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Akreditácia 

 Akreditácia (ang. accreditation): postup, ktorým úradný orgán oficiálne uznáva, že 

organizácia je kompetentná vykonávať špecifické úlohy. 

 

 Akeditovať alebo neakreditovať? 

 Podpora vedenia; 

 Určenie manažéra kvality (organizačne nezávislý od vedúceho oddelenia) – zodpovedá a 

koordinuje plnenie požiadaviek jednotlivých kapitol normy; 

 Zapojenie celého kolektívu do procesu akreditácie; 

 Akreditácia je dobrovoľná; 

 

 Výhody: 

- oficiálne uznanie spôsobilosti subjektu vykonávať dôveryhodne deklarované činnosti; 

- je základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek 

vo svete; 

 Nevýhody:  

- finančné náklady; 

- v súčasnosti nie je rozdiel v cene za bod medzi akreditovaným a neakreditovaným 

medicínskym laboratóriom; 



Akreditácia 

- EN ISO/IEC 17025:2005 – Všeobecné požiadavky na 
kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií 

 

- EN ISO 15189:2012 – medicínske laboratóriá, 
požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (európsku 
normu schválil CEN - Európsky výbor pre 
normalizáciu 31.10.2012) 

 

 

 Poznámka: 

 − „musí“ indikuje požiadavku,  

 − „mal by“ indikuje odporúčanie  

 − „môže“ indikuje povolenie, možnosť alebo schopnosť  

 



 



Otázky 

 Kde získať normy potrebné pri akreditácii 

laboratória? 

- v predajni noriem Slovenského ústavu technickej 

normalizácie (SUTN),  www.sutn.sk 

 

Otázky pre SNAS týkajúce sa akreditácie a súvisiacich 

činností - www.snas.sk 



Postup pri akreditácii 

 Metodická smernica na akreditáciu 

   MSA-04, Bratislava, január 2018 

 

- dostupnosť MSA: http:// www.snas.sk  





Dokumenty k žiadosti 

 Dokumenty potvrdzujúce právnu formu žiadateľa; 

 

 Organizačná štruktúra (vedúci a manažér kvality); 

 

 Príručka kvality s prílohami; 

 

 Príloha oblasti akreditácie (vypracovať podľa MSA); 

 

 Zoznam zariadení a zoznam pracovníkov; 

 

 Stratégiu účasti v PT na nasledujúci akreditačný cyklus 
vypracovanú v súlade s PL-23 a MSA-L/14, povinnou súčasťou 
ktorej je Príloha 1 vyplnená v prípade kalibračných, skúšobných a 
medicínskych laboratórií na TL 71 uverejnenom na www.snas.sk 

 
Poznámka: pod pojmom skúšky spôsobilosti (PT) sa myslia aj programy externého 

hodnotenia kvality (medicínske laboratóriá) a iné vhodné medzilaboratórne 

porovnania (MP)  



Ako postupujeme? 
 

 Ako pripraviť požadovanú dokumentáciu? 

 

- odporúčania odborných spoločností ku akreditácii(ČHS); 

- účasť na firemných seminároch zaoberajúcich sa problematikou 
akreditácie (Sysmex za účasti supervízorov SEKK) 

 

 Poznámka:  

 Celkový výsledok je nerozdeliteľný – nie je možné napr. akreditovať len 
leukocyty, alebo hemoglobín apod. Súčasťou sú i vypočítavané parametre.   

 VKK je pre každý analyzátor samozrejmosťou.  

 Pre KO postačuje, pokiaľ sa laboratórium zúčastní EHK pre jeden 
analyzátor – musí ale urobiť kontroly medzi prístrojmi navzájom  

 Ak používa laboratórium 3 rôzne analyzátory s optickým princípom 
merania koagula, ale s rôznymi reagenciami, musí vyšetrenie akreditovať 
samostatne (napr. APTT),   

 Postačuje, pokiaľ sa laboratórium zúčastní EHK pre jeden analyzátor a test 
(samozrejme PT, i APTT…) – za podmienok vykonania kontroly medzi 
prístrojmi navzájom.  
 

 

 

 



5 Odborné požiadavky 

5.1 Pracovníci 
 

- kvalifikácia pracovníkov: vzdelanie, skúsenosti; 

 

- opisy pracovnej činnosti: zodpovednosti, oprávnenia pracovníkov; 

 

- školenie: systém manažérstva, určené pracovné procesy a postupy, LIS, 
BOZP, etika, dôvernosť informácií o pacientoch; 

 

- hodnotenie kompetentnosti; 

 

- trvalé vzdelávanie; 

 

- osobné záznamy. 

 

- Poznámka: 

- - účasť personálu na seminároch (kreditný systém) 

- - novoprijatí sú priebežne preskúšavaní so zápisom 

- - zápis zo školení ku prístrojom 



5.2 Priestory a podmienky prostredia 
5.2.2 Laboratórium a kancelárske priestory 

  

- musia poskytovať prostredie vhodné pre vykonávanie 
činnosti, aby boli zabezpečené podmienky: 

- prístup do častí, ktoré ovplyvňujú kvalitu vyšetrení je 
kontrolovaný;  

 

- medicínske informácie, vzorky pacientov sú chránené 
pred neoprávneným prístupom; 

 

- Poznámka: 

- monitorovanie teploty, vlhkosti prostredia; 

- kniha návštev 

 

 

 



5.2.3 Skladovacie priestory 

 Klinické vzorky a materiály musia byť uskladnené 
tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii 

 

 

- Poznámka: 

- monitorovanie teploty chladiacich a mraziacich 
zariadení (kalibrácia teplomerov-metrológ); 

- označenie reagencií dátumom začatia používania; 

- oddelené skladovanie reagencií (už používaných 
od reagencií na sklade); 

- oddelené skladovanie vzoriek (pred a po analýze); 



5.2.6 Údržba zariadení a enviromentálne podmienky 

- laboratórium musí monitorovať, regulovať a 
zaznamenávať podmienky prostredia podľa 
požiadaviek relevantných špecifikácií alebo 
v prípadoch, kedy môžu ovplyvniť kvalitu 
vzoriek, výsledky, a/alebo zdravie personálu 
(teplota, vlhkosť); 

 

- Poznámka: 

- monitorovanie teploty, vlhkosti prostredia pri 
hematologických analýzach +15-+25 °C; 

 



5.3 Laboratórne zariadenie, činidlá 

a spotrebný materiál 
 pre účely medzinárodnej normy sa za laboratórne zariadenia považujú aj hardvér a softvér prístrojov a 

LIS; 

 

5.3.1.2 Testovanie vhodnosti zariadenia 

 laboratórium musí po inštalácii a pred použitím verifikovať, že zariadenie je schopné dosiahnuť 
požadované prevádzkové parametre a že spĺňa požiadavky vyplývajúce z príslušných vyšetrení; 

 

 každá časť zariadenia musí byť jednoznačne označená; 

 

 Poznámka: 

 pri zavedení nového analyzátora do prevádzky- doporučenie CLSI, ISCH 

 Gardiner, C. et al., Protocol for the evaluation, validation, and implementation of coagulometers, 
Approved Guideline H57-A, CLSI, 2008. ISBN:1-56238-656-5  

 Rabinovitch, A. et al., Validation, verification, and quality assurance of automated hematology analysers, 
Approved Standard – Second Edition, H26-A2, CLSI, 2010. ISBN: 1-56238-728-6 

 

- Prístroje na vyšetrenie KO a koagulácie a príslušná diagnostika je produkovaná výrobcami v súlade so 
smernicou IVD 98/79 EC (IVD); prístroje sú validované výrobcom podľa platnej legislatívy a laboratórium 
musí uskutočniť len overenie (verifikáciu), že daný analyzátor je funkčný a spĺňa výrobcom deklarovanú 
výkonnosť v danom laboratóriu s použitím konkrétneho meracieho systému; 

-pokiaľ hemat.laboratórium chce využívať „home made“ metódy, je nutné uskutočniť validačné meranie v 
plnom rozsahu podľa platnej legislatívy;(Fridecký, B. et al., Doporučení k provádění validace a verifikace 
analytických metod v klinických laboratořích, Klin. Bioch. Met. 2011, 36-44 )  

 

 

 

 



Vzor: Verifikačný protokol - stanovenie 

parametrov krvného obrazu 

Výkonostné charakteristiky uvedené výrobcom  

analyzátora v sérii:  Sysmex XN CHECK , n=10 

         CV pre WBC ≤  3,0% 

         CV pre RBC  ≤  1,5% 

         CV pre HGB  ≤  1,0% 

         CV pre HcT   ≤  1,5% 

         CV pre PLT   ≤  4,0% 

 

Parameter   n CV (%) Hodnoteni

e 

WBC 10 1,6 Vyhovuje 

RBC 10 0,8 Vyhovuje 

HGB 10 0,0 Vyhovuje 

HcT 10 0,8 Vyhovuje 

PLT 10 2,8 Vyhovuje 

 v sérii: čerstvá pacientská vzorka, n=10 

Názov 

materiálu 

Deklarovaná 

hodnota                 

(x 109/l) 

Počet 

meraní 

Priemer 

(x 109/l) 

CV 

(%) 

BIAS 

(%) 

BIAS 

výrobca 

(%) 

BIAS 

Balla 

(%) 

TE 

(%) 

TE 

Balla 

(%) 

Hodnotenie 

XN CHECK 

Level 2 
6,91 22 6,86 1,5 -0,7 6,0 8,4 3,2 21,9 Vyhovuje 

XN CHECK 

Level 1 
3,0 6 2,95 2,7 -1,7 10,0 8,4 6,1 21,9 Vyhovuje  

XN CHECK 

Level 3 
15,89 20 15,67 1,2 -1,4 6,0 8,4 3,4 21,9 Vyhovuje  

Výsledky porovnania s internou kontrolou  

    WBC 

Pozn.: J. Balla a kol.: Kritériá analytickej kvality, Laboratórna diagnostika č. 2-3, s:45-60, r. 2003 



5.3.1.3 Pokyny na používanie zariadení 

 
 Zariadenia musia vždy obsluhovať iba školení a 

oprávnení pracovníci; 

 

 

 

 Poznámka: 

- ku každému hematologickému a koagulačnému 
analyzátoru - zoznam zaškolených pracovníkov; 

- novoprijaté laborantky pracujú pod dohľadom 

- ľahko dostupné manuály ku prístrojom 



5.3.1.4  Kalibrácia zariadenia                

a metrologická nadväznosť 

 laboratórium musí mať postup na kalibráciu zariadení; postup obsahuje: 

 a) zohľadnenie podmienok používania a pokyny výrobcu; 

 

 b) záznam o metrologickej nadväznosti kalibračného etalónu a nadväznosť kalibrácie 
zariadenia; 

 

 c) verifikáciu požadovanej správnosti merania a funkčnosti meracieho systému v definovaných 
intervaloch;  

 

 d) záznam o kalibračnom stave a dátum opätovnej kalibrácie; 

 Musí byť dostupná metrologická nadväznosť na referenčný materiál. 

 

 

 Poznámka: 

- dokumentáciu nadväznosti kalibrácie na referenčný materiál nám poskytuje výrobca 
analyzátorov; 

- dokument „Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní“ – PL-13.  (Politika SNAS v oblasti 
zabezpečenia nadväznosti prostredníctvom kalibrácie ; Politika SNAS v oblasti zabezpečenia 
nadväznosti prostredníctvom referenčných a certitfikovaných referenčných materiálov) 





 



5.3.2 Činidlá a spotrebný materiál 

 príjem a skladovanie 

 

 skúšanie prijateľnosti 

 

 inventúrny poriadok 

 

 inštrukcie na použitie 

 

 záznamy (dátum príjmu, spotreby, začiatku používania) 

 
 Poznámka: 

 - verifikovať a zapísať každú novú šaržu reagencie, príp. spotrebný materiál pred používaním; 

 - pokyny na použitie reagencií musia byť dostupné 

 - kontrola stavu reagencie pri prijatí a označenie dátumom začiatku používania 



5.4 Procesy pred vyšetrením 

5.4.2 Informácie pre pacientov a používateľov 

 umiestnenie laboratória 

 druh klinických služieb  

 pracovná doba laboratória 

 zoznam ponúkaných lab.vyšetrení, biol.refer.intervaly 

 pokyny na vypĺňanie formulárov žiadaniek 

 pokyny na prípravu pacienta 

 pokyny na odber vzoriek 

 pokyny na transport vzoriek 

 požiadavky na súhlas pacienta 

 kritéria laboratória pre príjem alebo odmietnutie vzorky 

 zoznam známych faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon vyšetrení (pri 
hemat. vzorkách-teplota, čas medzi odberom a analýzou) 

 politika lab. na ochranu osobných údajov 

 postup laboratória na riešenie sťažností 



5.4.4 Odber primárnych vzoriek a 

manipulácia 
5.4.4.2 Pokyny na činnosti pred odberom (vypĺňanie elektronických žiadaniek, 
príprava pacienta, typ a množstvo primárnych vzoriek); 

 

5.4.4.3 Pokyny na odber  

 určenie identity pacienta;  

 potvrdenie, že pacient spĺňa predodberové požiadavky (hladovanie pred 
odberom, čas posledného užitia liekov);  

 pokyny na odber primárnych vzoriek s opisom skúmaviek pre primárne 
vzorky a potrebné aditíva; 

 v prípadoch, ak odbery primárnych vzoriek sú súčasťou klinickej praxe, 
musia byť určené a oznámené klin.personálu informácie a pokyny týkajúce 
sa skúmaviek na odber primárnych vzoriek, aditív, spracovania vzorky, ako 
aj podmienky transportu; 

 pokyny na označovanie primárnych vzoriek, ktorý zabezpečí jednoznačnú 
nadväznosť na pacienta; 

 záznam o identifikácii osoby, ktorá vzorku odoberala, dátum a čas odberu;  

 pokyny na správne podmienky skladovania vzoriek; 

 bežná likvidácia materiálov použitých pri odbere; 



5.4.5 Transport vzoriek 

 Pokyny laboratória musia obsahovať spôsob balenia vzoriek na 
transport; 

 

 Laboratórium musí mať dokumentovaný postup na sledovanie 
transportu vzoriek; 

 

 - teplota v prepravnom boxe s primárnymi vzorkami (počas 
doby transportu 15-25 °C); 

 

 - doba transportu primárnej vzorky (nesmie trvať dlhšie ako 2 
hodiny); 

 

 Poznámka: 

- na zabezpečenie integrity laboratórium dokumentuje celkovú 
dobu od odberu vzorky do spracovania (analýzy) 



5.4.6 Príjem vzoriek 

 Postup laboratória pre príjem vzoriek musí 
zabezpečiť, že sú splnené podmienky: 

 

 Na základe žiadanky a označenia vzoriek sa dá 
jednoznačne identifikovať pacient; 

 

 Aplikujú sa laboratóriom navrhnuté a 
dokumentované kritériá prijatia alebo odmietnutia; 

 
 Poznámka: 

- Odmietnutie vzoriek s nedostatočným objemom, s nedodanou žiadankou 

- používanie koagulometra s detekciou nesprávneho objemu vzorky a interferencie 
HIL- informácia poskytnutá zápisom vo výsledkovom liste 

 



5. 5 Vyšetrovacie procesy 

5.5.1.2 Verifikácia vyšetrovacích procesov –

validované vyšetrovacie procesy používané 

bez modifikácie musí laboratórium pred 

zavedením do rutiny nezávisle verifikovať 

 



 



5.6 Zabezpečovanie kvality výsledkov vyšetrení 

5.6.2 Riadenie kvality 

Laboratórium musí navrhnúť postupy riadenia kvality, ktorými 
verifikuje dodržiavanie kvality, ktorými verifikuje dodržiavanie 
predpokladanej kvality výsledkov; 

 

Laboratórium musí používať kontrolné materiály; 

 

Laboratórium musí mať postup na to, aby nedošlo k uvoľneniu 
výsledkov v prípade zlyhania kontroly kvality; 

 

 

Poznámka: 

- denné používanie kontroly kvality pred analýzou vzoriek 
pacientov; pri zmene šarže reagencií; po servisnom zásahu atď.  



5.6.3 Medzilaboratórne porovnávania 

 Laboratórium sa musí zúčastňovať na programoch 
medzilaboratórneho porovnania; 

  

 musí monitorovať výsledky; 

 

 musí zaviesť postup na účasť v medzilaboratórnom porovnaní; 

  

 pokyny na účasť a aj kritéria hodnotenia; 

 

 zavedenie nápravných činností; 

 

 Poznámka: 

- Uskutočnenie a zápis spôsobu nápravného opatrenia pri nesprávnom 
výsledku v medzilaboratórnom porovnaní 



5.7 Procesy po vyšetrení 

 Laboratórium musí mať postupy, ktoré 
zabezpečia, že oprávnení pracovníci preskúmajú 
výsledky vyšetrení pred ich uvoľnením a posúdia 
ich porovnaním s vnútornou kontrolou kvality;  

 

 Laboratórium musí mať dokumentovaný postup 
pre identifikáciu, zber, uchovávanie, 
rozdeľovanie, prístup, uskladnenie, udržovanie a 
bezpečné odstraňovanie klinických vzoriek;  

 
 Poznámka: 

- odstraňovanie vzoriek sa vykonáva podľa platných odporúčaní a 
smerníc –nakladanie s odpadmi 



5.8 Oznamovanie výsledkov 

5.9 Uvoľňovanie výsledkov 
 Laboratórium musí určiť vzhľad aj médium 

správy (napr. elektronicky alebo v papierovej 
forme) a spôsob, akým sa majú výsledky 
oznamovať; 

 

 Obsah správy musí obsahovať informácie 
(viď norma); 

 

 Laboratórium musí zaviesť zdokumentované 
postupy na uvoľňovanie výsledkov vyšetrení, 
vrátane o tom, kto môže uvoľniť výsledky a 
komu 



 

 
 



 

Ďakujem za pozornosť 


