
  
 

Příloha č. 3 
Cestovní zpráva z 1. Evropského symposia o systémech kvality v laboratorní medicíně – Francie, Paříž 
 
Ve dnech 12. – 13. 2. 2009 se konalo 1. evropské symposium o systémech kvality v laboratorní medicíně. První den 
byl zaměřen na informaci o zavádění systému kvality v evropských zemích a USA. První přednáška – prof. Burnett 
informoval o normě ISO 15189 jako základním standartu pro akreditaci laboratoří. V oblasti vnitřních auditů zmínil 
užitečný dokument (EAL-G3). Norma ISO 15189 je nejrychleji zaváděnou normou s největším použitím. V současné 
době dle směrnice EU v každé zemi bude existovat pouze jeden akreditační orgán, který musí postupovat v souladu 
s ISO 17011. Byla diskutována otázka aplikace ISO 22870 pro oblast POCT. Bylo upozorněno na určitá úskalí 
vlastních či národních dokumentů. Dále byla přednesena sdělení o situaci v jednotlivých zemích. 
 
Velká Británie – v roce 1992 zaveden systém CPA, který je v souladu s normou ISO 17011. Systém CPA úzce 
spolupracuje s UKAS a postupy plně inkorporovaly normu ISO 15189. 
Problémem v současné době je pokles počtu posuzovatelů, je zaveden systém evaluace v průběhu 4 let. V systému 
musí být všechny laboratoře  (1409), z nichž 50% je akreditováno, 30% je v přípravě na akreditaci. Pro akreditaci 
používána jako standard ISO 15189 a postupy EA. 
 
USA -  laboratoře, které žádají úhradu v rámci zdravotní péče musí být certifikovány CLIA (Clinical laboratory 
improvement amendmend). V systému je celkem 200 000 laboratoří, z nichž  19 000 je v souladu a 16 000 je 
akreditováno. 108 000 „laboratoří“ je u lékaře, 8600 v nemocnicích. Požadavky IQA je měření vnitřní kontroly 
denně na dvou hladinách. Pro úhradu vyšetření v oblasti molekulárně biologických analýz je kladen požadavek na 
akreditaci a systém QM.  
 
Chorvatsko – je zaveden povinný systém v EHK, který je národní, je zde zaveden systém akreditace dle ISO 15189, 
jsou akreditovány 2 laboratoře. 
 
Holandsko -  v roce 1991 zaveden systém CCKL, který od roku 1999 jsou plně komparabilní s ISO 15189. I když 
systém akreditací je dobrovolný, většina laboratoří vstupuje do systému akreditace. Od 2008 se CCKL stalo divizí 
Národního akreditačního orgánu. 
 
Německo -  laboratoře musí vyhovovat požadavkům kvality - RILIBAK. V Německu jsou tři akreditační instituce, 
které budou spojeny v jednu dle směrnice EU. Akreditace je dobrovolná kromě vybraných oblastí a do budoucna lze 
předpokládat povinnost akreditace. Celkem je v Německu akreditováno 385 laboratoří.  
 
Švédsko -  působí zde celkem cca 40 laboratoří v nemocnicích. Systém kvality je zaváděn od roku 1989. Akreditace 
není povinná, avšak uzavření smlouvy týkající se úhrady zdravotní péče, akreditaci vyžaduje. Postupuje se dle normy 
ISO 15189. 
 
Belgie – existují licencované laboratoře, na základě královského dekretu z roku  1999 laboratoře musí mít zaveden 
systém kvality v souladu s ISO 15189, avšak formální akt akreditace není vyžadován. Je úzká spolupráce mezi 
odbornou společností a BELAC, který akreditoval cca 15 – 20% laboratoří. Od roku 1979, kdy bylo 20 tisíc 
laboratoří zejména u praktických lékařů, v roce 2008 je již pouze 176 laboratoří, tento pokles zejména vyvolala 
povinnost zapojení do systému EHK. Akreditace laboratoře musí být v oblasti diagnostiky tropických nemocí, AIDS 
a molekulárně biologických technik. 
 
Maďarsko – došlo v posledních letech k poklesu počtu laboratoří o 20% (nyní 774 laboratoří), cca 50% laboratoří je 
propláceno státem. Počet vyšetření poklesl cca o 40%. V Maďarsku jsou vydány doporučení odborné společnosti, je 
zaveden národní systém EHK a akreditace je dobrovolná vycházející z národních standardů ISO 17025 a 15189. 
Celkem je akreditováno 16 laboratoří. 
Dále zazněla přednáška D. Pierre, prezidenta ILAC, který informoval o součastné situaci akreditací v celosvětovém 
měřítku. 
 
Druhý den konference byl věnován akreditaci laboratoří ve Francii, kde na základě rozhodnutí ministerstva 
zdravotnictví (zahájení se účastnila ministryně zdravotnictví Francie) je rozhodnuto, že všechny laboratoře do konce 
roku 2010 musí být akreditovány dle ISO 15189 národním akreditačním orgánem COFRAC. Diskuse a jednání bylo 
věnováno procesu akreditace a její přípravě.  




