Εσείς µιλάτε και εµείς καταλαβαίνουµε –
Η έξοδος από τον Πύργο της Βαβέλ
Το πρόβληµα
Ζούµε σε ένα «παγκόσµιο χωριό», αλλά είµαστε όλοι
διαφορετικοί και χρησιµοποιούµε πολλές διαφορετικές
γλώσσες για να επικοινωνούµε.
Ακόµη και όταν οι άνθρωποι µιλούν την ίδια γλώσσα, οι ίδιες
λέξεις µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε διαφορετική έννοια. Για
παράδειγµα, υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις της λέξης
“πρότυπο” («standard» στα Αγγλικά) – ως κανονιστικό
έγγραφο, ως διάλυµα γνωστής συγκέντρωσης ή ακόµη και ως
τύπος σηµαίας.
Ακόµη και στον ίδιο τοµέα δραστηριοτήτων συµβαίνουν
παρανοήσεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε σπατάλη
χρόνου και χρήµατος ή σε ακόµη χειρότερες συνέπειες.
Όταν αναφερόµαστε σε εργαστηριακές δοκιµές, η έλλειψη
πλήρους κατανόησης βασικών όρων και οι αδόκιµες µεταφράσεις αφήνουν περιθώρια για διαφορετικές
ερµηνείες καθορισµένων απαιτήσεων. Για παράδειγµα, υπάρχει ιστορικά ένας αριθµός διαφορετικών, αλλά
συσχετιζόµενων χρήσεων του όρου “όριο ανίχνευσης”. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή
συµµόρφωση προς καθορισµένες απαιτήσεις, αποτελώντας έτσι εµπόδιο για την παραγωγή αναλυτικών
αποτελεσµάτων κατάλληλων για τη σκοπούµενη χρήση. Επιπλέον η κοινή ερµηνεία της ορολογίας που
σχετίζεται µε την ποιότητα των µετρήσεων µεταξύ εργαστηρίων και φορέων διαπίστευσης είναι ζωτικής
σηµασίας για µια δίκαιη και εναρµονισµένη παγκόσµια προσέγγιση της αξιολόγησης των εργαστηρίων.

Μια κοινή γλώσσα
Χρειαζόµαστε µια κοινή γλώσσα, σαφή και
ξεκάθαρη. Χρειαζόµαστε ένα κοινό λεξιλόγιο για τη
διατύπωση σταθερών ορισµών εννοιών και των
συναφών µε αυτές όρων.
Για το σκοπό αυτό, αρκετοί οργανισµοί συµµετέχουν
σε µια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης και διατήρησης
ενός διεθνούς λεξιλογίου για τη µετρολογία (VIM) [1], το οποίο στοχεύει στην επίτευξη µιας µονοσήµαντης
κατανόησης των εννοιών που σχετίζονται µε τις µετρήσεις σε όλους τους τοµείς.
Το VIM αποτελεί µια κανονιστική αναφορά στα πρότυπα ISO/IEC 17025, ISO 15189 και ISO/IEC 17043, και
γι’ αυτό είναι ένα βασικό έγγραφο για όλους τους οργανισµούς που επιδιώκουν τη διαπίστευση.

Είναι αυτό αρκετό;
Για το προσωπικό ενός εργαστηρίου υπάρχουν ακόµη µερικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν:
• Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση µε τους όρους και τις έννοιες.
• Οι «επίσηµοι» ορισµοί του VIM µπορεί να είναι δυσκολονόητοι, γιατί είναι σύντοµοι
και προορίζονται για εφαρµογή σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς µέτρησης.
• Οι µεταφράσεις σε τοπικές γλώσσες µπορεί να επιτείνουν τη σύγχυση, π.χ. στις
περιπτώσεις που διαφορετικοί όροι χρησιµοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς για
την ίδια έννοια του VIM, και ο µεταφραστής παραβλέπει αυτό το θέµα.

•

Ορισµένες ουσιαστικές αλλαγές στην ορολογία έχουν γίνει σε µια προσπάθεια να συµπεριληφθούν οι
χηµικές και οι βιολογικές µετρήσεις. Κάποιες «παλιές» έννοιες ακόµη παραµένουν αλλά έχουν καινούργια
ονοµασία, π.χ. «ενδοεργαστηριακή αναπαραγωγιµότητα» έναντι «ενδιάµεση πιστότητα».

Για να αντιµετωπισθούν αυτά τα ζητήµατα η EURACHEM έχει εκδώσει έναν οδηγό [2] που αποτελεί µία
προσβάσιµη αναφορά όπου περιέχονται απλές εξηγήσεις όρων που ενδιαφέρουν περισσότερο τους
αναλυτές, µε πρόσθετα παραδείγµατα που συνδέουν τις έννοιες αυτές µε χηµικές και βιολογικές µετρήσεις.

Καταλαβαίνετε την έννοια αυτών των όρων;
Ενδιαφέρεστε για την ποσότητα ή την ποιότητα; Ανάλογα µε την απάντηση, θα χρησιµοποιήσετε τον όρο
διαδικασία µέτρησης ή δοκιµή; Η επαλήθευση της µεθόδου είναι το ίδιο ή λιγότερο απαιτητική από την
επικύρωση της µεθόδου; Χρειάζεστε διακρίβωση ή απλά έλεγχο επίδοσης; Έχετε ένα πρότυπο
µέτρησης στο εργαστήριό σας ; Είναι η µετρολογική ιχνηλασιµότητα κάτι που σας απασχολεί; Αυτά
είναι µερικά παραδείγµατα των όρων οι οποίοι στηρίζουν την αξιοπιστία κάθε αποτελέσµατος µέτρησης και
οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως κατανοητοί.

Παράδειγμα – Ακρίβεια, ορθότητα, πιστότητα: είναι συνώνυμα;
•
•
•

Εγγύτητα µεταξύ των αποτελεσµάτων µετρήσεων
(σχετίζεται µε την έννοια της πιστότητας)
Εγγύτητα του µέσου όρου των αποτελεσµάτων
µετρήσεων µε µία τιµή αναφοράς (σχετίζεται µε την
έννοια της ορθότητας)
Εγγύτητα του αποτελέσµατος µιας µεµονωµένης
µέτρησης προς την αληθή τιµή (σχετίζεται µε την έννοια
της ακρίβειας)

Οι διαφορετικές καταστάσεις στο σχήµα δείχνουν την
επίδραση της:
α) κακής πιστότητας, καλής ορθότητας
β) καλής πιστότητας και ορθότητας
γ) κακής πιστότητας και ορθότητας
δ) καλής πιστότητας, κακής ορθότητας
Βελτιώνοντας την πιστότητα και την ορθότητα, αναµένεται να βελτιωθεί η ακρίβεια.

Σας αφορούν όλα αυτά;
Εργάζεστε σε ένα εργαστήριο, ως αναλυτής, υπεύθυνος ποιότητας ή διευθυντής; Εµπλέκεστε σε άλλες
δραστηριότητες σχετικές µε εργασίες ανάλυσης, όπως διοργάνωση προγραµµάτων δοκιµών ικανότητας,
παραγωγή υλικών αναφοράς ή διαπίστευση κάποιας από τις παραπάνω δραστηριότητες; ∆ιδάσκετε ή
σπουδάζετε θέµατα που σχετίζονται µε τις µετρήσεις; Χρησιµοποιείτε αποτελέσµατα µετρήσεων ή
διατυπώνετε γνώµη για τη χρήση τους; Αν η απάντηση σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι,
τα ακόλουθα έγγραφα αναφοράς απευθύνονται και σε εσάς.
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