
Συγκεντρωτισμός Ορολογικού Ελέγχου: 

 τα δύο πρόσωπα του Ιανού 

Β. Ζευγώλης, Βιοχημικός, PhD 

Eργ. Ορολογικού Ελέγχου Ε.ΚΕ.Α 



A. Ανάπτυξη κι επανασχεδιασμός της οργανωτικής 

δομής των υπηρεσιών αιμοδοσίας, με στόχο τον 

συγκεντρωτισμό των υπηρεσιών 

 

Β. Εκπόνηση σχεδίου δράσης, για την προσέλκυση 

και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών 

 

Γ. Εκπόνηση προγράμματος, για μείωση της 
κατανάλωσης του αίματος και των προϊόντων του 

(Patient Blood Management) 

Στρατηγική κατεύθυνση Ε.ΚΕ.Α. 



“Fountain” 

Marcel Duchamp 



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Ε.ΚΕ.Α 01/2014 

Hλεκτρονικού  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού  για  τη  σύναψη 

συμφωνίας –πλαίσιο για τέσσερα έτη με έναν μειοδότη, για την 

προμήθεια  αντιδραστηρίων  με  συνοδό  εξοπλισμό,  για  τον 

ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με  τη  

μετάγγιση  νοσήματα,  των  τεσσάρων  (4)  Kεντρων Oρολογικου 

Eλέγχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Προυπολογισμός: περίπου 6.000.000 € 

 

 

Συμμετοχή: 

Κοινοπραξία Abbott Laboratories – Βιόκοσμος (Diasorin) 

Κοινοπραξία Roche  Diagnostics– Ι.Μ. Κυριακίδης (Ortho 

Diagnostics) 



Ποιο ήταν το ζητούμενο / πρόκληση; 
 

 

• Η προμήθεια υψηλού επιπέδου και  σύγχρονου, τεχνικά και 

επιστημονικά, εξοπλισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια και 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχου 
 

• Κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα Κέντρα Αίματος με σκοπό 

τη βέλτιστη οργάνωση και αποδοτικότητα όλων των διαδικασιών 

ελέγχου 

 
• Βέλτιστη τεκμηρίωση και ιχνηλασιμότητα δειγμάτων και των 

δεδομένων επεξεργασίας τους 

 

• Βελτίωση ανταλλαγών πληροφοριών και επικοινωνίας με τις 

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
 
• Οικονομικό όφελος 



Ποιες ήταν οι επιλογές μας; 

 Να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας  

 
• Εφαρμογή Κατευθυντήριων Οδηγιών από εγχώριους και διεθνείς 

οργανισμούς, GMPs και SOPs 

 

• Αυστηροποίηση τεχνικών και επιστημονικών  προδιαγραφών 

προϊόντων και αναλυτών 

 

• Χρήση Επιβεβαιωτικών μεθόδων 

 

• Εισαγωγή Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος (vein to vein) 

 
• Χρήση ενδιάμεσου λογισμικού - AMS  

 

• Προσπάθεια ελαχιστοποίησης τυχαίων και συστηματικών 

σφαλμάτων  



startup - createup 
Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε!!! 



« Ειδοποία ρε μπούρδα Καραβάγγο, το φελέκι μου…. » 













Ενδιάμεσο λογισμικό – (Middleware)AMS 

LiaisonLiaison Liaison Liaison



Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) 

• προ-αναλυτική φάση  

• αναλυτική φάση  

• μετα-αναλυτική φάση 



Κύκλος Διασφάλισης Ποιότητας 

 
Προαναλυτικό στάδιο 

 

• Συλλογή και μεταφορά δειγμάτων  
• Αξιολόγηση ποιότητας δειγμάτων, ταυτοποίηση 

αποστολών 

• Εισαγωγή δειγμάτων στο AMS (Ενδιάμεσο σύστημα – 

Middleware) 

• Φυγοκέντρηση, αποπωματισμός 



Προαναλυτικό στάδιο 

 

Εισαγωγή Δειγμάτων 24/7 στο AMS (Middleware) 

• Καθημερινών δειγμάτων των αιμοληψιών  

• Δειγμάτων που προέρχονται από ασκό  

 Δειγμάτων επανελέγχου (νέες λήψεις) 

 Δειγμάτων από ασκό που προέρχονται από τα 

άλλα Κέντρα Αίματος 

 Έλεγχος και επιβεβαίωση  ορθής εισαγωγής 

κωδικών (1ο επίπεδο ελέγχου) 



Εισαγωγή Δειγμάτων 

Προβλήματα – επισημάνσεις 

Λίστες αποστολής – ταύτιση με σωληνάρια  

 Προβληματικές λίστες: Αδυναμία ανάγνωσης και 

ταυτοποίησης κωδικών 

 
 Μη ταύτιση αριθμού σωληναρίων και κωδικών με τη λίστα 

αποστολής 

 

 Διαφορετικές αριθμητικές σειρές κωδικών – δυσκολία 

ελέγχου 

 

 Διαχωρισμός επανελέγχων από ασκό / νέων λήψεων  

 
 Ταυτόχρονη αποστολή ασκού και σωληναρίων (πιθανή 

διπλο-εγγραφή) 

Data 





Εισαγωγή Δειγμάτων 

Επικόλληση κωδικών στα σωληνάρια 

• Αστοχίες στην θέση επικόλλησης κωδικών  

• Αδυναμία ανάγνωσης και αναγνώρισης 

•  κωδικών (διαφορετικό προφιλ κωδικού, 

κακή ποιότητα χαρτιού, εκτύπωσης) 

• Συν επικόλληση διαφορετικών κωδικών 



GDPR ?? 



Φυγοκέντρηση – Αποπωματισμός 



 Φυγοκέντρηση - Αποπωματισμός 

Προβλήματα – επισημάνσεις 

Χαμηλή στάθμη σωληναρίων – 

ελάχιστος όγκος ορού (φωτογραφία) 

 Αδυναμία πραγματοποίησης του συνόλου 

των ελέγχων  

 Αδυναμία αρχειοθέτησης δείγματος 

 Πιθανές βλάβες / επιμολύνσεις αναλυτών 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάγκη μετάγγισης 

σε άλλο σωληνάριο  

Αναγκαίος ελάχιστος όγκος ορού (3 – 4 mL) 

-έλεγχος, επανέλεγχοι, αρχείο 

-δείκτες, CMV, RPR, -επιβεβαιωτικές αναλύσεις 



Κακής ποιότητας σωληνάρια  
• Αποτυχία διαχωρισμού αίματος και ορού 

• Πιθανές βλάβες / επιμολύνσεις 
 αναλυτών 

• Αστοχίες κατά τον αποπωματισμό 



Κύκλος διασφάλισης Ποιότητας 
Αναλυτικό στάδιο 
 

• Έλεγχος αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και 

βαθμονόμηση αναλυτών  

• Αξιολόγηση αναλυτών, μεθόδου, αντι-

δραστηρίων 
• Διαδικασία ανάλυσης δειγμάτων και επανα-

λήψεων 

• Εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος 

• Λήψη και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

• 1η και 2η έγκριση αποτελεσμάτων από 

τεχνολόγο και τον υπεύθυνο εργαστηρίου 

αντίστοιχα 

• Αποστολή αποτελεσμάτων στο ΕΜΑ 



1η Μέθοδος 

HBsAg, Anti-HCV, HIV I/II Combo, Anti-HTLV I/II  

PRISM Abbott Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας 

(ChLIA) 

Syphilis 

LIAISON Diasorin Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας 

(ChLIA) 



2η Μέθοδος 

Εφαρμόζεται συγκεντρωτικά για τους ελέγχους 

όλης της χώρας στο Ε.ΚΕ.Α  

HBsAg, Anti-HCV, HIV I/II Combo, Anti-HTLV I/II, 

Syphilis 

Δείκτες Ηπατίτιδας Β, CMV 

ΑRCHITECT Abbott  Μικροσωματιδιακή 

Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) 



Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας 

 

1. Οπτικός έλεγχος δειγμάτων (αποφυγή εμφανώς αραιωμένων με 

αντιπηκτικό, λιπαιμικών ή αιμολυμένων δειγμάτων). Προβλήματα 

ανίχνευσης φυσαλίδων, χαμηλής στάθμης ή προβληματικής 

αναρρόφησης και παρουσίας ινώδους ελέγχονται αυτόματα από τους 

αναλυτές. 

2. Καθημερινή βαθμονόμηση Αναλυτών – Δυνατότητα ανάλυσης 

δειγμάτων 

3. Πρότυπα ελέγχου (Αρνητικό/Θετικό) – Δυνατότητα αποδέσμευσης 

αποτελεσμάτων 

4. Εξωτερικά ανεξάρτητα πρότυπα ελέγχου  για τον καθημερινό εσωτερικό 

έλεγχο ποιότητας. - Δυνατότητα αποδέσμευσης αποτελεσμάτων 

5. Συμμετοχή σε πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας 3-4 

φορές ετησίως 

  



Αποστολή αποτελεσμάτων ελέγχου στο AMS 





1η επικύρωση από Τεχνολόγο 



2η επικύρωση από Υπεύθυνο Εργαστηρίου 







Κύκλος διασφάλισης Ποιότητας 
Μετα-αναλυτικό στάδιο 

 

• Αρχειοθέτηση δειγμάτων 
• Ανάλυση και αρχειοθέτηση δεδομένων 

• Δρομολόγηση επανεκκίνησης αναλυτικής 

διαδικασίας 



Γκρι Ζώνη 

ή 

Ζώνη Του Λυκόφωτος 
  



Τι είναι η γκρι ζώνη; (grey zone – equivocal) 

Είναι η αλληλεπικάλυψη ενός πληθυσμού αντιδρώντων και μη αντιδρώντων 

αποτελεσμάτων 

Η γκρι ζώνη πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα μικρό 

κλάσμα του συνόλου των αποτελεσμάτων. 



Ευαισθησία (Sensitivity): Η πιθανότητα μιας 

ανάλυσης να ταυτοποιεί θετικά δείγματα 

Ειδικότητα (Specificity): Η πιθανότητα μιας 

ανάλυσης να ταυτοποιεί  αρνητικά δείγματα 

Καθορισμός της τιμής Cutoff 

Διαγνωστική ευαισθησία 

Diagnostic Sensitivity 

 

Διαγνωστική ειδικότητα 

Diagnostic Specificity 

DSn = TP / TP+FN 

 

DSp = TN / TN+FP 

TP = True positive 

TN = True negative 

 

FP = False positive 

FN = False negative 



Απαιτήσεις κατασκευής γκρι ζώνης 
 

• Καθορισμός των παραμέτρων του πλάτους της γκρι ζώνης 

 

• Συγκριτική μελέτη ελέγχου ικανού αριθμού δειγμάτων από 
υγιείς και ασθενείς ανθρώπους για κάθε είδος ανάλυσης 

 

• Εκτίμηση κινδύνου αδυναμίας κατάταξης τιμών στη γκρι 

ζώνη (ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα) 

 

• Εκτίμηση και ελαχιστοποίηση σφαλμάτων μέτρησης σε 

βιολογικό και τεχνικό επίπεδο 

 

• Επαναληπτικά και επιβεβαιωτικά τεστ και μέτρηση της 

μεταβλητότητας των τιμών των αποτελεσμάτων 

 
• Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

• Εκτίμηση επιπολασμού 
 



Ποιος αλγόριθμος; 





Τι σημαίνει ένα ψευδώς αντιδρών/ θετικό αποτέλεσμα 

ή 

η ορθότητα του λάθους 

Ποιότητα 
Δείγματος 

 

Διαγνωστική 

Ορθότητα 

 

Αβεβαιότητα 

Μέτρησης 

Δημογραφικά 
Επιπολασμός 

Διασταυρούμενη 
Αντιδραστικότητα 



Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της παρουσίασης 
 

 Η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Εργαστηρίων Ορολογικού Ελέγχου 

των 4 Κέντρων Αίματος 

 Η επισήμανση  

• των όποιων προβλημάτων προέκυψαν μετά από δύο 

περίπου χρόνια εφαρμογής 

• των οργανωτικών αδυναμιών και ανεπαρκειών 

• της έλλειψης κοινής πρακτικής : 

 -στη διαχείριση δεδομένων και αποτελεσμάτων 

 -στην εφαρμογή αλγορίθμων 

 -στην ενημέρωση, επανέλεγχο και διαχείριση των   

 αιμοδοτών 



Γ. Καστανιώτης 

Χ. Μαντατζίδου 

Δ. Χριστοπούλου 

Α. Μηλαίου 

Ε. Κουτρουλάκη 



Σ. Οβεζίκογλου 

Χ. Τζέμος 

Η. Κανελλόπουλος 

Μ. Κουμπούλης 

Κ. Τράκα 



« στα γκωλ-πόστ! 

στα γκωλ-ποστ 

άγρυπνοι  

–ακοίμητοι φρουροί– 

μην αρχίσουνε να πέφτουνε 

τα γκωλ  

βροχή 

και ηττηθούμε. » 

  Νίκος Εγγονόπουλος 







Ελεγχος Ποιότητας  

(Quality Control) 
 

Ο Έλεγχος Ποιότητας είναι ένα 

σχεδιασμένο σύστημα ενεργειών, 

μεθόδων και οδηγιών που ελέγχει και 

βελτιώνει την ποιότητα της 

εκτελούμενης εργασίας σε όλα τα 

βήματα των διαδικασιών, από την 

αρχική παραγγελία μιας εξέτασης και 

τη λήψη του δείγματος από τον 

ασθενή, μέχρι την ανάλυση και την 

τελική διανομή των αποτελεσμάτων.  
 



Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) 
 

Διασφάλιση ποιότητας ορίζεται το σύνολο των 

διαδικασιών και των συστηματικών δράσεων, 

επιπλέον του ποιοτικού ελέγχου, η εφαρμογή των 

οποίων διασφαλίζει ότι τα τελικά αποτελέσματα των 

εργαστηριακών ελέγχων είναι αξιόπιστα. Περιλαμβάνει 

την προ-αναλυτική, την αναλυτική και τη μετα-

αναλυτική φάση της εργαστηριακής πρακτικής. 

 

Στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει το 

σωστό test να πραγματοποιείται στο σωστό δείγμα 

και το σωστό αποτέλεσμα του ελέγχου θα πρέπει να 

μεταφέρεται με σωστό τρόπο στο σωστό αποδέκτη 

στο σωστό χρόνο 



Τι μπορεί να σημαίνει μια τιμή στη γκρι ζώνη 
ή  

Α storm in a cup of tea  
 Σφάλμα στη μέθοδο ή στον αναλυτή 

 Αρχικό στάδιο λοίμωξης 

 Χαμηλός τίτλος παρελθοντικής λοίμωξης 

 Χαμηλή Specificity 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Ιδιαιτερότητα δημογραφικών χαρακτηριστικών 

 



Παράμετροι που καθορίζουν την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων 

Αναλυτικές παράμετροι 

• Ακρίβεια ή ορθότητα ή εγκυρότητα (accuracy) 

• Επαναληψιμότητα ή πιστότητα (precision) 

• Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) 

• Ευχρηστότητα ή Πρακτικότητα (practicability)). 

Διαγνωστικές παράμετροι 

• Ευαισθησία (Sensitivity 

• Ειδικότητα (Specificity) 

• Προγνωστική και διαγνωστική αξία 



Οπτικός έλεγχος δειγμάτων (αποφυγή εμφανώς 

αραιωμένων με αντιπηκτικό, λιπαιμικών ή αιμολυμένων 

δειγμάτων) 












