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A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÖSSZETEVŐI I.

Adott munkahely/helyi gyakorlat:

- Informális esetmegbeszélés az osztályon;

- Kettős leletezés bizonyos biopsziáknál pl. daganat 
első diagnózisa biopsziából – NICE és a RCPath első diagnózisa biopsziából – NICE és a RCPath 
nem javasolja, kivétel:

Barrett diszplázia

Diszplasztikus névusz/melanoma

- Formális újraleletezés klinikopatológiai 
megbeszélésekre (MDT)



A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÖSSZETEVŐI II.

A patológus szempontjából

• Szakképzés és tapasztalat

• Appraisal – évértékelés

• Folytatólagos szakmai továbbképzés (CPD)• Folytatólagos szakmai továbbképzés (CPD)

• Leletek auditálása

• Részvétel általános vagy szubspecialista külső 
minőségbiztosítási programban (EQA)



A KÜLSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (EQA) 
TÖRTÉNETE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

• 1960 – Klinikai laboratóriumi diagnosztika

• 1970 – Hematológia, mikrobiológia

• 1980 – Immunológia• 1980 – Immunológia

• 1990 – Szövettan

– ‘metszet klubokból’ fejlődött

• 1998  – Kötelező részvétel, definiált 
standardok



Ajánlás az Szövettani EQA felállítására



Az EQA rendszerek alapelvei

• A cél oktatás nem vizsga

• Titkos - a résztvevők számkódját csak az előadó 
ismer

• Az esetek a mindennapi rutinból származnak• Az esetek a mindennapi rutinból származnak

• Rendszerint a résztvevők szolgáltatják az eseteket

• Egyéni teljesítményt feltételez 

• Értékelés-Visszajelzés 

• Az elvárhatónál gyengébb teljesítményt nyújtókat 
a legnagyobb diszkrécióval kezelik



SZÖVETTANI EQA

Általános – ‘General’
- Hagyományos
- Minden szervrendszer szerepel az esetek között
- Regionálisan szervezett az Egyesült Királyságban
- Lehetőség van egyes szervrendszerek kihagyására az adott - Lehetőség van egyes szervrendszerek kihagyására az adott 

patológus diagnosztikus repertoárjának megfelelően

Szubspecialista
- Terjed a leletezési gyakorlat módosulásával
- Rendszerint országos szervezésű 
- Szűrőprogramokhoz kapcsolódhat



SZÖVETTANI EQA

Metszet alapú:
‘Ehhez szokott az ember szeme’
Nem függ a kórház IT rendszerétől
‘A nekem küldött metszetben nem volt jelen’

Digitalizált metszetekDigitalizált metszetek
- A résztvevők száma és földrajzi elhyezkedése nem 
szempont

- Gyors cirkuláció
- Adminisztációs költségek minimálisak
- Egyszerre mindenki hozzáfér és ugyanazt látja



South East England 
General 

Histopathology EQA Histopathology EQA 
Scheme



DÉL-KELET ANGLIA





EQA  Személyzet (ROC) és funkciójuk

• Dr Jon (konzultáns)– Szervező/Organizer

– Szakmai vezető

• Mrs Gill (asszisztens)– előadó/facilitator

– Adminisztratív funkciók és napi ügyintézés. 
Kontaktus pont, különösen bizalmas Kontaktus pont, különösen bizalmas 
kérdésekkel

• Mrs XY – ‘Quality Manager’

– Minőségi kérdések

• ‘Megyei’ képviselők – 4 konzultáns



Résztvevők kézikönyve



Esetkiválasztás

• Minden esetet a résztvevők biztosítanak

• A szervező (Jon) 10 értékelendő és 2 oktató 
esetet választ

• Rosszak az esetek? – tetszettek volna jobbakat
beküldeni...beküldeni...



Diagnosztikus kategóriák

• Általános szövettani EQA, nem-daganatos máj/vese, 
neuropatológia stb. Nem szerepel a palettán.

• Felmentést az alábbiakból lehet kérni:
1) Emlő 2) Endokrin 3) GI traktus

4) Uropat . 5) Nőgyógy. 6) Limforetikuláris

7) Légúti       8) Bőr     9) Vegyes7) Légúti       8) Bőr     9) Vegyes

• A kihagyott szubspecialitások a részvételi 
bizonyítványon szerepelnek



Metszet cirkuláció

Évente 3 cirkuláció (január, május, szeptember)
• 9 metszet sorozat 26 osztályra a 116 résztvevő 

számára 8 hetes periódusban
• 2 tartalék sorozat
• Cirkulációs listák és válasznyomtatványok küldése 2 

héttel a kezdés előtt.





A válaszok beadása

• Lehetőleg e-mailben.

• Határidő!!!! 

• Beadás után a diagnózisok nem változtathatóak.

• Bármilyen a cirkulációval kapcsolatos problémát az 
azonnal az előadónak kell jelenteni – tartalék azonnal az előadónak kell jelenteni – tartalék 
metszetek. 



Értékelés

• Az előadó (Gill) betáplálja a beérkezett válaszokat a 
‘RESPONSE Histopathology EQA database 
management system’ programba a szervező (Jon) 
szakmai vezetésével.

• RESPONSE kiszámolja az egyes diagnózisok • RESPONSE kiszámolja az egyes diagnózisok 
népszerűségét.  

• Az előadó kiküldi a résztvevőknek az előzetes 
értékelést PowerPointban.



Előzetes értékelés



Esetmegbeszélés

• E-mailben küldött nyomtatványon
- mely diagnózisok vonhatók össze?
- vannak-e kihagyandó esetek?

• Három hét türelmi idő• Három hét türelmi idő

• 50%-os érvényességi küszöb

• ‘Többség dönt’



Végeredmény

• Három héttel később az előadó (Gill) elvégzi a 
változtatásokat az adatbankban a szervező
(Jon) utasításai szerint,

• Az eredményt kiküldi a résztvevőknek e-mail-
ben; még egy hétig lehet kommentálni,ben; még egy hétig lehet kommentálni,

• Végeredmények (Powerpoint) e-mailben,
• A RESPONSE szoftverrel kiszámítják az egyéni 

eredményeket minden résztvevőnek,
• Ezeket az előadó postán küldi ki,



Egyéni értékelés

• A legnépszerűbb diagnózis 1.0-et ér.
• Minden más diagnózis súlyozott értékét a 

legnépszerűbb diagnózis súlyozott értékével 
osztva adódik a végső érték, 

• Az elemzés a rangsort is tartalmazza az összes • Az elemzés a rangsort is tartalmazza az összes 
résztvevőhöz viszonyítva (az alsó 2.5% így 
követhető),

• Kumulatív analízis a résztvevő eredményeit 
mutatja az elmúlt cirkulációk során így trendek 
is követhetőek,





Egyéni eredmény



Elektronikus konzultáció vs. összejövetel

• Nem kell utazni

• Bármikor lehet az 
esetekel foglalkozni

• Minden hozzászólás 
egyenértékűegyenértékű

• Demokratikus 
döntéshozás – Többség 
dönt!



Mi történjék a gyengén teljesítőkkel?



Gyengén teljesítők

• Az alsó 2.5%-ot a program megjelöli

• Kétszer az alsó 2.5% három cirkulációból = 1. Lépes 
‘Action point’

• “Dear Colleague” levél a szervezőtől (anonim)

• Kötelező részvétel a következő 3 cirkulációban• Kötelező részvétel a következő 3 cirkulációban



Gyengén teljesítők

• Ismét kétszer az alsó 2.5% három cirkulációból 
= 2. Lépes ‘Action point’

• A szervező jelenti a patológust (azonosító 
számát) a ‘National Quality Assurance számát) a ‘National Quality Assurance 
Advisory Panel for Histopathology and 
Cytopathology (NQAAP)’-nak.

• NQAAP vizsgálatot folytat le és amennyiben 
aggodalma van jelenti a patológust a az 
orvosigazgatónak 





Köszönöm figyelmüket







Magyar nyelvlecke régóta Angliában 
dolgozó patológusok számára

• Seagull egg = sheer I toy ash

• I have six pocket knives  =  one hut bitch come• I have six pocket knives  =  one hut bitch come

• I like you  = beer luck


