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Περίληψη

∆ιεθνώς έχει αναγνωριστεί ευρέως ο ρόλος των Κλινικών Εργαστηρίων στη λήψη αποφάσεων, τόσο
των κλινικών Ιατρών όσο και των ασθενών, και έχει υπογραµµισθεί η ολοένα πιο αναγκαία και κο-
στοβόρα τεχνολογική τους αναβάθµιση, ώστε να ανταποκρίνεται στο βασικό υποστηρικτικό τους
ρόλο στον τοµέα της Υγείας. Ο εκτεταµένος ρόλος τους, σε συνδυασµό µε την πολιτική περιορισµού
των προϋπολογισµών Υγείας των ανεπτυγµένων οικονοµιών, µε στόχο την παραγωγή των ίδιων του-
λάχιστον υπηρεσιών µε χαµηλότερο κόστος, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ανάλυσης των δοµών
των  συγκεκριµένων εργαστηρίων από τους σχεδιαστές πολιτικών Υγείας, προκειµένου να εντοπι-
στούν και να αµβλυνθούν οι αδυναµίες τους. Η βελτίωση της απόδοσης των Κλινικών Εργαστηρίων
θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικές προστιθέµενες αξίες τόσο στα ίδια όσο και στους τοµείς-κλι-
νικές που αυτά υποστηρίζουν και συνεπώς θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά τους µε ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσµατα για την απόδοση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ως σύνολο.
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Εισαγωγή

Ο όρος που χρησιµοποιείται περισσότερο παγκο-
σµίως για να περιγράψει το ρόλο της αξιοποίησης ια-
τρικών εξετάσεων στην επίλυση κλινικών προβληµά-
των είναι αυτός της εργαστηριακής ιατρικής.1 Ιστο-
ρικά καταγράφονται τρεις βασικές περίοδοι στην
ιστορία της Ιατρικής που συνδέονται µε αντίστοιχες
εναλλακτικές µεθόδους προσδιορισµού της διάγνω-
σης. Στην αρχαιότητα µε τον Ιπποκράτη, «πατέρα της
Ιατρικής», οι ιατροί της εποχής παρατηρούσαν τα κλι-
νικά συµπτώµατα του ασθενή και εξέταζαν δείγµατα
προερχόµενα από τον ασθενή. Από το Μεσαίωνα έως
το 18ο αιώνα, όπου στην κατ’ οίκον νοσηλεία κυριαρ-
χούσε η ανάµιξη της ιατρικής µε τη θρησκεία, παρα-
ποιήθηκε η σχέση αιτίου-αιτιατού στις ασθένειες.
Μεταξύ 1794 και 1848, που είναι η τρίτη περίοδος, εµ-
φανίστηκε η νοσοκοµειακή ιατρική, στην οποία από
τότε έως σήµερα η εργαστηριακή ιατρική λειτουργεί
ως πυξίδα.2 Η συνεισφορά των Κλινικών Εργαστηρίων
στη σύγχρονη ιατρική πρόσφατα αναγνωρίστηκε από
ιατρούς, ιστορικούς και λοιπούς επιστήµονες ως κάτι
παραπάνω από µια επιπλέον πηγή πληροφόρησης
στην ιατρική επιστήµη, µε αποτέλεσµα σήµερα να
εκτιµάται ως η βάση της ιατρικής, µε την οποία οι κλι-
νικοί ιατροί στηρίζουν την καθηµερινή πρακτική τους
στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

Οι πρώτες διαγνώσεις που έγιναν βασίστηκαν σε
αυτά που οι αρχαίοι ιατροί µπορούσαν να παρατηρή-
σουν µε τα µάτια και τα αφτιά τους, τα οποία µερικές
περιλάµβαναν και ανθρώπινα δείγµατα. Οι αρχαίοι
Έλληνες απέδιδαν όλες τις ασθένειες σε δυσλει-
τουργίες των σωµατικών υγρών που τα ονόµαζαν «χυ-
µούς» και µέχρι τα τέλη του Μεσαίωνα οι ιατροί
συνήθιζαν να πραγµατοποιούν ουροσκοπίες. Αργό-
τερα το µικροσκόπιο αποκάλυψε όχι µόνο τη δοµή
του ανθρώπινου ιστού, αλλά επίσης και τους µικρο-

οργανισµούς που προκαλούσαν τις ασθένειες. Πιο
εξειδικευµένα διαγνωστικά εργαλεία και τεχνικές,
όπως το θερµόµετρο για τη µέτρηση της θερµοκρα-
σίας, το στηθοσκόπιο για τη µέτρηση των καρδιακών
παλµών, άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως στα
τέλη του 19ου αιώνα. Από την άλλη, τα κλινικά εργα-
στήρια άρχισαν να αποτελούν σταθερό µέρος της ια-
τρικής από τις αρχές του 20ου αιώνα. Με την
ανακάλυψη των οµάδων αίµατος και την ανάπτυξη
των χηµικών αναλύσεων των σωµατικών υγρών την
δεκαετία του 1920, η ζήτηση για εργαστηριακές εξε-
τάσεις αυξήθηκε µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη
η µόνιµη ύπαρξη εργαστηριακού τµήµατος στα Νο-
σοκοµεία.3

Στις µέρες µας, τα δεδοµένα της εργαστηριακής
ιατρικής επηρεάζουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πε-
ρίπου 70%, των κλινικών αποφάσεων στον τοµέα της
Υγείας.4 Βεβαίως, αυτή η επιρροή του Εργαστηρια-
κού Τοµέα ποικίλει ανάλογα µε την κλινική ειδικότητα
που θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που της παρέ-
χονται και της εφαρµογήςτους.5 Πέρα, όµως, από
κάθε αµφιβολία τα Κλινικά Εργαστήρια συνιστούν
πλέον από τα βασικότερα τµήµατα ενός συστήµατος
Υγείας, διότι προσφέρουν στους «χρήστες» τους ου-
σιαστικές πληροφορίες για την πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία και διαχείριση τόσο της υγείας όσο και της
νόσου.6 Η διεθνής αγορά της εργαστηριακής ιατρι-
κής αναµένεται να προσεγγίσει τα 52 δισεκατοµµύρια
USD το 2013,7 και εξακολουθεί όµως, παρά την τα-
χεία ανάπτυξη της, να αντιπροσωπεύει λιγότερο από
το 5% των συνολικών δαπανών στον χώρο της
Υγείας.8

∆εδοµένου του ρόλου των Κλινικών Εργαστηρίων
στη λήψη αποφάσεων από τη µια µεριά, όσο και του
περιορισµού των προϋπολογισµών των ανεπτυγµέ-
νων οικονοµιών µε στόχο την «παραγωγή» των ίδιων
τουλάχιστον υπηρεσιών µε χαµηλότερο προϋπολογι-
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Κινούµενη σε αυτόν τον άξονα, η παρούσα µελέτη προσδιορίζει τη σηµασία των εργαστηριακών
εξετάσεων, εστιάζει στη σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας των Εργαστηρίων και παρουσιά-
ζει την έννοια της προστιθέµενης αξίας αυτών µε τη βοήθεια του µοντέλου “SCIENCE”. Τελικό της
αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση ενός γενικού άξονα για την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξε-
τάσεων, σε επίπεδο κλινικών αποτελεσµάτων, ικανοποίησης των ασθενών και διαχείρισης κόστους.
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σµό, σε συνδυασµό µε τις ολοένα αυξανόµενες και
κοστοβόρες τεχνολογικές αναβαθµίσεις του, καθί-
σταται αναγκαία η ανάλυση των συγκεκριµένων τµη-
µάτων, για να εντοπιστούν και να αµβλυνθούν οι
αδυναµίες τους ώστε αυτά να είναι αποδοτικά και
αποτελεσµατικά. Η βελτίωση της απόδοσής τους θα
δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικές προστιθέµενες
αξίες στους τοµείς-κλινικές που υποστηρίζουν και
στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους, µε ιδι-
αίτερα θετικά αποτελέσµατα για την απόδοση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

Ιδιαίτερα η σηµασία και η συνεισφορά των Κλινι-
κών Εργαστηρίων µπορεί να επιτευχθούν προσθέ-
τοντας αξία τόσο στα ίδια γενικότερα, όσο και στις
εργαστηριακές εξετάσεις που αυτά διενεργούν.
Αυτές θα πρέπει να αντανακλούν την αποδοτικότητα,
την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα του Εργα-
στηρίου, επηρεάζοντας τη διαχείριση των ασθενών
και των σχετικών κλινικών αποτελεσµάτων, και συνε-
πακόλουθα την απόδοση του συστήµατος Υγείας.

Καθώς ο ρόλος των Κλινικών Εργαστηρίων βρί-
σκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του συ-
στήµατος Υγείας, λόγω των τεχνολογικών, οικονοµι-
κών, οργανωτικών και επιστηµονικών αλλαγών, τις τε-
λευταίες δεκαετίες γίνονται διεθνώς όλο και µεγαλύ-
τερες προσπάθειες για την προσαρµογή του στα νέα
δεδοµένα και επιταγές.9 Οι περισσότερες από τις εµ-
πειρικές και ποσοτικές µελέτες εστιάζουν σε ορισµέ-
νους τοµείς ή παραµέτρους µέσω των οποίων µπορεί
να αποκτήσει προστιθέµενη αξία το Κλινικό Εργα-
στήριο, όπως η µείωση των µη απαραίτητων εξετά-
σεων, η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων στη
διαχείριση των εξετάσεων, οι τρόποι βελτίωσης της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του, οι µέ-
θοδοι µείωσης των λαθών, τα λειτουργικά µοντέλα
αποτελεσµατικότητας κόστους κ.α. Παρόλα αυτά, δεν
έχει επιχειρηθεί µέχρι τώρα κάποια ολοκληρωµένη
και συστηµατική προσπάθεια εφαρµογής ενός πολυ-
διάστατου µοντέλου παράλληλης αξιοποίησης των
στοιχείων και αξιολόγησης της συνεισφοράς των Κλι-
νικών Εργαστηρίων σε ένα σύστηµα Υγείας.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας 
των εργαστηριακών εξετάσεων

Για τις χειρουργικές ή τις φαρµακευτικές θεραπείες η
έννοια της αξίας είναι ξεκάθαρη.10 Το προσδόκιµο και
η ποιότητα ζωής µετρώνται, µολονότι µε κάποιο
βαθµό αµφισβήτησης, µε τυποποιηµένες τεχνικές που
βασίζονται στην τεχνολογία.11 Εντούτοις, όπως ση-
µείωσαν οι Fryback και Thornbury12 αυτές οι τεχνικές
µέτρησης της αξίας είναι δύσκολο να εφαρµοστούν
στο Κλινικό Εργαστήριο ρουτίνας, καθώς οι κλινικές
τους επιπτώσεις εξαρτώνται από τα επακόλουθα των
κλινικών επεµβάσεων. Με άλλα λόγια, οι εξετάσεις

επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία που θα
εφαρµοστεί και η θεραπεία που επιλέγεται να εφαρ-
µοσθεί, µε τη σειρά της, επηρεάζει το τελικό αποτέ-
λεσµα. Οι Asch και συν.13 παρατήρησαν ότι η κλινική
επίδραση αποτελεί ένα ανεπαρκές µέτρο για την αξία
των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι εξετάσεις
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν και τον ψυχισµό
του ασθενή, ανεξαρτήτως από το εάν επηρεάζουν ή
όχι τη θεραπεία. Για παράδειγµα µια διαγνωστική εξέ-
ταση για την άνοια µπορεί να έχει σχετικά µικρή επιρ-
ροή στη θεραπεία ή στα αποτελέσµατα, όµως έχει
σηµαντικό αποτέλεσµα στον ψυχισµό του ασθενή.
Εννοιολογικά µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να ορι-
στεί ως η συλλογή πληροφοριών που ασκείται στην
παροχή φροντίδας υγείας10, η οποία µπορεί να κυ-
µαίνεται από µια απλή κλινική εκτίµηση (π.χ. ακρόαση,
λήψη πίεσης κλπ) µέχρι µια προχωρηµένη in vitro δια-
γνωστική απεικονιστική µελέτη. Ανεξαρτήτως του εί-
δους τους οι εξετάσεις παρέχουν τη δυνατότητα
δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας σε τρεις διαστά-
σεις (Γράφηµα 1).

••  ΙΙααττρριικκήή  ππρροοσσττιιθθέέµµεεννηη  ααξξίίαα

Η ιατρική αξία αντικατοπτρίζει την ικανότητα των εξε-
τάσεων να προσφέρουν πληροφορίες για την κλινική
θεραπεία, για παράδειγµα αιµατολογικές εξετάσεις
για τη διάγνωση µιας αιµατολογικής νόσου, µαστο-
γραφία για τη διάγνωση καρκίνου του µαστού, ακτι-
νογραφίες για τη διάγνωση πνευµονίας ή µαγνητική
τοµογραφία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µυο-
σκελετικές ή άλλου είδους εγχειρίσεις. Η ιατρική αξία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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Γράφηµα 1. ∆ιαστάσεις της αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων.
Πηγή: Lee DW, et al., 2010.



των διαγνωστικών εξετάσεων τυπικά αξιολογείται
χρησιµοποιώντας βασικές αναλύσεις κόστους-οφέ-
λους, εφόσον η σύνδεση µεταξύ διάγνωσης-θερα-
πείας είναι άµεση. Εντούτοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι
οι προτιµήσεις του ασθενή για θεραπεία µπορεί να
µην είναι οι αντίστοιχες µε αυτές του ιατρού.

••  ΠΠρροοσσττιιθθέέµµεεννηη  ααξξίίαα  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ

Η αξία του σχεδιασµού αναφέρεται στην ικανότητα
µιας διαγνωστικής εξέτασης να πληροφορήσει τους
ασθενείς σχετικά µε τις επιλογές τους για εργασία,
αναπαραγωγή, συνταξιοδότηση, µακροχρόνια υγεία
κ.α.

••  ΨΨυυχχιικκήή  ααξξίίαα--ΨΨυυχχιισσµµόόςς--ΕΕυυεεξξίίαα

Η ψυχική αξία αντιστοιχεί στο πως µια διαγνωστική
εξέταση µπορεί να αλλάξει απευθείας την αίσθηση
του ασθενή για ικανοποίηση και µπορεί να αποδοθεί
είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι προφανές ότι η γνώση
της ασθένειας έχει σηµαντική επιρροή στον ψυχισµό
του ασθενή.

Οι διαφορές στη σχετική σηµαντικότητα των τριών
παραπάνω διαστάσεων εξαρτώνται από την προ-
οπτική του µέρους που επηρεάζεται. Για παράδειγµα
η ιατρική αξία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους κλινι-
κούς ιατρούς. Αντίθετα, για τους ασθενείς είναι πιο
σηµαντική η ψυχική αξία και η αξία του σχεδιασµού.
Τέλος, για τους φορείς του συστήµατος Υγείας µε-
γαλύτερη σηµασία έχει η ιατρική αξία, παρά οι µη ια-
τρικές διαστάσεις, καθώς αυτή επηρεάζει άµεσα και
τις δαπάνες στον τοµέα της Υγείας.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα
να δηµιουργήσουν αξία και στις τρεις διαστάσεις που
περιγράφηκαν νωρίτερα, δηλαδή την ιατρική, τη σχε-
διαστική και του ψυχισµού του ασθενή. Εντούτοις, η
«κατανοµή» της αξίας µεταξύ αυτών των διαστάσεων
διαφέρει από εξέταση σε εξέταση. Για παράδειγµα η
ιατρική αξία µιας εξέτασης για ασθένειες στις οποίες
οι επιλογές θεραπείας είναι περιορισµένες, όπως η
νόσος του Alzheimer, είναι σχετικά µικρή σε σχέση µε
την αξία του σχεδιασµού ή µε την αξία για τον ψυχι-
σµό του ασθενή. Από την άλλη, η αξία µιας ακτινο-
γραφίας για ένα κάταγµα έχει υψηλή ιατρική αξία και
µικρότερη αξία για τον ψυχισµό του ασθενή. Επι-
πλέον, η ψυχική αξία µιας εξέτασης διαφέρει από
ασθενή σε ασθενή, καθώς κάθε ασθενής αξιολογεί
διαφορετικά τη σηµασία και την επίδραση των απο-
τελεσµάτων των εξετάσεων στη ζωή του. Για παρά-
δειγµα µία έρευνα έδειξε ότι το 7% των ασθενών
αποφεύγουν να κάνουν κολονοσκόπηση από το φόβο
µήπως µάθουν ότι έχουν καρκίνο.14 Τέλος, λαµβάνον-
τας υπ’ όψιν την αξία των εργαστηριακών εξετάσεων,
εντοπίζεται άλλος ένας παράγοντας κι αυτός είναι οι
επιπτώσεις που έχουν στον ψυχισµό του ασθενή, ο

οποίος παίζει µε τη σειρά του σηµαντικό ρόλο στην
αξιολόγηση και στη χρηµατοδότηση ιατρικών θερα-
πειών και τεχνολογιών, στις σχέσεις ιατρού-ασθενή
και στη διαµόρφωση πολιτικών υγείας.10

Η διασφάλιση της ποιότητας 
στα Κλινικά Εργαστήρια

Η παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής υψηλής
ποιότητας αποτελεί την πρωταρχική ευθύνη κάθε
επαγγελµατία που εργάζεται στο συγκεκριµένο τοµέα.
Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί ορισµοί για το τι σηµαί-
νει παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής υψη-
λής ποιότητας. Πάνω στο συγκεκριµένο τοµέα υφί-
σταται εκτενής βιβλιογραφία και υπάρχουν οργανι-
σµοί που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εφαρµογή
και τη συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας. Ένας απλός
ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για τη διασφά-
λιση της ποιότητας είναι: η δηµιουργία συνθηκών τέ-
τοιων που η ποιότητα όλων των εξετάσεων που διε-
νεργούνται στον εργαστηριακό τοµέα, βοηθά τους
κλινικούς ιατρούς να εφαρµόζουν τις καλύτερες ια-
τρικές πρακτικές.15

Στο γράφηµα 2 παρουσιάζονται οι παράγοντες
που προαπαιτούνται ώστε τα Κλινικά Εργαστήρια να
παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αριστερά
βρίσκονται οι παράγοντες που απαιτούνται για να
εξασφαλισθεί η ποιότητα του αποτελέσµατος µιας
ατοµικής εξέτασης, καθώς και η χρήση των αποτελε-
σµάτων που αποκτώνται. ∆εξιά βρίσκονται οι παρά-
µετροι που πρέπει να οργανωθούν και να ιεραρχη-
θούν µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ποιότητα της
υποστηρικτικής δοµής των Κλινικών Εργαστηρίων,
τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. Στο κέντρο του
σχήµατος η τροχαλία υποδηλώνει ότι η παροχή υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας από το Κλινικό Εργαστή-
ριο είναι ο απαραίτητος µηχανισµός που επιτρέπει τη
διαµόρφωση προστιθέµενης αξίας.

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ποι-
ότητα στα εργαστήρια είναι η διαπίστευση µε βάση
τα διεθνή πρότυπα. Στην Ευρώπη το τρέχον πρότυπο
είναι το ISO 15189-2007, «Κατευθυντήρια Οδηγία για
τη ∆ιαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων ISO 15189».16

Η διαπίστευση των εργαστηρίων προσφέρει στα κλι-
νικά εργαστήρια υπηρεσίες γενικευµένες στην Ευρώ-
πη. Εντούτοις, µόνο σε µία χώρα, τη Γαλλία, εφαρµό-
ζεται υποχρεωτικά (http://www.cskb.cz/res/file/zapisy-
vyboru-cskb/2011/13/13-P7.pdf).17 Η διαπίστευση των
εργαστηρίων περικλείει µια διαδικασία από την αρχή
µέχρι το τέλος, από το αίτηµα για µια εξέταση και τη
συλλογή των δειγµάτων, µέχρι τη λήψη µιας επικυ-
ρωµένης εργαστηριακής αναφοράς, η οποία περι-
λαµβάνει πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
ερµηνεία και στη γνώση για τη διάγνωση και τη θε-
ραπεία που θα εφαρµοστεί στους ασθενείς. Αξίζει να
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σηµειωθεί ότι τα ελάχιστα λάθη τα οποία συµβαίνουν
κατά την εργαστηριακή διαδικασία, έχουν να κάνουν
κυρίως είτε µε τις προ-αναλυτικές είτε µε τις µετα-
αναλυτικές φάσεις, όπου ο εργαστηριακός ιατρός,
παραδοσιακά έχει τη λιγότερη επιρροή.18 Αυτή η ση-

µαντική παρατήρηση προσφέρει µια πολύτιµη υπό-
δειξη για τον µελλοντικό ρόλο των Κλινικών Εργαστη-
ρίων που είναι πέρα από το εργαστήριο αυτό καθ’
αυτό, στο να προσφέρει ποιοτικά «προϊόντα» που
«παράγονται» εντός αυτού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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Γράφηµα 2. Εξασφαλίζοντας την ποιότητα στα Κλινικά Εργαστήρια.  Πηγή: Beastall GH., 2013.

Η έννοια της προστιθέµενης αξίας
των Κλινικών Εργαστηρίων

Η έννοια της «προστιθέµενης αξίας» έχει οριστεί και
εκτιµηθεί εδώ και πολλά χρόνια για τα Κλινικά Εργα-
στήρια. Η αυξανόµενη ανάγκη για «κλινικούς-εργα-
στηριακούς» ιατρούς µε σκοπό να προσθέσουν αξία
και ιατρική συνάφεια στο σύστηµα Υγείας, να κερδί-
σουν και να διατηρήσουν το ρόλο τους στην εποχή
της διαχειριζόµενης φροντίδας περιγράφηκε ήδη από
το 1995.19 Η συγκεκριµένη διορατική δηµοσίευση
εστίασε σε ένα φάσµα ευκαιριών που βλέπει πέρα
από τις εξουσιοδοτηµένες εργαστηριακές αναφορές,
ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ιατρικές εργαστηριακές
εξετάσεις επιτυγχάνουν τη βέλτιστη κλινική συσχέ-
τιση για τους χρήστες και εκµεταλλεύονται τις ρα-
γδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στην κατανόηση
της εξέλιξης της νόσου και των τρόπων θεραπευτικής
αγωγής. Ο Panteghini σε µία µελέτη συµπέρανε ότι η
σηµασία και η επιρροή του εργαστηριακού µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο προσθέτοντας αξία στις ερ-
γαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αντανακλούν την
αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των ασθε-
νών και των σχετικών κλινικών εκροών.20 Πραγµατικά,
δεν έχουν υπάρξει ποτέ εντονότεροι ρυθµοί των αλ-
λαγών σε επίπεδο πεδίου, δοµής, διανοµής και εφαρ-

µογών στα Κλινικά Εργαστήρια. Η ζήτηση για εργα-
στηριακές εξετάσεις αυξάνει ραγδαία4, φθάνοντας
ένα ποσοστό αύξησης άνω του 70% την τελευταία δε-
καετία.21 Αυτές οι αλλαγές και η αυξανόµενη ζήτηση
καταγράφονται σε µια περίοδο χρηµατοοικονοµικών
πιέσεων, τόσο στη χώρα µας, όσο και στις υπόλοιπες
ανεπτυγµένες οικονοµίες. Κατά συνέπεια, οι ειδικοί
των Κλινικών Εργαστηρίων έρχονται αντιµέτωποι, δε-
δοµένων των περιορισµένων προϋπολογισµών, µε τη
συνεχώς αυξανόµενη δοκιµασία να προσφέρουν υπη-
ρεσίες οι οποίες είναι ταυτόχρονα και κλινικά αποδο-
τικές, αλλά και αποτελεσµατικές σε επίπεδο κόστους.
Ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν εργάζονται
πιο «έξυπνα», γεγονός που περιλαµβάνει τη µείωση
της σπατάλης, τη στόχευση σε κλινικές προτεραιότη-
τες, την υιοθέτηση αυτοµατισµών και τεχνολογιών
επικοινωνίας, την αλλαγή του µίγµατος δεξιοτήτων
του προσωπικού, την ανάπτυξη υπηρεσιών δικτύωσης
και τη συµµετοχή των χρηστών στο κόστος. Συνήθως,
δεν είναι λογικό, αλλά ούτε και επιθυµητό από τους
υπεύθυνους των Κλινικών Εργαστηρίων να αναµένουν
από τους χρήστες των υπηρεσιών να κατανοήσουν
πώς µπορούν να κάνουν πιο αποτελεσµατική τη
χρήση µιας µεταβαλλόµενης υπηρεσίας. Συνεπώς,
εναπόκειται στο ρόλο των επικεφαλής των εργαστη-
ρίων να πάρουν την ευθύνη για αυτή τη διαδικασία



της διαχείρισης της γνώσης, της επιµόρφωσης και
της υποστήριξης. Αυτή η διαδικασία, στην ουσία συ-
νιστά την «προστιθέµενη αξία» στον εργαστηριακό
τοµέα. Είναι µια διαδικασία που θα πρέπει να συµβαί-
νει σε τοπικό επίπεδο ανάµεσα σε κάθε εργαστήριο
και στους χρήστες του. Επίσης, το ίδιο θα πρέπει να
συµβαίνει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιθύνοντες και
αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή φρον-
τίδας υγείας αντιλαµβάνονται το ζωτικό ρόλο που θα
πρέπει να παίζει το Κλινικά Εργαστήριο σε ένα σύγ-
χρονο σύστηµα Υγείας. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, «προστιθέµενη
αξία» ορίζεται ως η προσθήκη αξίας στην παροχή
υπηρεσιών των Κλινικών Εργαστηρίων και είναι κυ-
ρίως ευθύνη των υπεύθυνων της ειδικότητας. Περι-
λαµβάνει τη συνεργασία µε τους χρήστες της υπηρε-
σίας, ήτοι των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών
εξετάσεων, µε τους υπεύθυνους που τις καθορίζουν
και τις παραγγέλνουν για κλινική χρήση, ώστε οι δια-
θέσιµες παρεχόµενες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
των Κλινικών Εργαστηρίων να:22

- προκύπτουν σε συνάρτηση µε την τρέχουσα
γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία,

- βασίζονται σε δεδοµένα,
- είναι αποτελεσµατικές σε επίπεδο κόστους τόσο

για τον ασθενή, όσο και για το Νοσοκοµείο,
- διευκολύνουν βελτιωµένα κλινικά αποτελέσµατα,

- συνεισφέρουν στην αυξανόµενη ασφάλεια του
ασθενή,

- γίνονται περισσότερο αντιληπτές από τους χρή-
στες, τους ασθενείς και το ευρύ κοινό.

Το µοντέλο “SCIENCE” και η εφαρµογή του
στον Εργαστηριακό Τοµέα

Στο πλαίσιο της προσθήκης αξίας στα Κλινικά Εργα-
στήρια έχει αναπτυχθεί από τον Beastall22 το µοντέλο
“SCIENCE” (Γράφηµα 3), το οποίο αποτελεί ακρωνύ-
µιο των στοιχείων δράσης που το αποτελούν, όπου
σε καθέναν ξεχωριστά από αυτούς τους επτά τοµείς
θα πρέπει να προστίθεται αξία. Κάθε ένας από αυ-
τούς τους τοµείς, που αναπτύσσονται συνοπτικά για
εξοικείωση στη συνέχεια, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπ’ όψιν τόσο εναλλάξ όσο και διαδραστικά, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται το επίπεδο ποιότητας που
είναι σύµφωνο µε ένα διαπιστευµένο εργαστήριο.

SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  &&  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  ((ΠΠρροοττυυπποοπποοίίηησσηη))

Οι ασθενείς και γενικά το κοινό εµφανίζει µεγάλη κι-
νητικότητα και τα ιατρικά τους αρχεία ή αλλιώς φά-
κελοι θα πρέπει να είναι προσβάσιµα από όπου κι αν
βρίσκονται. Εποµένως, τα αρχεία των αποτελεσµάτων
των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να προσφέ-
ρουν συνεπείς και συνεκτικές πληροφορίες. Εξάλλου,
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Γράφηµα 3. To µοντέλο“SCIENCE”    Πηγή: Beastall G.H., 2013.



αυτό είναι και ένα ζήτηµα για την ασφάλεια του ασθε-
νή.23 Η προτυποποίηση αποτελεί ένα βασικό ζήτηµα
συµφωνίας για τη διαµόρφωση και την εφαρµογή
προτύπων. Στα Κλινικά Εργαστήρια υπάρχουν πρω-
τοβουλίες προκειµένου να εναρµονιστούν οι πρακτι-
κές και οι µέθοδοι.

Η προτυποποίηση των πρακτικών στο Κλινικό Ερ-
γαστήριο περιλαµβάνει την ονοµατολογία και τις κοι-
νές µονάδες µέτρησης.24 Οι πρακτικές που πρέπει να
εναρµονιστούν περιλαµβάνουν τιµές αναφοράς και
όρια δράσης.25 Η περαιτέρω εναρµόνιση των ερευνη-
τικών πρωτοκόλλων είναι εµφανής µέσω των ολοένα
και περισσότερο διαθέσιµων κατευθυντήριων οδη-
γιών, τόσο στην εργαστηριακή όσο και στην κλινική
πρακτική. Τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών POCT
(point of care testing, δοκιµασίες παρά την κλίνη του
ασθενούς) θα πρέπει να εναρµονίζονται µε αυτά των
κεντρικών εργαστηριών.

Η προτυποποίηση των εργαστηριακών µεθόδων
είναι ένα εγχείρηµα διεθνούς συνεργασίας και περι-
λαµβάνει τους ειδικούς των Κλινικών Εργαστηρίων
και την in vitro διαγνωστική βιοµηχανία. Η προτυπο-
ποίηση µιας µεθόδου είναι µια τυπική διαδικασία, η
οποία µεταξύ άλλων απαιτεί µετρολογική εξακρίβωση
(ISO 17511:2003).26 Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνει χώρα
ένα διεθνές εγχείρηµα εναρµόνισης των µεθόδων και
προτυποποίησης27, 28

CClliinniiccaall  EEffffeeccttiivveenneessss  ((ΚΚλλιιννιικκήή  ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα))

Ο ιατρικός εργαστηριακός τοµέας µπορεί να παρέχει
σηµαντική συνεισφορά στη βελτίωση της κλινικής
αποτελεσµατικότητας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί
µέσω:
- Της παροχής απευθείας φροντίδας στον ασθενή

από ιατρούς του Κλινικού Εργαστηρίου που δια-
θέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

- Της παροχής ερµηνείας των αποτελεσµάτων µε
ταχύτητα και ακρίβεια, γεγονός το οποίο θα επι-
τρέπει στους ασθενείς να απευθύνονται στην κα-
τάλληλη ειδικότητα για περαιτέρω έρευνα ή/και
θεραπεία κι έτσι διευκολύνονται και τα βελτιωµένα
κλινικά αποτελέσµατα.

- Της παροχής µιας υπηρεσίας κλινικού συµβου-
λευτικού συνδέσµου.

- Συµµετοχής σε οµάδες πολυειδικοτήτων.
- Συµµετοχής σε οµάδες κλινικού ελέγχου.
- Της παραγωγής και εφαρµογής κλινικών κατευ-

θυντήριων οδηγιών.
Υπάρχουν παραδείγµατα εργαστηριακών ιατρών,

οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να προσθέσουν
αξία προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότητα
και κλινικά. Αυτό καταδεικνύει η συλλογή κλινικών
ποιοτικών δεικτών29 η παροχή ερµηνευτικών σχολίων
στα αποτελέσµατα,30  η κριτική εκτίµηση των αποτε-
λεσµάτων31 και ο επισταµένος έλεγχός τους.32 Επι-

πλέον, δίνεται η δυνατότητα εξωτερικών ποιοτικών
εκτιµήσεων από τα σχόλια στις αναφορές σε µια προ-
σπάθεια να διαχέεται η πληροφορία καλύτερων πρα-
κτικών και να επιτυγχάνεται αρτιότερη συµφωνία στη
διάγνωση και στην εφαρµογή της θεραπείας.33

IInnnnoovvaattiioonn  ((ΚΚααιιννοοττοοµµίίαα))

Η καινοτοµία αποτελεί την καρδιά του Κλινικού Ερ-
γαστηρίου εδώ και δεκαετίες και συνεχίζει να αποτε-
λεί δυναµικό οδηγό αλλαγής. Η πρόοδος στην κατα-
νόηση της µοριακής βάσης µιας ασθένειας, καθώς
και η επανάσταση των “-omics” κυριαρχούν σε πολ-
λούς εργαστηριακούς τοµείς. Η µετάφραση των ευ-
ρηµάτων της πρωταρχικής έρευνας σε κλινική
πρακτική αποτελεί πρόκληση και είναι απαραίτητη
προκειµένου να καθορισθεί η ακρίβεια και η κλινική
χρησιµότητα αυτών των µεθόδων.34 Η τεχνολογική
πρόοδος συναντάται µε τη ζήτηση για βελτιωµένη
προσδιοριστικότητα, µικρογράφηση και ταχύτερο κλι-
νικό έλεγχο.

Η καινοτοµία µπορεί, επίσης, να επιτευχθεί µε την
προσπάθεια συνδυασµού του εκσυγχρονισµού µε πα-
ροχή βελτιωµένων κλινικών και αποτελεσµατικών σε
επίπεδο κόστους, υπηρεσιών. Τέτοια παραδείγµατα
αποτελούν η ανάπτυξη του αυτοµατισµού και της
ροµποτικής, η δικτύωση των εργαστηρίων,35 η κοινό-
χρηστη τεχνολογία και οι ενοποιηµένες διαγνώσεις.36

Στην ουσία εντοπίζεται πλεονέκτηµα όταν συν-
δυάζεται η καινοτοµία µε τη διεθνή χρηµατοδότηση
για έρευνα. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας του Ηνωµένου
Βασιλείου υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες που το-
νώνουν την καινοτοµία στο σύστηµα Υγείας και αξιο-
ποιούν τια καλές ιδέες σε εφαρµόσιµες λύσεις.

EEvviiddeennccee  bbaasseedd  pprraaccttiiccee  
((ΠΠρραακκττιικκήή  ββαασσιισσµµέέννηη  σσεε  δδεεδδοοµµέένναα))

Η πρακτική που βασίζεται σε δεδοµένα αποτελεί την
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την
έρευνα, την κλινική πρακτική και τις τιµές των εξετά-
σεων από τους ασθενείς. Η υιοθέτηση της πρακτικής
αυτής θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρµογή µεθό-
δων και να βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσµατα. Οι ει-
δικοί εκπαιδεύονται να ερευνούν και να εκτιµούν
κριτικά την επιστηµονική και κλινική βιβλιογραφία και
να την εφαρµόζουν στην πράξη συνεισφέροντας έτσι
στην πρακτική που βασίζεται σε δεδοµένα στον ερ-
γαστηριακό τοµέα.37 Στο πλαίσιο αυτό οι επιστήµονες
των Κλινικών Εργαστηρίων οφείλουν να εξασφαλί-
ζουν ότι η τρέχουσα εργαστηριακή και κλινική πρα-
κτική είναι σύµφωνη µε τα τελευταία βιβλιογραφικά
δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι ενεργούν ως «διαχειρι-
στές της γνώσης» στις συζητήσεις µε τους χρήστες
των υπηρεσιών. Έτσι µια προληπτική προσέγγιση
απαιτείται, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η εργα-
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στηριακή ιατρική είναι µέρος µια οµάδας πολυειδικο-
τήτων, η οποία προετοιµάζει οδηγίες που βασίζονται
σε δεδοµένα. Μια µεγάλη ποικιλία από πρακτικές που
βασίζονται σε δεδοµένα είναι διαθέσιµη και η οποία
περιλαµβάνει και εργαστηριακές έρευνες, µία τέτοια
είναι αυτή του Εθνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και
την Κλινική Αριστεία (National Institute for Health and
Clinical Excellence http://www.nice.org.uk/).38, 39

NNoovveell  aapppplliiccaattiioonnss  ((ΚΚααιιννοοττόόµµεεςς  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς))

Μέχρι πρόσφατα η Ιατρική λειτουργούσε αντενεργά,
εστιάζοντας στον πληθυσµό, βασιζόµενη σε πρωτό-
κολλα και στον άξονα της θεραπείας. Σε όλο αυτό, ο
ασθενής ήταν ένας παθητικός µέτοχος. Παρόλα αυτά
στις µέρες µας αντιµετωπίζουµε µια συναρπαστική
νέα κατεύθυνση, καθώς βαδίζουµε σε µια ιατρική
προγνωστική, προσωποποιηµένη, προληπτική και
συµµετοχική, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως P4
(predictive, personalized, preventive, participatory).40

Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης βασίζεται σε ατοµικές
ιδιότητες του γονιδιώµατος και κατ’ επέκταση υπο-
στηρίζεται από µοριακές τεχνικές. Η φαρµακογενω-
µική είναι ένας καθιερωµένος και αναπτυσσόµενος
τοµέας της P4 ιατρικής. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πε-
ριπτώσεις, όπως στον καρκίνο, όπου η διάγνωση συ-
νοδεύεται από µοριακές εξετάσεις, οι οποίες καθορί-
ζουν το είδος του θεραπευτικού σχήµατος που θα ακο-
λουθηθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση.41

Η ανάπτυξη της P4 Ιατρικής παρουσιάζει µια µε-
γάλη ευκαιρία για τα Κλινικά Εργαστήρια να ενδυνα-
µώσουν τον κεντρικό τους ρόλο στην Υγεία. Οι
ασθενείς θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ατοµικά και
κατ’ αυτόν τον τρόπο η σηµασία των αποκλίσεων στις
τιµές αναφοράς, καθώς και τα όρια των δράσεων που
βασίζονται στον πληθυσµό µειώνονται. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να γίνεται εστίαση στα
επίπεδα της υγείας και στη διαστρωµάτωση του κιν-
δύνου, παρά στη νόσο. Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα
νέο εύρος µεθόδων, καθώς επίσης και εργαλείων της
βιο-πληροφορικής, τα οποία είναι σηµαντικά για την
ερµηνεία σύνθετων δεδοµένων και αλγορίθµων από
ατοµικές περιπτώσεις.

CCoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ((ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ΚΚόόσσττοουυςς))

Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται εξαιτίας της
ανάγκης τα εργαστήρια να είναι αποτελεσµατικά και
σε επίπεδο κόστους τείνουν να κυριαρχούν στον
τρόπο λειτουργίας τους και να θεωρούνται από µερι-
κούς ως ένα εµπόδιο στην εφαρµογή των άλλων το-
µέων που προσθέτουν αξία στο Εργαστήριο. Εντού-
τοις, όλοι οι ιθύνοντες έχουν µια σηµαντική ευθύνη
να παρέχουν αποτελεσµατικές, ως προς το κόστος
υπηρεσίες, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα. Υπάρ-
χουν τρεις κυρίως τοµείς στους οποίους η αποτελε-

σµατικότητα κόστους µπορεί να λάβει χώρα. 
Πρώτον, προσπάθειες µπορούν να γίνουν για να

περιοριστούν ή να µειωθούν τα άµεσα λειτουργικά
κόστη του Εργαστηρίου. Αυτό περιλαµβάνει:
- Τη µείωση των αποβλήτων χρησιµοποιώντας τε-

χνολογία LEAN (πρόκειται για τεχνολογία που βα-
σίζεται στη θεωρία της «λιτής παραγωγής» και
αναφέρεται σε ένα συνεκτικό σύστηµα παραγωγι-
κών µεθόδων και διοικητικών πρακτικών η εφαρ-
µογή των οποίων περιορίζει σηµαντικά τις δαπά-
νες οδηγώντας στην ορθότερη αξιοποίηση των
πόρων και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσµά-
των).42

- Οικονοµίες κλίµακας από το δίκτυο λειτουργίας
του εργαστηρίου και την χρήση κοινού υλικού µε-
ταξύ των εργαστηριακών ειδικοτήτων.

- Προσαρµογή του συνόλου ικανοτήτων του προ-
σωπικού, έτσι ώστε να συνάδει µε την αυτοµατο-
ποιηµένη τεχνολογία.
∆εύτερον, µπορούν να γίνουν προσπάθειες να µει-

ωθούν οι εξετάσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες
µέσω της διαχείρισης της ζήτησης και τον εξορθολο-
γισµό των αιτηµάτων για εργαστηριακές εξετάσεις.
Το ζήτηµα αυτό έχει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία,
όµως, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η κλινική και
χρηµατοοικονοµική του επίπτωση.43 Επιπλέον, έλεγ-
χος και µείωση των µη απαραίτητων εργαστηριακών
εξετάσεων µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευ-
σης των χρηστών.44

Τρίτον, µπορούν να γίνουν προσπάθειες για την
υιοθέτηση ενός καταλληλότερου επιχειρησιακού µον-
τέλου. Σήµερα, τα Κλινικά Εργαστήρια θεωρούνται
συχνά ως ένα «κέντρο παραγωγής» µε ελάχιστη ή κα-
θόλου σύνδεση µεταξύ των εκροών και της κλινικής
αποτελεσµατικότητας. Η ανεπαρκής αποζηµίωση από
τους ασφαλιστικούς φορείς, τα σταθερά κόστη και οι
µαζικοί προϋπολογισµοί δηµιουργούν ένα περιβάλλον
µέσα στο οποίο είναι δύσκολο οι ειδικοί να αντιµετω-
πίσουν τον αυξανόµενο φόρτο εργασίας και ταυτό-
χρονα να κοµίσουν προστιθέµενη αξία, η οποία θα
δηµιουργήσει τη διαφορά στους ασθενείς. Ένα «επι-
χειρησιακό» µοντέλο των Εργαστηρίων που αποτε-
λούν τον Εργαστηριακό Τοµέα, στο κέντρο του
οποίου θα βρίσκεται η παροχή της υπηρεσίας θα ήταν
πιο κατάλληλο, µε τη χρηµατοδότησή του να συνδέ-
εται µε τη συνεισφορά του στην κατεύθυνση της
φροντίδας του ασθενή.45

EEdduuccaattiioonn  ooff  ootthheerrss  ((ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη))

Για πολλά χρόνια τα Κλινικά Εργαστήρια θα µπορού-
σαν να θεωρηθούν ως ένας «κρυφός» τοµέας για το
σύστηµα Υγείας. Μέχρι σήµερα, έχουν παρουσιάσει
συνεχή ποιοτική βελτίωση, λειτουργούν µε βάση τα
διεθνή πρότυπα πρακτικής και επιτυγχάνουν να διεκ-
περαιώνουν έναν µεγάλο όγκο εργασίας, µεταβάλ-
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λοντας ελάχιστα ή καθόλου το κόστος. Από την άλλη
πλευρά, η συνεισφορά αυτή λαµβάνεται ως δεδοµένη
από τους χρήστες και παραµένει άγνωστη στους
ασθενείς και στο ευρύ κοινό. Γενικά, κυριαρχεί η ει-
κόνα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στα Εργαστήρια
κατακλύζονται από µηχανήµατα, τα οποία λειτουρ-
γούν από λίγους επιστήµονες, οι οποίοι δουλεύουν
µακριά από το βλέµµα του υπόλοιπου προσωπικού
που εργάζεται στο χώρο της Υγείας. Πρόσφατα η κα-
τάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει και µία από τις ση-
µαντικότερες λειτουργίες είναι ότι οι ειδικοί των Κλι-
νικών Εργαστηρίων «κοιτούν» πέρα από το Εργαστή-
ριο και ενεργά προωθούν την συνεισφορά της εργα-
στηριακής ιατρικής. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους η συ-
νεισφορά της εργαστηριακής ιατρικής στον τοµέα
της Υγείας µπορεί να προωθηθεί, όπως:
- Παρέχοντας πληροφορίες που βασίζονται σε δε-

δοµένα σε εγχειρίδια, δηµοσιεύσεις και ιστοσελί-
δες (http://www.labtestsonline.gr/).46

- Συµµετέχοντας σε κλινικούς ελέγχους, σε κλινικές
οµάδες πολυειδικοτήτων και σε επιτροπές που
είναι υπεύθυνες για την καταγραφή οδηγιών σε
κλινικές πρακτικές.

- Επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη επαφή µε τους ασθε-
νείς επισκεπτόµενοι θαλάµους και κλινικές και πα-
ρέχοντας εξειδικευµένες συµβουλές στις οργανώ-
σεις ασθενών (π.χ. σύλλογος καρκινοπαθών).

- Κάνοντας µια συντονισµένη προσπάθεια για επα-
φές µε τα MMEκαι το κοινό (π.χ. εβδοµάδα ηλε-
κτρονικής υγείας: e-Health Forum 2014).47

Το πλαίσιο αξιολόγησης της αξίας των
Κλινικών Εργαστηρίων

Η εκτίµηση της προστιθέµενης αξίας των Κλινικών
Εργαστηρίων διαφέρει ανάλογα µε την οπτική γωνία
του ατόµου που κάνει την εκτίµηση. Έτσι ένας man-
ager Υγείας ή ένας οικονοµολόγος θα προσπαθήσει
να απαντήσει στο ερώτηµα: «Αξίζει τα λεφτά του;». Ο
ιατρός θα ρωτήσει: «Θα βελτιώσει το κλινικό αποτέ-
λεσµα του ασθενή;». Ο ασθενής θα διερωτηθεί: «Θα
βοηθήσει έτσι ώστε το πρόβληµά µου να λυθεί κατά
τον γρηγορότερο και λιγότερο επεµβατικό τρόπο;».
Κατά συνέπεια ένα πλαίσιο έχει διαµορφωθεί ώστε να
αξιολογηθεί η αξία των Κλινικών Εργαστηρίων και
στις τρεις διαστάσεις.48

ΒΒεελλττιισσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν

Οι λειτουργικές δραστηριότητες συνδέονται µε την
ικανότητα ενός Εργαστηρίου να παρέχει γρήγορα
αποτελέσµατα και αναφορές, τα οποία µπορεί να επη-
ρεάζουν την περεταίρω διερεύνηση, διαχείριση ή πα-
ροχή εξιτηρίου στον ασθενή. Η αυτοµατοποίηση στην

ανάλυση των κλινικών δειγµάτων , που διευκολύνουν
τη ροή των εργασιών, οι λύσεις που παρέχονται από
την πληροφορική, οι οποίες επιτρέπουν να φθάνουν
γρήγορα τα αποτελέσµατα στις κλινικές και οι ενδιά-
µεσες εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες επιτρέπουν
τη µείωση των ιατρικών σφαλµάτων και βελτιώνουν
τους χρόνους ανατροφοδότησης, όλα αυτά αποτε-
λούν διαστάσεις του Εργαστηριακού Τοµέα που µπο-
ρούν να συµβάλουν στη λειτουργική αποδοτικότητά
του. Τα κριτήρια τα οποία µπορούν να εκτιµώνται για
τη λειτουργική αποδοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Αποτελεσµατική διαδικασία διαλογής βάσει προ-

τεραιότητας (triage) του ασθενή.
- Ο χρόνος αναµονής και παραµονής του ασθενή

καθώς και οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακο-
λουθήσει.

- Το ρυθµό των επανεξετάσεων και επανεισαγωγών.
- Τα λειτουργικά κόστη.

ΒΒεελλττιισσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  αασσθθεεννήή

Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ασθενή εξαρ-
τάται σε µεγάλο βαθµό από τις υπηρεσίες παροχής
και ερµηνείας των αποτελεσµάτων του Εργαστηρίου,
οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις πληροφορίες
που παρέχονται να µετατρέπονται σε γνώση προς
όφελος του ασθενή, των ασθενών ή των οµάδων. Η
έγκαιρη διεξαγωγή του κατάλληλου διαγνωστικού
τεστ, η χρήση κλινικών οδηγιών που βασίζονται σε δε-
δοµένα και η αποτελεσµατική εφαρµογή του κλινικού
ελέγχου αποτελούν παραδείγµατα για το πώς τα Κλι-
νικά Εργαστήρια µπορούν να συνεισφέρουν στη βελ-
τιστοποίηση της διαχείρισης του ασθενή. Τα κριτήρια
τα οποία µπορούν να εκτιµώνται για τη λειτουργική
αποδοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Μείωση των µη απαραίτητων εξετάσεων και θερα-

πειών.
- Μείωση του χρόνου και των χρηµάτων που δαπα-

νώνται στις εξετάσεις του ασθενή.
- Βελτιωµένο αποτέλεσµα στον ασθενή και/ή βελ-

τιωµένη ποιότητα ζωής.

ΕΕππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψηη  ττοουυ  αασσθθεεννήή  
κκααιι  άάλλλλεεςς  εεππιιππττώώσσεειιςς

Αυτή η διάσταση αναφέρεται στην ικανότητα που έχει
το Εργαστήριο να παρέχει στους ασθενείς πληροφο-
ρίες, οι οποίες θα τους οδηγήσουν να αλλάξουν τις
επιλογές στον τρόπο ζωής τους ή να αλλάξουν τις έν-
νοιες της ικανοποίησης και της ευηµερίας.10 Η αλ-
λαγή στη διατροφή ή στην άσκηση, η προληπτική
χρήση φαρµάκων, ο αυτοέλεγχος ακόµα και ο σχε-
διασµός για συνταξιοδότηση, µπορούν όλα αυτά να
επηρεασθούν εάν ο ασθενής γνωρίζει το αποτέλεσµα
µιας εξέτασης, η οποία καθορίζει το παρόν και το µέλ-
λον από τον κίνδυνο µιας ασθένειας. Τα κριτήρια τα
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οποία µπορούν να εκτιµώνται για τη λειτουργική απο-
δοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Τεκµήρια για την ενδυνάµωση του ασθενή.
- Πληροφορίες που οδηγούν στο αίσθηµα της ικα-

νοποίησης και της ευηµερίας.
- Αποδείξεις από τη διαχείριση του τρόπου ζωής.

Χρησιµοποιώντας αυτό το απλό πλαίσιο, κάθε αξία
που µπορεί να προσθέτει το Κλινικό Εργαστήριο µπο-
ρεί να αποτιµηθεί. Περεταίρω εξέλιξη σε κάποιο πεδίο
µπορεί να προσθέσει αξία σε περισσότερες από µία
από τις τρεις αυτές διαστάσεις.48 Για παράδειγµα, η
εισαγωγή ενός νέου κλινικά επικυρωµένου βιοδείκτη
θα επηρεάσει τη διαχείριση του ασθενή και εάν ταυ-
τόχρονα µειώσει την ανάγκη για άλλες εξετάσεις είναι
πιθανόν να διευκολύνει τη λειτουργική αποδοτικό-
τητα. Εναλλακτικά, ο αυτοέλεγχος του ασθενή σε µια
χρόνια ασθένεια χρησιµοποιώντας δοκιµασίες POC
θα επηρεάσει τη συµπεριφορά του ασθενή και θα
οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της νόσου του. Οι
δοκιµασίες POC, επίσης ανάλογα µε το κόστος, µπο-
ρούν να επηρεάσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Συµπεράσµατα - Συζήτηση

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει σηµειωθεί µια αλ-
µατώδης εξέλιξη στα Κλινικά Εργαστήρια χάρη στην
εισαγωγή και στη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας,
της πληροφορικής και του αυτοµατισµού. Αυτές οι
αλλαγές, οδήγησαν στην ταχύτερη εξαγωγή αποτε-
λεσµάτων για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Παρόλα
αυτά, δε θα πρέπει να αγνοείται η συµβολή των ερ-
γαστηρίων στις προ-αναλυτικές και στις µετά-αναλυ-
τικές φάσεις της διάγνωσης, κατά τις οποίες η επι-
κοινωνία µε το Κλινικό Εργαστήριο είναι ιδιαίτερα ση-
µαντική.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα Κλινικά Εργα-
στήρια, στο σύνολό τους, καλούνται να επαναπροσ-
διορίσουν το ρόλο τους µε αφετηρία και δεδοµένη
την προστιθέµενη αξία που έχουν να προσδώσουν σε
ολόκληρο το σύστηµα Υγείας. Έτσι η διαθεσιµότητα
αποτελεσµάτων σε πραγµατικό χρόνο, η διεξαγωγή
πιο αποτελεσµατικών εξετάσεων, η συµµετοχή στις
θεραπευτικές αποφάσεις, ο κλινικά συµβουλευτικός
τους χαρακτήρας, οι προσπάθειες να αποτρέψουν
από το να θεραπεύσουν ασθένειες, η στροφή στην
εφαρµογή πρακτικών που βασίζονται σε δεδοµένα, η
διαµόρφωση πρωτοκόλλων και των τιµών αναφοράς,
καθώς και ο εκπαιδευτικός και ερευνητικός τους
ρόλος είναι µερικές από τις δραστηριότητες των Κλι-
νικών Εργαστηρίων στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει
συντονισµένη δράση, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα
των υπηρεσιών τους και να αυξηθεί η αποδοτικότητα

τους σε όρους µετασχηµατισµού των εισροών σε
υπηρεσίες και η αποτελεσµατικότητά τους σε όρους
ικανοποίησης των πελατών. 

Πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες µέτρησης
της αποδοτικότητας τα Κλινικά Εργαστήρια, ως βα-
σικό «γρανάζι» του συστήµατος Υγείας, οφείλουν να
συνδυάσουν µια σειρά από ιατρικούς, ερευνητικούς,
εκπαιδευτικούς και χρηµατοοικονοµικούς παράγον-
τες, έτσι ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στο κέντρο
αυτού του συστήµατος µε στόχο την παροχή του µέ-
γιστου αγαθού, τη φροντίδα της Υγείας.

Κάθε µονάδα εφαρµόζει τις δικές της τακτικές και
στρατηγικές µε στόχο να επιτύχει τα καλύτερα δυ-
νατά αποτελέσµατα, όπως η ίδια, συνήθως, ορίζει. Οι
ενέργειες αυτές µπορούν να αποφέρουν µεµονωµένα
αποτελέσµατα, όµως δεν είναι δυνατό να βελτιώσουν
ολόκληρο το σύστηµα Υγείας. Εντούτοις, µπορούν να
λειτουργήσουν ως σηµεία αναφοράς για τις υπόλοι-
πες. Για το λόγο αυτό χρειάζεται µια ενδελεχής µε-
λέτη του Εργαστηριακού Τοµέα στο σύνολό του και
από εκεί και στη συνέχεια να γίνουν συντονισµένες
δράσεις για την τόνωση των παραγόντων που προ-
σθέτουν αξία και διαµορφώνουν ένα εντελώς πρωτο-
ποριακό πλαίσιο στη φροντίδα του ασθενή. Το
κλασικό µοτίβο «η επιστήµη για την επιστήµη» θα πρέ-
πει να µετουσιωθεί σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό µον-
τέλο στον άξονα «µε και για την επιστήµη, µε και για
τον άνθρωπο», στο πλαίσιο συνεργασίας πολλών ια-
τρικών ειδικοτήτων.

Ισοσταθµίζοντας κριτικά τα παραπάνω, παρατη-
ρούµε ότι στις χώρες µε ανεπτυγµένα συστήµατα
Υγείας, τα Κλινικά Εργαστήρια βρίσκονται στο προ-
σκήνιο της παροχής υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού
επιπέδου και χαίρουν εξωτερικής επιβεβαίωσης. Για
να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εστιά-
σουν στο τι συµβαίνει µέσα στο κάθε εργαστήριο.
Επιπλέον, είναι η κατάλληλη ώρα οι ειδικοί του Εργα-
στηριακού Τοµέα να κοιτάξουν τι συµβαίνει έξω από
αυτόν, ως µέλη µιας οµάδας πολυειδικοτήτων, η
οποία ψάχνει να βελτιώσει τα κλινικά αποτελέσµατα
και την εµπειρία των ασθενών κατά ένα αποδοτικό και
αποτελεσµατικό και σε επίπεδο κόστους τρόπο.
Τέλος, η διαδικασία διαµόρφωσης προστιθέµενης
αξίας στα Κλινικά Εργαστήρια µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί κατά έναν λογικό και εύκολο τρόπο. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, αυτό που χρειάζεται είναι η δια-
χείριση των διαδικασιών και η διαµόρφωση στοχευ-
µένων δράσεων. Ξεκινώντας από µικρές αλλαγές και
εφαρµογές των όσων αναφέρθηκαν µπορεί σιγά-σιγά
να προκύψει µια νέα περίοδος για τον Κλινικό Εργα-
στηριακό Τοµέα, η οποία θα έχει να επιδείξει αξιό-
λογα αποτελέσµατα σε όλα τα επίπεδα.
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The contribution of Clinical Laboratories to decision making has been recognized widely internation-
ally. At the same time, their technological upgrading is essential to respond to their supportive role in
Health Sector. The labs’ multitask and demanding role, under the new public administration aim of
making at least the same with lower budgets, becomes vital in improving the efficiency and the effec-
tiveness of the whole health service. It is therefore, eminent to discover the key factors that will make
them effective. The improvement of the performance of Clinical Laboratories will create multiple added
values at micro and macro scale in the National Health System. On this basis, the aim of this paper is
to evaluate the significance of diagnostic tests, to underline the importance of assuring quality in lab-
oratory medicine, to present the meaning of its added value using the “SCIENCE” model. The final tar-
get is the formation of a framework for the evaluation of laboratory units on the basis of their role for
the hospital effectiveness in clinical results’ level, patient satisfaction and cost efficiency.
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