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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ  = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење унутрашње контроле квалитета рада у Одсеку хематолошке лабораторије..  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је Одсек хематолошке лабораторије.                                                

Радно место – одређивање крвне слике.   

Радно место  - одређивање параметара коагулације. 

Радно место – одређивање туморских, вирусних маркера и маркера акутног коронарног 

синдрома. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену Процедуре одговорни су сви лабораторијски техничари у Oдсеку који су 

распоређени на тим радним местима.                                                                                  

Шеф Одсека  је одговоран за спровођење Процедуре.  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У Одсеку хематолошке лабораторије се свакодневно спроводи контрола квалитета 

рада, пре почетка рутинског рада, на свим анализаторима који су тога дана укључени у 

рад.  
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Контрола  параметара крвне слике 

За спровођење унутрашње контроле квалитета рада на хематолошким бројачима 

користе се комерцијалне контролне крви са три нивоа вредности (ниска, нормална, 

висока). 

Добијени резултати се пореде са циљним вредностима за одговарајућу комерцијалну 

контролну крв.                  

Комерцијалне контролне крви користе се месец дана или краће уколико се примети 

одступање параметара. 

Параметри крвне слике који се одређују на апарату ACT diff  немају своје 

комерцијалне контроле, већ се вредности упоређују са параметрима друга два бројача. 

Контрола параметара хемостазе 

За спровеђење унутрашње контроле квалитета рада на апарату за коагулацију користе 

се комерцијалне контроле (нормална плазма, контрола Д-димера (ниска, висока)). 

Kонтрола вредности туморских и вирусних маркера 

За спровођење унутрашње контроле квалитета рада на апарату за одређивање 

вредности туморских и вирусних маркера користе се комерцијалне контроле које се 

раде  два пута недељно (по потреби и чешће). 

За контролу вредности туморских маркера користе се комерцијалнe контроле са три 

нивоа вредности (ниска, средња и висока). 

За контролу вредности вирусних маркера користе се комерцијалне контроле  које имају 

различит број нивоа у зависности од анализе која се ради. 

Контрола вредности маркера акутног коронарног синдрома 

За сповођење унутрашње контроле квалитета рада на апарату за одређивање маркера 

акутног коронарног синдрома користе се комерцијалне контроле које се раде два пута 

недељно.За контролу вредности акутног коронарног синдрома користе се комерцијалне 

контроле које имају различит број нивоа у зависности од анализе која се ради. 

Све контроле које се користе чувају се по препоруци произвођача . Пре почетка рада 

контроле се ваде из фрижидера/замрзивача и оставе на собној температури 20-30 

минута. По урађеној контроли , контроле се одлажу у фрижидер/замрзивач. 


