
         Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 12702/09.09.2014 εγγράφου σας με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση

τεχνικών  προδιαγραφών»  αναφορικά  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΤΕΣΤ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,  σας  παραθέτουμε  την  έγγραφη

άποψη της επιτροπής επί των υποβληθέντων παρατηρήσεων. 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το διαχωρισμό των εξετάσεων αιμοδοτών και

ασθενών σε δύο διαφορετικές ζητούμενες ομάδες, η επιτροπή θεωρεί ότι, με τις δεδομένες

συνθήκες περιορισμένου χώρου του αντίστοιχου εργαστηρίου και αποθηκευτικού χώρου, ο

διαχωρισμός αυτός  θα δημιουργήσει  στο Εργαστήριο πολλά οργανωτικά και  χειριστικά

προβλήματα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν είναι σκόπιμος ο παραπάνω

διαχωρισμός. 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το Παράρτημα Α, παράγραφος 1 των τεχνικών

προδιαγραφών, «Τα αντιδραστήρια να είναι όλα έτοιμα προς χρήση» και  το Παράρτημα

Α1,  παράγραφος  11 «Να  είναι  έτοιμα  προς  χρήση»,  η  επιτροπή  υποστηρίζει  πως  η

προδιαγραφή αυτή είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών

στην πιθανή επαναδιάλυση αντιδραστηρίων, και την αποφυγή λαθών που μπορεί να έχουν

ως  επακόλουθο  λανθασμένα  αποτελέσματα  και  πιθανή  καταστροφή και  κατά συνέπεια

σπατάλη αντιδραστηρίων. 

    Σχετικά  με  την  παρατήρηση  που  αφορά  το  Παράρτημα  Α1,  Παράγραφος  8 των

τεχνικών προδιαγραφών,  «Να έχει  δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων με σύστημα

Bar Code» η επιτροπή προτείνει να γίνει η εξής τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών

«Να  έχει  δυνατότητα  ανάγνωσης  αντιδραστηρίων  με  σύστημα  Bar Code ή  άλλη

σύγχρονη μέθοδο»  

   Σχετικά  με  την  παρατήρηση  που  αφορά  το  Παράρτημα  Α1,  Παράγραφος  10 των

τεχνικών προδιαγραφών, «Η καμπύλη να έχει σταθερότητα 3-4 εβδομάδων» η επιτροπή

υποστηρίζει ότι μεγαλύτερη συχνότητα βαθμονόμησης σημαίνει έλλειψη σταθερότητας του

αντιδραστηρίου καθώς και κατανάλωση επιπλέον τεστ. Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει ότι

δε χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

   Σχετικά  με  την  παρατήρηση  που  αφορά  το  Παράρτημα  Α2,  Παράγραφος  1.

Επιβεβαιωτική Δοκιμασία για ανίχνευση του ιού  HCV, η επιτροπή συμφωνεί να γίνει
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στην  αρχή  της  παραγράφου  η  εξής  τροποποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών:

«Διαγνωστικό τεστ τύπου Western Blot ή αντίστοιχο άλλης τεχνικής 3ης γενιάς..»

   Σχετικά με τις παρατηρήσεις που αφορούν το Παράρτημα Α2, Παράγραφος 5, 6, 7 και

8, για την αντικατάσταση των ξεχωριστών controls με ένα μόνο πολυ-controls για όλες τις

υποχρεωτικές  ορολογικές  εξετάσεις,  η  επιτροπή  υποστηρίζει  ότι  στις  προδιαγραφές

αναφέρεται  η  δυνατότητα  προμήθειας  είτε  πολυδύναμων  controls για  ταυτόχρονη

ανίχνευση αναλυτικής  ευαισθησίας  στις  εξετάσεις  HΒsAg,  HCV,  HIV και  HTLV,  είτε

μεμονωμένων controls με δραστικότητα σε κάθε μία από τις εξετάσεις. Ωστόσο, για λόγους

σαφήνειας, η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνουν οι εξής αλλαγές:

Παράγραφος 5: «Οροί καθημερινού ποιοτικού ελέγχου … χωρίς ειδική επεξεργασία. Τα

controls θα  πρέπει  να  είναι  είτε  πολυδύναμα  για  ταυτόχρονη  ανίχνευση  αναλυτικής

ευαισθησίας  στις  εξετάσεις  HΒsAg,  HCV,  HIV και  HTLV,  είτε  να  αποτελούνται  από

ορούς με γνωστή δραστικότητα σε τεστ για θετικά αντισώματα έναντι του ιού HIV”. 

Παράγραφος 6: «Οροί καθημερινού ποιοτικού ελέγχου … χωρίς ειδική επεξεργασία. Τα

controls θα  πρέπει  να  είναι  είτε  πολυδύναμα  για  ταυτόχρονη  ανίχνευση  αναλυτικής

ευαισθησίας  στις  εξετάσεις  HΒsAg,  HCV,  HIV και  HTLV,  είτε  να  αποτελούνται  από

ορούς με γνωστή δραστικότητα σε τεστ για θετικά αντισώματα έναντι του ιού HCV”. 

Παράγραφος 7: «Οροί καθημερινού ποιοτικού ελέγχου … χωρίς ειδική επεξεργασία. Τα

controls θα  πρέπει  να  είναι  είτε  πολυδύναμα  για  ταυτόχρονη  ανίχνευση  αναλυτικής

ευαισθησίας  στις  εξετάσεις  HΒsAg,  HCV,  HIV και  HTLV,  είτε  να  αποτελούνται  από

ορούς με γνωστή δραστικότητα σε τεστ για θετικά αντισώματα έναντι του ιού HBV”. 

Παράγραφος 8: «Οροί καθημερινού ποιοτικού ελέγχου … χωρίς ειδική επεξεργασία. Τα

controls θα  πρέπει  να  είναι  είτε  πολυδύναμα  για  ταυτόχρονη  ανίχνευση  αναλυτικής

ευαισθησίας  στις  εξετάσεις  HΒsAg,  HCV,  HIV και  HTLV,  είτε  να  αποτελούνται  από

ορούς με γνωστή δραστικότητα σε τεστ για θετικά αντισώματα έναντι του ιού HTLV”. 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το Παράρτημα Δ1 η επιτροπή διευκρινίζει ότι με

τον όρο «αλλαγή μεθόδου» δεν υπονοείται αλλαγή εταιρείας. Όλες οι εταιρείες είναι δεκτές

με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές για τον τίτλο αντισωμάτων.

Διαφορές μεταξύ εταιρειών υπάρχουν οι οποίες εδραιώνονται και καταδεικνύονται με τη

μακροχρόνια  χρήση  και  σε  ειδικές  κατηγορίες  δοτών,  αιμοδοτών  και  ασθενών.  Ως  εκ
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τούτου, η επιτροπή συμφωνεί  να γίνει η εξής τροποποίηση: «Ειδικά για τις εξετάσεις που

αφορούν  τον  καθορισμό  της  ομάδας  αίματος  και  την  επιβεβαίωσή  της,  καθώς  και  τη

δοκιμασία διασταύρωσης,  είναι επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία στο Κέντρο ή σε

άλλα  αντίστοιχα  Κέντρα, δεδομένου  ότι  για  οποιαδήποτε  αλλαγή  μεθόδου  (για  τις

ανωτέρω  δοκιμασίες)  επιβάλλεται  η  τεκμηρίωση  της  νέας  μεθόδου  με  την  παράλληλη

εκτέλεση και των δύο μεθόδων. Γι’αυτό προτείνεται –και με βάση παλαιότερη εγκύκλιο

του Υπουργείου-η κατακύρωση σε δύο προμηθευτές με αναλογία 70%-30%.» 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το Παράρτημα Δ2Α και ειδικά με τον όρο «Τα

αντιδραστήρια  ομάδων  αίματος  και  Rhesus να  είναι  μονοκλωνικά  και  ανθρώπινης

προέλευσης»  η  επιτροπή  συμφωνεί  να  γίνει  η  εξής  τροποποίηση:  «Τα αντιδραστήρια

ομάδων αίματος και Rhesus να είναι μονοκλωνικά και πολυκλωνικά».

    Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το Παράρτημα Δ2Α και την αναφορά για την

προηγούμενη εμπειρία στο Κέντρο, η επιτροπή συμφωνεί  να γίνει  η εξής τροποποίηση:

«Ειδικά  για  τις  εξετάσεις  που  αφορούν  τον  καθορισμό  της  ομάδας  αίματος  και  την

επιβεβαίωσή της, καθώς και τη δοκιμασία διασταύρωσης, είναι επιθυμητή η προηγούμενη

εμπειρία  στο  Κέντρο  ή  σε  άλλα αντίστοιχα  Κέντρα, δεδομένου  ότι  για  οποιαδήποτε

αλλαγή μεθόδου (για τις ανωτέρω δοκιμασίες) επιβάλλεται η τεκμηρίωση της νέας μεθόδου

με την παράλληλη εκτέλεση και των δύο μεθόδων.  Γι’αυτό προτείνεται –και με βάση

παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου-η κατακύρωση σε δύο προμηθευτές με αναλογία

70%-30%.» 

    Σχετικά  με την παρατήρηση που αφορά το  Παράρτημα Δ2Α και  ειδικότερα σε ότι

αναφέρεται στον πίνακα των αντιδραστηρίων η επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση του

αντιδραστηρίου  Νο.1  σε  «Καθορισμός  ομάδων  αίματος  ABO -Rh D Ctl με

μονοκλωνικά  και  πολυκλωνικά  αντισώματα» και  του  αντιδραστηρίου  Νο.4 σε

«Καθορισμός  ομάδων  αίματος  ΑΒΟ-Rh(D)  DVI+  DVI-Ctl με  μονοκλωνικά

αντισώματα». 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το Παράρτημα Δ2Α, οι εξετάσεις που ζητούνται

είναι  κριτικής  σημασίας,  χρησιμοποιούνται  ή  θα  χρησιμοποιηθούν  ως  επιβεβαιωτικές,

τυχόν νέων αντιδραστηρίων. Η μέθοδος μικροστηλών με μικροσφαιρίδια παρότι βασίζεται

στην ίδια αρχή με τις μικροστήλες γέλης, λόγω διαφορετικού εκδόχου, παρουσιάζει κάποιες

διαφορές σε ειδικές κατηγορίες ασθενών και ειδικά των πολλυμεταγγιζόμενων. Επειδή δε
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είναι  για  πολλά χρόνια  η μέθοδος  αναφοράς  για το  τμήμα,  η  επιτροπή υποστηρίζει  να

διατηρηθεί η προδιαγραφή ως έχει. 

   Σχετικά με την παρατήρηση που αφορά το  Παράρτημα Δ2Γ,  η επιτροπή συμφωνεί να

απαλειφθεί ο όρος «Να διαθέτει δύο σταθμούς παρασκευής διαλυμάτων και δύο ρύγχη

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή αποδοτικότητα   οι εξετάσεις».

   Σχετικά  με  την  παρατήρηση  που  αφορά  το  Παράρτημα  Δ2Δ «Αντιδραστήρια  για

μέτρηση αιμοπεταλίων» και συγκεκριμένα το πεδίο που αναφέρει «ο απαιτούμενος όγκος

ολικού αίματος που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να μην υπερβαίνει τα 30μl…» η επιτροπή

υποστηρίζει ότι ο αναλυτής θα χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγώγων

αίματος και είναι κριτικής σημασίας ο απαιτούμενος όγκος να είναι πολύ μικρός. Ως εκ

τούτου η επιτροπή κρίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής.

4


