REGULAMIN

międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych pomiaru głównych parametrów fizycznych
rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości diagnostycznej aparatury rentgenowskiej
i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
EDYCJA 2016
1. Uczestnikiem badań mogą być laboratoria badawcze akredytowane na zgodność z normą PNEN ISO/IEC 17025:2005 i jednostki ubiegające się o akredytację, które sprostać muszą wymaganiom
w/w normy w zakresie zapewnienia jakości wyników badań. Uczestnikami mogą być również fizycy
medyczni realizujący ww. testy w reprezentowanych przez siebie placówkach służby zdrowia.
2. Udział w badaniach porównawczych jest odpłatny. Koszt uczestnictwa dla jednego laboratorium
uzależniona jest od ilości zakresów pomiarowych podlegających ocenie i wynosi:
- zakres stomatologiczny – 500 PLN,
- zakres ogólnodiagnostyczny - 700 PLN,
- fluoroskopia – 300 PLN,
- zakres mammograficzny – 700 PLN,
- zakres tomografii komputerowej – 300 PLN
- zakres monitorów do prezentacji obrazów medycznych – 300 PLN.
Podane ceny są cenami brutto zawierającymi 23% VAT.

3. Laboratorium wyrażające chęć zgłoszenia do badań dwóch lub więcej zestawów/zespołów
pomiarowych ponosi koszty będące odpowiednią wielokrotnością podanych powyżej kwot.
4. Jeden zespół pomiarowy liczy nie więcej niż 2 osoby (chyba że ustalono z organizatorem inaczej).
5. W celu wzięcia udziału w badaniach biegłości należy wypełnić kartę uczestnictwa (do pobrania na
stronie www.imp.lodz.pl) i przesłać ją na adres marcin.brodecki@imp.lodz.pl nie później niż do
24.11.2016. Karta uczestnictwa ma charakter oficjalnego zlecenia.
6. Płatności należy dokonać, po wykonaniu pomiarów i otrzymaniu faktury, przelewem na konto
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, nr konta: 46124030281111000028222723; Bank Pekao S.A. II
Oddział w Łodzi. Brak wpłaty skutkował będzie wstrzymaniem wydania certyfikatu uczestnictwa.
7. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany termin badań lub w uzasadnionym przypadku ich
odwołania, jak również do modyfikacji zakresu badanych parametrów. Uczestnicy w przypadku braku
możliwości realizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn mogą zaś odstąpić od realizacji całości lub
części badań.
9. Lista uczestników będzie jawna dopiero w momencie ukazania się raportu z badań. Badania
przeprowadzone zostaną z zachowaniem zasady poufności uzyskanych wyników – poszczególni
uczestnicy otrzymają odpowiednie oznaczenia kodowe do identyfikacji swoich wyników.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wyników badań w celach naukowych (w tym
prezentacji i publikacji) przy zachowaniu pełnej anonimowości uczestników. Istnieje możliwość
podania nazwy uczestnika w publikacjach w przypadku indywidualnej zgody pisemnej wyrażonej
przez uczestnika.
11. Każdy z uczestników badań otrzyma Raport z badań w terminie uzależnionym od ilości uczestników,
nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zakończenia badań. Raport zawierać będzie wyniki pomiarów
oraz ocenę rezultatów wszystkich uczestników (na podstawie kodów).
12. Badania wykonane zostaną według scenariusza Programu badań.
13. Uczestnicy wykonują pomiary własnym sprzętem pomiarowym. Sprzęt powinien posiadać aktualne
świadectwo kontroli metrologicznej, kopię którego uczestnik winien posiadać w trakcie pomiarów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pomiarowy uczestników.
15. Badania będą dotyczyły m.in. pomiarów związanych z cyfrową jak i analogową rejestracją obrazu
(częściowo dla obiektów badań (tj. błona rentgenowska, obraz cyfrowy) dostarczonych przez
Organizatora).
16. W przypadku części zakresów pomiarowych dla których poddyscypliny się pokrywają wykonane
zostanie jeden pomiar wspólny dla tych zakresów (np. ten sam pomiar gęstości optycznej dla
zakresów ogólnodiagnostycznego i mammograficznego).
17. Uczestnik porównań nie musi partycypować w całym zakresie badań z danego zakresu, tj. może
uczestniczyć w pomiarach tylko dla wybranych poddyscyplin.
18. Zgłoszenie udziału w badaniach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

