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ОРГАНИЗАЦИСКА 
ПОСТАВЕНОСТ

● *120 вработени

● *Директор

● *менаџер за квалитет

● *10  раководители

● *10 одговорни лаборанти со 
висока школа

● -16 специјалисти

● -25 инжењери

● -лаборанти и технички персонал

● -1000-1200 пациенти/на ден



ШАЛТЕРСКА СЛУЖБА

● *шалтер со 3 работни 
места

● *истакнат ценовник

● *сандаче за пофалби и 
поплаки

● *препораки за 
пациенти



ЗЕМАЊЕ НА БИОЛОШКИ 
МАТЕРИЈАЛ-ФЛЕБОТОМИЈА

● *accu-vein

● за проблематични 
вени-нема 
трауматизирање на 
пациентот, 
квалитетен 
примарен примерок

● *посебни 
кабини

● *прибор-сет за 
секој пациент 
поединечно

● *упатства за 
работа



ПРИЕМ И ТРАНСПОРТ НА 
БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

● *специјални 
фрижидери

● *тријажа

● *чекирање на 
примениот 
материјал

● *аликвотер

● *означување и 
чување на 
биолошкиот 
материјал (до 7 
дена)



● *центрифугирање

● *автоматска тријажа за биохемиски, 
имунолошки анализи

● * сигнал за несигурност во резултатот

● *3 биохемиски, 3 имунолошки анализатори

● * по 2 анализатори поддршка во случај на 
дефект

● *поставување на 
биолошкиот 
материјал

● *отчитување со 
LIS

● *3 хематолошки 
анализатори

● *анализатор за 
размаски



КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-
внатрешна

● *биохемиска контрола на 2 нивоа 5 
пати во денот

● *уринска контрола 3 пати на две 
нивоа

● *имунолошка контрола на 2 или 3 
нивоа

● *хематолошка контрола  3 пати на 
3 нивоа  

● *печатени 
извештаи од 
контроли-
нотирани

● *двостепенска 
верификација на 
резултати-посебни 
кодови

● *контрола денес-
денес



КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ-
надворешна

● *3 провајдери-
за да ги 
опфатат сите 
анализи

● *анализи за 
цела Словенија

● *ретките 
анализи се 
изработуваат 
еднаш 
седмично

● -Labquality

● -RIQAS

● -



РЕПУБЛИЧКА КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТ-SNEQAS

● *SNEQAS-
национална 
контрола на 
квалитет

● *контрола на 
сите нивоа 4 
пати во 
годината

● *пријава на 
почеток на 
година за 
анализи, 
методи, 
единици, 
анализатори

● *статистичка 
обработка

● *извештај со 
коментар за 
подобрување 
(ако има 
потреба)

● *преглед на 
предходни 
резултати



АКРЕДИТАЦИЈА ПО ISO 15189

● *01.04.2015 
год.,-стручен 
колегиум

● ПРЕЗЕНТАЦИЈ
А ЗА 
РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈЗУ УК ЗА 
КЛИНИЧКА 
БИОХЕМИЈА

● *внатрешна 
контрола

● *надворешна 
контрола

● *документи за 
ISO 15189

● *организациска 
поставеност

● *сертификација 
по ISO 
9001:2008
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