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Ενημέρωση για την εφαρμογή προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
στη μορφολογία.

Αγαπητέ συνάδελφε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας της
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας μετά από πολύμηνη προετοιμασία είναι σε θέση να κάνει την έναρξη
προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στη μορφολογία.
Το πρόγραμμα θα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και θα
είναι απολύτως ψηφιακό (in silica). Για τον πιο πάνω σκοπό έχει ήδη αναπτυχθεί on - line εφαρμογή η οποία
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://morphology.eae.gr/. Οι χρήστες του συστήματος Εξωτερικού
Ελέγχου Ποιότητας για τη Γενική Αίματος της ΕΑΕ θα έχουν την δυνατότητα χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς
κωδικούς που ήδη έχουν, να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα ψηφιακής μορφολογίας. Αρχικά θα γίνει πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος και κατά την περίοδο αυτή η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.
Το πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στη μορφολογία σχεδιάζεται για να διεξαχθεί έξι φορές το έτος. Η
διενέργεια κάθε ελέγχου θα υποστηρίζεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων αιματολόγων. Για κάθε έλεγχο θα
εμφανίζονται στην εφαρμογή εικόνες από δείγματα ασθενών και οι χρήστες θα καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Στο τέλος κάθε ελέγχου θα αποστέλλονται η επίδοση και οι σωστές απαντήσεις και στο τέλος του έτους θα
χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επίδοσης για τη μορφολογία.
Θα ειδοποιηθείτε μέσα στον επόμενο μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την έναρξη του πιλοτικού
προγράμματος.
Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου προγράμματος Ελληνικής προέλευσης θα συμβάλει θετικά στην συνεχόμενη
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και προς την κατεύθυνση του εναρμονισμού των αποτελεσμάτων
μεταξύ των Εργαστηρίων.
Θα παρακαλούσαμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή συμμετέχοντας στον πιλοτικό πρόγραμμα για τη
μορφολογία. Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική σας ανταπόκριση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γεώργιος Πατεράκης
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