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АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО

ПЗУ Дијагностичка лабораторија за
цитологија и хистологија ЦИТОЛАБ
Куманово

Accredited body

PHI Diagnostic Laboratory for cytology and
histology CYTOLAB Kumanovo

ЛОКАЦИЈА

Ул. Пионерска, бр. 29 - лок. 5, Куманово

Location

Str. Pionerska, No. 29 - lok. 5, Kumanovo

СТАНДАРД

MКС EN ISO/IEC 17025 : 2006

Standard

MKС EN ISO/IEC 17025 : 2006

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА
AКРЕДИТАЦИЈАТА

Цитолошка анализа на размаски од регии на
женскиот генитален систем (цервикс, вагина,
вулва и друго)

A short description of the accreditation
scope

Cytologic analysis of smears from the women’s
genital system (cervix, vagina, vulva etc.)
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5.

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Detailed description of the accreditation scope

Подрачје на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15):
Field of testing (classification according to IARM Regulation R15):
11.Друго/Other

Патологија/ Pathology
Цитологија/Cytology
Класификација по тип на производи/ материјали за тестирање/ Claѕsification according to types of
product/materials for testing
1 Биолошки примероци/Biological samples
1.1Клинички и патолошки примероци/Clinical and pathological samples

√ фиксен опсег
(fixed scope)

 флексибилен опсег
(flexible scope)

 фиксен / флексибилен опсег
(fixed/flexible scope)

Напомена: Со „*“ Степен на флексибилност (според процедурата ПР 05-09):
се обележува
Degree of flexibility (according Procedure PR 05-09):
флексибилниот
опсег
 нови ажурирани
 нови
 нови стандарди/документи,
верзии на стандарди/ материјали/производи/предмети
прилагодени на барањата на
документи
new materials/ products/ items
клиентот
new up-date versions of
new standards/ documents,
the standards/
upon a request by the client
documents
Ознака на стандардната
Наслов на стандардната
Подрачје (r) на
Br.
Материјали
ч
метода, нестандардната метода, нестандардната метода, мерење, тестирање;
односно
е
метода, метода развиена во
метода развиена во
Неодреденост на
производи
с
лабораторија, метода
лабораторија, метода
резултатите од
т
специфицирана од страна специфицирана од страна на мерењето (u) (таму
о
на производителот на
производителот на опремата, каде што е значајно)
т
опремата, метода објавена
метода објавена од угледна
а
од угледна техничка
техничка институција или
институција или метода метода објавена во релевантни
објавена во релевантни
научни трудови или весници
научни трудови или
весници

Range (r) of
No. Reference to standard testing Title of standard testing method,
method, nonstandard testing
measurement,
testing;
nonstandard testing method,
method, method developed by
Uncertainty
of
result
method developed by the
the laboratory, method
of
testing
(u)
(where
laboratory, method specified by
specified by the manufacturer
relevant)
the manufacturer of the
of the equipment, method
equipment, method published by
published by reputable
reputable technical
technical
organization or method published
organization or method
in relevant scientific texts or
published in relevant
journals
scientific texts or journals
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I. Се попoлнува доколку телото за оцена на сообразност во својот состав има повеќе лаборатории
Цитолошка дијагноза на
Цитолошка анализа на размаски
епителни клеточни
боени по методот на Papanicolaou
абнормалности кај
размаски од женскиот
генитален систем (цервикс,
вагина, вулва и друго)
според Papanicolaou, G.N.,
Traut, H. F. (1943):
Diagnosis of Uterine Cancer
by the Vaginal Smear. The
Yale Journal of Biology and
Medicine, 15(6).

1

1

Работна процедура за
квалитет
504-1 “Боење на размаски
по метод на Papanicolaou.
Микроскопска анализа.”
Cytodiagnosis of epithelial Cytodiagnosis of smears stained by
cell abnormality by smears
the Papanicolau
from the women's genital
system (cervix, vagina, vulva
etc.) according to
Papanicolaou, G.N., Traut,
H. F. (1943): Diagnosis of
Uterine Cancer by the
Vaginal Smear. The Yale
Journal of Biology and
Medicine, 15(6).

Цитолошка размаска
од регии на женскиот
генитален систем
(цервикс, вагина,
вулва и друго)

Т

Cytological smear from
the women's genital
system (cervix, vagina,
vulva etc.)

Work quality procedure
504-1 „Staining of smears by
the Papanicolaou method.
Microscopic analysis“

Д-р Трпе Ристоски
D-r Trpe Ristoski

Директор
Director
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