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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Έγινε  πρόσφατα στο 251 ΓΝΑ η  ημερίδα της ΕΚΜΕΔ (Εταιρία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής 
Διαγνωστικής) για την Διαπίστευση και Διασφάλιση ποιότητας στο Μικροβιολογικό εργαστήριο με ομιλητές  τους 
κκ  Βογιατζάκης  Ε. ( Βιοπαθολόγος, Δ/της  Μικρ. Εργ.   Νος/μείου  «Σωτηρία») 
      Παπαβέντσης Δ.   (Βιοπαθολόγος, Επιμ Α’  Μικρ. Εργ.  Νος/μείου  «Σωτηρία» ) 
      Χήνου Ε. (Βιοπαθολόγος, Δ/τρια  Μικρ. Εργ.  Νος/μείου  «Αγ. Σάββας») 
      Κουππάρης Μ.  (Καθηγητής Αναλυτικής, Χημείας Παν. Αθηνών) 
      Κανελλοπούλου Μ.  (Βιοπαθολόγος, Δ/τρια  Μικρ. Εργ.  Νος/μείου «Σισμανόγλειο») 
      Γιαννάκη  - Ψινάκη  Μ. ((Βιοπαθολόγος, Δ/τρια  Μικρ. Εργ.  Νος/μείου «Αγία Σοφία») 
      Μεντής  Α.  (Βιοπαθολόγος,  Ερευνητής Α’ Ινστιτ. «Pasteur») 
 
      Ούτε λίγο  ούτε πολύ , έγινε εισήγηση σύμφωνα με την οποία   
το πρότυπο  15189/ /2007 θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε κάθε κλινικό εργαστήριο, νοσοκομειακό ή απλό ελεύθερου 
επαγγελματία , μονοπρόσωπο ή με ένα παρασκευαστή.!!!! 
      Στην περαιτέρω ανάλυση του θέματος καταδείχθηκε ότι απαιτούνται ομάδες εργασίας με ειδικούς 
συμβούλους, άκρως υψηλό κοστολόγιο, δυσβάσταχτο ακόμη  και για τα κρατικά νοσοκομεία , ενώ κάποια τέτοια 
νοσοκομεία που μερικώς κατάφεραν να εφαρμόσουν παραμέτρους αυτού του προτύπου επιδοτήθηκαν από 
κονδύλια του ΕΣΠΑ. 
     ΑΥΤΟ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ,ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ....  
     Ειπώθηκε επίσης από τους ομιλητές, ότι αν είναι να εφαρμοσθεί αύριο, δεν θα πετύχει γιατί στερείται  δύο 
πραγμάτων: 
 1) επαφής με την πραγματικότητα όπου θα εφαρμοσθεί και 
 2) επαφής με τους ανθρώπους από τους οποίους θα εφαρμοσθεί.  
      
Εμείς λέμε : Αν είναι να εφαρμοσθεί …εχθές ,είναι ένα καλό άλλοθι για ό, τι θα επακολουθήσει (πογκρόμ λέγεται) 
για τον κλάδο.   
     Έγινε κατανοητό  ότι πρέπει να εφαρμοσθεί βαθμιαία σε νοσοκομειακά μεγάλα εργαστήρια σε βάθος  χρόνου 
τουλάχιστον 2ετίας και ακολούθως να κριθεί τι πρέπει να ζητηθεί από τα ιδιωτικά. 
     Εννοείται ότι εργαστήρια υπάρχουν και στις δομές του ΕΣΥ δηλ . ΚΥ, Περιφερικά μικρά Νοσοκομεία , Αγροτικά 
Ιατρεία κλπ , που θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο και υπόδειγμα εφαρμογής !!!!!  
     Είναι φανερό ότι απαιτείται εκλογίκευση και αμφίδρομη ενημέρωση και των διαπιστευόντων,   προς την 
πραγματικότητα, εκτός αν τα ιδιωτικά εργαστήρια αποτελούν  «το πρόβλημα»  της  περίθαλψης με την μη 
υιοθέτηση περί άλλων ενασχολήσεων (παρακολούθηση ψυγείων , κλιβάνων, καθαριότητας τουαλέτας   κλπ)   και 
όχι η ανύπαρκτη συνεχιζόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή η μη ύπαρξη αντίστοιχων απαιτήσεων για τις κρατικές 
δομές περίθαλψης , παρά μόνον σε προαιρετικό επίπεδο.    
 

Η  Γεν.  Γραμματέας 

Μπούτρη  Δήμητρα 

 


