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T, /,§§vIAD CZE1§IE
CBxrRALNy OśnoDEK Błułx Jłroścr

w DnGNosTyCE LłnonAToRyJNtrJ w Łolzl
zaświad cza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM

ragno
Za

w 2019 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnęlrznej Oceny w zakresie równorłagi
kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań
jw4z4edycji proglamu,kazdazuzyciem3materiałówkontrolnych,poddałoocenie5z9analitów
ocenianych w programie.
Lokalizacja aparatu: MLD .

Laboratorium uzyskało na aparacie 03-44-04 w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

2. wIosNA 3. LATo ł..IBslRŃ oCENA Rot]zNA
(+ + +) + (+ + +) + (+ + +) + bardzo tlobra
(+ + +) + (+ + +) + (+ + +) + bardzo dobra
(+ + +) + (+ + -) + (+ + +; + bardzo rJobra

(+ + +) + (+ + +) + (+ + +) + bardzo dobra
(0 0 0) N/o (0 0 0) N/o (0 0 0) N/o N/o
(0 0 0) N/o (0 0 0) N/o (0 () 0) N/() N/O
(0 0 0) N/o (0 0 0) N/o (0 0 0) N/O N/()

(+ + +) + (+ + +) + (+ + +) + bardzo dobra
(0 0 0) N/o (() 0 0) N/O (0 0 0) N/O N/o

i-, i ':

,- i!. 
, 

]

*l ",{.',,,
,l :|

Dr ll. lned. IJaririrra ?rzybył-I{ac
Dyrck1,1l Ccntralnegrl ()śrcxlka Badari Jakości

w Diagnclstyce l,aborator1,.ine.j

Łódź^ ż4.12.2019 r.

7-rślviar]czcllic zar:hou,u_lc q,azność tli] 1 stl,cztli:t l]tl 3 l .grurlnia 2020 lokrr

Centralny Oślodek l]atlań Jakrlści w,Diagnost,r,ce I-aboratorv jnej. ul. Gdańska 8().9() 6l3 ł.titjź

Zp

. i:r]j,la.] !]?rł) f,.a.-:j||.:'

aźny im.T.Btówicza

ANALIT/EDYCJA
pH
pCO2
poż
HCO3- akt.
Sód
Potas
Chlorki
Wapń (zjonizowany)
Lit

OBJAŚNIENIA

1. Z|M^
(+++)+
(+++)+
(+++)+
(+++)+

(0 0 0) N/o
(0 0 0) N/o
(0 0 0) N/o

(+++)+
(0 0 0) N/o

" + " - occna pozytywna dla analitu w pojedyncz-e1 edvcji:
brak oceny pozy)ryvnej dla analitu w poledyncze1 edyc.li:

Dla uyskania oceny pozytywne.j " + " dla analitu w, 1lo.1edvnczej edlc.ji pnynajmniej dwa wvniki nuszą
spełniać kl yteria dopuszczalnego błędu $, trzech inalenałach.
N/O - skiadnik nie oznaczany/ nie poddany ocenie (0 0 0):

Ocena roczna "bardzo dobra" - oceoa pozytywoa " + " uzyskana w cztelęch edycjach:
()cena roczna "dobIa", ocena poz}tywna " + " uzyskana u, trzech edycjachl
occna roczla "zrdou,alająca" - occl)a Pozyt}s,nż] " + uz,v-skana w dwóch cdycjaclr:
Ocena roczna "u,ątpliwa" - ocena pozylys,na " + " uzy\kana u 1edne1 cdycji;
Ocena Ioczna "ne!!at),\\]li' - ocena Poz_vt},wna " + ' nie uzl,skana w zadnej z czterech ci1l,cli;

NR: B1003G

ul.Św.Ftor,iana 12
85-030



rc,e§\ryIAB CZE}{IE
CnxrRALNv OśnoDEK BłnłŃ Jłxoścr

w DnGNosTycE LłnonAToRyJNEJ w Łonzl
zaświadcza, że

MEDYCZNELABORATORIUMDIAGNOSTYCZNE NR: B1003G

Dział Diagnostyki Laboratoryj nej
Woj ewódzki Szpital Obserwacyj no-Zakaźny.im.T.Browicza
ul.Św.Florianal} i

85-030 Bydgoszcz .. .! "
,,.''.. 

'w ż0I9 roku brało adziń w,Ogó.,1ńopolskim
międzylaboratoryjnej oceny,jaiłóści badań i
programu dla analitów {odatkoryy,ch, !!| B
podstawowych omz0 z'.ł3 analiów
Laboratorium uzyskało na aparacie

ANALIT/EDYCJA
PT wskaźnik
PT INR
APTT współczynnik
TT współczynnik
Fibrynogen

ANALIT / EDYCJA
Antytrombina IIi - aktyłvność
Białko C - aktpvność
Białko S - aktywność
Białko S - antygen
Czymnik ll - aktywność
Czynnik V - aktywność
Czynnik VII - aktywność
Czynnik \|[II - aktylvność
Czlmnik IX - aktywność
Czynnik X - aktywność
Czynnik XI - aktywność
Czynnik )OI - aktywność
Plazminogen - aktywność

os.rłśNIBNTł
" + " - ocena pozyyun3 d]D ana]iiu w po]edyncrej edycjil
" - " - bra}i meny ylzyr),unej dla analitu w Poiedyncze] edycji;
Dh uzy§kania ocen} polyty*nej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa uyniki nrusz4
speln]ać kj_vteria dopuszcalne8o b}ędu w obu maie.ialach (+ +)

N/O - składnik nie ożnacżany/ nie FFddan} menie (0 0);
Ocena rNzna "baldzo ilobfa" - ocena pozrywna ' + " uzyskana w czt€rech edyc]ach;
ocena rmzna "dobra' _ ocenn pozylywna " + " uzysklna tv trżech edycjach;
ocena t mzna "adowłlająca" - ocena pozylyua " + " uyskana w dwóch edy(.Jach;
L)cena rmzna "wąlpliwa" - @:ena poz}ty\\na " + " uzyskana w jednej edycji:
ocena nrzna 'ne8!t}sn2" (Eena Jx)zyiywna 

" + " nie uyskma w żadneJ z czlerech edycji;

ocenł rocz:ra "ba]d7_o dobra" - krylerin dopuszczł]ne8o błędu dla po]edyncze{:() u}niku sp€inionć w cztelech nlnlerlł]a.h
(Jceni rocZna "dobrD" kr}lefia dopus/-car]nego błędu d]a PojedyncZego *ryniku spełnionć w 1vcch mateńałach.
Ocena rrrzna "zado*;Jaląca ' , kr}leria d()pusżcŁlneso biędu dla pojedyn.Zeso wyniku spelnlonc u, dwóch mater la]ach.
ocena roczna "wąlpllwa" kryleria dopus/c/3lt€8o blęClu d]a pojedyncZe8o u,}niku spełnlone u 1ednym materiale:
O.enaf(rżila"Ilć8rl\!Vne'-krvleriadopuszcalI]ć!ob}ędUdlrJ)oledynczecowytrikunlespehri()newżadn\n]żfzte!e.h

P1 czas prllromhlnoury: AP1J , cżj\ klolinowl) kein]inoŁai T'I _ cżns !,o]nblnoury

OCBNA ROCZNA
bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra

N/o
N/o

OCENA ROCZNA
N/O
N/O
N/O
N/o
N/O
N/o
N/o
N/o
N/O
NiO
N/o
N/o
N/O

-]
w zakresie koagulologii w ramach

ż edycji
analitów

1§ arkuszu nrl"ł.nastgpuj,ące oceny ioczne:

@

o

Fóao
o.

F]śoy
F

noa

2.wIoSNA
(++)+:

3. LATO
(++)+

.(++)+
(++)+

(0 0) N/o
(0 0) N/o

2. JESIBŃ
(0 0) N/O
(0 0) Nio
(0 0) N/O
(0 0) N/o
(0 0) N/C)

(() 0) N/o
(0 0) N/c)
(0 0) N/o
(0 0l N/O
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 ()t N/O
(0 0) N/o

4. JESIEŃ
(++)+
(++)+
(++)+

(0 0} Nio
(00) N/o

1. wIoSNA
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
(0 0) N/o
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{
Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

f)l l,,ktor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryj nej

Łótlź. 3l , l 2.2019 r.
Zaśrviiu]rzenie zachowuJc q,ażność o<] 1 \lyc/nla rio 3 1 gr udnir 2020 roku

Ccntl,aln;,()ślodck Badari ]akości rł, I)tagnrlslr,ce l,itbolalorv jne]. Lrl, (iri.rliska 8(),90 6l ] t,ódź

materiałów

,t,t
+)+



ffi,e§WrAnCZtrl§Ip
CnxrRALNy OśnoDEK BłułŃ JłxoścI

w DrłGNosTycE LłnonAToRyJNEJ w Łoozl

MEDYCZ|{E LABORATORIUM DIAI NR: B1003G

Dział Diagnost}ki
no-Zakaźny im.T.

ii!.jJni:]!i1] ]1j}i,_..

2 mateńńów, kontroln}ch, poddało oc€fuć':
nr

Wojewódzki Szpital
ul.Św.Flo riana !2
85-030 Bydgoszcz

w 2019 roku, brało adziŃ w;lP,.gPlnopolskim Progamie Zewnętrznej Oceny w,,-zakresie hematoiogiiw żUIy roKu Dralo aązlu Ę1.ęl,i:g9mopolsKrm tsrosamte LewnętrznęJ Uceny wźąKresle nematologll
w ramach ńiędzylaboratoryjnej oceny jakości Uióir i w 4 z 4 edycjt programu, kŁda z uĘciem

ANALIT/EDYCJA
Hematokryt
Hemoglobina
Krwinki czerwone (RBC)
Krwinki białe (WBC)
Krwinki pĘtkowe (PLT)
SSH (MCHC)
SMH (MCH)
soK (MCv)

onJłśNrrNrł
" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedlnczej edyc.li;
" - " - brak oceny pozyt}vnej dla ana]itu w pojedyncze_j edycji;
Dla uyskania oceny Pozyty§,nej " + " d]a analitu w e<lycji dwa wyniki nuszą
spelniać kryteria dopuszczalnego błędu (+ +) dla wyników w obu materia}ach.
N/O - analit nie oznaczany / nie poddany ocenie (0 0);
(Jccna roczna "biudzo dobra" - ocena pozytFvna " + " uzyskana u,cztercch edycjach;
Ocena roczna "dobra" - Occna porytywna " + " uzyskana u,tzech edyclach;
Ocena roczna "zadowalająca" - ocena lnzyt)Ma " + " uzyskana w dwćrch edycjach;
Ocena roczna "B,ątpliwa" - ocena pozFyu,na " + " uzyskana w jednej edycji;
Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uyskana w zadnej z czterech edycji;

Ł,ódź,30-12-ż0I9 r.
Zaświadczenie zachowule u,irźIrość crc] 1 stycznta rjo 3 ! .srudnia 2020 roku

Ccntralny Ośroi]ek Bad..rń Jakości w Diagnostyce Laboratorvjncj. ul. Gdańska E0, Ł]0-6 l] ł-ótlź

OCENA ROCZNA
bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra

dobra
bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra

1. ZIMA
(++)+
(++)+
(++)+
(+ +) +.. .,

(++)+
(++)+ ..,
(++)+ ,..
(+ +) + ,!:::.:,::,

(++)+

(++)+
(++)+
(++)+
(+ +)+
(++)+

(++)+
(++)+
(+ +)+
(++)+
(+-)-
(++)+
(++)+
(++)+

(++)+
(++)+
(++)+
(++)+

'tt+)_+ (+ +) +
- ' -i5?. k. -(+ +) + łź,*, (+ +) +

(++)+ l:: (++)+

i,\
_/.,\.,ji]l l .. : ,"

, \ i''1'-'
,,i ,"i

Dr lt. lned. Barbara ?rz.vbył-Hac
i)vtt,k l,,; ('cntralne.go Ośrtldka Badań Jakości

w Dia_9nostycc Laboratclr 1,jne_;
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WojewódzkiózpitalłO
ul.Sw.Flońana ł2
85-030 Bydgoszcz

1.

ZII'/A
)

następujące

OCENA ,.

LATO ROCZNA

(0/0) N/o 1oló; Nlo N/o
(0/0) N/o (0/0) Nio

Digoksyna
: Fenytoina

Karbanlazeprna' 
Rwas folior.łyKorryzol

Progesteron
Prolaktlma
Testosteron
Insulina

(0/0) N/o (0/0) N/o N/o
(0/0) N/o (0/0) N/o N/o
(0/0) N/o (0/0) N/o N/o

E&S\ĄrTAnCZENIĘ
CENIRALNy OśnoDEK Błołx Jłroścr

w DrłGNosTycE LłnonAToRyJNEJ w Łolzl

MEDYCZNE LABORA

DziŃ Diagnostyki La

w 2019 rokuhiło,,udział.W

z 1,1ży ciem ż materiałów kontrolnych,
Laboratoriurn luzyśkało'w arhśżir nr 1

ANALIT/EDYCJA

Estradiol
FSH
TsH
Fr3
T3
Ff4
T4
Hormon luteinjzujący (LH) (0/0) N/O (0/0) N/O N/O
Hormon wzrostu (GH) (0/0) N/O (0/0) N/O N/O
HCG Total / BHCG (0/0) N/O (0/0) N/O N/O

Parathormon (PTH) (0/0) N/O (0/0) N/O N/O
onJłśNrnNrł
" + " - ocęna pozyl}v,na dla analitu w pojedynczej edycji,
" - " - brak oceny poz)Ą\s,neJ dla analitu w pojedynczeledycji;

N/O - składnik nie oznac7aIry/ nie poddany ocęnie (0 (]),

C)cenaroczna"bardz_odllbra -krłtcriadbdlapo,1edynczegovlnikuspełnioneu,cz(erechmateriałach.
ocenaroczna.,dobra'.-krvteriadbdlapo1edynczegoulnikuspe1nloneu,tlzechInateriałach:
Or:ena toczlta 'zarJrlu,all1iica" - kr}tcr ia db dla prlledynczeto wyntku sllclnlone rv dwóch nratcliałacit: ;
Ocenaroczna t4lplrlva -kryteliadbd]łpo]edvnczegorrrynikuslrclnionervjednymnlateIiale: , \ \',,., , , i j 

"Ocenaroczna"negllrrvne"-krytcriadbdlaprrjeciynczegorlynikuniespr:lnionewżadnymzcllerechln.ll.nłll'|$ ..| : i-o"\ L\', \ -.,|, 
{, i

1\
l)r n. med. Barbhra Przvllvl-Hac

I)1,rektor Cerrtralrlego Ośr-oclka BadaIi ]akoścl
Łódź,,29.11_20l9 r.
7-aśu,iadczellic zaclto*ult- rvażność od l stlczlltll do 3 l grudirll ](}]() Ioku

w Diagntlstl,ce l-abtlrattlrr,.jnej

Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii
i,badań i w ż z 2 edycji programu, każda
analitów ocenianych w programie.

'','
' 1. 2. OCENA
ZII.{A LATO ROCZNA
(+ +) + (+ +) + bardzo dobra
(+ +) + (+ +) + bardzo dobra

(0/0) N^] (0rc) NiO N/o
(0i0) N/o (0/0) N/o N/o
(0/0) N/O (0i0) N/() N/()
(0/0) N/o (0/0) N/o Nio
(0/0) N/O (0/0) N/o N/0
(0/0) N/o (0/0) N/o N/()
(0/0) N/O (0i0) N/o N/o
(0/0) N/O (0())N/o N/(')

(0i0) N/o (0/0) N/o N/o
(0^)) N/o (0/0) Nio N/o
(0/0)N/O (0/0) N/o N/O
(0^l) N/o (0/0) N/O N/O
(Oru) N/() (0/0) N/o N/()
(0/0.)N/() ((Y0) N/0 N/O

,kaźny im.T.

(0/0) N/o (0/0) N/o N/o
(0/0) Nio .(0/0) N/o N/o

(+ +) + (+ +) +] bardzo dobra
(++)+ (++)+'''bardzodobra

(0/0) N/o (0/0) N/o N/o CA i9-9
(+ +) + (+ +) + bardzo dóbra:.l;:.:.= .PSA (Total)

(0/0) N/O (0/0) N/O N/O PSA (Free)

N/O Kwas walproinorł1,
vit Bl2
Ferrytyna
IgE całko,,ł,ite

B -2- m i kroglobul r n a

LIT/EDY€ilA,
:]::=.

CA 15-3

C|cntrirlny Ośrodek Badati Jaktlścl r.l Diagnclstyce Laboratory,.jnc1. ul. Gdańska 80. 9t],ńl] Ł-tidz



SWTADĘCTWO
CENIRALNy OśnoDEK BłnłŃ Jłxoścr

w DnGNosTycE LłnonAToRyJNEJ w Łonzl
zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORII]M DIAGNOSTYCZNE
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Wojewódzki Szpitat Obserwacyj no-Zakaźny iń.T.Browicza

85-030 Bydgoszcz

biorąc udńń w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach
międzylaboratoryjnej oceny jakości badań, uzyskało zgodnie z przyjętyni kryteriami jakościowymi
Pozytywne oceny roczł]e dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych

za2019 rok następujące oceny toczne:

NR: B1003G

w programie za20l9 tok.
Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1

ANALIT
sóo
PoTAs
włpŃcłrrowrry
MAGNEZ
żg,nzo
CHLoRKI
BIAłXO CAŁKOWTIE
MocZNIK
KREATYNINA
KWASMOCZOWY
GLUKoZA
BILIRUBINA CAŁKoW]TA
CHOLESTEROL
HDL-CHOLESTEROL
TRIGLICERYDY
AMINOTRANSFERJĄZĄ ASPAIŁĄGINIANOWA
AMINO:rRANSFERAZA ALANINOWA
FOSFATAZA ALKALICZNA
A}VrYLAZA
GAMMAGLUTAiVIYLOTRASFERAZA

OCENAROCZNA
bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

birrdzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

onJłśnrBIvrł
Ocena roczna "bardzo dobra' - ocena pozytywna uzyskana w czterech edycjach.
()cena roczna "dobra" - ocena pozył§Ta uzyskana w trzech edycjach;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektill Centralnego Ośrodka Badań Jakości

w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łodź.09.12.2019 r.
Śrviadecru,o zachowujc waność od l srycznia do 3 l pr.udnia 2020 roku

Centralny OŚrodek Badań Jakości w Diagnostyce L.aboraton,jnej. ul_ G<lariska 80, 90-613 Łódź

))'"-^+-Ó \\ot_
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LABQU^LlTY

CE RTIF ICATE
2019

Dział Diag nostyki Laboratoryj nej
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny

brailo

Bydgoszcz
udziau w Programie Zewnetrznej Oceny Jakoóci

sprawdzianach
EQA Labquality, w nastepujacych

chemia kliniczna
Hormony i inne badania immunochemiczne
immunochemical determinations A *

Kontrola glukometrów _ Glucose meters *

krew w kale - Faecal blood
Kwasy żółciowe - Bile acids
Markery nowotworow - Tumour markers "
Mocz, iesty paskowe - Urine strip iesis A t

Prokalcytonina _ Procalcitonin *

- Hormones and other
lmmunoIogia kliniczna
Diagnostyka chorób wątroby i pzewodu pokarmowego -

AutoimmUne liVer disease and gastric parie,tal ell antibodies
PźedWciała przeciwjądrow - Anti nuclear antibodies
Mikrobiologia kliniczna
Antygeny Rola i AdenowirusóW -RoiaVirUs and adenovirus antigen
deteclion *

Bonelia burgdońeri, przeciwcjała - Borrelia burgdońeri, antibodies *

cIostridium difficile
Hepatitis A pu eciwciała - Hepaiitis A ant bodies '
Markery HBV i HC, Hepatltis B and C -

Przeclwciała anty- HBs, tesly i|ośc owe - Hepat tis B s-antrgen
anlibod]es'
Toxoplasma gondll przeclwciała -Toxoplasma antlbod,es '
\Ąłrus H]V. prżec]Wclała - HI Vlrus, antlbod es'
Wrus cytomega|l . przeclwclała C}.lomega ovlrus antibodles -

!\łrus grypy A t B. wykrywanIe antygenóW - 1nfluenza Virus A+B,

anligen detection'
Wrus mononukleozy przeciwclała heterofilne - EBV
MononucleoSiS *

RKZ i elektfolit _ Acid_base śatus and eleclrolytes
Hematologia klini6zna
APTT ifibryn€e - APTT and Fibrinogen *

czas protrombinow - Prothrombin time "
}dimery - D{imer *

Retikulocytoza - Reticulocyte clunt *

31 12.2019
This ceńificate is valid 12 months from the date lssued

-) EQA scheme rs accredited according to lSO/lEC 17043 standard
Please see pańicipant's repoń for each EQA round for performance data

, ';:

FlNAs
t ] 1 .,n Accr€dilalon S€rvice

PT02 lEN isollEc 17043)

Mia Lindstróm
General manager

Labquality Oy LSC0381 31 90004625

EQA5
CERTlFlIATE

LABąUALlTY
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Quutity Conłtol lor Mol+c.;lrlr DiognciIics

T[ris is 1o certify lhci

Labor Diag nostyki |lolekularnej

Woj Szpital Obserwacyjno-Zakazny

Bydgosccz

Poland

hos porticipole,J in 1he

QCMD 2019 Human lmmunodeficiency Virus RNA EQA Programme

i
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ir,lf . clr. HuLlerł G.ł,.,ł, 1.1ie,:łers
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Thjs is 1o ceriify,ilrcll

Labor Diagnostyki Molekularnej

lVoj Szpital O bse rwacy 1nł- Zakazny

Bydgosccz

Poland

hcls pnrticipcterl in ]ilt;

QCMD 20'19 Hepatitis B Virus DNA EQA Programme

)-- .-J ,,
} ,,,,, --

!rof. dr. HuLler1 G.i.J. 1.1i*siers
C,]Ci!łD Etec1_11ive C oorcjitlolor
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L,abor Diag nostyki MolekL;larnej

Woj Szp ita l O bse rwacyjno^Zakaz-ny

Bydgosccz

Poiand

hils pclrtici5:;oterl in ]he

QCMD 2019 Hepatitis C Virus RNA EQA Prcgraffim€
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Certftcate

We hereby certify that

Woj ewó dzki Szpital Obsrewacyj no - Zaka ny
D ział D iagno styki Lab oratoryj n ej

PL-85-030 Bydgoszcz

has actively participated in our TlQCon" lab
(TotallntegratedQualityControl) for Clinical Laboratories

§,l€."fi':^.Xr,1Quentin May
(Head of Support & Training SWA Reagents)

..i4,ź:''
,,J ,/ .

/.
il*,.y' L* , ,*-"^

a. .r'

l..,, Dr. Franco Bertolucci
(Application Expert SWA Reagents)



C E RTYF| KAT UCZESTN l CTWA

Wojewódzki Szpita l Obserwacyj n o-Zakaźny
im. T. Browicza

ul. Św. Florian a12
85-030 Byd goszcz

N umer Klienta: 31OOO217 91

Analizator Sysmex K-4500 nr ser. Fl884
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych
|QAS ElGHTCHECK w 2019 roku.
(wykonanych próbek: 4 na 5 dostępne)

_justyna l(urycyn
Dyrektor Zarządzający
Sysmex Polska Sp. z o. o.

Sysmex l nternatronal Qua I ity Assu rance System
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C E RTYFI KAT UCZESTN l CTWA

Wojewódzki Szpita I O bserwacyj n o-Zakaźny
im. T. Browicza

ul. Św. Florian a12
85-030 Byd goszcz

Numer Klienta: 31OOO217ł1

Analizator Sysmex XS-l00Oi nr ser. 67787
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych
SNCS |QAS Online w 2019 roku.

Justyna Kurycyn
Dyrektor Zarządzalący
Sysmex PoIska Sp. z o. o.

\t,5mex l nterrlal iorral Ola l iiv A5-cLl ra ncp Sysien


