
                              ΣΚΕΨΕΙΣ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων ποιοτικής λειτουργίας των βιοπαθολογικών εργαστηρίων θα 
πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν την πραγματικότητα των μικρών εργαστηρίων τα οποία 
λειτουργούν συνήθως με έναν ιατρό ειδικό βιοπαθολόγο και έναν τεχνολόγο. 
  
 Όλες οι επιμέρους διαδικασίες υλοποιούνται σε αυτά χωρίς την αυστηρότητα καταγραφής και 
αρχειοθέτησης αλλά κατά κανόνα χωρίς εκπτώσεις στην διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων. 
Η αναλυτική εφαρμογή  των διαδικασιών που  προβλέπονται στην πρόταση είναι εξαιρετικά 
επιβαρυντική και δαπανηρή ενώ συγχρόνως δεν εγγυάται περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
των αποτελεσμάτων των μικρών εργαστηρίων. 
Αντιθέτως σε μεγάλα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με ελάχιστο ή και καθόλου ιατρικό 
προσωπικό, οι κανόνες αυτοί θα προλάβουν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν από την 
αμέλεια του μη ιατρικού προσωπικού. 
1.Πρόταση: η αναλογία ιατρικού προς μη ιατρικό προσωπικό πρέπει να θεσπισθεί ως 
δείκτης ποιότητας με υψηλό συντελεστή. 
  
Η εφαρμογή των διαδικασιών και κριτηρίων που προτείνονται να αρχίσει πιλοτικά από 
μεγάλα εργαστήρια νοσοκομείων του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακά ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
να εξοικειωθούν οι ειδικευόμενοι βιοπαθολόγοι, να εντοπισθούν αδυναμίες και  να 
εκπαιδευθούν και οι ιδιώτες ιατροί. Είναι αδιανόητο να ελέγχονται οι ιατροί από "αξιολογητές" 
που δεν διαθέτουν πτυχίο ιατρικής και  τίτλο ειδικότητας. 
2. Πρόταση : να δημιουργηθεί σώμα αξιολογητών από ειδικούς βιοπαθολόγους μετά 
από εκπαίδευση σε νοσοκομειακό εργαστήριο το οποίο εφαρμόζει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. 
  
Οι κατευθύνσεις και ειδικότερα η απαίτηση για το ISO15189, προκαλούν σοβαρότατη 
οικονομική επιβάρυνση των εργαστηρίων τα οποία λειτουργούν σε καθεστώς ασφυκτικής 
ρευστότητας λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης αποπληρωμής των δεδουλευμένων.  
3.Πρόταση : να μην εφαρμοσθεί η πρόταση για το ISO 15189 παρά μόνο σε 
νοσοκομεία μεγάλα ( άνω των 200 κλινών ) και σε όλους τους σχηματισμούς του 
ΕΟΠΥΥ. 
 
Η ανάπτυξη ISO σε κάθε εργαστήριο είναι εξόχως δυσχερής και προκαλεί οικονομική 
επιβάρυνση, η οποία πρέπει να αποφευχθεί. 
4. Πρόταση: να αναπτύξει ο ΕΟΠΥΥ με δική του επιβάρυνση ενιαίο ISO για τα 
εργαστήρια, τα οποία να κληθούν προς εκπαίδευση και εφαρμογή, απαλλασσόμενα 
από το κόστος. 
  
Η εσπευσμένη εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών στις σημερινές οικονομικές και 
λειτουργικές συνθήκες θα δημιουργήσει την εύλογη εντύπωση ότι "διώκονται" τα μικρά 
εργαστήρια με πρόσχημα την εξασφάλιση ποιότητας, η οποία δεν αμφισβητείται στην 
καθημερινή λειτουργία τους. 
5.Πρόταση : να ανασταλεί κάθε διαδικασία και να κληθούν οι αρμόδιες επιστημονικές 
εταιρείες και επαγγελματικές ενώσεις για ουσιαστική συζήτηση. 
 

 

                                                                                Τσάμης Δημήτρης 
                                                                         Κωνσταντίνου Παναγιώτης    


