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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин на који се 

спроводи спољашња контрола квалитета рада у Одсекуу биохемијске лабораторије, а 

према смерницама организатора дате контроле. 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура за спровођење спољашње контроле квалитета рада у Одсеку биохемијске 

лабораторије има за циљ да се обезбеди поузданост аналитичког процеса. Спољашња 

контрола квалитета рада се спроводи периодично, према захтеву и смерницама 

организатора чиме се поверава тачност, поновљивост и прецизност свих параметара 

који се одређују у Одсеку биохемијске лабораторије, од стране независног 

проверевача. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије. Намењено је специјалисти медицинске биохемије. Са 

Упутством су упознати сви медицински биохемичари, запослени y Одсек биохемијске 

лабораторије. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену овог Упутства одговоран је медицински биохемичар. За контролу 

процедуре одговоран је Шеф одсека биохемијске лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Спољашња контрола квалитета рада у Одсеку биохемијске лабораторије се спроводи 

као: 

- нацонална (SNEQAS) на државном нивоу, на шта смо по закону обавезни 

- међународна (ЕQAS/RIQAS или еквивалент)  

У организацији Друштва медицинских биохемичара Србије (ДМБС) се спроводи 

Национални програм спољашње контроле квалитета рада (SNEQAS-медицинска 
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биохемија). Учешће лабораторија у овом програму је прописано законом и обавезно је 

за све. Спроводи се у временским интервалима које дефинише ДМБС као организатор 

(два пута годишње), и не искључује унутрашњу контролу квалитета рада. Одсек 

биохемијске лабораторије IORS-а је од 1998. године укључено у овај Национални 

програм и располаже са потврдама о учешћу. 

- ради обезбеђења и унапређења квалитета рада, Одсек биохемијске лабораторије је 

поред Националног програма SNEQAS, додатно укључено и у програм 

интернационалне независне спољашње контроле квалитета рада, акредитоване 

према стандарду ISO 17043:2010, И ова контрола квалитета рада се редовно 

спроводи у Одељењу биохемијске лабораторије у временским интервалима које 

прописује организатор контроле, и такође не искључује унутрашњу контролу 

квалитета рада.  

 

Контролни узорак спољашње контроле квалитета се добија од организатора, и са њим 

се стриктно поступа према препорукама организатора, које он у писменој форми 

доставља лабораторији. Ова документација јасно дефинише начин поступања са 

контролним узорком, од тренутка доспећа у лабораторију, па до тренутка слања 

резултата анализе истог. Контролни узорак стиже у лиофилизираном стању (сува 

супстанца), и чува се на температури од +4°С до +8°С (или уколико мора да се чува у 

дужем временском интервалу, препорука је да се чува на - 20° С), све до датума 

анализирања назначеног у документацији. Пре анализирања, лиофилизовани материјал 

се мора реконституисати са тачно одређеном количином воде, на тачно одређени начин 

(дефинисано у пропратној документацији контролног узорка). Са реконституисаним 

контролним узорком се, пре пуштања у рад, као и приликом анализирања, поступа на 

исти начин као и са узорцима пацијента. 

Резултати добијени анализирањем контролног узорка се уписују у обрасце (у писменој 

форми или е-формату) према упутству организатора, уз обавезно навођење коришћене 

методе, и температуре одеђивања, за ензиме. Овако попуњени обрасци се шаљу 

организатору у предвиђеном времену, који након обраде добијених података (од свих 

учесника контроле), шаље повратну информацију о томе да ли постоји, и уколико 

постоји, колико је одступање наше, послате вредности, у односу на ону, која је након 

обраде свих приспелих података, означена као консензус вредност. Дозвољено 

одступање је у оквиру две или три стандардне девијације (у зависности од параметра), 

а пожељно је да се резултат налази у области прве стандардне девијације.  

Све добијене вредности из анализираног контролног материјала остају забележене и 

сачуване у меморији анализатора, . где остају сачуване у елекронској форми, одакле им 

се у сваком тренутку може приступити и одштампати их. 

 


