξνύο πνιιαπιώλ αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, γηα πξσηείλεο . Σα θνληξόι λα
δηαηίζεληαη ζε ιπόθηιε θαη πγξή θάζε έηνηκα πξνο ρξήζε, κε ηηκέο αλαθνξάο γηα
πεξηζζόηεξεο από 20 πξσηείλεο α).Να δηαηίζεληαη ζε δύν επίπεδα , κε ηηηινδνηεκέλνπο
αλζξώπηλνπο νξνύο πνιιαπιώλ αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ, γηα πξσηείλεο . β).Σα θνληξόι
λα δηαηίζεληαη ζε ιπόθηιε θαη πγξή θάζε έηνηκα πξνο ρξήζε, κε ηηκέο αλαθνξάο γηα
πεξηζζόηεξεο από 20 πξσηείλεο γ). Να ππάξρνπλ ηηκέο αλαθνξάο , γηα ηηο βαζηθέο κεζόδνπο

γηα πνιιέο εμεηάζεηο. δ). Να θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από έληππν νδεγηώλ
ρξήζεσο ζηα Διιεληθά ε) Γηα ηελ αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ν
πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πξόηππσλ νξώλ ζα πξέπεη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά
πξόηππνπο νξνύο ειέγρνπ θαη λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016
Β.ΔΗΓΖ – ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1. Πξόγξακκα γηα
ηνλ ηαπηόρξνλν εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο ζηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο. Να είλαη
έλα αλεμάξηεην ηηηινδνηεκέλν πνιπθνληξόι από αλζξώπηλν νξό, γηα ηνλ θαζεκεξηλό
εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα
κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη θάζε κήλα θαη γηα όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηνλ κήλα,
ζε αλεμάξηεην θνξέα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε
κεληαία βάζε 2. Πξόγξακκα δύν επηπέδσλ γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα
εμεηάζεηο θιηληθήο ρεκείαο, λα δηελεξγείηαη έμη θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα
αλαιύνληαη δύν πγξά-έηνηκα πξνο ρξήζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα 2 επηπέδσλ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ
ΟΡΟ, κε ηηκέο θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ ηαπηόρξνλν έιεγρν
ηνπιάρηζηνλ 60 βηνρεκηθώλ παξακέηξσλ 3. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο θαξδηαθνύο δείθηεο θαη CRP πςειήο επαηζζεζίαο (CK MB
mass, myoglobin,quantitative troponin I, quantitative troponin T, CRP low concentration). Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, θαηά ην νπνίν λα
αλαιύνληαη δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα
αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειάρακειά. 4. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο νξκνλώλ θαη αλνζνρεκείαο
(Digoxin, ferritin, folate, hCG, (total, intact), T3, free T3, T4, free T4, TSH, vitamin B12, active
vitamin B-12). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, (κε
δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν έηνηκα
αλζξώπηλα δείγκαηα αλά θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα
ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά-ρακειά. 5. Πξόγξακκα
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ (Amikasin, amitriptyline,
carbamazepine, carbamazepine, free, cyclosporine, digoxin, disopyramide, ethosuximide,
flecainide, gentamycin, lidocaine, lithium, methotrexate, NAPA, netilmycin, nortriptyline,
paracetamol

(acetaminophen),

phenobarbital,

phenytoin,

phenytoin

free,

primidone,

procainamide, quinidine, salicylate, theophylline, tobramycin, tricyclics, valproic acid, valproic
acid free and vancomycin. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο
εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε δύν
έηνηκσλ αλζξσπίλσλ δεηγκάησλ ζε θάζε θύθιν, γηα απνθπγή ησλ ζθαικάησλ αλαζύζηαζεο
θαη γηα ηαπηόρξνλν έιεγρν θαη ησλ δύν επηπέδσλ δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. 6.
Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο εμεηάζεσλ νξκνλώλ, ζηεξνεηώλ θαη
πεπηηδίσλ (Androstenedione, aldosterone, C-peptide, cortisol, DHEAS, estradiol, FSH, gastin,
growth hormone, IGF-1, insulin, LH, progesterone, 17-0h progesterone, prolactin, SHBG,
testosterone, free testosterone, TBG). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο

θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε
δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα
αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά –
ρακειά. 7. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα βηηακίλεο
(Vitamin A, vitamin E, 25(OH)D, 1,25(OH)2D) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν
θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε
δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα
αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά –
ρακειά. 8. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ ειεθηξνθόξεζεο
πξσηετλώλ θαη αλνζνθαζήισζεο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο
εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν
έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο
θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά.
Δπίζεο, ρσξίο επηπιένλ θόζηνο λα αλαιύεηαη ε πξν αλαιπηηθή, ε αλαιπηηθή θαη ε κεηά
αλαιπηηθή θάζε, ηα νπνία είλαη πξν απαηηνύκελα γηα ηελ δηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξίσλ ISΟ
15189. 9. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ
πξσηετλώλ

ζε

αλνζνρεκηθνύο

πξνζδηνξηζκνύο

γηα

(Alpha-1-antitrypsin,

alpha-2-

macroglobulin, albumin, ceruloplasmin, complement C3, complement C4, haptoglobulin,
hemopexin,IgA, IgG, IgLcKappa, IgLcLamda, IgLcKappa free, IgM, orosomucoid, prealbumin, RBP, transferring θαη transferring receptor).Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, ελώ κε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα πξνο
ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα δύν επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα πςειά θαη ηα
ρακειά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο. Δπίζεο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο λα αλαιύεηαη ε πξν
αλαιπηηθή , ε αλαιπηηθή θαη ε κεηά αλαιπηηθή θάζε, ηα νπνία είλαη πξν απαηηνύκελα γηα ηελ
δηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξίσλ ISΟ 15189. 10. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε
πνηόηεηαο θαξθηληθώλ δεηθηώλ, γηα ηηο παξακέηξνπο AFP, CA125, CA 153, CA 199, CEA,
ferritin, hCG (total, intact, beta-subunit), HE4, PSA, PSA free, PSA free/total index, TG, TG
antibodies, beta-2-microglobulin, anti-Müllerian hormone and NSE. Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκό θύθισλ), πεξηιακβάλνληαο δύν έηνηκα πξνο ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε
θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα
δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. 11. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο
πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ ησλ αθόινπζσλ εμεηάζεσλ κηθξνζθνπηθά αιιά θαη κε ηαηλίεο
(strips) ζηα νύξα: a) Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ ππνζθαηξίσλ, ιεπθώλ θαη εξπζξώλ (Particle
count: erythrocytes and leukocytes), b) Estimation of density: creatinine, specific gravity and
osmolality θαη c) Υξήζε ηαηληώλ/strips γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ glucose,
ketones, leukocytes, nitrite, pH, protein, blood. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). 12.
Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό βηνρεκηθώλ
εμεηάζεσλ ζηα νύξα ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ: Albumin, amylase, calcium, chloride,

cortisol-free, creatinine, glucose, magnesium, osmolality, pH, phosphorus, potassium, protein,
relative density, sodium, urea, uric acid. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο
θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα
ειέγρνληαη ηα πξν-αλαιπηηθά θαη κεηά-αλαιπηηθά θιηληθά πεξηζηαηηθά 13. Πξόγξακκα γηα ηελ
εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο εμεηάζεσλ κε ηαηλίεο ζηα νύξα (Glucose, ketones,
leukocytes, nitrite, pH, protein, blood, relative density). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό
θύθισλ.. Σν πξόγξακκα λα ζπλδπάδεηαη κε δηαδηθηπαθό πξόγξακκα ςεθηαθώλ εηθόλσλ, γηα
νινθιεξσκέλε ιύζε +++++++ 14. Πξόγξακκα δηαδηθηπαθό γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε
πνηόηεηαο εμεηάζεσλ ζηα νύξα, γηα ηαπηνπνίεζε θπηηάξσλ θαη άιισλ ζσκαηηδίσλ. Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). 15. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξν
αλαιπηηθήο θάζεο, γηα εξγαζηήξηα θιηληθήο ρεκείαο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
δηαδηθηπαθά, γηα ηελ εύξεζε πξν αλαιπηηθώλ ιαζώλ. Ζ απνζηνιή απνηειεζκάησλ θαη νη
αλαθνξέο λα γίλνληαη δηαδηθηπαθά γηα ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ. Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα
αλαιύνληαη δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά. 16. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ησλ
εμεηάζεσλ ιηπηδίσλ θαη ιηπνπξσηετλώλ (Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol,
lipoprotein, apo A1, lipoprotein apo A2, lipoprotein apo B, lipoprotein (a), triglycerides).. Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα
αλαιύνληαη δύν απζεληηθά, αλζξώπηλα δείγκαηα έηνηκα πξνο ρξήζε γηα λα απνθεύγνληαη ηα
ζθάικαηα αλαζύζηαζεο, θαη 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. 17. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο γηα
ηηο εμεηάζεηο ειέγρνπ ακκσληαθώλ ηόλησλ (Ammonium ion). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα πξνο ρξήζε
αλζξώπηλα δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. Να πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά έιεγρν πξν-αλαιπηηθήο
αλαιπηηθήο θαη κεηά-αλαιπηηθήο θάζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO
15189. Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ πνπ επηζπκεί ρσξίο λα
δεζκεύεηαη γηα εηήζηα ζπκκεηνρή θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ έλαξμε ζύκθσλα κε ην
αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα παξαδόζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ. (Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή
αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηο γηα εμεηάζεηο Ammonium ion. Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο θαη ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα
πξνο ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά,) 18. Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο
πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηο Parathyroid Hormone (PTH). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο θαη ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν αλζξώπηλα
δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα πςειά θαη ηα ρακειά επίπεδα
δξαζηηθόηεηαο. 19. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηο
αιβνπκίλεο θαη θξεαηηλίλεο ζηα νύξα. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο

εηεζίσο θαη ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν αλζξώπηλα δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα
ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. Σν πξόγξακκα
λα είλαη δηαπηζηεπκέλν κε ην 17043. 20. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
γηα εμεηάζεηο ηεο CRP ρακειήο ζπγθέληξσζεο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
πέληε θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή ηα δείγκαηα λα είλαη αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο. Σν
πξόγξακκα λα είλαη δηαπηζηεπκέλν κε ην 17043.
Β.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ . ΓΔΝΗΚΔ
ΑΠΑΗΣΖΔΗ Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δπλαηόηεηα
ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο
αλαιπηέο., ζε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ
επηπέδσλ, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο
ζπγθεληξώζεηο θαη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία άκεζε
έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ώζηε
ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα, ην εξγαζηήξην λα
κπνξεί λα βξεη άκεζα ηε ιύζε ζε ηπρόλ πξόβιεκα, από έλαλ πξνκεζεπηή θαη λα κελ
κεηαηνπίδεηαη ην πξόβιεκα από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από
ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ο Οξγαληζκόο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί
ηελ
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πνηόηεηαο

λα

είλαη

παγθόζκηα

αλαγλσξηζκέλνο.

κε

θεξδνζθνπηθόο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008 θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο
πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξόηππνπ: EN ISO/IEC 17043:2010. Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ
έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα δηαπίζηεπζεο πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα κελ
ππάξρνπλ

ζπγθξνπόκελα

ζπκθέξνληα,

γηα

λα

εμαζθαιίδεηαη

ε

αλεμαξηεζία

θαη

αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί δήισζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο.
Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα. Όια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηόηεηαο πξναλαιπηηθεο, αλαιπηηθήο θαη κεηαλαιπηηθήο θάζεο,
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 15189 Δηδηθόηεξα δεηνύληαη ηα αθόινπζα
πξνγξάκκαηα εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο: 1) Πξόγξακκα γηα ηνλ ηαπηόρξνλν εμσηεξηθό
θαη εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο ζηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο. Να είλαη έλα αλεμάξηεην
ηηηινδνηεκέλν πνιπθνληξόι από αλζξώπηλν νξό, γηα ηνλ θαζεκεξηλό εζσηεξηθό έιεγρν
πνηόηεηαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα
απνζηέιινληαη θάζε κήλα θαη γηα όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηνλ κήλα, ζε αλεμάξηεην
θνξέα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε κεληαία βάζε.
Πξόγξακκα γηα ηνλ ΣΑΤΣΟΓΥΡΟΝΟ εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο ζηηο

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο γηα ηηο αθόινπζεο εμεηάζεηο Alanine aminotransferase, albumin, alkaline
phosphatase,

alpha-1-glycoprotein,

amylase,

amylase

pancreatic,

aspartate

aminotransferase, bilirubin, calcium, calcium (ionized , actual), calcium (ionized ph 7.4),
chloride,

cholesterol,

cholesterol

HDL,

cholesterol

LDL,

copper,

cortisol,

creatine

phosphokinase, creatinine phosphokinase, creatine, ferritin, gamma-glutamyltransferase,
glucose , haptoglobin, IgA, igE, IgG, IgM , iron, lactate, lactate dehydrogenase, lithium,
magnesium, oroso-mucoid, osmolarity, phosphorus, potassium, protein, selenium, sodium,
thyreotropin, thyroxine, thyroxine free, TIBC, transferrin, transferrin receptor, triglycerides, triiodio-thyronine, urea, uric acid, zinc Να είλαη έλα αλεμάξηεην ηηηινδνηεκέλν πνιπθνληξόι από
αλζξώπηλν νξό, γηα ηνλ θαζεκεξηλό εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
νπνίνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη θάζε κήλα θαη γηα όζεο
θνξέο ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηνλ κήλα, ζε αλεμάξηεην θνξέα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε
ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε κεληαία βάζε Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ νξώλ λα
είλαη γλσζηέο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ην ζρήκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο
πνηόηεηαο κε εθείλν ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο κε ην ίδην θόζηνο. 1. Να νξγαλώλεηαη
από πηζηνπνηεκέλν θαη δηαπηζηεπκέλν δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν κε θεξδνζθνπηθό Οξγαληζκό,
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17043¨2010,αλεμάξηεην θνξέα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ
αληηδξαζηεξίσλ θαη όρη από εκπνξηθή εηαηξεία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη
αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919 /16/02/2016). 2. Σν πξόγξακκα λα
πεξηέρεη όιεο ηηο βαζηθέο βηνρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ 30 θαη λα κπνξεί λα
δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ κήλα, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη
θαιύηεξα ηνλ ρξόλν ηνπ. 3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα
ηελ ζπρλόηεηα θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δηελεξγεί ην εξγαζηήξην ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν
πνηόηεηαο. Να κπνξεί λα ζπκκεηέρεη από 1 θνξά έσο θαη 365 θνξέο εηεζίσο θαη αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 4. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν δηνξγαλσηήο-θνξέαο λα
θαιύπηεη πιήξσο ην λνζνθνκείν κε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο. Καη λα είλαη
αλεμάξηεηνη από ηνλ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΉ ΚΑΗ ΣΟΝ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ
αληηδξαζηεξίσλ (ΟΓΖΓΗΑ ΔΠΤ 919/16/022016). 2) Πξόγξακκα δύν επηπέδσλ γηα ηελ
εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηο θιηληθήο ρεκείαο, λα δηελεξγείηαη έμη θνξέο
εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν πγξά-έηνηκα πξνο ρξήζε δηαθνξεηηθά
δείγκαηα 2 επηπέδσλ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ, κε ηηκέο θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο,
γηα ηνλ ηαπηόρξνλν έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 60 βηνρεκηθώλ παξακέηξσλ Πξόγξακκα δύν
επηπέδσλ, γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο θιηληθήο ρεκείαο. Να
δηελεξγείηαη έμη θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα πξνο ρξήζε
αλζξώπηλα δείγκαηα, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο. Σα δείγκαηα λα είλαη
δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, δύν επηπέδσλ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ θαη λα θαιύπηνπλ επξεία
πεξηνρή, ώζηε αθ ελόο λα ειέγρνληαη ηαπηόρξνλα δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο
ησλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κηα άκεζε έλδεημε ηπραίνπ ή
ζπζηεκαηηθνύ ζθάικαηνο. Σν πξόγξακκα λα θαιύπηεη ηηο αθόινπζεο αλαιύζεηο: Alanine

aminotransferase, albumin, alfa-1-antitrypcine, alfa1glycoprotein, alkaline phosphatase,
amylase , pancreas amylase, aspartate aminotransferase, bilirubin, ferritin, phosphate,
glucose, glutamyltransferase, haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, potassium, calcium ionized,
ionized calcium PH corrected 7.4, chloride, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol
,cortisol, creatine Kinase, creatinine, copper, lactate, lactate dehydrogenase, lipase, lithium,
magnesium ,sodium, osmolatity, protein, iron bimding capacity , iron, selenium, zinc,
transferrin receptor, triglycerides, tri-iodio-thyronine, thyrotropin, tyroxine ,free tyroxine, urea,
uric acid. 1. Να νξγαλώλεηαη από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη κε Κεξδνζθνπηθό Οξγαληζκό,
πηζηνπνηεκέλν κε ISO 9001 θαη δηαπηζηεπκέλν κε ISO17043 θαη όρη από εκπνξηθή εηαηξεία,
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 2. Να
απνζηέιινληαη πεξηνδηθά, (αλά δίκελν) θαη ηαπηόρξνλα δύν έηνηκνη πξνο ρξήζε νξνί, πγξνί,
δύν επηπέδσλ πξνο έιεγρν, νη παξάκεηξνη λα έρνπλ ηηκέο κε κεγάιν εύξνο ζπγθεληξώζεσλ
θαη θνληά ζηα επίπεδα κε θιηληθή ζεκαζία, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη εηθόλα ηόζν
ησλ πςειώλ θαη ησλ ρακειώλ ηηκώλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηηκώλ κε ηδηαίηεξε θιηληθή ζεκαζία,
ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή επίζεο λα παξέρνληαη ηηκέο αλαθνξάο γηα ηηο θνηλέο παξακέηξνπο 3.
Σα δείγκαηα, όξνο απαξάβαηνο λα είλαη έηνηκα ζε πγξή κνξθή, ώζηε ην εξγαζηήξην λα
δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, αθνύ κεδελίδεη κε ηα έηνηκα δείγκαηα ηνλ
παξάγνληα ιάζνπο ιόγσ αλαζύζηαζεο. 4. Σα δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη λα είλαη
νπσζδήπνηε 2 αλά θύθιν /απνζηνιή ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ γηα αλίρλεπζε ηπραίσλ θαη
ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνηόηεηαο 5. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ
Διιάδα θαη ν δηνξγαλσηήο ησλ πξνγξακκάησλ λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη
ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη λα θαιύπηνπλ πιήξσο ην
Ννζνθνκείν κε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο. Ο δηνξγαλσηήο ησλ ζρεκάησλ
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο λα είλαη παγθόζκηνο, κε θεξδνζθνπηθόο πηζηνπνηεκέλνο
κε ISO 9001:2008 θαη λα έρεη θαη δηαπίζηεπζε σο πξνο ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ
εμσηεξηθήο
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πξναπαηηνύκελν πηζηνπνίεζεο δηαπίζηεπζεο ζύκθσλα κε ην ISO 15189. 3) Πξόγξακκα γηα
ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο θαξδηαθνύο δείθηεο θαη CRP
Low (CK MB mass,myoglobulin,quantitative troponin I, quantitative troponin T, CRP low
concentration ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, λα
αλαιύνληαη δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα
ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο,
πςειά-ρακειά Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα
ηνπο θαξδηαθνύο δείθηεο θαη CRP Low (CK MB mass,myoglobulin,quantitative troponin I,
quantitative troponin T, CRP low concentration ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα
λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά-ρακειά 4) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο
νξκνλώλ θαη αλνζνρεκείαο (Digoxin, ferritin, folate, hCG, (total, intact), T3, free T3, T4, free
T4, TSH, vitamin B12, active vitamin B-12). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ

ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε
αλάιπζε ζε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα αλά θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα
αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειάρακειά. Πξόγξακκα γηα ηηο νξκόλεο θαη ηελ αλνζνρεκεία (Digoxin, ferritin, folate, hCG, (total,
intact), T3, free T3, T4, free T4, TSH, vitamin B12, active vitamin B-12). Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα αλά θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα
ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο,
πςειά-ρακειά 5) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ζεξαπεπηηθώλ θαξκάθσλ
(Amikasin, amitriptyline, carbamazepine, carbamazepine, free, cyclosporine, digoxin,
disopyramide, ethosuximide, flecainide, gentamycin, lidocaine, lithium, methotrexate, NAPA,
netilmycin, nortriptyline, paracetamol (acetaminophen), phenobarbital, phenytoin, phenytoin
free, primidone, procainamide, quinidine, salicylate, theophylline, tobramycin, tricyclics,
valproic acid, valproic acid free and vancomycin. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε
αλάιπζε δύν έηνηκσλ αλζξσπίλσλ δεηγκάησλ ζε θάζε θύθιν, γηα απνθπγή ησλ ζθαικάησλ
αλαζύζηαζεο θαη γηα ηαπηόρξνλν έιεγρν θαη ησλ δύν επηπέδσλ δξαζηηθόηεηαο, πςειά –
ρακειά. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηα
ζεξαπεπηηθά θάξκαθα (Amikasin, amitriptyline, carbamazepine, carbamazepine, free,
cyclosporine, digoxin, disopyramide, ethosuximide, flecainide, gentamycin, lidocaine, lithium,
methotrexate, NAPA, netilmycin, nortriptyline, paracetamol (acetaminophen), phenobarbital,
phenytoin, phenytoin free, primidone, procainamide, quinidine, salicylate, theophylline,
tobramycin, tricyclics, valproic acid, valproic acid free and vancomycin. Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα
απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. 6) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο
εμεηάζεσλ νξκνλώλ, ζηεξνεηώλ θαη πεπηηδίσλ (Androstenedione, aldosterone, C-peptide,
cortisol, DHEAS, estradiol, FSH, gastin, growth hormone, IGF-1, insulin, LH, progesterone,
17-0h progesterone, prolactin, SHBG, testosterone, free testosterone, TBG). Σν πξόγξακκα
λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα
επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν,
γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. Πξόγξακκα γηα ηηο νξκόλεο ζηεξνεηδή θαη
πεπηηδίσλ.( Androstenedione, aldosterone, C-peptide, cortisol, DHEAS, estradiol, FSH,
gastrin, growth hormone, IGF-1, insulin, LH, progesterone, 17-0H progesterone, prolactin,
SHBG, testosterone, free testosterone, TBG. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε
δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα αλά θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο
θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά-ρακειά. 7)

Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα βηηακίλεο (Vitamin A,
vitamin E, 25(OH)D, 1,25(OH)2D) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο
εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν
έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο
θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά.
Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο Bηηακίλεο
(Vitamin A, vitamin E, 25(OH)D, 1,25(OH)2D ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
δύν θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε
αλάιπζε ζε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα
ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο,
πςειά – ρακειά. 8) Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο
ησλ πξσηετλώλ ζε αλνζνρεκηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα (Alpha-1-antitrypsin, alpha-2macroglobulin, albumin, ceruloplasmin, complement C3, complement C4, haptoglobulin,
hemopexin,IgA, IgG, IgLcKappa, IgLcLamda, IgLcKappa free, IgM, orosomucoid, prealbumin, RBP, transferring θαη transferring receptor).Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, ελώ κε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα πξνο
ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα δύν επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα πςειά θαη ηα
ρακειά επίπεδα δξαζηηθόηεηαο. Δπίζεο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο λα αλαιύεηαη ε πξν
αλαιπηηθή , ε αλαιπηηθή θαη ε κεηά αλαιπηηθή θάζε, ηα νπνία είλαη πξν απαηηνύκελα γηα ηελ
δηαπίζηεπζε ησλ εξγαζηεξίσλ ISΟ 15189. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηοησλ πξσηεηλώλ ζε αλνζνρεκηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα ( Alpha -1antitrypsin, alpha -2- macroglobulin, albumin, ceruloplasmin, complement c3, complement c4,
haptoglobulin,

hemopexin,IgA,

IgG,

IgLcKappa,

IgLclamda,

IgLcKappa

free,

IgM,

orocomucoid, pre-albumin, RBP,, transferring, transferring receptor.Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη δύν
έηνηκα πξνο ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 9) Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε
πνηόηεηαο θαξθηληθώλ δεηθηώλ, γηα ηηο παξακέηξνπο AFP, CA125, CA 153, CA 199, CEA,
ferritin, hCG (total, intact, beta-subunit), HE4, PSA, PSA free, PSA free/total index, TG, TG
antibodies, beta-2-microglobulin, anti-Müllerian hormone and NSE. Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκό θύθισλ), πεξηιακβάλνληαο δύν έηνηκα πξνο ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε
θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα
δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ (AFP, CA125, CA 153, CA 199, CEA, ferritin,
hCG (total, intact, beta-subunit), HE4, PSA, PSA free, PSA free/total index, TG, TG
antibodies, beta-2-microglobulin, Anti-Müllerian hormone and NSE). Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη δύν έηνηκα
αλζξώπηλα δείγκαηα, ώζηε αθ ελόο λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη αθ
εηέξνπ λα ειέγρνληαη θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, Τςειά-Υακειά. 10) Πξόγξακκα

εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ ησλ αθόινπζσλ εμεηάζεσλ κηθξνζθνπηθά
αιιά θαη κε ηαηλίεο (strips) ζηα νύξα: a) Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ ππνζθαηξίσλ, ιεπθώλ θαη
εξπζξώλ (Particle count: erythrocytes and leukocytes), b) Estimation of density: creatinine,
specific gravity and osmolality θαη c) Υξήζε ηαηληώλ/strips γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
παξακέηξσλ glucose, ketones, leukocytes, nitrite, pH, protein, blood. Σν πξόγξακκα λα
δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκό θύθισλ). Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα
ηνλ έιεγρν ησλ αθόινπζσλ εμεηάζεσλ ζηα νύξα :a) γηα ηελ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε- ησλ
ππνζθαηξίσλ ,ιεπθώλ ,εξπζξώλ (Particle count: erythrocytes and leukocytes ),b) Estimation
of density: creatinine, specific gravity and osmolality c)θαη γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη κε
ηαηλίεο/ strip γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ παξακέηξσλ: Strip tests: glucose, ketones,
leukocytes, nitrite, pH, protein, blood. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο
θνξέο εηεζίσο, κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ 11) Πξόγξακκα
εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ
ζηα νύξα ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ: Albumin, amylase, calcium, chloride, cortisol-free,
creatinine, glucose, magnesium, osmolality, pH, phosphorus, potassium, protein, relative
density, sodium, urea, uric acid. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο
εηεζίσο (κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ειέγρνληαη ηα
πξν-αλαιπηηθά θαη κεηά-αλαιπηηθά θιηληθά πεξηζηαηηθά. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή
αμηνιόγεζε πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αθόινπζσλ εμεηάζεσλ ζηα νύξα:
Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ ζηα νύξα ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ
(Albumin, amylase, calcium, chloride, cortisol-free, creatinine, glucose, magnesium,
osmolality, pH, phosphorus, potassium, protein, relative density, sodium, urea, uric acid) Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ 12) Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε
πνηόηεηαο εμεηάζεσλ κε ηαηλίεο ζηα νύξα (Glucose, ketones, leukocytes, nitrite, pH, protein,
blood, relative density). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο
κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ.. Σν πξόγξακκα λα ζπλδπάδεηαη
κε δηαδηθηπαθό πξόγξακκα ςεθηαθώλ εηθόλσλ, γηα νινθιεξσκέλε ιύζε Πξόγξακκα γηα ηελ
εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη
κε ηαηλίεο ζηα νύξα (Glucose, ketones, leukocytes, nitrite, pH, protein, blood, relative density)
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ. Σν πξόγξακκα λα ζπλδπάδεηαη κε δηαδηθηπαθό
πξόγξακκα ςεθηαθώλ εηθόλσλ, γηα νινθιεξσκέλε ιύζε. 13) Πξόγξακκα δηαδηθηπαθό γηα ηελ
εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο εμεηάζεσλ ζηα νύξα, γηα ηαπηνπνίεζε θπηηάξσλ θαη άιισλ
ζσκαηηδίσλ. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο (κε
δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). Πξόγξακκα δηαδηθηπαθό γηα ηελ
εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμεηάζεσλ ζηα νύξα, γηα
ηαπηνπνίεζε θπηηάξσλ θαη άιισλ ζσκαηηδίσλ. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ. 14)

Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξν αλαιπηηθήο θάζεο, γηα εξγαζηήξηα θιηληθήο ρεκείαο. Σν
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη δηαδηθηπαθά, γηα ηελ εύξεζε πξν αλαιπηηθώλ ιαζώλ. Ζ απνζηνιή
απνηειεζκάησλ θαη νη αλαθνξέο λα γίλνληαη δηαδηθηπαθά γηα ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ
εξγαζηεξηαθώλ. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε
απνζηνιή λα αλαιύνληαη δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά. Πξόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξν
αλαιπηηθήο, θάζεο, γηα εξγαζηήξηα θιηληθήο ρεκείαο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη
δηαδηθηπαθά, γηα ηελ εύξεζε πξν αλαιπηηθώλ ιαζώλ. Ζ απνζηνιή απνηειεζκάησλ θαη νη
αλαθνξέο λα γίλνληαη δηαδηθηπαθά γηα ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ.
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα
αλαιύνληαη δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά
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ρόιηα γηα 1ε Γεκ.Γηαβνύιεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα Βηνρεκηθώλ Αλαιπηώλ 1. ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΗ
ΑΝΑΛΤΣΔ (CPV 38434500-1)
ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΟΟΥΖΜΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Α) Γειώλεηαη όηη νη
εμεηάζεηο κε α/α 36-43 ζα εθηεινύληαη ζε Αλνζνρεκηθό αλαιπηή, πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο
ζπκπεξηειήθζεζαλ νη εμεηάζεηο κε α/α 42 Μηθξναιβνπκίλε Ούξσλ & κε α/α 43 HbA1c νη
νπνίεο δηελεξγνύληαη ζε Βηνρεκηθνύο αλαιπηέο.
Β) Ζ εμέηαζε κε α/α 24 FERRITIN πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα κε ηηο Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο ελώ
είλαη γλσζηό ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα όηη ε δηελέξγεηά ηεο ζε Αλνζνρεκηθνύο αλαιπηέο κε
ηερλνινγία ρεκεηνθσηαύγεηαο, πξνζθέξεη πην αμηόπηζηεο κεηξήζεηο, κε κεγαιύηεξν εύξνο
αλάιπζεο, θαιύηεξε αθξίβεηα & βειηησκέλε επαλαιεςηκόηεηα. Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πξνηείλνπκε ηε κεηαθνξά ηεο ζηνλ Πίλαθα κε ηηο εθηεινύκελεο εμεηάζεηο ζε Αλνζνρεκηθό
αλαιπηή.
2.Γ.Σερληθέο

Πξνδηαγξαθέο

ζπλνδνύ

εμνπιηζκνύΒηνρεκηθώλ

Αλαιπηώλ

Α.Σερληθέο

Πξνδηαγξαθέο Βηνρεκηθώλ Αλαιπηώλ –
Πξνδ/θή 3 : Εεηείηαη «Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ (ISE)
κε αλεμάξηεηα ηνληνεπηιεθηηθά ειεθηξόδηα γηα Νάηξην, Κάιην & Υιώξην, ώζηε λα δύλαηαη ε
αληηθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ ειεθηξνδίσλ από ηνπο ρεηξηζηέο αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο θαη ην
ρξόλν δσήο έθαζηνπ. Απαξαηηήησο λα πξνζθεξζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη λα θαηαηεζνύλ ηα CE ησλ ειεθηξνδίσλ». Οη
Βηνρεκηθνί αλαιπηέο δύλαηαη λα δηαζέηνπλ είηε ζύζηεκα ηνληνεπηιεθηηθώλ ειεθηξνδίσλ κε
αλεμάξηεηα ειεθηξόδηα είηε ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί πνηελζηνκεηξία γηα λα πξνζδηνξίζεη
ηε ζπγθέληξσζε ηόλησλ λαηξίνπ (Na), θαιίνπ (K) θαη ρισξίνπ (Cl) κε θπζίγγην αηζζεηήξα

ξνήο, πνπ πεξηθιείεη έλα ειεθηξόδην αλαθνξάο θαη ηξία ειεθηξόδηα επηιεθηηθώλ ηόλησλ,
λαηξίνπ (Na), θαιίνπ (K) θαη ρισξίνπ (Cl). Καη ηα δύν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ κε ηελ ίδηα
κέζνδν ησλ ηνληνεπηιεθηηθώλ ειεθηξνδίσλ, είλαη εμίζνπ αμηόπηζηα & ιεηηνπξγηθά επαξθή.
Δπηπιένλ νη αλαιπηέο πνπ δηαζέηνπλ ηε δεύηεξε δηάηαμε επηηξέπνπλ αληηθαηάζηαζε
ειεθηξνδίσλ αθόκα θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή, ραξαθηεξηζηηθό πνπ
δηεπθνιύλεη ηε ξνή εξγαζίαο θαη ζα έπξεπε λα ελζσκαησζεί ζηηο ηεζείζεο πξνδηαγξαθέο
πξνο αμηνιόγεζε. Πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί ν όξνο σο εμήο : «Να δηαζέηνπλ
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ (ISE) κε ηνληνεπηιεθηηθά ειεθηξόδηα γηα
Νάηξην, Κάιην & Υιώξην, λα δεισζεί ν ρξόλνο δσήο ησλ ειεθηξνδίσλ & ν ρξόλνο απαίηεζεο
πξνο αληηθαηάζηαζε. Να δεισζεί αλ επηηξέπνπλ αληηθαηάζηαζε ειεθηξνδίσλ αθόκα θαη ζε
θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ώζηε λα αμηνινγεζεί». Με ηελ επαλαδηαηύπσζε
ηεο πξνδηαγξαθήο δηαζθαιίδεηαη όηη ην δεηνύκελν ραξαθηεξηζηηθό είλαη αμηνινγήζηκν αιιά
ηαπηόρξνλα δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ εηαηξεηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
δηαγσληζκό, πεξηνξίδνληαο αδηθαηνιόγεηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνύ.
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Αμηόηηκνη/εο Κύξηνη/εο, ρεηηθά κε ηελ ππ'αξηζκ. πξση. 20514 πξόζθιεζε Πξώηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα
ηελ Πξνκήζεηα Βηνρεκηθώλ Αλαιπηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2015 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ έρνπκε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο.
Πξνδηαγξαθή 4 ηελ πξνδηαγξαθή 4 ηεο δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη «Να έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο
επαλακέηξεζεο ηνπ δείγκαηνο (real time rerun).» Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηύπσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο όπσο παξαθάησ: «Να εθηειεί
απηόκαηα επαλαιήςεηο, πξν-αξαηώζεηο θαη αξαηώζεηο γηα απνηειέζκαηα εθηόο νξίσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη
επαλαηνπνζέηεζε δεηγκάησλ από ηνλ ρεηξηζηή.»
Πξνδηαγξαθή 6 ηελ πξνδηαγξαθή 6 ηεο δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη: «Να κελ δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηά ηε θόξησζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ δεηγκάησλ, λα δέρεηαη όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν αξηζκό επί ηνπ
αλαιπηή θαη λα αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθό θώδηθα (barcode), ελζσκαησκέλν ζηνπο αλαιπηέο.» Ζ έλλνηα «λα
δέρεηαη όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν αξηζκό επί ηνπ αλαιπηή» είλαη αόξηζηε κε κεγάιε πηζαλόηεηα λα νδεγήζεη
ζε αζάθεηεο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα
θαηαγξαθεί ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα δέρεηαη ν αλαιπηή θαη πνπ ζα είλαη ε
ειάρηζηε απαίηεζε από ην εξγαζηήξην Βάζεη ινηπόλ ηνλ παξαπάλσ πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο όπσο παξαθάησ: «Να κελ δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε θόξησζε ησλ
δηαθόξσλ ηύπσλ δεηγκάησλ, λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 300 δείγκαηα ζε εθάπαμ θόξησζε ζηνλ αλαιπηή θαη λα
αλαγλσξίδνληαη

κε

γξακκηθό

θώδηθα

(barcode),

ελζσκαησκέλν

ζηνπο

αλαιπηέο.

Παξάιιεια

ν

πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο λα δηαζέηεη αλεμάξηεηε πεξηνρή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο δεηγκάησλ».
Πξνδηαγξαθή 7 ηελ πξνδηαγξαθή 7 ηεο δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη: «Να δηαζέηνπλ όζν ην δπλαηό

πεξηζζόηεξεο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, ζε ρώξν ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίαο ή ςπγείν. Όια ηα δεηνύκελα
αληηδξαζηήξηα λα αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθό θώδηθα (barcode) ή άιιν ζύγρξνλν ζύζηεκα. Ζ έλλνηα «όζν ην
δπλαηό πεξηζζόηεξεο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ» είλαη ιίγν αόξηζηε κε κεγάιε πηζαλόηεηα λα νδεγήζεη ζε
αζάθεηεο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα θαηαγξαθεί
ν ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο. Δπίζεο
πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηα αληηδξαζηήξηα λα κπνξνύλ λα θνξησζνύλ
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. Βάζεη ινηπόλ ηνλ παξαπάλσ
πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο όπσο παξαθάησ: «Να δηαζέηνπλ ςπρόκελν
ρώξν αληηδξαζηεξίσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 65 δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο. Όια ηα δεηνύκελα αληηδξαζηήξηα λα
αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθό θώδηθα (barcode) ή άιιν ζύγρξνλν ζύζηεκα ώζηε λα θαηαρσξνύληαη απηόκαηα
από ηνλ αλαιπηή. Δπίζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ηα αληηδξαζηήξηα λα έηνηκα πξνο ρξήζε,
λα κελ απαηηνύλ νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεξγαζία από ηνλ ρεηξηζηή, λα κπνξνύλ λα θνξησζνύλ ελ ώξα
ιεηηνπξγίαο ζηνλ αλαιπηή θαη λα είλαη εγθεθξηκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ησλ πξνζθεξόκελσλ
αλαιπηώλ.»
Πξνδηαγξαθή 8 ηελ πξνδηαγξαθή 8 ηεο δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη: «Να ππάξρεη ζύζηεκα ιεπηνκεξνύο
θαηαγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνύ έξγνπ, αλά εμέηαζε (βαζκνλνκήζεηο, εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επείγνπζεο εμεηάζεηο,
control).» Δθηόο από ηελ θαηαγξαθή ηνπ αλαιπηηθνύ έξγνπ αλά εμέηαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
βαζκνλνκήζεσλ θαη ησλ controls, πνιύ ζεκαληηθή είλαη θαη πσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
θαη ηεο βαζκνλόκεζεο, θάηη πνπ δελ πεξηγξάθεηαη θαζόινπ ζηηο πξνηεηλόκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
πξνηείλνπκε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ πξνηάζεσλ: • Πξνδηαγξαθή 13 ύζηεκα Πνηνηηθνύ
Διέγρνπ (QC) : Να δέρεηαη πξνγξακκαηηζκό θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ δηαιπκάησλ
πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Να εθηειεί απηόκαηα πνηνηηθό έιεγρν βάζε ρξόλνπ & κεηά από ηε βαζκνλόκεζε
αληηδξαζηεξίνπ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Να απεηθνλίδνληαη δηαγξάκκαηα Levy-Jennings γηα
εκεξήζην & ζπγθεληξσηηθό πνηνηηθό έιεγρν. •
Πξνδηαγξαθή 14 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξακνλήο ησλ δηαιπκάησλ QC ζε εηδηθό ςπρόκελν ρώξν ηνπ
αλαιπηή θαη λα εθηειείηαη απηόκαηνο πνηνηηθόο έιεγρνο όπνηε απαηηείηαη. •
Πξνδηαγξαθή 15 Δμσηεξηθόο Πνηνηηθόο Έιεγρνο: Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εληάμεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην
εξγαζηήξην ζε ζύζηεκα εμσηεξηθνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ 6 θόξεο ην ρξόλν από πηζηνπνηεκέλν
εζληθό ή επξσπατθό θνξέα γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εμεηάζεσλ. •
Πξνδηαγξαθή 16 • Βαζκνλόκεζε : Να δέρεηαη πξνγξακκαηηζκό θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ
βαζκνλνκεηώλ. Να εθηειεί απηόκαηα βαζκνλόκεζε βάζε ρξόλνπ & κεηά από απηόκαηε αμηνιόγεζε ηνπ
πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Να δέρεηαη πξνιεπηηθή βαζκνλόκεζε ησλ ελ αλακνλή
αληηδξαζηεξίσλ. Σέινο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη κάιινλ εθ παξαδξνκήο ζηνλ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ
εμεηάζεσλ ζηελ ζειίδα 11, νη εμεηάζεηο κε αύμνληα αξηζκό 42 & 43 δεηνύληαη λα εθηεινύληαη ζηνλ
πξνζθεξόκελν αλνζνβηνρεκηθό αλαιπηή. Σόζν ε Μηθξναιβνπκίλε νύξσλ όζν θαη ε Γιπθνδπιησκέλε
Αηκνζθαηξίλε είλαη εμεηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιαζηθή βηνρεκεία θαη εθηεινύληαη από Βηνρεκηθνύο αλαιπηέο
θαη όρη από αλνζνινγηθνύο. Οπόηε δεδνκέλε ζεσξνύκε ηελ αιιαγή ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα θαη ηελ κεηαθνξά
ηνπο από ην πάλει ηνπ Αλνζνρεκηθνύ αλαιπηή ζην πάλε ηνπ Βηνρεκηθνύ.
Γ.Β. ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΟΟΥΖΜΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηελ επίηεπμε
θαιύηεξσλ ρξόλσλ πξώηνπ απνηειέζκαηνο αιιά θαη ηελ ρξήζε ελόο κόλν ζσιελάξηνπ αλά αζζελή γηα ηελ
έθδνζε απνηειεζκάησλ ησλ βηνρεκηθώλ θαη ησλ αλνζνινγηθώλ εμεηάζεσλ, πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ηεο
παξαθάησ πξνδηαγξαθήο: •
Πξνδηαγξαθή 7 Ο πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε ηνλ παξαπάλσ Βηνρεκηθό
αλαιπηή απνηειώληαο έλα εληαίν κηθηό ζύζηεκα αλάιπζεο.
Με εθηίκεζε, Roche Diagnostics (Hellas) A.E.

