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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

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

спроводи унутрашња контрола рада у Одсеку биохемијске лабораторије, начин на 

који се поступа са контролним материјалом, начин на који се врши одређивање 

параметара из узорака контролног материјала, начин на који се евидентирају и 

анализирају добијени резултати, израђују контролне карте, као и поступак у 

случају одступања добијених резултата из контролног материјала од задатих 

вредности. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Упутство за спровођење унутрашње контроле квалитета рада у Одсеку биохемијске 

лабораторије има за циљ да се обезбеди поузданост аналитичког процеса. 

Унутрашња контрола квалитета рада се спроводи свакодневно, из дана у дан, као и 

током дана, из серије у серију; чиме се пповерава тачност, поновљивост и 

прецизност свих параметара који се одређују у Одсеку биохемијске лабораторије. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије-радно место "биохемијски анализатор (ILab 650, 

Mindray BS 800, TDX, MiniVidas, Olympus, Sebia)" . Намењено је запосленом са 

радним распоредом на наведеном радном месту. Са Упутством су упознати сви 

запослени y Одсеку биохемијске лабораторије. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену овог Упутства су одговорни сви радници у Одсеку биохемијске 

лабораторије, а посебно радници распоређени на радном месту "биохемијски 

анализатор (ILab 650, Mindray BS 800, TDX, MiniVidas, Olympus, Sebia)". За 

контролу процедуре одговоран је шеф Одсека биохемијске лабораторије. 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ: 

Унутрашња контрола квалитета рада се спроводи свакодневно, пре почетка 

рутинског рада, на свим биохемијским анализаторима који су тог дана укључени у 

рад, и то за све параметре који се тога дана одеђују. Ова контрола, изузетно се 

спроводи и током дана, као контрола из серије у серију у случајевима пуштања 

нове количине реагенса, или у случајевима када се из неког разлога сумња у 

квалитет рада самог анализатора (сумња на квар анализатора, нова количина 

реагенса, сумња да је дошло током рада до промене у саставу коришћеног реагенса 

које се могу одразити на тачност, поновљивост и сл.) 

За спровођење унутрашње контроле квалитета рада се користе комерцијални 

контролни серуми у два нивоа декларисаних вредности (један покрива област тзв. 

нормалних, а други, патолошких вредности). Овај контролни материјал стиже у 

лиофилизираном стању, и као такав се чува у уфрижидеру на температури од +4 до 

+8 ° С, до истека назначеног рока. Да би могао да се користи, потребно га је 

реконституисати са тачно одговарајућом количином воде (обично 5 ml) 

одговарајућег квалитета (редестилована, p.a.). Након реконституције, серуме треба 

промешати да би се осигурало да се сва количина раствори, као и да се сав садржај 

хомогенизује (окренути пар пута између дланова, али опрезно да се не би створила 

пена), а затим се оставе да одстоје на собној температури и мрачном месту сат 

времена. Током овог времена , потребно их је пар пута, опет, пажљиво промешати. 

Након истека овог времена, целокупна количина се аликвотира у мање порције (од 

0,05 до 1,0 mL) у микроцентрифужне епруветице, које се одлажу и чувају у 

замрзивачу на температурама од -20 ° С. Замрзнути серуми су стабилни две недеље 

по замрзавању за билирубин, а четири за све остале биохемијске параметре 

(уколико произвођач није другачије навео), те се у том периоду и могу користити 

за контролу квалитета рада.  

Пре употребе се по узорак, замрзнутог, реконституисаног контролног материјала 

(нормални и патолошки) извади из замрзивача, и остави на собној температури, док 

се не одледе, а потом се уз повремено пажљиво мешање ради хомогенизације 

садржаја, сачека да контролни серуми постигну собну температуру. 

Узорци контролног материјала (серума) се на већ припремљене биохемијске 

анализаторе за рутински рад, постављају, или у микроцентрифужним епрувететама, 

ако то анализатор дозвољава, или се пресипају у одговарајуће посудице (чашице) 

које могу да се поставе на биохемијски анализатор.  
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Узорци контролног материјала (серума) се на већ припремљене биохемијске 

анализаторе за рутински рад, постављају, или у микроцентрифужним епрувететама, 

ако то анализатор дозвољава, или се пресипају у одговарајуће посудице (чашице) 

које могу да се поставе на биохемијски анализатор.  

Контролни узорци се постављају на места које је произвођач анализатора 

предвидео за контролне серуме, и анализатор се пушта у рад, за све оне параметре 

који ће се на том анализатору радити тога дана.  

Добијени резултати се пореде са декларисаним вредностима, и уколико одступање 

не излази из оквира + - две стандардне девијације, резултати се прихватају, а 

уколико излазе, одговорни биохемичар врши корекцију (понавља анализу у 

контролном серуми, врши корекцију ратио фактора, или калибрацију спорног 

теста): 

Све добијене вредности из анализираног контролног материјала остају забележене 

и сачуване у меморији анализатора, одакле им се у сваком тренутку може 

приступити и одштампати их. Анализатори располажу и са програмом, који 

омогућава обраду ових података и аутоматску израду контролних карата, које су 

такође похрањене у меморији анализатора, где остају сачуване у елекронској 

форми. 

 


