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Περίληψη

Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των προ-αναλυτικών εργαστηριακών σφαλµάτων σε βιοχη-
µικό εργαστήριο Τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου των Αθηνών, η εκτίµηση της ορθής εφαρµογής των
σχετικών πρωτοκόλλων ποιότητας του εργαστηρίου, καθώς και του βαθµού συνεργασίας µεταξύ ει-
δικευόµενων κλινικών ιατρών και του επιστηµονικού/τεχνολογικού προσωπικού του εργαστηρίου.
Υλικά και µέθοδος: Οι ειδικευόµενοι ιατροί των κλινικών του Νοσοκοµείου κλήθηκαν να απαντήσουν
σε ανώνυµα ερωτηµατολόγια κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου-∆εκεµβρίου 2009, ώστε να αποτυ-
πωθεί ο βαθµός επικοινωνίας µεταξύ των κλινικών και του εργαστηρίου σε σχέση µε την προ-ανα-
λυτική διαδικασία. Επίσης, καταγράφηκαν τα προ-αναλυτικά σφάλµατα για 56.292 δείγµατα
ασθενών νοσηλευοµένων στο νοσοκοµείο και εξωτερικών ασθενών τη συγκεκριµένη περίοδο. 
Αποτελέσµατα: Από την καταγραφή των αποτελεσµάτων της µελέτης προέκυψε ότι το 4% των δειγ-
µάτων, που εστάλησαν για βιοχηµική ανάλυση, παρουσίασαν  προαναλυτικά σφάλµατα τα οποία
διακρίθηκαν σε ανιχνεύσιµη λιπαιµικότητα των ορών, αιµόλυση και µη ταυτοποιηµένα δηµογραφικά
δεδοµένα, ταυτοποιώντας ταυτόχρονα τα κυριότερα προαναλυτικά εργαστηριακά σφάλµατα και
τις παραβιάσεις των πρωτοκόλλων. Η πλειοψηφία των ειδικευόµενων κλινικών ιατρών (93%) απάν-
τησε ότι εµπιστευόταν τα αποτελέσµατα του βιοχηµικού εργαστηρίου και είχε ενηµέρωση (78%)
από το εργαστήριο σε περίπτωση προ-αναλυτικού σφάλµατος. Πιο ενηµερωµένοι φαίνεται να ήταν
οι ιατροί των παθολογικών κλινικών. Παρόλα αυτά, το 60%  των ιατρών, ιδιαίτερα των νεότερων,
τόνισε την ανάγκη για έντυπη ενηµέρωση σχετικά µε τη σωστή λήψη (ποσότητα, µέσα συλλογής)
των δειγµάτων  και τη γρήγορη και ασφαλή µεταφορά τους στο εργαστήριο.
Συµπεράσµατα: Τα προ-αναλυτικά αποτελούν συχνά σφάλµατα, που δε γίνονται εύκολα αντιληπτά
και δεν µπορεί να εκτιµηθεί η συχνότητα τους µε ακρίβεια. Η εφαρµογή και η τήρηση Συστήµατος
Ποιότητας στο εργαστήριο και η αναβάθµιση της σχετικής εκπαίδευσης τόσο κατά την προπτυ-
χιακή, όσο και κατά την περίοδο της ειδίκευσης του προσωπικού θα µειώσει τα προ-αναλυτικά σφάλ-
µατα. Αποτέλεσµα θα είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσµάτων, η µείωση του κόστους από τυχόν
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Εισαγωγή

Τα εργαστηριακά σφάλµατα ενός βιοχηµικού εργα-
στηρίου µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
1) προ-αναλυτικά σφάλµατα, 2) αναλυτικά σφάλµατα
και 3) µετά - αναλυτικά σφάλµατα. Στις εργαστηρια-
κές δοκιµές, τα λάθη φαίνεται να συµβαίνουν πιο
συχνά (46-68,2 %) στο προ-αναλυτικό και σε λιγότερο
βαθµό (18,5 -47%) στο µετα-αναλυτικό στάδιο1,2. Κατά
το προ- αναλυτικό στάδιο επιδιώκεται η διατήρηση
της ποιοτικής και ποσοτικής ακεραιότητας των ενώ-
σεων και στοιχείων που υπάρχουν σε ένα βιολογικό
δείγµα από τη λήψη του έως την ανάλυση του στο ερ-
γαστήριο1,3,4. Η διενέργεια µιας εξέτασης στην προ -
αναλυτική φάση θα µπορούσε να χωριστεί σε προ -
αναλυτική φάση εκτός εργαστηρίου και σε προ- ανα-
λυτική φάση εντός του εργαστηρίου. Προ-αναλυτικά
σφάλµατα µπορεί να συµβούν από τη στιγµή που ο
κλινικός γιατρός συµπληρώνει το παραπεµπτικό, ζη-
τώντας την εκτέλεση ενός αριθµού εξετάσεων, έως
την στιγµή που το προς εξέταση δείγµα θα προωθη-
θεί από το εργαστήριο στη διαδικασία της ανάλυσης. 
Τα προ-αναλυτικά σφάλµατα δε γίνονται εύκολα αν-
τιληπτά, δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια και
µπορεί να έχουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές
επιδράσεις στη δηµόσια υγεία, αυξάνοντας δυσανά-
λογα το άµεσο και έµµεσο κόστος της ιατρικής περί-
θαλψης5,6. Ο κίνδυνος ακατάλληλης  περίθαλψης και
συνεπώς ανεπιθύµητων ενεργειών και λανθασµένων
ιατρικών αποφάσεων λόγω εργαστηριακών λαθών,
κυµαίνεται από 6,4% έως 12%. Επιπλέον, σε ποσοστό
34,4% έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην έκβαση της θε-
ραπευτικής πορείας του ασθενή2,7. 

Σκοπός της µελέτης είναι η εκτίµηση της συχνό-
τητας των εργαστηριακών σφαλµάτων στην προ -

αναλυτική φάση του Βιοχηµικού Εργαστηρίου ενός
Τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου των Αθηνών, η εκτίµηση
της ορθής εφαρµογής των  πρωτοκόλλων ποιότητας
του εργαστηρίου, ο βαθµός συνεργασίας µεταξύ κλι-
νικών ιατρών και επιστηµονικού/τεχνολογικού προ-
σωπικού του εργαστηρίου, η διερεύνηση της γνώµης
των ειδικευόµενων ιατρών για την ποιότητα των απο-
τελεσµάτων, που το βιοχηµικό εργαστήριο εκδίδει,
και ο εντοπισµός των πιθανών σηµείων αναβάθµισης
των διαδικασιών µε την ορθή εφαρµογή πρωτοκόλ-
λων ποιότητας.

Υλικό και µέθοδος

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο
Αθηνών “Λαϊκό”, ένα νοσηλευτικό ίδρυµα 548 κρεβα-
τιών, που παρέχει υπηρεσίες τριτοβάθµιας περίθαλ-
ψης. Το βιοχηµικό εργαστήριο του νοσοκοµείου
πραγµατοποιεί κατά µέσο όρο 10.000 εξετάσεις ηµε-
ρησίως, υποστηρίζεται από σύστηµα πνευµατικού τα-
χυδροµείου µε στόχο τη γρήγορη (για την ταχύτητα)
αποστολή των δειγµάτων, διαθέτει πληροφοριακό δί-
κτυο υπολογιστών αποτελούµενο από µια κεντρική
µονάδα (server) και 10 τερµατικούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και εφαρµόζει σύστηµα γραµµικού κώ-
δικα (barcode). Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας
των αποτελεσµάτων του συµµετέχει στο Εθνικό Σύ-
στηµα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ),
στο Σύστηµα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (RIQAS)
και εφαρµόζει εσωτερικό έλεγχο ποιότητας τριών επι-
πέδων της BIORAD (Low, Medium, High). Σηµειώνε-
ται ότι και τα δύο συστήµατα εξωτερικού ελέγχου που
χρησιµοποιούνται είναι διαπιστευµένα κατά ISO 17043.

Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν α) τα εργαστη-
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επαναλήψεις ή λανθασµένες διαγνώσεις και η συντόµευση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών. Οι
συστάσεις των ειδικευόµενων κλινικών ιατρών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προαναλυτικά σφάλ-
µατα, ήταν: καλύτερη επικοινωνία µε το εργαστήριο, περισσότερες πληροφορίες µε έντυπο υλικό
πληροφόρησης για τεχνικά θέµατα της αιµοληψίας (ποσότητα δείγµατος, µέσα συλλογής, χρονικοί
περιορισµοί και βελτίωση του τρόπου µεταφοράς των δειγµάτων στο εργαστήριο).



ριακά προ - αναλυτικά σφάλµατα που καταγράφηκαν
στο Βιοχηµικό Εργαστήριο του νοσοκοµείου και β) οι
απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν
στους ειδικευόµενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
του νοσοκοµείου. Η καταγραφή των σφαλµάτων
έγινε από το προσωπικό του εργαστηρίου χειρό-
γραφα και µέσω του πληροφοριακού συστήµατος
(L.I.S.) του νοσοκοµείου τη χρονική περίοδο Ιουλίου-
∆εκεµβρίου 2009. Σηµειώνεται, ότι µέχρι το χρόνο
πραγµατοποίησης της έρευνας,  δεν είχε µεσολαβή-
σει έντυπη ενηµέρωση των ιατρών από το εργαστήριο
για τις µεθόδους προετοιµασίας του ασθενούς και
σωστής  λήψης, ταυτοποίησης, διαχείρισης και µετα-
φοράς των δειγµάτων. Η εκπαίδευση τους ήταν κυ-
ρίως προφορική από το προσωπικό των κλινικών. Τα
ερωτηµατολόγια  από την άλλη πλευρά είχαν ως
στόχο να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί ο βαθµός
επικοινωνίας µεταξύ εργαστηρίου και κλινικών του νο-
σοκοµείου στο πεδίο του προ - αναλυτικού σταδίου
επεξεργασίας των δειγµάτων. Σηµειώνεται ότι, αυτά
καταρτίσθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριµένης µε-
λέτης, αφού δεν υπήρχαν αντίστοιχα στη βιβλιογρα-
φία. Ήταν ανώνυµα και απαρτίζονταν από 22 ερωτή-
σεις. Οι πρώτες 5 ερωτήσεις αφορούσαν  τα ατοµικά
και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.
Οι υπόλοιπες 17 αφορούσαν στην ενηµέρωση των
κλινικών από το εργαστήριο για τις διάφορες εργα-
στηριακές δοκιµές και πρωτόκολλα, αλλά και γενικό-
τερα την επικοινωνία µεταξύ εργαστηριακών και
κλινικών ιατρών για την ελαχιστοποίηση των σφαλµά-
των. Τελικά, συλλέχθηκε δείγµα αποτελούµενο από
140 ειδικευόµενους όλων των ειδικοτήτων και όλων
των κλινικών και τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε το
Χ2-test, SPSS 17.0.   Οι συγκρίσεις αφορούσαν κυρίως

τις απαντήσεις των ειδικευόµενων ιατρών και την κα-
τάσταση  των δειγµάτων ως προς την προέλευση της
κλινικής (παθολογική, µη παθολογική κλινική) και τη
συσχέτιση αυτών µε τα χρόνια υπηρεσίας των ιατρών
στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Στην πρώτη περί-
πτωση δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφο-
ρές και στη δεύτερη δε µπορούσαν να γίνουν
συγκρίσεις λόγω της ανοµοιογένειας του δείγµατος
και εποµένως του µικρού αριθµού παρατηρήσεων σε
ορισµένα κελιά. 

Αποτελέσµατα

Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, προέκυψε
ότι σε σύνολο 56.292 δειγµάτων, 2.291(4%) είχαν
προ-αναλυτικά σφάλµατα. Αναλυτικά, καταγράφηκαν
2.141 αιµολυµένα δείγµατα (3.8%), 46 δείγµατα χα-
ρακτηρίστηκαν ως «ποσότητα ανεπαρκής» (0.08%),
53 δείγµατα ήταν «λιπαιµικά» (0.09%), 39 δείγµατα χα-
ρακτηρίστηκαν ως «ακατάλληλα» (0.06%) και 12 δείγ-
µατα ήταν «µη ταυτοποιηµένα» (0.02%). Σηµειώνεται
ότι ως «ακατάλληλα» κρίθηκαν τα δείγµατα των
οποίων οι τιµές δεν είναι συµβατές µε τις αναµενόµε-
νες, σύµφωνα µε τους σχετικούς ελέγχους που γί-
νονται στο εργαστήριο και σύµφωνα µε το ιστορικό
του ασθενή. Το προαναφερόµενο γεγονός µπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως λήψη αί-
µατος από χέρι µε παροχή ορού, λάθος σωληνάριο
αιµοληψίας, κακώς συντηρηµένο δείγµα κ.α. 

Τονίζεται ότι η συλλογή αιµολυµένων δειγµάτων
φαίνεται να αποτελεί το κυριότερο από τα παρατη-
ρούµενα προ-αναλυτικά σφάλµατα (Γράφηµα 1). ∆εν
παρατηρείται κάποια συσχέτιση των αιµολυµένων
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Αναλογία εµφάνισης
των διαφόρων
προ-αναλυτικών
σφαλµάτων.
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δειγµάτων µε το είδος της κλινικής προέλευσης. Στις
περιπτώσεις τέτοιων δειγµάτων δε δίνονται αποτελέ-
σµατα για αναλύσεις που µεταβάλλονται σηµαντικά
από την αιµόλυση όπως: κάλιο, γαλακτική δεϋδρογο-
νάση (LDH), SGOT/AST, τροπονίνη T, SGPT/ALT και
CK, CK-MB και ενηµερώνεται ο θεράπων ιατρός.
Απαντήσεις δίνονται στις αναλύσεις που µεταβάλ-
λονται λιγότερο όπως: φωσφόρος, ολική πρωτεΐνη,
αλβουµίνη, µαγνήσιο, ασβέστιο, αλκαλική φωσφα-
τάση, ολική και έµµεση χολερυθρίνη µε την υποση-
µείωση ότι ο ορός ήταν αιµολυµένος  και όταν βέβαια
οι τιµές τους είναι σε αποδεκτά όρια. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως το αυξηµένο ποσοστό των αιµολυµένων
δειγµάτων αποδόθηκε σε καινούργια δοκιµαστικά σω-
ληνάρια που χρησιµοποιήθηκαν εκείνη τη χρονική πε-
ρίοδο, τα οποία και τελικά αποσύρθηκαν. 

Η πλειοψηφία των ειδικευόµενων ιατρών είχε θε-
τική γνώµη για τα αποτελέσµατα του βιοχηµικού ερ-
γαστηρίου, αφού το άθροισµα των απαντήσεων:
«πολύ καλή» & «καλή» ξεπέρασε το 94% (Πίνακας 2).
Όµως, µόνο οι µισοί(48,1%) από τους ειδικευόµενους
ιατρούς φαίνεται να είχαν ενηµερωθεί πλήρως για τις
ορθές διαδικασίες συλλογής των βιολογικών υγρών.
Επιπλέον,  το 29% των ειδικευόµενων ιατρών των µη
παθολογικών κλινικών δήλωσε ότι δεν είχε καµία σχε-
τική ενηµέρωση (Πίνακας 3). Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το 26,5% των ειδικευόµενων ιατρών των µη παθολο-
γικών ειδικοτήτων εµφανίζεται να αγνοεί την ανάγκη
συµπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων και κλινι-
κών πληροφοριών του ασθενούς στα παραπεµπτικά
(Πίνακας 3), ενώ το 62% δεν ενηµερώνει το εργαστή-
ριο για τη χορηγούµενη θεραπεία στον ασθενή που
µπορεί να επηρεάζει την  ανάλυση του δείγµατος.

Από την άλλη πλευρά, το εργαστήριο φαίνεται να
επικοινωνεί πιο συχνά µε τις παθολογικές σε σχέση
µε τις υπόλοιπες κλινικές, καθώς το 67% των ειδι-
κευοµένων ιατρών µη παθολογικών ειδικοτήτων δη-
λώνουν ότι το εργαστήριο δεν επικοινωνεί ποτέ µαζί
τους, για να εντοπίζονται έγκαιρα τα προ - αναλυτικά
σφάλµατα (Πίνακας 4).

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το 59% των ειδικευοµέ-
νων λαµβάνει µόνο µερικές φορές ή σπάνια τα απαι-
τούµενα µέτρα ατοµικής προστασίας κατά τη λήψη
των βιολογικών δειγµάτων (Πίνακας 4).

Συζήτηση-Συµπεράσµατα

Μεγάλο µέρος των προ – αναλυτικών εργαστη-
ριακών σφαλµάτων οφείλεται στην ελλιπή επικοινω-
νία µεταξύ κλινικών ιατρών και εργαστηρίου και σε
κακό σχεδιασµό των διαδικασιών συλλογής και απο-
στολής των δειγµάτων1,2,8,9,10. Συνεπώς, για τη µείωση
ή και την εξάλειψη των εργαστηριακών προ-αναλυτι-
κών σφαλµάτων απαιτείται εγκατάσταση βελτιωµένου
συστήµατος επικοινωνίας, επαρκής ενηµέρωση από

το εργαστήριο µε σχετικό έντυπο υλικό, το οποίο θα
αναρτάται σε εµφανές σηµείο και θα δηµοσιεύεται
στο διαδικτυακό ιστότοπο του Νοσοκοµείου, παρα-
κολούθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών επιµορφωτι-
κών προγραµµάτων, ακόµα και σε προπτυχιακό
στάδιο. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του
χρόνου και τρόπου µεταφοράς των δειγµάτων στο
εργαστήριο µε ταυτόχρονο έλεγχο της ταχύτητας του
πνευµατικού ταχυδροµείου, η εισαγωγή αυτοµατο-
ποιηµένων διαδικασιών και χρήση συστήµατος κενού
αέρα (vacutainer) για τις αιµοληψίες, το οποίο συµ-
βάλλει στη µείωση των αιµολύσεων, της ανεπαρκούς
ποσότητας δείγµατος και της επιµόλυνσης του δείγ-
µατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην
έκδοση, κοινοποίηση και τήρηση κατάλληλων οδη-
γιών που θα περιγράφουν ολόκληρη τη διαδικασία και
θα παρέχονται σε όσους συµµετέχουν σε αυτή. Οι
οδηγίες που πρέπει να εκδοθούν από το εργαστήριο
θα αφορούν τη σωστή προετοιµασία του ασθενή, τη
σωστή λήψη και σήµανση των δειγµάτων, τη σωστή
συντήρηση τους µέχρι την ασφαλή µεταφορά τους
στο  εργαστήριο, πληροφορίες για την πιθανή διά-
γνωση και το ιστορικό του ασθενή και κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας που θα προστατεύουν την υγεία
των εµπλεκόµενων στη διαδικασία από τη µολυσµατι-
κότητα των δειγµάτων. Οι οδηγίες θα πρέπει να είναι
λεπτοµερείς, όπως για παράδειγµα για την αποφυγή
των αιµολυµένων δειγµάτων να προτείνεται η χρήση
σωστής βελόνας και παρακέντησης σωστού αγγείου
ή η αποφυγή δηµιουργίας κενού αέρος κατά την αι-
µοληψία. Η επιµόρφωση του νοσηλευτικού προσωπι-
κού καλό θα είναι να είναι συνεχής και επαναλαµβα-
νόµενη µε στόχο να εκπαιδεύονται οι νεότεροι και να
δίνονται διευκρινήσεις και διορθώσεις στους παλαι-
ότερους. Ακολούθως, κατά την προ - αναλυτική φάση
διαχείρισης των δειγµάτων εντός του εργαστηρίου θα
πρέπει να εκδοθούν σαφείς οδηγίες για τη σωστή πα-
ραλαβή, επεξεργασία και συντήρηση των δειγµάτων
µέχρι να αναλυθούν.

Η εξάλειψη των προ - αναλυτικών σφαλµάτων είναι
καθοριστική για την ποιότητα περίθαλψης, την οικο-
νοµία και έµµεσα για τη ∆ηµόσια Υγεία. Αυτό έγκει-
ται στο γεγονός ότι µε τη µείωση των σφαλµάτων
γίνεται σωστή διάγνωση και θεραπεία. Κατʹ επέκταση
επιτυγχάνεται µείωση του χρόνου νοσηλείας και γρή-
γορη επανένταξη του ατόµου στην παραγωγική δια-
δικασία. Το κόστος νοσηλείας µειώνεται γιατί εκτός
του λιγότερου χρόνου που παραµένει στο νοσοκοµείο
ο ασθενής, περιορίζεται και ο αριθµός των επαναλή-
ψεων των αναλύσεων. Έτσι, αυξάνεται η δυνατότητα
του νοσοκοµείου για  κάλυψη επιπλέον υγειονοµικών
αναγκών. Εποµένως, απαιτείται πολιτική και διαδικα-
σία για τη διευθέτηση των παραπόνων ή κάθε άλλης
µορφής ανατροφοδότησης (feedback) µεταξύ του
βιοχηµικού και των κλινικών που µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της διαπίστευσης του εργαστηρίου. ∆ιαπί-
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στευση είναι η διαδικασία µε την οποία ένας αρµό-
διος φορέας βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια του ερ-
γαστηρίου για τη διενέργεια συγκεκριµένων αναλύ-
σεων (εξετάσεις πεδίου διαπίστευσης). Αυτό επιτυγ-
χάνεται µέσω διαδικασίας επιθεώρησης από θεσµο-
θετηµένο µηχανισµό που για την Ελλάδα είναι το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) µε βάση το
πρότυπο ποιότητας ISO 15189:200711.
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ΚΚλλιιννιικκήή ΠΠοολλύύ  ΚΚααλλήή  %%                            ΚΚααλλήή  %% ΜΜέέττρριιαα  %% ΚΚαακκήή  %%

ΠΠααθθοολλοογγιικκήή 55,84 41,56 2,60 0

ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή 46,99 48,19 4,82 0

Είδος της κλινικής σε σχέση µε την
εκτίµηση της ποιότητας των
αποτελεσµάτων 
του βιοχηµικού εργαστηρίου.

Πίνακας 2

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα

ΝΑΙ % ΟΧΙ % ΜΕΡΙΚΩΣ % ΝΑΙ %       ΟΧΙ %      ΜΕΡΙΚΩΣ %

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς 48 20,78 31,17 37,35           28,91 33,74
σσυυλλλλοογγήήςς  ββιιοολλοογγιικκώώνν  υυγγρρώώνν

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη 76,62 23,38 - 73,49           26,50 -
ππααρρααππεεµµππττιικκώώνν  µµεε  
κκλλιιννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου του βιοχηµικού εργαστηρίου από τους ειδικευόµενους κλινικούς γιατρούς.Πίνακας 3

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα

ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΤΤΕΕ  %%          ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΣΣΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ%%          ΠΠΟΟΤΤΕΕ  %% ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΤΤΕΕ  %%          ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΣΣΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ%%      ΠΠΟΟΤΤΕΕ  %%
ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  %%          ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  %%

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα 39,47 47,37 9,21 3,95 5,45 5,45 21,82 67,27
ττηηλλεεφφωωννιικκήή
εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ
εερργγαασσττηηρρίίοουυ  µµεε
ττιιςς  κκλλιιννιικκέέςς  γγιιαα
εεννττοοππιισσµµόό
ππρροοααννααλλυυττιικκώώνν
σσφφααλλµµάάττωωνν

ΤΤήήρρηησσηη ττωωνν  55,26 36,84 6,58 1,32 40,96 48,19 10,84 0
οοδδηηγγιιώώνν
γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσιιαα
ααππόό  µµοολλυυσσµµααττιικκάά
δδεείίγγµµαατταα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου του βιοχηµικού εργαστηρίου από τους ειδικευόµενους κλινικούς γιατρούς.Πίνακας 4
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PPrree--aannaallyyttiiccaall  llaabboorraattoorryy  eerrrroorrss  iinn  tthhee  bbiioocchheemmiiccaall  llaabboorraattoorryy  
ooff  aa  tteerrttiiaarryy  AAtthheennss  HHoossppiittaall  aanndd  tthhee  ttrraaiinneeee  ssppeecciiaalliisstt  cclliinniiccaall  ddooccttoorr’’ss
ooppiinniioonn  oonn  tthheemm

Objective: To record a) the frequency of the pre-analytic laboratory errors of  the Biochemistry  Lab-
oratory of a big hospital in Athens, b) the estimate of the correct  application of quality protocols of
the laboratory at this stage and c) the degree of satisfaction for the cooperation between interns clin-
ical doctors and laboratory staff in order to avoid such errors. 
Materials and methods: Interns clinical doctors of the hospital were asked to respond to anonymous
questionnaires during period July-December 2009, to reveal the degree of their satisfaction from the
communication between them and the biochemistry laboratory staff concerning the pre-analytic er-
rors. Pre-analytical errors were also recorded during the above time period about 56.292 samples. 
Results: The results showed that 4% of the samples sent for biochemical analysis were lipemic, with
no patient identification and mostly hemolyzed, thus identifying the major protocol breaches and pre-
analytical errors. The majority of interns clinical doctors (93%) answered that they trust the results of
the biochemistry laboratory and that they had been informed (78%) from the laboratory staff when pre-
analytical error had occurred. However, 60% of the physicians stressed the need for printed infor-
mation material on proper sampling (quantity, means of collection) and the fast and safe way for the
transportation of the samples to the laboratory. 
Conclusions: Pre-analytical errors are often, difficult to detect and cannot be accurately estimated. The
implementation and maintenance of Quality System in the laboratory and the upgrade of the training
both in undergraduate as well as during the period of qualified personnel will reduce pre-analytical er-
rors. Reducing or eliminating errors in laboratory provides reliable results, minimize the cost and short-
ens the patients’ hospitalization. Suggestions from the interns clinical doctors in order to minimize
pre-analytical errors are: better communication, more information from the laboratory with printed
material especially for technical matters-sampling (quantity of samples, means of collection, time lim-
its and improvement of the manner of transport of samples in the laboratory).

Key words
laboratory errors, pre- analytical errors, quality in-
dicators, accuracy, cooperation
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