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Προς  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-  

ΟΦΘΑΛΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

 

 

Αθήνα, 04/02/2020 

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για τον 

Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο εξετάσεων Γενική Αίματος με ημερομηνία διενέργειας 

05/02/2020, προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις όπως φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα :  

 

EΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

 

1.Διεθνής εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για τις 

παρακάτω εξετάσεις : 

 

 Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 

 Αιμοσφαιρίνη (Ηb) 

 Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων(RBC)  

 Αιματοκρίτης (Hct) 

 Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) 

 Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης 

(MCH) 

 Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 

(MCHC) 

 Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 
 

 

1.Διεθνής εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για 

τις παρακάτω εξετάσεις : 

 

 Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 

(WBC) 

 Αιμοσφαιρίνη (Ηb) 

 Αριθμός ερυθρών 

αιμοσφαιρίων(RBC)  

 Αιματοκρίτης (Hct) 

 Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) 

 Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης 

(MCH) 

 Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 

(MCHC) 

 Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 

 

 

 Μέσο κινούμενο πλάτος ( RDW) 

 

Με προαναλυτική ,αναλυτική και μετα 

αναλυτική φάση 

Χωρίς κανένα κόστος το εργαστήριο 

μπορεί να ελέγχει τα πιθανά προβλήματα 

που μπορεί να προκύψουν 

 
 

 

 

2. Δείγματα /εξέταση προς ανάλυση  

 

2 (δυο) /εξέταση ανα μήνα για 3 (τρεις) 
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αναλυτές και να εξειδικεύεται στον αναλυτή  

του εργαστηρίου (μοντέλο: XE – 5000 του 

οίκου Sysmex). 

 

 

 

3.Εκθεση απόδοσης και στατιστικών για τα 

αποτελέσματα κάθε δείγματος καθώς και ετήσια 

συγκεντρωτική. 

 

 

NAI,τόσο σε ηλεκτρονική όσο και έντυπη 

μορφή  

 

4.Πιστοποιητικά συμμετοχής στην έναρξη του 

προγράμματος ή κατά τη διάρκεια όταν ζητηθεί από 

το εργαστήριο και πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της 

συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος  

 

 

 

Πιστοποιητικά εγγραφής στην έναρξη του 

προγράμματος ή κατά τη διάρκεια όταν ζητηθεί 

από το εργαστήριο και πιστοποιητικό της 

συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος  

 

 

4.Ο οργανισμός να είναι διαπιστευμένος ως προς τη 

διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης  

ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου : EN 

ISO/IEC 17043:2010  EN ISO/IEC 17043:2010 από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

5.Η εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένη σειρά 

προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης  

 

 

ΝΑΙ 

 

6. Η εταιρεία να είναι η μόνη υπεύθυνη για την 

εξεύρεση λύσης σε περίπτωση που τα 

αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα  

 

 

ΝΑΙ 

 

5. Η εταιρεία να παρέχει άμεση επιστημονική 

υποστήριξη στο εργαστήριο καθ’όλη τη διαδικασία 

 

 

ΝΑΙ 

 

6. Η εταιρεία να διαθέτει ευρύ πελατολόγιο  

 

 

ΝΑΙ  

 

                                                                                                                            

                                                                                                                          Με εκτίμηση, 

                                                                                                                          Αλφα Μεντικαλ  


