
Příloha č. 2 
 

1. EHK  - Účast v EHK v oblasti akreditace ML 
 
 

1. Jak velký význam má EHK?   
 

• zásadní a nezastupitelný 
• srovnatelný s interní kontrolou kvality 
• Každoroční účast je povinná 
 

2. Je EHK podmínkou "zakreditování" postupu vyšetření? (tzn. kladné výsledky před posouzením) 
 

• bez naplnění požadavků kritérií normy ISO 15189 je dané laboratorní vyšetření neakreditovatelné (tzn. 
kladná účast v EHK je podmínkou pro akreditaci metody/laboratorního vyšetření, tam kde je EHK 
dostupné) 

• pokud není EHK dostupné, dle požadavků krit. 5.6.5 normy ISO 15189:2007 musí laboratoř vyvinout 
mechanismus rozhodování o přijatelnosti jinak nehodnocených postupů, např. pomocí 
mezilaboratorního srovnání výsledků laboratorního vyšetření 

 
3. EHK pro každý parametr a matrici (víceparametrové vyšetření – tedy SOP je napsaná např. pro jaterní 

enzymy; pro hormony štítné žlázy; pro kostní markery – parametry jsou vyjmenované)  
 
• EHK pro každý parametr z víceparametrových SOP, pokud je dostupné 
• EHK pro každou matrici s určitými výjimkami (např. pro exudát, punktár stačí sérum nebo moč; pro 

mozkomíšní mok EHK ano), pokud je dostupné 
 
 

4. Účast v EHK zvlášť na každém pracovišti? (Laboratoř má několik pracovišť. Provádí stejný konkrétní 
postup vyšetření na více pracovištích. Na pracovištích různé analyzátory nebo stejné analyzátory 

 
• pokud se stejné vyšetření provádí na různých pracovištích, každé pracoviště laboratoře se musí zúčastnit 

EHK (vyšetření se provádí v rozdílných podmínkách, různou obsluhou apod.) 
 
 

5. Účast v EHK (v případě stejného "analytu") zvlášť pro každý analyzátor nebo techniku? 
 

• na stejném pracovišti - pokud jsou analyzátory od různých firem, provést EHK pro oba (různé) 
analyzátory 

• na stejném pracovišti - pokud jsou analyzátory od jedné firmy (princip měření je stejný) stačí pro jeden 
analyzátor mít EHK a druhý analyzátor porovnat s prvním – jednak na pacientských vzorcích, jednak 
změřením identické EHK (nutné definovat kritéria, kdy je druhý analyzátor bez EHK ještě úspěšný) 
(+regresní analýza shody výsledků mezi různými pracovišti laboratoře, různými analyzátory nebo ručně 
a na analyzátoru) 

• základním předpokladem srovnávání dvou analyzátorů jsou stejné principy měření, stejné protilátky, 
stejné referenční rozmezí 

• netýká se systémů POCT 
 
 
6. Jak se správně účastnit/organizovat mezilaboratorní porovnávání (výměna vzorků)? (postup, kritéria, s 

jakou laboratoří) 
 

• nedostupnost EHK je oborově specifická záležitost 
• zaměřit se na konkrétní odbornosti, kde je třeba toto řešit (např. běžně v cytopatologii, histopatologii, 

cytogenetice, klinické mikrobiologii, imunologii apod.) 
• postup pro organizování PT (EHK) popsán v ISO 17043, jednoduchý postup pro dvoustranné porovnání 

(kvalitativní nebo kvantitativní) není nikde definován 
• Laboratoř má pro tento případ zpracovat postup, který posoudí odborný posuzovatel.  



• Pro mezilaboratorní porovnávání pro okruhy, pro které nejsou k dispozici národní EHK, si laboratoře 
vybírají zahraniční EHK či jiné akreditované subjekty nebo provedou mezilaboratorní porovnání  a tuto 
spolupráci vzájemně smluvně ošetřily. 

 
 

7. Firemní EHK (otevřené, uzavřené)?  
 

• ano, pokud je akreditována dle ISO 17043, nebo plní podmínky této normy – toto musí vyhodnotit sama 
laboratoř 

• ano tehdy, kde tuto službu neposkytuje akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti, protože toto 
může být robustnější než mezilaboratorní porovnání 

• pro vybrané analyty je možné používat poskytovatele, kteří mají systém EHK kvalitně vyvinut a 
neexistuje podobný cyklus v akreditovaných EHK (např. systém UK NEQAS) 

• Preference programů EHK organizovaných akreditovanými poskytovateli a doporučenými OS. 
 
 

8. Dané vyšetření jiná laboratoř neprovádí. Jak si zajistit EHK?  
 

• Pokud není dostupné EHK a není možnost porovnat s jiným pracovištěm (včetně zahraničních) v  tomto 
případě prohlásit metodu za neakreditovatelnou.  

• V případě zahraničních laboratoří je třeba vyspecifikovat, jaké parametry musí splňovat. 
• Je nutná plná validace metody a systém vnitřní kontroly kvality. 

 
 

9. Laboratoř neplní požadavky Minim na EHK (rozsah parametrů, frekvence účasti, úspěšnost). Co s tím z 
pohledu akreditace dané laboratoře? 
 

• pokud není pro metodu/postup laboratorního vyšetření EHK (např. v případě rychlé výměny 
analyzátoru), provést porovnání s  původním analyzátorem 

• pokud je metoda/laboratorní vyšetření v běžném rutinním provozu a nejsou splněny požadavky normy 
ISO 15189 na EHK, nelze takovou metodu/laboratorní vyšetření akreditovat (stejně jako v případě 
neplnění jiné části Minim) 

• Neplní-li nepokročitelná minima, nelze akreditovat celou laboratoř, pokud se to týká pouze konkrétní 
metody, pak nelze tuto metodu akreditovat. 

• Shodně jako při neplnění jiných minim požadovaných OS. 
 
 

 

 

 

 

2. Laboratoř/pracoviště   

• pracoviště je charakterizováno adresou. 
 

KB - Definování laboratoře jako jednotky z hlediska definice personálních minim: 
 - technické vybavení dle vyhlášky MZ ČR 
 - personální vybavení - stejná organizace se vzdáleností  
             15 km vzdušnou čarou od sídla (adresa) laboratoře 

 
HEM: podle adresy 
 

MIKROB a SEM: Mikrobiologická laboratoř jako právní subjekt může mít více laboratorních pracovišť. Pro 
potřeby posuzování: důležité je sídlo posuzovaného pracoviště bez ohledu na sídlo právního subjektu. Pokud 
má Mikrobiologická laboratoř pracoviště na více adresách, každé takové pracoviště musí splňovat minimální 
personální a přístrojová kritéria. 
 



 

3. CALLCENTRUM 

• nejedná se o odbornou problematiku 
• právníkovi ČIA zadáno zpracování právního rozboru situace ohledně Call centra 

 

Je nutno přesně definovat postup předávání výsledků (mlčenlivost – prověření osoby, které je hlášeno) v souladu 
s platnou legislativou. 
 
Není akreditovatelná činnost,  pokud je někdo chce zahrnout do akreditace, tak ať podá návrh za jakých 
podmínek, jak systém zajistí správnost, ověřitelnost a autorizaci telefonického sdělení. Nutná je ochrana 
osobních dat pacienta, autorizace výsledku.  
 
Otázka je zda Call centrum je součástí poskytovatele zdr. služeb – pokud ano, pokud není tak je to v rozporu 
s legislativou.  
 
 
 
Dle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách) paragraf 65 ods.2  
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu 
pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v 
nezbytném rozsahu, a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé 
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a další zaměstnanci 
poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona 
nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb. 
 
 
4. Neplnění legislativních požadavků_nálezy při auditování 

• posuzovat konkrétní požadavky legislativy, které stanovují/vysvětlují kritéria ISO 15189 
• zpracován soupis základních legislativních požadavků, který se přímo vztahuje ke kritériím normy ISO 

15189 (odkazy v MPA 10-02-xx)                                          
promitnuti legislat 

pozadavku do ISO 151 
• proškolit auditory ČIA (vedoucí i odborné posuzovatele), aby byl zajištěn pokud možno jednotný 

přístup při auditech, u kritérií, kde norma přímo vyžaduje plnění legislativy 
• oznámit to laboratořím 
• je vhodné, aby ČIA vydal např. MPA shrnující, které legislativní požadavky musí být pro akreditaci 

nutně plněny a při auditu posuzovány.   
 
 
 
 

5. Uvolňování výsledků  
KB - Výsledky může uvolňovat absolvent kmene – lékař i analytik  

 
6. Sdílené výkony  

 
Odbornost sdílející výkon je oprávněna posuzovat i uvolňovat výsledek daného výkonu.  
 
 

7. Personální kvalifikace  
Personální kvalifikace pro jednotlivé odbornosti je dána vyhláškou MZ ČR o personálních minimech  

 
 
 
 




