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PROGRAM 

Predmet: ISO 15189

Trvanie: 45 minút

Úroveň: Základná

Témy:
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1. Úvod
2. Akreditácia – klady/zápory
3. Príprava na akreditáciu
4. Orientácia v technickej norme
5. Príručka kvality
6. Štruktúra dokumentácie
7. Slabiny ISO 15189 vo vzťahu k VL



ÚVOD

• Akreditácia ako nástroj kvality, nezávislé potvrdenie kvality a kompetentnosti ML. Bez 
akreditácie nie je jasné k akým štandardom laboratórium adheruje.

• Dve možné alternatívy pre ML z pohľadu akreditácie: ISO 15189/ ISO 17025

• LKBaH Ružomberok – akreditácia od 2006, I. ML akreditované podľa ISO 15189 (ČIA), 
neskôr SNAS

• AM, s.r.o. – 26 akreditovaných laboratórií

• Akreditácia ako požiadavka klienta, v niektorých krajinách povinnosť zo zákona
(Nemecko, Belgicko – molekulárna biológia, Francúzsko k 1.11.2020, Írsko-
Imunohematológia, trasnfuziológia, Litva-bichémia, hematológia)

• Akreditačný cyklus = 5 rokov, pravidelné dohľady, mimoriadne dohľady
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KLADY A ZÁPORY

+ demonštrácia technickej spôsobilosti laboratória

+ medzinárodné uznanie 

+ tlak na zlepšovanie kvality 

+ dôkladná dokumentácia zodpovednosti a procesov

+ štandardizácia procesov

+ redukcia chýb

+ lepšie zmluvné vzťahy

-čas

-finančná záťaž

-byrokracia
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PRÍPRAVA NA AKREDITÁCIU

• Trvalý záväzok TOP manažmentu

• Menovanie MQ, zástupcov kľúčových pracovníkov manažmentu lab.

• Metodické smernice SNAS  (www.snas.sk): MSA-L/01 – Oblasť a rozsah akreditácie..., 

MSA-04 Postup pri akreditácii

• Zostavenie tímu

• Priestory

• Rozsah akreditácie

• PK

• Štruktúra dokumentácie, príprava dokumentácie

• Implementácia 

• Žiadosť o akreditáciu
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http://www.snas.sk/
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ORIENTÁCIA V TECHNICKEJ NORME ISO 15189

1 Predmet normy

2 Normatívne odkazy

3 Termíny a definície

4 Požiadavky na manažment

5 Odborné požiadavky (ISO 17025 -Technické požiadavky)
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ORIENTÁCIA V TECHNICKEJ NORME 
4 POŽIADAVKY NA MANAŽMENT

4.1 Organizácia a zodpovednosť manažmentu 

4.2 SMK

4.3 Riadenie dokumentácie

4.4 Dohody o službách; 4.5 Vyšetrenie v spolupracujúcich laboratóriách

4.6 Externé služby a dodávky

4.7 Poradenské služby; 4.8 Riešenie sťažností

4.9 Identifikácia a riadenie nezhôd

4.10 Nápravné opatrenia; 4.11 Preventívne opatrenia; 4.12 Trvalé zlepšovanie

4.13 Riadenie záznamov

4.14 Hodnotenie a audity

4.15 Preskúmanie manažmentom
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ORIENTÁCIA V TECHNICKEJ NORME 
5 ODBORNÉ POŽIADAVKY

5.1 Pracovníci

5.2 Priestory a podmienky prostredia

5.3 Laboratórne zariadenie, činidlá a spotrebný materiál

5.4 Procesy pred vyšetrením

5.5 Vyšetrovacie procesy

5.6 Zabezpečenie kvality výsledkov vyšetrení

5.7 Procesy po vyšetrení

5.8 Oznamovanie výsledkov

5.9 Uvoľňovanie výsledkov

5.10 Riadenie laboratórnych informácií
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PRÍRUČKA KVALITY (4.2 SMK)

• Politika kvality alebo odkaz na ňu

• Opis SMK

• Oboznámenie s organizáciou a riadiacou štruktúrou lab. a jeho postavení v 
materskej organizácii

• Opis úloh a zodpovednosti lab. manažmentu

• Opis štruktúry a hierarchie dokumentácie používanej v SMK

• Dokumentované politiky zavedené pre SMK a odvolania na riadiace a 
odborné činnosti, ktoré ich podporujú
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PRÍRUČKA KVALITY (SNAS MSA -04)

• Oblasť a rozsah akreditácie

• Vzory certifikátov, inšpekčných správ, protokolov a iných výstupov
akreditovanej činnosti s predpokladaným umiestnením akreditačnej
značky

• Zoznamy pracovníkov (funkcia, zodpovednosť)

• Definícia úloh a zodpovednosti

• Neakreditované činnosti

• Členenie podľa normy
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PRÍRUČKA KVALITY
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ŠTRUKTÚRA DOKUMENTÁCIE
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ŠTRUKTÚRA DOKUMENTÁCIE

• DOTAZNÍKY (spätná väzba pracovníkov, klientov...)

• EVIDENČNÉ KARTY (zariadenia, personálne zložky)

• FORMULÁRE (sťažnosť, porucha analyzátora...)

• LOG BOOK (záznamníky, záznam z činnosti personálu, záznamy o kvalite...)

• MATICE (matica zodpovednosti)

• METODICKÉ LISTY (detailný popis metód)

• NARIADENIA (ochrana osobných údajov, dôvernosť)

• NÁVRHY (na zlepšenie, zmenové konanie PK...)

• OSVEDČENIA (kompetentnosť pracovníkov)

• PLÁNY, POSTUPY, VYHLÁSENIA, ZÁZNAMY, ZBORNÍKY, ZOZNAMY, RED)
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

Existujú požiadavky, ktoré nie sú aplikovateľné vo všetkých ML

„4.5 Vyšetrenie v spolupracujúcich laboratóriách“ – neaplikujeme ani my

„5.2.5 Priestory na odber vzoriek pacientov“-neaplikujeme ani my

„5.9.2 Automatický výber a oznamovanie výsledkov“-neaplikujeme ani my
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.4.3 INFORMÁCIE NA ŽIADANKÁCH

a) Identifikácia pacienta, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, jednoznačné 
ID

b) Identifikácia lekára, PZZ alebo inej osoby, ktorá je legálne oprávnená 
požadovať vyšetrenia...

c) Druh primárnej vzorky

d) Požadované vyšetrenia

e) Všetky klinické informácie o pacientovi a žiadosti, ak sú potrebné...

f) Dátum a čas odberu vzorky

g) Dátum a čas príjmu vzoriek do laboratória
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.4.4.2 POKYNY NA ČINNOSTI PRED ODBEROM

a) Vypĺňanie tlačených formulárov alebo elektronických žiadaniek

b) Príprava pacienta

c) Typ a množstvo primárnych vzoriek...

d) Osobitné načasovanie odberov, ak je potrebné

e) Relevantné klinické informácie, ktoré majú vplyv na odber vzoriek, na 

výkon vyšetrenia alebo na interpretáciu výsledkov
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.4.4.3 POKYNY NA ODBER

a) Určenie identity pacienta

b) Potvrdenie že pacient spĺňa predodberové požiadavky

c) Pokyny na odber primárnych vzoriek krvi a iných typov vzoriek s opisom 
nádob pre primárne vzorky a potrebné aditíva

d) ...oznámenie vhodnému klinickému personálu pokynov týkajúcich sa 
nádob na odber...

e) Pokyny na označovanie primárnych vzoriek..

f) Pokyny na podmienky skladovania vzoriek..

g) Bezpečná likvidácia materiálov použitých pri odbere
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.5.5.2 BIOLOGICKÉ REF. INTERVALY A KLINICKÉ ROZHODOVACIE LIMITY

5.6.3 MEDZILABORATÓRNE POROVNANIA

- komerčný poskytovateľ alebo

- CRM

- Vzorky, ktoré boli už vyšetrené

- Materiály z bunkových alebo tkanivových zbierok

- Výmena vzoriek s inými laboratóriami

- Kontrolné materiály, ktoré sú denne testované v postupoch 
medzilaboratórneho porovnania

- Viď aj politika SNAS PL-23; 
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.6.3 MEDZILABORATÓRNE POROVNANIA- pokračovanie

PL-23 - Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti (k 07.02.2018)

Kapitola 1/odsek 1 

„SNAS tam, kde je to možné, dostupné a vhodné vyžaduje, aby sa laboratóriá
pred a po udelení akreditácie zúčastňovali pravidelne takýchto
skúšok/porovnaní. „
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POTENCIÁLNE SLABINY ISO 15189 
VO VZŤAHU K VL 

5.6.3 MEDZILABORATÓRNE POROVNANIA- pokračovanie

PL-23 - Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti (k 07.02.2018)

Kapitola 1/odsek 8 

Medicínske (klinické) laboratóriá sa musia pred udelením akreditácie
zúčastniť externého hodnotenia kvality (skúšky spôsobilosti,
medzilaboratórneho porovnania), v každej z oblastí zo špecifikácie činností, o
ktorých akreditáciu žiadajú, a dosiahnuť v nej/ňom uspokojivé výsledky, ak sa
takéto porovnania organizujú, sú dostupné a vhodné.
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ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ!


