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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Η εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στα 

βιοπαθολογικά εργαστήρια και τη δημιουργία Δεικτών Ποιότητας ως εργαλείο για τη 

μείωση των σφαλμάτων στις κλινικές δοκιμές.  

Μεθοδολογία: Αρχικά, πραγματοποιείται καταγραφή της παρούσας κατάστασης 

αναφορικά με την εφαρμογή, πιστοποίηση και διαπίστευση συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας από τα βιοπαθολογικά εργαστήρια στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Αναλύονται οι διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις του εξειδικευμένου προτύπου 

διασφάλισης ποιότητας κλινικών δοκιμών ISO 15189:2012, αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας από τα βιοπαθολογικά 

εργαστήρια και παρουσιάζεται η δυνατότητα μείωσης των σφαλμάτων που 

εμφανίζονται στις κλινικές εξετάσεις με τη χρήση δεικτών ποιότητας. Η μεθοδολογία 

που εφαρμόζεται στηρίζεται στη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Τα 

εργαλεία για τη μελέτη αποτελούν κυρίως άρθρα της διεθνούς επιστημονικής 

βιβλιογραφίας και σε μικρότερο βαθμό στοιχεία που λήφθηκαν από δημόσιους 

οργανισμούς (ΕΣΥΔ, ΠΟΥ), από το διαδίκτυο και διάφορες μελέτες.  

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας ότι η διαπίστευση 

των ελληνικών βιοπαθολογικών εργαστηρίων άρχισε περίπου το 2003 με πολύ μικρά 

βήματα και εντάθηκε την τελευταία τετραετία. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή 

συστημάτων ποιότητας αναφορικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

είναι αναμφίβολα, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις το βάρος εφαρμογής ενός 

συστήματος ποιότητας όπως το ISO 15189 είναι μεγάλο για ένα μικρό βιοχημικό 

εργαστήριο. Η χρήση δεικτών ποιότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη 

βελτίωση της ποιότητας των κλινικών εργαστηρίων και της ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων που εκδίδουν. 

Λέξεις – κλειδιά: δείκτες ποιότητας, βιοχημικά εργαστήρια, κλινικές δοκιμές 
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ABSTRACT 

Aim: The present paper discusses the implementation of Quality control systems in 

medical laboratories and the application of Quality Indicators (QI) as a tool for the 

reduction of errors occurring in clinical tests.  

Methodology: Firstly, it takes place a presentation of the current state with regard to 

the implementation, certification and accreditation of clinical laboratories in Greece 

and Cyprus according to Quality control international standards. The management and 

technical requirements of the international standard ISO 15189:2012 for clinical labs 

are discussed, as well as the steps in order to require accreditation according to this 

standard. Lastly, the possibility to reduce errors in clinical tests is presented, using 

Quality indicators as tools. The methodology is based in the study of international 

scientific literature, national and international quality standards and studies.  

Results: It occurred during the study that the accreditation of Greek clinical 

laboratories begun slowly in 2003 and became more prominent the past four years. 

The implementation of a quality control system like ISO 15189 is beneficial for the 

quality of the results but the cost is often high for small businesses.  The usage of 

quality indicators is a very important tool for the quality improvement in clinical tests 

and the increase of the results’ accuracy. 

Key – words: quality indicators, medical laboratories, clinical tests, quality control 

systems 

 


