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Πξνο Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ    
                                                                                                         15/07/2019 
 
Θέκα : «ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ γηα ηε δηελέξγεηα 
Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη 
Αλαιώζηκα κε ζπλνδό εμνπιηζκό Αηκαηνινγηθώλ ηεζη » κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
15/07/2019 θαη αξηζκό πξσηνθόινπ 9101 
 
 
ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 
δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ 
θαη Αλαιώζηκα κε ζπλνδό εμνπιηζκό Αηκαηνινγηθώλ ηεζη » κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία 15/07/2019, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο 
εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ  ειέγρνπ πνηόηεηαο  
 
 
Γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη  επεηδή έλα ζεκαληηθό θνλδύιη πξόθεηηαη 
λα δηαηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη 
Αλαιώζηκα κε ζπλνδό εμνπιηζκό Αηκαηνινγηθώλ ηεζη, 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 
 
Πξνηείλνπκε:  
 
1.Nα πξνζηεζεί μερσξηζηόο πίλαθαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  
 
Σνλ Δμσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, από αλεμάξηεην πξνκεζεπηή κε ζπγθεθξηκέλε 
πνζόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλε πξνβιεπόκελε δαπάλε 
 
2. Δπίζεο πξνηείλνπκε ν εμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο λα δεηεζεί 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  
 
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο  ηνπ εμσηεξηθνύ πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή ησλ 
αληίζηνηρσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαιπηώλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο  
 
 
πλεπώο γηα ην Μέρος Β Αληηδξαζηήξηα πξνηείλνπκε  ηνλ αθόινπζν πίνακα ειδών:  
 



25104 62 haem Ag.not ask QC.v01 

 
 
Tεχνικές προδιαγραθές:  

 
1. Γηα ηηο εμεηάζεηο PT/ ΗΝR,( sec, %) , APTT ( sec, ratio), Fibrinogen, Σhrombin 

Time( sec) Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη αλά δίκελν, κε ηνπιάρηζηνλ 
δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή, , πξνθεηκέλνπ αθ ελόο 
λα αλαιύνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ ( 
πςειά- ρακειά) θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε κε αλακελόκελνπ 
απνηειέζκαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κηα πξώηε απάληεζε αλ ην 
ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό, ώζηε λα πξνβεί άκεζα ζε ηπρόλ 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θνληά ζηα όξηα 
θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο. Γηα  ην ΡΣ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηα 
απνηειέζκαηα λα απνζηέιινληαη ζε δεπηεξόιεπηα , ζε επί ηνηο εθαηόλ, ώζηε 
λα ειέγρνληαη άκεζα νη ίδηνη ηύπνη αλαιπηώλ αιιά θαη ζε INR  γηα λα 
ζπγθξίλνληαη κε όινπο ηνπο αλαιπηέο, γηα ην APTT λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
ηα απνηειέζκαηα λα απνζηέιινληαη ζε sec θαη ratio. Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί 
λα απνζηέιιεη απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 
 

2. Γηα ηηο εμεηάζεηο:D-Dimer Coag Σν πξόγξακκα λα εμεηδηθεύεηαη ζηελ εμέηαζε 
γηα D Dimer , κε ηδηαίηεξα επηιεγκέλα δείγκαηα πνπ ζα ζηνρεύνπλ κόλν ζηελ 
εμέηαζε απηήλ. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη αλά ηξίκελν, κε ηνπιάρηζηνλ 
δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή πξνθεηκέλνπ αθ ελόο λα 
εμεηάδνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ ( 
πςειά- ρακειά) .θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε κε αλακελόκελνπ 
απνηειέζκαηνο λα κπνξεί άκεζα λα δνζεί κηα απάληεζε αλ ην ζθάικα είλαη 
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό, ώζηε ην εξγαζηήξην λα πξνβεί ζε ηπρόλ δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο. Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ 
ελδηαθέξνληνο. Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα απνζηέιιεη απνηειέζκαηα γηα 
ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 

 
 
 
Γενικές απαιηήζεις:   
 

1.Eμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο 

εμεηάζεηο PT/ ΙΝR,( sec, %) , APTT ( sec, ratio), Fibrinogen, Τhrombin Time( 

sec) Τα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη αλά δίκελν, κε ηνπιάρηζηνλ δύν 

πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή, , θαη δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζπγθεληξώζεσλ ( πςειά- ρακειά)  Τν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα απνζηέιιεη 

απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 

2. Γηα ηηο εμεηάζεηο:D-Dimer Coag Τν πξόγξακκα λα εμεηδηθεύεηαη ζηελ 

εμέηαζε γηα D Dimer , κε ηδηαίηεξα επηιεγκέλα δείγκαηα πνπ ζα ζηνρεύνπλ 

κόλν ζηελ εμέηαζε απηήλ. Τν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη αλά ηξίκελν, κε 

ηνπιάρηζηνλ δύν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή πξνθεηκέλνπ 

αθ ελόο λα εμεηάδνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζπγθεληξώζεσλ ( πςειά- ρακειά) .θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε κε 

αλακελόκελνπ απνηειέζκαηνο λα κπνξεί άκεζα λα δνζεί κηα απάληεζε αλ ην 

ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό, ώζηε ην εξγαζηήξην λα πξνβεί ζε ηπρόλ 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θνληά ζηα όξηα 

θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο. Τν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα απνζηέιιεη 

απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 
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Ζ εηαηξεία, πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ 
αλσηέξσ πξνγξακκάησλ από ηνλ ίδην θνξέα δηνξγαλσηή γηα ηνπο αθόινπζνπο 
ιόγνπο:  
 
Α) πλεθηίκεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ  
 
Β) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ην εξγαζηήξην λα 
βξίζθεη άκεζα ηελ απάληεζε ηνπ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή, ώζηε ν έλαο 
πξνκεζεπηήο λα κελ κεηαηνπίδεη ην πξόβιεκα ζηνλ άιιν θαη ην εξγαζηήξην λα είλαη 
ζε ζέζε λα ιακβάλεη κηα νξηζηηθή απάληεζε γξήγνξα, πξνο  
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 
Γ) Να γίλεηαη ρξήζε, εθπαίδεπζε θαη εξκελεία ελόο ινγηζκηθνύ ηνπ ηδίνπ νίθνπ από ην 
εξγαζηήξην , γηα ηελ απνζηνιή απνηειεζκάησλ θαη παξαιαβή ησλ ξεπόξη- 
αλαθνξώλ. 
 
Σα πξνγξάκκαηα λα είλαη δηαπηζηεπκέλα κε ην λέν πξόηππν ΗSO 17043 : 2010 
 
ε θάζε δηεμαγσγή λα αλαιύνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά 
δείγκαηα ώζηε αθ ελόο λα ειέγρεηαη ε απόδνζε ηεο εμέηαζεο ζε δύν δηαθνξεηηθά 
επίπεδα θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη 
κία έλδεημε  αλ ην ζθάικα είλαη έλα ζπζηεκαηηθό ή ηπραίν ζθάικα, γηα λα πξνβεί 
ακέζσο ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο .  
 
Σα δείγκαηα λα είλαη πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα (θαη όρη αξαησκέλα )  
Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηα όξηα θιηληθνύ ελδηαθέξνληνο, ( 
π.ρ.INR: 1.0-5.0). .Όια ηα δείγκαηα  πνπ ζα αλαιπζνύλ λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη λα 
κελ επαλαιακβάλνληαη. θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην έηνο. Να ην 
δειώλεη ν πξνκεζεπηήο 
 
Σα ξεπόξηο λα πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε κε Ε Score γηα παξαθνινύζεζε 
ηζηνξηθνύ, ζε κνξθή ηόζν κε δηαρξνληθή αλαθνξά όζν θαη ζην βαζηθό επίπεδν. 
 
Ο πξνκεζεπηήοζηελ  Διιάδα θαη ν Οξγαληζκόο πνπ δηελεξγεί ηα πξνγξάκκαηα λα 
είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ, 
αλαιπηώλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, λα είλαη 
ακεξόιεπηνο, κε θεξδνζθνπηθόο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
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 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. Δπίζεο λα δηαζέηεη θαη πξνγξάκκαηα κνξηαθώλ ηερληθώλ. 
Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα. 
 
 


