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z oceną zgodności. Zwróciła 
również uwagę słuchaczy na 
zapis w Rozporządzeniu, w któ-
rym podkreśla się szczególną 
wartość akredytacji. Polega ona 
na tym, że akredytacja stano-
wi wiarygodne potwierdzenie 
technicznych kompetencji jed-
nostek, których zadaniem jest 
zapewnienie zgodności z ma-
jącymi zastosowanie wyma-
ganiami.
Następnie omówiła normy 
zharmonizowane w akredyta-
cji medycznych laboratoriów 
diagnostycznych w Europie 
i Polsce: normę PN-EN ISO 
15189:2013-05 Laboratoria 
medyczne – Wymagania do-
tyczące jakości i kompetencji. 
Dokument PCA DAM-01 Akre-
dytacja laboratoriów medycz-
nych – wymagania szczegóło-
we, wydanie 2, 08.03.2012  r. 
– opracowany przy współ-
udziale Specjalistycznego 
Komitetu Technicznego ds. 
Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych oraz normę 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
Ogólne wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów ba-
dawczych i wzorcujących.
Mając na uwadze zakres wy-
magań określonych w normie 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, 
kompetencje laboratorium 
potwierdzone w akredytacji 
w odniesieniu do wymagań 
ww. normy, nie obejmują eta-
pu przedanalitycznego i  po-
analitycznego, istotnego dla 

pie regulacje zawarte w Roz-
porządzeniu Par lamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008  r., w którym „akredyta-
cja” – oznacza poświadcze-
nie przez krajową jednostkę 
akredytującą, że jednostka 
oceniająca zgodność spełnia 
wymagania określone w  nor-
mach zharmonizowanych 
oraz – w stosownych przypad-
kach – wszelkie dodatkowe 
wymagania, w tym wymaga-
nia określone w odpowied-
nich systemach sektorowych, 
konieczne do realizacji okre-
ślonych czynności związanych 

dzo ważne jest podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, aby 
jakość usług z zakresu diagno-
styki laboratoryjnej była jak 
najwyższa. Polskie Centrum 
Akredytacji objęło patronat 
nad Forum. Przedstawiciel 
PCA, Hanna Tugi, zastępca 
kierownika Działu Akredyta-
cji Laboratoriów, wygłosiła 
pierwszego dnia obrad referat 
zatytułowany: „Wymagania 
prawne w akredytacji diagno-
stycznych laboratoriów me-
dycznych”.
Czym jest akredytacja? – od-
powiadając na to pytanie, 
H.  Tugi przybliżyła na wstę-

„Kontrola jakości w medycz-
nym laboratorium diagno-
stycznym” – to temat prze-
wodni II Ogólnopolskiego 
Forum Kierowników Medycz-
nych Laboratoriów Diagno-
stycznych, które odbyło się 
w  dniach 22-23 maja 2015 
roku w Warszawie. Wzięło 
w nim udział ponad 500 osób 
z całej Polski. Podczas obrad 
plenarnych i w dyskusjach pa-
nelowych, dużo miejsca po-
święcono aspektom prawnym 
dotyczącym kontroli jakości 
w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych. Podkreśla-
no w tym kontekście, że bar-

Akredytacja diagnostycznych laboratoriów medycznych

Zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania

Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów, wygłosiła referat za-
tytułowany: „Wymagania prawne w akredytacji diagnostycznych laboratoriów medycz-
nych” (fot. PCA)
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stawienie statystyczne liczby 
akredytowanych (wg  normy 
PN-EN ISO 15189) medycznych 
laboratoriów diagnostycznych 

jako wymagania akredytacyjne 
– jest to tzw. system sektorowy.
Na zakończenie swego refe-
ratu, H. Tugi przedstawiła ze-

zastosowania wyników badań 
laboratoryjnych do celów pro-
filaktycznych, diagnostycznych 
i leczniczych. Uznaje się, że 
wyniki badań laboratoryjnych, 
wykonanych w medycznych 
laboratoriach diagnostycznych, 
akredytowanych w odniesie-
niu do wymagań normy PN-EN 
ISO 15189:2013 są miarodajne 
w  rozumieniu wymagań nor-
my PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
– podkreśliła H. Tugi, powołując 
się na treść Komunikatu PCA 
nr 139 z 24.01.2014 r., w spra-
wie wprowadzenia zmian 
w  wymaganiach akredytacyj-
nych dla medycznych laborato-
riów diagnostycznych, wynika-
jących z  opublikowania normy 
PN-EN ISO 15189:2013-05.
Przeszła następnie do tematyki 
wymagań prawnych w akredy-
tacji medycznych laboratoriów 
diagnostycznych, obowiązują-
cych obecnie w Polsce. 
– Dokument DAM-01 – mówiła 
H. Tugi – wskazuje wymagania 
prawne, które stanowią od-
niesienie – występują jako do-
kumenty związane. PCA może 
je adoptować do akredytacji 
poprzez powiązanie z wymaga-
niem konkretnego punktu nor-
my odniesienia. Stanowi to jed-
nak tylko pośrednie powiązanie. 
W jaki sposób uzyskać bezpo-
średnie powiązanie wymagań 
prawnych z wymaganiami 
akredytacyjnymi? We współpra-
cy z regulatorem mogą powstać 
wymagania dotyczące akredy-
tacji medycznych laboratoriów 
diagnostycznych, które imple-
mentują wymagania prawne, 
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