
Příloha 2 

Směrnice IVD a proces zlepšování a prověřování jakosti 

 
Úvod 
Významný, ne-li rozhodující podíl na činnosti zdravotnické laboratoře připadá na výrobky IVD. Jejich 
vývoj, distribuce a prokazování shody s požadavky na ně kladenými v souvislosti s péčí o lidské 
zdraví jsou sofistikovaně propracovány v podobě Směrnice 98/79 ES, platné v zemích Evropské unie. 
Tuto Směrnici je zapotřebí průhledně a srozumitelně aplikovat pro potřeby  prověřování a zlepšování 
jakosti, pro hodnocení programů mezilaboratorních porovnávání a v neposlední řadě pro procesy 
akreditace. Je zapotřebí, aby Směrnice 98/79 ES a procesy, řízené odbornými společnostmi( 
prověřování a zlepšování jakosti) stejně jako procesy, řízené akreditačními orgány používaly stejného 
jazyka- stejných slov pro totožné pojmy.    
 
Předmět doporučení 
 

a) Role IVD v zdravotnických laboratořích 
b) Validace a verifikace IVD 
c) Návaznost a nejistota výrobků IVD 
d) EHK a IVD 
e) Přístup k IVD při prověřování způsobilosti zdravotnické laboratoře 

 
Normativní prameny: 
 
NV 453 2004 Sb-přepis Směrnice 98/79 IVD do české národní legislativy(dostupné na 
www.czedma.cz 
ISO 17511.2003 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro-měření veličin v biologických 
vzorcích-metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům(jako ČSN 
od roku 2004) 
ISO 18153.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro-měření veličin v biologických vzorcích-
metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů, přiřazených kalibrátorům a 
kontrolním materiálů,  
(jako ČSN od 2004) 
ISO 15189:2003.Medical laboratories.Particular requirements for quality and competence. 
ČSN EN 14136: Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti 
diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro, 2004 
ISO 15195:2003laboratorní medicína-požadavky na měřící referenční laboratoře 
(Jako ČSN od roku 2004) 
International Vocabulary of Basic and general terms in Metrology(VIM), Third edition, FDIS, 2004 
Guide to the Expression of Uncertainty Measurement(GUM),  ISO Geneva 1995 
ISO/IEC Guide 43-1: proficiency testing by interlaboratpty comparisons.Part 1. Development and 
operation of proficiency testing schemes. ISO Geneva 1997 
 
Termíny a definice 
 
IVD 
Návaznost 
Pravdivost 
Nejistota 
Matriční přiměřenost 
Mezilaboratorní porovnávání       DOPLNIT 
Validace 
Verifikace 



Kalibrace 
 
 
Role IVD 
 

- prostředky laboratorní diagnostiky řádně notifikované úředními orgány a opatřené značením 
shody s požadavky, kladenými na kvalitu výrobků, sloužících k posuzování zjišťování stavu 
zdraví lidské populace a k posuzování terapeutických zásahů 

- umožňující regulaci trhu s ohledem na požadovanou kvalitu a na bezpečnost práce 
zdravotnického personálu 

- poskytující jejich uživatelům veškeré potřebné informace o měřících postupech a o hodnotách 
jejich výkonnostních charakteristik 

- korespondující se soudobým stavem standardizace měření laboratorních ukazatelů 
- zaručující potřebnou úroveň ukazatelů kvality analytických měření 
- poskytující potřebné ukazatele preanalytické fáze měření 
- disponující pracovními kalibrátory nebo kalibračními funkcemi, navázanými na referenční 

materiály a/nebo referenční postupy měření, opírající se zejména o data JCTLM a o 
požadavky norem ISO 17511 a ISO 18153 

- poskytující relevantní  hodnoty referenčních intervalů, případně diagnostických rozhodovacích 
limitů, získaných pomocí dobře definovaných referenčních populací nebo odpovídajících 
mezinárodních lékařských doporučení   

- poskytující informace o materiálech a metodách řízení analytické kvality měřících postupů 
 
Validace a verifikace IVD 
 

- Výrobky IVD jsou pokládány za validované, tj. za takové, které vyhovují potřebám 
zamýšleného použití 

- Validace IVD je podmíněna dodržením pracovního postupu 
- Validace IVD je platná provýrobcem určenou kombinaci měřícího přístroje, reagencií a 

kalibrátorů 
- Pokud jsou výrobky IVD použity uživatelem pro měření jinak, tj. v modifikované kombinaci 

přístroje, reagencií a kalibrátorů, mají být takové modifikace výrobci IVD autorizovány 
- Základní ukazatele kvality měření musí být periodicky verifikovány 
- Minimálně se provádí kompletní verifikace přesnosti, vychýlení a nejistoty jedenkrát ročně 
- Vnitřní řízení kvality a programy mezilaboratorního porovnávání jsou hlavními nástroji 

pravidelné verifikace ukazatelů kvality analytického měření, realizovaného výrobky IVD 
 
Návaznost a nejistota IVD 
 

- Návaznost hodnot pracovních kalibrátorů a kontrolních materiálů, určených k sledování 
pravdivosti výsledků měření  musí být výrobcem garantována některým z postupů, uvedených 
a popsaných v normách ISO 17511 a ISO 18153 

- Nejistota měření je do pracovních postupů IVD implementována výrobcem tak, že uvádí 
nejistoty hodnot pracovních kalibrátorů 

- Výrobce IVD by měl poskytovat dostatečně propracované kalibrační protokoly, které by 
shrnovaly údaje o výsledcích  měření, vedoucích k ustanovení hodnot kalibrátorů a jejich 
hodnotách nejistoty, získané v některé referenční/kalibrační laboratoři, akreditované podle 
normy ISO 15195( nebo minimálně podle normy ISO 17025)  

 
EHK a IVD 
 
Zásady vztahů mezi EHK a IVD jsou obsahem normy ČSN EN 14136:2005 
 
Provedení EHK 
 



Vhodnost kontrolních vzorků pro EHK: 
- cílové hodnoty mají být pokud možno v souladu s ISO 17511, tedy navázané na CRM a/nebo 

referenční postupy měření 
- někdy může být vhodné/ nutné použít jiných cílových hodnot 
- vzorky nemají obsahovat „nefysiologické“ složky 

 
Četnost mezilaboratorních porovnávání by měla být minimálně 6x ročně 
 
Program EHK musí umožnit hodnocení podle přístrojů, metod, kalibrátorů, případně jejich 
kombinace 
 
Pro každý IVD musí být statisticky zpracována  střední hodnota a míra rozptylu 
 
Program EHK musí rozlišovat výkon laboratoří účastníků od obecné účinnosti postupu měření, 
realizovaného IVD 
 
Organizátor musí dokumentovat způsob přiřazení použitých cílových hodnot 
 

-  
Požadavky na organizátory EHK 

- odborná způsobilost 
- existence vědeckého poradního výboru 
- důvěrnost v nezávislost rozhodování 
- Zavedený systém řízení jakosti.Organizace by měla být akreditovaná národním(evropským) 

akreditačním orgánem 
 
Posuzování měřících postupů 
 
Pokud je použito cílové hodnoty, disponující metrologickou návazností, pak je třeba uplatňovat 
požadavky ISO 17511 a ISO 18153 
 
Organizátor musí shromáždit dostatečné informace o identifikaci kitů, kalibrátorů, přístrojů 
  
Závěry o účinnosti(!) výrobků IVD lze učinit pouze za použití pracovních postupů doporučených 
výrobcem( včetně doporučených kombinací přístroj-činidlo-kalibrátor) 
Výsledky IVD musí být hodnoceny jak pomocí odchylek od cílové hodnoty, tak i výpočtem jejich 
rozptylu mezi uživateli. 
 
Vychýlení může indikovat: 

- nesprávnost provedení 
- nesprávnou kalibraci 
- nízkou specifičnost 
- rozdílnou citlivost k interferencím 
- matriční nepřiměřenost vzorků 

 
Rozptyl může identifikovat: 

- nesprávné provedení 
- rozdíly mezi výrobními šaržemi 
- chyby obsluhy(laboratorního personálu) 
- změny při přepravě a skladování 

 
Použití k identifikaci možných nedostatků 
 
Vždy, kdy je identifikován problém musí být situace dále zkoumána 
Pokud přetrvává špatná funkce IVD musí být organizací EHK informován výrobce/dodavatel 



 
 IVD v procesu prověřování způsobilosti zdravotnické laboratoře 
 

- Prověřuje se IVD jako zdroj dat pro dokumentaci systému řízení kvality( výkonnostní znaky 
měření, nemodifikovaný postup měření, kalibrační protokoly, dokumentace návaznosti, 
nejistoty kalibrátorů, referenční intervaly a úroveň jejich presentace, preanalytické údaje- typ 
vzorku, odběr, manipulace, stabilita, podmínky skladování) 

- Prověřuje se aplikace IVD v laboratoři s ohledem, zda odpovídá zamýšlenému použití.zda se 
používá v tom smyslu, jak byla validována 

- Prověřuje se komplexnost, rozsah, četnost, metodická správnost a úroveň dokumentování 
verifikačních procesů 

 
 
 
 
PŘÍLOHY-NÁVRH Budou vytvořeny 
 

 
A. Významnost diferencí mezi dosaženou a výrobcem garantovanou přesností( Podklad –

příručka NCCLS EP 15A) 
B. Doporučené hodnoty vychýlení(Podklady-biologické variability, NORIP 2000, 

mezinárodní lékařská doporučení, Směrnice Německé lékařské komory) 
C. Požadavky na charakter a strukturu presentace dat referenčních intervalů 
D. Formulář kalibračního protokolu 




