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Διαδικαζίες ελέγτοσ και διαζθάλιζης ποιόηηηας ζηη 

προεγτειρηηική διάγνωζη ηοσ καρκίνοσ ηοσ μαζηού



Έλα ρξόλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Εξγαζηεξίνπ δηαπηζηώζεθε

όηη ε ζπκκόξθωζε ηόζν ηωλ κειώλ ηνπ Εξγαζηεξίνπ 

όζν θαη ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ θιηληθώλ θαη εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ

κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνέθππηαλ από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο παξνπζίαδε πνηθίια πξνβιήκαηα

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπηζηνύλ ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Εξγαζηεξίνπ απνθαζίζηεθε ε 

έληαμε ηνπ Εξγαζηεξίνπ ζε έλα δηεζλέο ζύζηεκα εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο

(ISO), ην νπνίν κέζω δηεζλώο απνδεθηώλ πξνηύπωλ πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ζα επέηξεπε ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

Εξγαζηεξίνπ
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ΣΜΗΜΑ 

ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ 
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ΣΜΗΜΑ 
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ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ
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ΛΔΠΣΗ ΒΔΛΟΝΗ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΤΣΣΑΡΟΓΔΝΔΣΙΚΗ 

ΣΗ ΜΔΟΦΑΗ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΗΛΔ-

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΟΡΙΑΚΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΜΗΜΑ 

ΙΣΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ 

ΚΤΣΣΑΡΟΥΗΜΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ 

ΑΝΟΟΙΣΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΟΟΚΤΣΣΑΡΟΥΗΜΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ FISH

ΣΜΗΜΑ ISH

ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΚΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΙΑ

ΣΜΗΜΑ 

ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΙΑ

ΡΟΗ



2003-2009

Ιζηνινγηθή 

δηάγλσζε

πκβαηηθή 

θπηηαξνινγία

Κπηηαξνινγηθή 

δηάγλσζε 

Thin Prep

Review

Αλεπαξθέο πιηθό - 66 (12.04%) 35 (6.39%) 36 (6.57%) 

Καινήζεηο εμεξγαζίεο 277 (50.55%) 223 (40.69%) 252 (45.99%) 251 (45.8%) 

Καθνήζεηο εμεξγαζίεο 271 (49.45%) 259 (47.26%) 261 (47.63%) 261 (47.63%) 

ύλνιν 548 (100%) 548 (100%) 548 (100%) 548 (100%)



2003-2009

Δηαγλσζηηθή αθξίβεηα πκβαηηθή 

θπηηαξνινγία 

Κπηηαξνινγηθή 

δηάγλσζε Thin Prep

Review

Επαηζζεζία 97.74%      

(96.41% - 99.06%) 

98.49%      

(97.44% - 99.55%) 

98.49%      

(97.43% - 99.55%) 

Εηδηθόηεηα 100% 

(100% - 100%) 

100%   

(100% - 100%) 

100%    

(100% - 100%) 

Θεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 100% 

(100% - 100%) 

100%   

(100% - 100%) 

100%    

(100% - 100%) 

Αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 97.31%

(95.86% - 98.75%) 

98.41%      

(97.33% - 99.49%)

98.41%      

(97.33% - 99.49%)

πλνιηθή αθξίβεηα 98.75% 99.22% 99.22%



2003-2009

Μόνο για διάγνωζη 11 (3,9%)

Μόνο μεπικοί δείκηερ 7 (2,5%)

Όλοι οι δείκηερ

(Er,PR,P53,C-erb2,Ki-67)

262 (93,6)

Σύνολο 280















• Μια ηηλεμαηική εθαπμογή για ηην ανάλςζη
πλοειδικόηηηαρ ηος DNA μποπεί να λειηοςπγήζει
εύκολα, αξιόπιζηα και με ελάσιζηο κόζηορ

• Σηόσοι 
• παποσή ςπηπεζιών ππορ πεπιθεπειακά επγαζηήπια

• έλεγσορ και η διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηα επγαζηήπια 
πος εθαπμόζοςν ηεσνικέρ ζηαηικήρ κςηηαπομεηπίαρ.

• Οςζιαζηικό κπιηήπιο για ηην αξιοπιζηία ηων
αποηελεζμάηων είναι η ηήπηζη καηάλληλων
διαδικαζιών ζε όλα ηα ζηάδια ηηρ μεθόδος

Αλάιπζε Πινεηδηθόηεηαο DNA κέζσ 

Σειεκαηηθήο



• Απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρνπλ ηαηξνί 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο λα γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ 
επηρξηζκάησλ από θάπνηνλ ηερλνιόγν θαη  δηάγλσζε από 
απόζηαζε.

• πκβνπιεπηηθέο κνλάδεο πξνο ηαηξνύο, ζε δύζθνια 
πεξηζηαηηθά.

• Η ηειε-εθπαίδεπζε
• Σειε-δηαζθέςεηο, Δηεξγαζηεξηαθή ζπλεξγαζία
• Έιεγρνο πνηόηεηαο. Η επαλαδηάγλσζε ηπραίνπ δείγκαηνο 

πεξηζηαηηθώλ από απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο θαη ε 
ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πξσηνγελείο 
δηαγλώζεηο απνηειεί δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηόηεηαο πνπ 
εθαξκόδεηαη ζε πνιιά πηζηνπνηεκέλα θαη δηαπηζηεπκέλα 
θπηηαξνινγηθά εξγαζηήξηα ζε όιν ηνλ θόζκν

ΣΗΛΕ-ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

• Η ελζωκάηωζε ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο θαηά ηα 
δηεζλή πξόηππα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ελόο Κπηηαξνινγηθνύ 

Εξγαζηεξίνπ είλαη ζρεηηθά απιή θαη εύθνιε. 

• Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γίλνληαη άκεζα νξαηά 
επεηδή επηηξέπνπλ ηελ βειηίωζε ηωλ ζρέζεωλ ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ηνπ Εξγαζηεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκό δηαθαλώλ θξηηεξίωλ 
επηινγήο πξνκεζεπηώλ, εμνκαιύλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Εξγαζηεξίνπ 
κε ηε Δηνίθεζε θαη ηνπο ηαηξνύο ηωλ Κιηληθώλ θαη Εξγαζηεξίωλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

• Οδεγνύλ δε ζε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο εγθπξόηεηαο, αμηνπηζηίαο 
θαη νξζόηεηαο ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν ηεο θπηηαξνινγηθήο 

απάληεζεο


