
Příloha č. 4 
 
 
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny pro akreditaci klinických laboratoří při EC4 
 
Datum a místo konání: Glasgow, 11. 5. 2005, 10:45 – 12:45 
 
Přítomni: W. Huisman (předseda), D. Burnett, R. Horvath, D. Kenny, P. Mesko Brguljan, 
J. M. Queralto, C. Rozia, L. Šprongl, D. Vitkus, S. Zérah 
 
1. Dotazník o akreditaci: 
Došlo 16 odpovědí. Bez reakce Řecko, Portugalsko, Itálie, Dánsko, Norsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. 
Rakousko a Německo neodpověděly, neboť odborné společnosti nejsou zapojeny v procesu akreditace a 
nehodlají participovat. Irsko je plně navázáno na CPA (VB), jejich oficiální akreditační orgán odmítá ISO 
15189. Pouze ve VB a Holandsku je významné procento laboratoří akreditováno podle 15189. CPA přizpůsobilo 
nové standardy ISO 15189. Ve Skandinávii je mnoho laboratoří akreditováno podle 17025, nyní je nabízena i 
akreditace podle 15189, laboratoře však nepřistupují k reakreditaci. V řadě zemí je propojení mezi odbornými 
společnostmi a národními institucemi EA (VB, Maďarsko, Belgie, Holandsko, Slovinsko). Ve všech zemí, kde je 
akreditace zajištěna národními institucemi EA, probíhá po testech. V Holandsku a VB probíhá podle oborů 
(subdisciplín). Procesy podle EA jsou srovnatelné a jsou zapojeni odborníci. 
 
2. EA Med Lab Group (informace D. Burnetta) 
Probíhala jednání mezi D. Burnettem, R. Jansenem a novou předsedkyní uvedeného výboru A. Ch. Bollerup 
(Dánsko). Dále se obnovila činnost této skupiny. Sekretářem se stal D. Burnett. Dosud není k dispozici přesný 
zápis prvého jednání, byly však určeny hlavní body k diskusi – především způsob provádění akreditačního 
šetření. 
 
3. Validace 
ČSKB byla požádána o znění doporučení o validacích, bude použito jako draft k diskusi v pracovní skupině. 
 
4. Základní kritéria pro hodnocení a hodnotitele 
První verze odložena. Nejprve je nutno zvolit způsob akreditace a dojít ke shodě s EA. 

 
4a. Předmět akreditace 
Po dlouhé diskusi zvolen jako předmět Laboratorní služby podle sub-oborů (pěti). Vzhledem k rozdílnému 
počtu testů v závislosti na velikosti laboratoře je pro veřejnost pouze akreditace služeb nejasná. Laboratoř je 
povinna zveřejnit přehled prováděných testů. Akreditace pouze vybraných testů v laboratoři je nepřípustná. 
Bude diskutováno s EA na listopadovém jednání v Praze. 
 
4b. Frekvence hodnocení 
Návrh je opakovat po 3 letech. Též bude diskutováno s EA. 

 
Znovu byla zdůrazněna nutnost jednoho akreditačního orgánu v zemi. To zatím neplatí ve VB, kde je však plán 
slučování CPA a UKAS, a v Holandsku, kde však existuje těsná spolupráce mezi oběmi organizacemi. Naše 
společnost byla opět vyzvána, aby spojila své síly s ČIA a nezakládala nový akreditační orgán. 
 
Příští jednání bude zřejmě v listopadu v Praze jako společné zasedání s příslušnou skupinou EA.  
 
Podle zápisu W. Husmana napsal L. Šprongl 
 




