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Θέμα 
: Ανανέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής 

Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για το έτος 2019. 
Αγαπητέ συνάδελφε, 

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

Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για την Γενική Αίματος που διοργανώνεται από το Τμήμα Εργαστηριακής Διάγνωσης και 

Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. 

Για το 2019, 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 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. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία έχει συγκροτήσει Τμήμα Ειδικών με την εμπειρία και την τεχνογνωσία 

υποστήριξης και καθοδήγησης σε κάθε πρόβλημα απόκλισης των μετρήσεων, εφ’ όσον το επιθυμείτε. 

Για την καλύτερη οργάνωση καθώς και τον προγραμματισμό του Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το 2019 θα θέλαμε να 

ανανεώσετε την συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας την αίτηση ανανέωσης συμμετοχής που επισυνάπτεται. Η αίτηση θα 

πρέπει να επιστραφεί στο φαξ 2610997688 το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018. Μαζί με την αίτηση ανανέωσης 

συμμετοχής παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί και αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, όπου θα φαίνεται η έγκριση της δαπάνης για την συμμετοχή του Εργαστηρίου σας στο πρόγραμμα του 

Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για την Γενική Αίματος για το έτος 2019. Το ετήσιο κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

για το έτος 2019 ανέρχεται στα 400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Εάν μέχρι τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας 

δεν έχετε λάβει έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε αντίγραφο της αίτησης που υποβάλατε 

προς το ΔΣ, για να είναι δυνατή η αποστολή δειγμάτων στο Εργαστήριο σας. Εφόσον υπάρξει έγκριση της δαπάνης από το ΔΣ 

του Νοσοκομείου, μέσα στο 2019 θα αποσταλεί τιμολόγιο από την γραμματεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας στο 

λογιστήριο του Νοσοκομείου ή στο αρμόδιο Τμήμα που θα μας υποδείξετε στην αίτηση που θα μας αποστείλετε.                    

Θα παρακαλούσαμε η ανανέωση της συμμετοχής σας να γίνει εντός της πιο πάνω προθεσμίας.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Γεώργιος Πατεράκης 
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