
 
Příloha č. 2 
 
Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 
 
Jednání se konalo  26. 11. 2005 v Praze. Účastnili se W. Huisman (předseda), V. Blaton, D. Burnett, 
R. Czikkely, J. Haemoinen, R. Horvath, D. Kenny, J. Queralto, G. Schomann, L. Šprongl, D. Vitkus a 
H. Wallinder,  (nepřítomni M. Plebani, A. Kellner, P. Mesko a S. Zerah) 
 
1. Schválen program jednání 
2. Schválen zápis z minulého jednání (11. 5. 2005 Glasgow) 
3. Informace D. Burnetta z EA 

Základem byla příprava na společné jednání s EA Med Lab Group. Jde o několik zásadních 
bodů. Za prvé je to frekvence pro reakreditaci. Podle ISO 17011 mohou být čtyři i pět let. 
Dohlížitelská návštěva s odborníky by měla být maximálně jedna v tomto období. Výše uvedená 
doba je akceptovatelná, laboratoř musí změny v mezidobí písemně ohlašovat. Druhým tématem 
je předmět akreditace. Již nyní nelze po testech akreditovat ve Velké Británii, Nizozemí a 
Německu. EC4 požaduje akreditaci celé laboratoře a ne jen některých částí. Součástí hodnocení 
je systém kvality, interní a externí kontroly, validace, práce s dokumenty a způsob řízení. Pokud 
laboratoř rozšíří spektrum testů, změní počet kvalifikovaných pracovníků či dojde k jiným 
významným změnám pošle zprávu (ročně) akreditačnímu orgánu. To rozhodne o nutnosti 
přehodnocení. Přidání testů na stávající technologii nepotřebuje audit. Dále zazněla informace o 
specifických problémech ve Francii, kde jejich akreditační orgán odmítá akreditaci podle ISO 
15189. David Burnett zhodnotil současnou spolupráci s EA jako velmi dobrou a oznámil svůj 
odchod do důchodu. Jeho místo v EA zaujme W. Huisman. 

4. Byl doplněn již zveřejněný dotazník o stavu akreditace v Evropě 
5. Validace - dodán byl pouze materiál z ČR "Doporučení výboru ČSKB Validace a verifikace 

analytických metod v klinických laboratořích". Materiál  byl označen za příliš rozsáhlý, nutno  
přepracovat na 2-3 stránky a jasně deklarovat rozdíl mezi testy s CE a bez (vyvinuté v laboratoři). 
Byla vytvořena skupinka pro tvorbu doporučení o validaci EC4 (L. Šprongl, J. Queralto a odborník 
z Maďarska).  

6. Otázka pomoci při tvorbě systému kvality. D. Burnett připraví brožuru o cca 100 stránkách jako 
pomocníka při tvorbě systému kvality. 

7. D. Burnett a D. Kenny informovali o změnách v ISO 15189 –  jedná se jen o několik slov –  i o 
připravované celkové revizi normy (rok 2008??) 

8. Příští jednání pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 závisí na termínu jednání výboru EC4 
 
 
Zpráva z jednání EA Med Lab Group: 
 

• D. Burnett oznámil odchod do důchodu, nahrazuje ho W. Huisman 
• V Evropě je 14447 klinických laboratoří, akreditováno je 560 laboratoří podle ISO 17025 a 

223 laboratoří podle ISO 15189. Zazněla informace o stavu v jednotlivých zemích. V Belgii 
není používána ISO 15189, neboť není přeložena.  

• Nikde není akreditace povinná 
• Předmět akreditace - došlo ke shodě, že zásadně ne podle testů. Podle ISO 15189 se 

akredituje informace o pacientovi a pro pacienta, která samozřejmě neobsahuje jen vybrané 
testy. Vytvořena pracovní skupina, která do příště určí obory jako předmět akreditace.   

• Důraz na spolupráci s odborníky 
• Hodnocení vlivu IVD direktivy 
• Potřeba určit indikátory kvality – doplnit, dopracovat 
• Diskuse o hodnocení kompetence odborníků, je nutné je dále jasněji specifikovat 
• Diskuse o laboratoři neprovádějící odběry a její odpovědnosti za transport. Závěr - za 

transport neodpovídá, ale musí ho monitorovat a hodnotit. 
• Validace – použije se doporučení, které připraví EC4 
• Představení organizace Eurogentest 

 
Luděk Šprongl 
 




