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LIMS
• Σήμερα, τα περισσότερα μεγάλα εργαστήρια (Ελλάδα & 

εξωτερικό) έχουν κάποιο είδος Συστήματος Διαχείρισης 
των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS). Πολλά 
μικρά και μεσαίου μεγέθους εργαστήρια είναι στο στάδιο 
της διερεύνησης του κατά πόσον αξίζει ο χρόνος και το 
κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση, 
επικύρωση/επαλήθευση και εφαρμογή του LIMS.

• Η διαπίστευση των εργαστηρίων κατά ISO 17025 και 
κατ’ επέκταση η απαίτηση τεκμηρίωσης κάθε επιμέρους 
δραστηριότητάς τους έχει συμβάλλει στην υιοθέτηση 
διάφορης έκτασης συστημάτων LIMS.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  SOFTWARE - LIMS

• COTS (Commercial off-the-self).

• MOTS (Modified off-the-self).

• CUSTOM (Customized). 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  SOFTWARE - LIMS

• COTS (Commercial off-the-self).
Προγράμματα που δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν από το εργαστήριο, πχ 
Microsoft excel, access, εξοπλισμός 
αυτοματοποιημένων αναλύσεων, κ.ά. 
Θεωρούνται αυταπόδεικτα επικυρωμένα 
και απαιτείται, από την πλευρά του 
εργαστηρίου, μόνο η επαλήθευση ορθής 
εξαγωγής αποτελεσμάτων.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  SOFTWARE - LIMS

• MOTS (Modified off-the-self).
Αποτελείται από ένα αρχικό, μη 
επιδεχόμενο τροποποίησης, τμήμα 
προγράμματος (τμήμα που θεωρείται 
COTS, με επαλήθευση ορθής λειτουργίας) 
πάνω στο οποίο δημιουργείται νέο 
πρόγραμμα κατά απαίτηση του 
εργαστηρίου (τμήμα που θεωρείται 
Customized με επικύρωση της λειτουργίας 
του).



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  SOFTWARE - LIMS

• CUSTOM (Customized). 
Πρόγραμμα που δημιουργείται από το 
εργαστήριο ή από εξειδικευμένο 
υπεργολάβο αποκλειστικά για τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου εργαστηρίου. 
Απαιτείται επικύρωση του προγράμματος 
μέσω  τεκμηρίωσης της :
--αποτελεσματικότητας σχεδιασμού και 
λειτουργίας του  διαγράμματος ροής
--λειτουργικότητας των επιμέρους 
σταδίων παραγωγικής διαδικασίας 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LIMS
Ενιαία ηλεκτρονική διαχείριση:
• Του πελατολογίου.
• Της δειγματοληψίας.
• Της παραλαβής των δειγμάτων.
• Του προγραμματισμού των εργασιών.
• Των αναλύσεων και της καταγραφής των πρωτογενών 

δεδομένων και των αποτελεσμάτων. 
• Της έκδοσης εκθέσεων δοκιμών και της γνωμάτευσης.
• Του Συστήματος Ποιότητας.
• Της διαχείρισης αποθήκης.
• Της οικονομικής διαχείρισης.
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LIMS- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι εφαρμογές του LIMS είναι απεριόριστες και αντίστοιχα 

είναι και τα πλεονεκτήματά του.
Βασικά (και ίσως ενδεικτικά) πλεονεκτήματα είναι:

• Ενιαία και ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση όλων των 
δεδομένων του εργαστηρίου. 

• Εξουσιοδότηση και διαβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας 
ανά εργαζόμενο. 

• Barcode και ασφαλής ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα 
του δείγματος και της ανάλυσης.

• Άμεσος προγραμματισμός ενεργειών στα στάδια 
δειγματοληψίας και ανάλυσης.

• Ακριβής, ταχύς και σε πραγματικό χρόνο εντοπισμός της 
πληροφορίας και της πορείας αλλά ταυτόχρονα και του 
ιστορικού ανάλυσης ανά παρτίδα δειγμάτων και ανά 
δείγμα.

• Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ενεργειών 
(auditing) των χρηστών.



LIMS- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μείωση του χρόνου απόκρισης και περαίωσης ανά 

δείγμα και μέθοδο.
• Μείωση του κινδύνου επιμολύνσεων δειγμάτων και 

προσωπικού.
• Μείωση του ποσοστού σφαλμάτων μέσω 

αυτοματοποίησης των μαθηματικών υπολογισμών. 
• Εξάλειψη υπερβολικών αποθεμάτων αποθήκης. 

Έλεγχος και ηλεκτρονική ενημέρωση λήξης 
αναλωσίμων. (Ένδειξη alert).

• Απομακρυσμένη on-line διαχείριση και αποδέσμευση 
αποτελεσμάτων.

• Έκδοση γνωματεύσεων μέσω προτύπων. (Έτοιμες 
φόρμες ανά περίπτωση).



LIMS- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Άμεση και πλήρως παραμετροποιήσιμη ενσωμάτωση 

κριτηρίων για έκδοση πιστοποιητικών με ή χωρίς 
διαπίστευση (accreditation). 

• Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων. (Ταχεία και 
οικονομική αποστολή).

• Αυτόματη κοστολόγηση των αναλύσεων ανάλογα με τον 
τιμοκατάλογο του πελάτη.

• Αυτοματοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών του 
ΣΠ (υπολογισμοί, μεταφορά δεδομένων, εσωτερικός 
έλεγχος ποιότητας, έλεγχος εξοπλισμού, κοινοποίηση 
και πρόσβαση εγγράφων, κλπ).

• Στατιστική ανάλυση με πολλαπλά κριτήρια και ελευθερία 
παραμετροποίησης από το χρήστη (Interactive Reports). 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών. Αύξηση και βελτίωση 
της παραγωγικότητας.



Εμπειρία από Εργαστήρια Appert Α.Ε.
• Κατηγορία LIMS: MOTS, τύπου Filemaker.
• Καθορισμός απαιτήσεων- διαγράμματος ροής και 

προμήθεια, (τέλη 2005).
• Εφαρμογή 1ου σταδίου (αρχές 2006):

-Εκπαίδευση και επαλήθευση/επικύρωση 
λειτουργίας.

-Λήψη κωδικού δείγματος από το LIMS.
-Εισαγωγή των στοιχείων δειγματοληψίας, 

παραλαβής και ταυτότητας ανά παρτίδα δειγμάτων και 
αυτόματη εκτύπωση των εντύπων αναλύσεων (με τις 
αναλυόμενες παραμέτρους και τους κωδικούς 
δειγμάτων).

-Μεταφορά των αποτελεσμάτων από τα έντυπα 
αναλύσεων στο LIMS, έλεγχος, αποδέσμευση και 
εκτύπωση των πιστοποιητικών.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ LIMS
(Αντικατοπτρίζει τις πραγματικές επιμέρους δραστηριότητες)



Εμπειρία από Εργαστήρια Appert Α.Ε.
• Εφαρμογή 2ου σταδίου (μέσον του 2006):

-Εκπαίδευση και επαλήθευση/επικύρωση 
λειτουργίας.

-Εισαγωγή πελατολογίου, τιμοκαταλόγων και 
προγραμματισμού δειγματοληψιών. Αυτόματη εκτύπωση 
ανάλυσης τιμολογίου.

-Κατάργηση εντύπων αναλύσεων και εισαγωγή 
όλων των πρωτογενών δεδομένων και αποτελεσμάτων, 
ανά αναλυτή, στο LIMS.

-Εκτύπωση γνωματεύσεων ανά παρτίδα δειγμάτων 
και ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.

-Στατιστική ανάλυση.
• Εφαρμογή 3ου σταδίου :

-Διαχείριση αποθήκης.
-Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας.



Εμπειρία από Εργαστήρια Appert Α.Ε.
• Σχόλια:

-Σημαντική επισήμανση πριν τη διερεύνηση αγοράς του LIMS:
το εργαστήριο θα πρέπει να έχει προκαθορίσει με σαφήνεια 
τις συνολικές απαιτήσεις των χρηστών του και να έχει 
προβλέψει μελλοντικές επεκτάσεις/εφαρμογές.
-Πρόβλεψη μη τροποποίησης πρωτογενών δεδομένων:
Εσφαλμένες καταχωρήσεις μεταφέρονται στο πεδίο 
«παρατηρήσεις» (drag and roll).
-Αυτοματοποιημένος εξοπλισμός αναλύσεων μπορεί να 
μεταφέρει τα δεδομένα του, και μέσω αρχείων csv, στο LIMS.
-Αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο back up, ανά κωδικό 
δείγματος, όλων των εισερχομένων δεδομένων σε excel. Το
excel είναι  απόλυτα ανεξάρτητο του LIMS.
-Το LIMS αποτελεί στοιχείο εργαστηριακού εξοπλισμού και ως 
τέτοιο πρέπει να το χειριζόμαστε.
-Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων διαπίστευσης κατά ISO 
17025.



ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ



ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ & ΔΕΙΓΜΑ



ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ & ΔΕΙΓΜΑ



Επίλογος
• Η υιοθέτηση του LIMS αποτελεί ίσως μονόδρομο πλέον 

για τα εργαστήρια δεδομένης και:
- της προοπτικής διαπίστευσής τους και ανάγκης 
τεκμηρίωσης εφαρμογής ενός Συστήματος Ποιότητας και
-αύξησης της παραγωγικότητας, άρα και της 
βιωσιμότητας, μέσω συγχώνευσης εργαστηρίων/ 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια εφαρμογής οικονομιών 
κλίμακας.

• Το LIMS είναι ένα δυναμικό και όχι στατικό σύστημα.
Η εμπειρία που αποκτά το προσωπικό του εργαστηρίου 
από την εφαρμογή του πρέπει να αξιοποιείται με σκοπό 
την συνεχή βελτίωση :
-της λειτουργικότητας του συστήματος 
-της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και τεκμηρίωσης 
εφαρμογής του ΣΠ και
-της αποδοτικότητας του προσωπικού.

Ευχαριστώ.
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