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ΚΕΝΤΡΟΥ “ΥΓΕΙΑ” ΣΕ ΕΝΑ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ. 
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Από την 1η Ιανουαρίου 2005 το Βιοχηµικό Εργαστήριο του ∆ιαγνωστικού και 

Θεραπευτικού Κέντρου “ΥΓΕΙΑ” συµµετέχει στο Πρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας QCS 
της εταιρείας Roche. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα αξιολόγησης/ διασφάλισης ποιότητας 
που συνδυάζει τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας µε την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας. 
Ένα πλήθος παραµέτρων ελέγχονται σε καθηµερινή βάση: Όξινη φωσφατάση (ΑCP), µη 
προστατική φωσφατάση (ACP-NPP), αλβουµίνη (ALB), αλκαλική φωσφατάση  (ALP), 
αµινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT/GPT), αµυλάση (AMY), αµινοτρανσφεράση του 
ασπαραγινικού (AST/GOT), άµεση χολερυθρίνη (BIL-D), ολική χολερυθρίνη (BIL-T), 
ασβέστιο (Ca), ψευδοχολινεστεράση (CHE), χοληστερόλη (CHOL), κινάση της κρεατίνης 
(CK), ισοένζυµο 2 της κινάσης της κρεατίνης (CKMB), κρεατινίνη (CREA), σίδηρος 
(Fe), γ-γλουταµυλοτρανσφεράση (GGT), γλυκόζη (GLUC), κάλιο (K), γαλακτική 
δεϋδρογονάση (LDH), µαγνήσιο (Mg), νάτριο (Na), φώσφορος (PHOS), τριγλυκερίδια 
(TG), ολικά λευκώµατα (TP), ουρικό οξύ (UA), ουρία (UREA), απολιποπρωτεΐνη Α1 
(APO A1), απολιποπρωτεΐνη Β (APO B), υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL-C), 
παράγοντες συµπληρώµατος C3c και C4, C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), απτοσφαιρίνη 
(HGLOB), ανοσοσφαιρίνες A, G και M (IgA, IgG ΙgM), γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη 
(HBA1c). 
 
 
Υλικό και Μέθοδοι 
- ∆ιαλύµατα Ελέγχου: Precinorm U 10651257/922, Precipath U 10651265/922, 

Precinorm P 11553577/922, Precinorm L 11240161/922, Precinorm CK–MB 
03004252/922, Precinorm HbA1c  03004295/922. Χρήση των ίδιων διαλυµάτων 
ελέγχου σε διεθνές επίπεδο από µεγάλο αριθµό εργαστηρίων. 

- Αναλυτής: Roche/Hitachi Modular Analytics. 
- Λογισµικό QCS Easy II.  
 
 
Ερµηνεία εκθέσεων αξιολόγησης 

Για κάθε προσδιοριζόµενη παράµετρο το εργαστήριο λαµβάνει µια έκθεση 
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τέσσερα τµήµατα: 
- Γενικό τµήµα, µε  πληροφορίες για το εργαστήριο και τη χρονική περίοδο που γίνεται 

η µελέτη, τα χρησιµοποιούµενα διαλύµατα ελέγχου και την εφαρµοζόµενη 
µεθοδολογία, καθώς και την τιµή στόχο (target value) όπως έχει προσδιοριστεί από 
την κατασκευάστρια εταιρεία. 

- Μηνιαία στατιστικά (Monthly statistics), όπου αναφέρονται στατιστικά δεδοµένα του 
εργαστηρίου και της οµάδας των εργαστηρίων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

- ∆εδοµένα που απεστάλησαν τον συγκεκριµένο µήνα (Monthly Lab Data sent in). 
- Ανάλυση τάσεων (Trend analysis) όπου αναδυόµενα προβλήµατα µπορούν να 

εντοπιστούν έγκαιρα και να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. 
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Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα από την µέχρι τώρα συµµετοχή του Βιοχηµικού Εργαστηρίου 
του ∆ιαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου “ΥΓΕΙΑ” στο QCS (Ιανουάριος ως 
Απρίλιος του τρέχοντος έτους) καταδεικνύουν την εξαιρετική απόδοση του. Σε όλες τις 
προσδιοριζόµενες παραµέτρους υπάρχει υψηλός βαθµός συµφωνίας µε τις τιµές στόχους 
που προκύπτουν από το σύνολο των εργαστηρίων. Επίσης, ο χαµηλός συντελεστής 
µεταβλητότητας (CV%) στο σύνολο των παραµέτρων αντικατοπτρίζει την υψηλή 
επαναληψιµότητα του εργαστηρίου. 

Με την εφαρµογή του QCS το εργαστήριο αποκόµισε τα παρακάτω οφέλη: 
•  Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου στο εργαστήριο µε στατιστική ανάλυση και 

διαγράµµατα Levey-Jennings. 
•  Απαλλαγή από το άγχος των προθεσµιών για την υποβολή των αποτελεσµάτων. 
•  Ταχύτατη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων (1-2 εργάσιµες ηµέρες). 
•  ∆υνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσµάτων µέσω του διαδικτύου (www2.qcs-

net.com). 
•  Προετοιµασία για τις απαιτήσεις των συστηµάτων ΙSO. 
•  Λήψη συνοπτικών εκθέσεων αξιολόγησης µε εύκολη ερµηνεία. 
 
Βιβλιογραφία 
• International Organization for Standardization. Guide to the expression of uncertainty in 

measurement. Geneva: ISO, 1995:101pp. 
• Παναγιωτάκης Όθ. ∆ιαγράµµατα ελέγχου – Μέθοδοι ενός κριτηρίου. 2ο Εκπαιδευτικό 

Σεµινάριο ΕΕΚΧ-ΚΒ, 2003: 26-36. 
• Παναγιωτάκης Όθ. Μέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων- Μέθοδος Westgard. 2ο Εκπαιδευτικό 

Σεµινάριο ΕΕΚΧ-ΚΒ, 2003: 37-42. 
• Leonhardt W., Zawta B. Quality Assurance: Introduction to Statistics and Important 

Definitions. 2000: 72 pp. 
• Χαλιάσος Αλ. Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας. 2ο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο ΕΕΚΧ-ΚΒ, 2003: 

77-87. 
 


