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Προς : Διευθυντή Εργαστηρίου 

Ημερομηνία : 11-10-2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 7019 

Θέμα : Ανανέωση συμμετοχής στα προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου 

Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για το έτος 2022. 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

 Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία και τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για την Γενική Αίματος που διοργανώνεται από το Τμήμα 

Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ). 

Είναι γνωστό ότι το σύγχρονο κλινικό εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί με κανόνες που να διασφαλίζουν 

την ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του. Είναι σημαντικό για κάθε κλινικό γιατρό να 

εξασφαλίζει ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα στα οποία στηρίζεται για την λήψη διαγνωστικών 

αποφάσεων προέρχονται από Εργαστήρια τα οποία διασφαλίζουν αυτές τις συνθήκες. Για τον λόγο αυτό 

τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η εθνική νομοθεσία απαιτεί από τα Εργαστήρια πιστοποίηση. 

Ακρογωνιαίος λίθος του ελέγχου της ακρίβειας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων 

είναι η συμμετοχή τους σε προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σύγκλιση των τιμών των εξετάσεων που διενεργούνται 

με τις τιμές που προέρχονται από άλλα Εργαστήρια που χρησιμοποιούν αναλυτές του ίδιου ή άλλων 

τύπων. 

Η Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας από το 2003 εφαρμόζει πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου 

ποιότητας για τη γενική αίματος στο οποίο συμμετέχουν 240 Εργαστήρια από Ελλάδα και Κύπρο και τα 

Βαλκάνια. 

Το Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής 

Εταιρείας, το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, διαπιστεύθηκε το 2010 

από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2011 για την 

διοργάνωση Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών Ικανότητας για τη γενική αίματος και είναι το 

μοναδικό διαπιστευμένο Εργαστήριο στο είδος του στα Βαλκάνια.  

Για το 2022 το πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για την Γενική Αίματος θα πραγματοποιηθεί 

έξι φορές. Για κάθε έλεγχο θα αποσταλούν σε κάθε Εργαστήριο δύο διαφορετικά δείγματα, τα δείγματα 1 

και 2. Tα δείγματα είναι ημιμονιμοποιημένο ολικό αίμα και θα συνοδεύονται από λεπτομερείς οδηγίες 

χειρισμού. Από κάθε Εργαστήριο ζητείται να περάσει και τα δύο δείγματα από όλους τους 

αιματολογικούς αναλυτές που διαθέτει και να υποβάλει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα στο Σύστημα 

Επεξεργασία και Αξιολόγησης Αναλυτών Αιματολογικού Δείγματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://eep.eae.gr, όπου και θα γίνει η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στη 

https://eep.eae.gr/
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συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας όλων των αποτελεσμάτων τα Εργαστήρια 

χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς κωδικούς τους μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα και να 

μελετήσουν τα στατιστικώς επεξεργασμένα αποτελέσματα τους. Στο πιο πάνω ειδικό διαδικτυακό τόπο 

παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα Εργαστήρια της διαχρονικής παρακολούθησης των μετρήσεων τους. 

Από το 2020 τα Εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής 

Αίματος της ΕΑΕ μπορούν, αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://morphology.eae.gr/ 

χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς κωδικούς που ήδη έχουν, να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα 

Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας στη Μορφολογία. 

Το ετήσιο κόστος για τη συμμετοχή μόνο στο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής 

Αίματος για το έτος 2022 ανέρχεται στα 350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Το ετήσιο 

κόστος για τη συμμετοχή και πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής 

Αίματος και στο Πρόγραμμα για τη Μορφολογία για το έτος 2022 ανέρχεται στα 400 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Για τη καλύτερη οργάνωση καθώς και το προγραμματισμό του Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το 

2022 θα θέλαμε να ανανεώσετε την συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση 

ανανέωσης συμμετοχής που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://eep.eae.gr. 

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2021. 

Για τη καταβολή της συνδρομής θα σταλεί τιμολόγιο μέσα στον πρώτο τρίμηνο του 2022 σε κάθε 

Εργαστήριο, μετά από σχετική επικοινωνία που θα γίνει από τη γραμματέα της Ελληνικής Αιματολογικής 

Εταιρείας κα Μαρίνα Στογιάννη. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

 

Γεώργιος Πατεράκης 

 

Γεώργιος Θεοδώρου 
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