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– Zasady akredytacji w odnie-
sieniu do wymagań znowe-
lizowanej normy PN-EN ISO 
15189:2013-05.
– Wymagania  dotyczące 
zarządzania wg PN-EN ISO 
15189:2013-05.
– Wymagania techniczne wg 
PN-EN ISO 15189:2013-05.
– Spójność pomiarowa w ba-
daniach medycznych.
– Szacowanie niepewności 
pomiarów.
– Nowelizacja DAM-01.
– Zasady opisu kompetencji 
do badań medycznych w za-
kresach akredytacji.
T. Matras przypomniał, że 
24  stycznia 2014 r. opubliko-
wany został Komunikat PCA 
nr 139, w sprawie wprowadze-
nia zmian w wymaganiach akre-
dytacyjnych dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych, 
wynikających z  opublikowania 
normy PN-EN ISO 15189:2013-
05. Komunikat przedstawia 
poniższe, szczegółowe zasady 
i  terminy trybu postępowania, 
związanego z wdrażaniem zno-
welizowanych wymagań akre-
dytacyjnych, zarówno przez 
laboratoria, jak i PCA. 
Wnioski o akredytację w od-
niesieniu do wymagań normy 
PN-EN ISO 15189:2008 były 
przyjmowane do dnia opu-
blikowania przez PKN normy 
PN-EN ISO 15189:2013 w języ-
ku polskim, czyli do 20 stycz-
nia 2015 r. Natomiast wnioski 

riów medycznych, PCA zor-
ganizowało spotkanie infor-
macyjne, na które zaproszono 
przedstawicieli akredytowa-
nych laboratoriów. 
Spotkanie z ponad 20 przed-
stawicielami akredytowanych 
laboratoriów medycznych 
odbyło się 19 czerwca br., 
w  Warszawie, i w całości po-
święcone zostało nowelizacji 
wymagań normy akredytacyj-
nej PN-EN ISO 15189:2013-05 
oraz aspektom związanym 
z jej zastosowaniem w ocenie 
i potwierdzaniu kompetencji 
laboratoriów. Tadeusz Matras, 
kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów AB) oraz spe-
cjaliści z Działu AB: Kamila 
Skrzypczak-Zbiciak i Aneta 
Suchocka przedstawili nastę-
pujące zagadnienia:

z okazji Światowego Dnia 
Akredytacji 2015, został moc-
no zaakcentowany fakt, że 
akredytacja, w szczególności 
akredytacja badań medycz-
nych, stała się skutecznym 
narzędziem wspierającym 
podmioty świadczące usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej 
i społecznej. 
Mając na uwadze powyższe 
oraz fakt potrzeby harmoni-
zacji podejścia do znowelizo-
wanych wymagań akredyta-
cyjnych dla diagnostycznych 
laboratoriów medycznych, 
a także aspekty logistyczne 
przeprowadzenia przez PCA 
w wymaganym terminie ocen 
w odniesieniu do wymagań 
PN-EN ISO 15189:2013-05 we 
wszystkich akredytowanych 
diagnostycznych laborato-

W poprzednim numerze LAB 
zamieściliśmy relację z  II  Ogól-
nopolskiego Forum Kierowni-
ków Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych (Warszawa, 
22-23 maja 2015  r.), podczas 
którego Hanna Tugi, przed-
stawiciel Polskiego Centrum 
Akredytacji, omówiła w  swo-
jej prezentacji wymagania 
prawne w  akredytacji dia-
gnostycznych laboratoriów 
medycznych. Wracamy do tego 
tematu z dwóch powodów: 
pierwszy, to hasło przyświeca-
jące obchodom tegorocznego 
Światowego Dnia Akredytacji 
„Akredytacja: Wspieranie opieki 
zdrowotnej i społecznej”; drugi 
powód dotyczy konieczności 
szybkiego wdrożenia do stoso-
wania zmian znowelizowanej 
normy ISO 15189:2013 przez 
akredytowane diagnostyczne 
laboratoria medyczne. Zgro-
madzenie Ogólne ILAC (Inter-
national Laboratory Accredita-
tion Cooperation) ustaliło dzień 
1 marca 2016 roku – jako termin 
zakończenie przez wszystkie 
jednostki akredytacyjne ocen 
w akredytowanych laborato-
riach diagnostycznych, w odnie-
sieniu do wymagań znowelizo-
wanej normy ISO 15189:2013.
We wspólnym oświadczeniu 
Petera Ungera, przewodni-
czącego ILAC oraz Randy’ego 
Dougherty’ego, przewodni-
czącego IAF (International Ac-
creditation Forum), wydanym 

Akredytacja laboratoriów medycznych 
w odniesieniu do wymagań normy  
PN-EN ISO 15189:2013-05

Tadeusz Matras
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przyczyn ich występowania 
i, jeżeli to zasadne, podejmo-
wania działań korygujących, 
aby zapobiec możliwości wy-
stąpienia ich w przyszłości.
Norma wymaga przyjęcia no-
wych ustaleń i określenia zasad 
identyfikacji ryzyk (z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pa-
cjenta), związanych z proce-
sami roboczymi i potencjal-
nymi błędami; podejmowanie 
działań w celu zmniejszenia 
lub wyeliminowania ryzyk. 
Z wymaganiem tym wiąże się 
konieczność dokumentowa-
nia podejmowanych działań 
i decyzji; określenie zasad, 
zakresów i ustalanie wskaźni-
ków jakości, w celu monito-
rowania i oceny działania la-
boratorium; opisanie procesu 
monitorowania wskaźników 
– planowanie, ustalanie celu, 
program działania.
Koncepcja ryzyka zgodna 
z normą PN-EN ISO 14971:2012 
Wyroby medyczne – zastosowa-
nie zasad zarządzania ryzykiem 
do wyrobów medycznych, obej-
muje dwa elementy: 
– prawdopodobieństwo wy-
stąpienia szkody (częstotliwość 
wystąpienia szkody) oraz
– dotkliwość szkody.
Zgodnie z normą, kierownictwo, 
aby zapewnić sprawne działa-
nie dotyczące zarządzania ryzy-
kiem, powinno zadbać o:
– zaopatrzenie w wystarcza-
jącą ilość odpowiednich zaso-
bów;
– dobranie odpowiednio wy-
kwalifikowanego personelu;

laboratorium; kierownictwa la-
boratorium; laboratorium me-
dycznego; procesów przeda-
nalitycznych i poanalitycznych; 
procesu; wskaźnika; jakości; 
celu; walidacji oraz weryfikacji,
– uporządkowano redakcję 
opisów dotyczących podziału 
wymagań,
– wprowadzono wymóg po-
siadania udokumentowanej 
procedury,
– wprowadzono wymóg do-
konywania przeglądu, oceny 
i analizy działań.
Ponadto, w znowelizowanej 
normie znajdują się ustalenia 
wprowadzające konieczność 
posiadania udokumentowa-
nych procedur dotyczących 
np. rozpatrywania skarg. W za-
kresie identyfikowania i nadzo-
rowania niezgodności, akredy-
towany podmiot również musi 
posiadać udokumentowaną 
procedurę, ponadto uszczegó-
łowiono wymagania dotyczą-
ce podejmowanie niezwłocz-
nych działań w przypadku 
stwierdzenia niezgodności, 
w celu ich usunięcia. Pewną 
zmianą podejścia w zakre-
sie zarządzania niezgodno-
ściami jest brak wymagania 
podejmowania działań kory-
gujących w odniesieniu do 
każdej niezgodności. Norma 
wskazuje natomiast wyma-
gania odnośnie zapisywania 
niezgodności i   ich przeglądu 
w ustalonych okresie czasu, 
w celu analizy ryzyka związa-
nego z możliwością powtórze-
nia się niezgodności, ustalenie 

sieniu do wymagań normy 
PN-EN ISO 15189:2013-05, 
może być przeprowadzona 
jako ocena dodatkowa, przed 
terminem planowej oceny 
w nadzorze.
Jednocześnie, podmiot po-
winien przeprowadzić prze-
gląd dokumentacji systemu 
zarządzania na zgodność 
z wymaganiami PN-EN ISO 
15189:2013-05 i przed oceną 
przekazać do PCA wypełniony 
formularz FAM-02 i FAM-03, 
wraz z dokumentacją systemu 
zarządzania.
W Komunikacie podkreślono 
konieczność dotrzymania ter-
minu (01.03.2016 r.) wdroże-
nia do stosowania normy ISO 
15189:2013. Niedostosowanie 
się akredytowanego podmio-
tu do zmienionych wymagań 
w tym terminie – potwierdzo-
ne przez PCA w wyniku oceny 
na miejscu lub poprzez nega-
tywną ocenę działań korygu-
jących do stwierdzonych nie-
zgodności – może skutkować 
zawieszeniem akredytacji.
Nowelizacja wymagań akredy-
tacyjnych przedstawiona w nor-
mie PN-EN ISO 15189:2013-05 
ma charakter wielopłaszczyzno-
wy. Wprowadza nowe i zaktu-
alizowane wymagania:
– zmianie uległ sposób i zakres 
powołań normatywnych,
– zmodyfikowano poprzednie 
i wprowadzono nowe defini-
cje: automatycznego wyboru 
i sprawozdawania wyników; 
kompetencji; udokumento-
wanej procedury; kierownika 

o  akredytację w odniesieniu 
do wymagań normy PN-EN 
ISO 15189:2013-05, przyjmo-
wane są od tego dnia.
Procesy akredytacji w odnie-
sieniu do wymagań normy 
PN-EN ISO 15189:2008, nie 
zakończone do dnia opubli-
kowania polskiej wersji normy 
PN-EN ISO 15189:2013-05 są 
kontynuowane pod warun-
kiem, że podmiot podda się 
dodatkowej ocenie w odniesie-
niu do znowelizowanych wy-
magań, przed upływem osta-
tecznego terminu wdrożenia 
nowych wymagań.
Do czasu potwierdzenia przez 
PCA kompetencji akredyto-
wanych medycznych labo-
ratoriów diagnostycznych, 
w odniesieniu do wymagań 
normy PN-EN ISO 15189:2013-
05, laboratoria te powołują 
się na posiadaną akredyta-
cję według normy PN-EN ISO 
15189:2008.
Wszystkie oceny w nadzorze 
medycznych laboratoriów 
diagnostycznych, przeprowa-
dzane po sześciu miesiącach 
od dnia opublikowania nor-
my PN-EN ISO 15189:2013-05 
przez PKN w języku polskim, 
będą real izowane zgod-
nie z  ustalonym przez PCA 
harmonogramem nadzoru, 
w  odniesieniu do wymagań 
zawartych w normie PN-EN 
ISO 15189:2013-05.
Na wniosek akredytowanego 
podmiotu, ocena kompeten-
cji medycznego laboratorium 
diagnostycznego, w odnie-

www.pca.gov.pl
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kich laboratoriów, w szcze-
gólności, w obszarze braku 
przedstawiania – w zakresie 
akredytacji – wykazu osób 
upoważnionych do autoryza-
cji sprawozdań z badań oraz 
zobowiązanie dla laboratoriów 
medycznych, do informowania 
PCA o personelu upoważnio-
nym do autoryzacji sprawoz-
dań z badań, z  wykorzysta-
niem formularza FAB-14.
W dokumencie DAM-01, 
wyd. 3., doprecyzowane zosta-
ły zasady próbkowania pod-
czas przeprowadzania przez 
PCA ocen w procesach akredy-
tacji i nadzoru (wybór próbki 
auditowej); wskazano również 
na konieczność – jak to ma 
miejsce w przypadku pozosta-
łych laboratoriów – przekazy-
wania przez diagnostyczne 
laboratoria medyczne do PCA, 
w ustalonym terminie, na for-
mularzu FAB-28, informacji 
o uczestnictwie w ILC (progra-
mach porównań międzylabo-
ratoryjnych).
Ponadto, w znowelizowanym 
DAM-01, Polskie Centrum 
Akredytacji zaproponowało 
zmiany w zakresie akredytacji 
laboratorium medycznego, 
dotyczące:
– Opisu kompetencji w za-
kresie pobierania próbek pier-
wotnych.
– Identyfikacji badanej wła-
ściwości bez podawania za-
kresów pomiarowych metody 
badawczej.
– Identyfikacji dokumentów 
odniesienia metody badaw-
czej, dotyczących procedur 
badawczych zweryfikowanych 
przez laboratorium (metody 
komercyjne) oraz procedur 
badawczych walidowanych 
przez laboratorium.

(pca)

z próbek pierwotnych, a także 
przygotowania i przechowy-
wania próbek. 
Procesy badawcze (analitycz-
ne) muszą odbywać się we-
dług ustanowionych zasad 
i  udokumentowanych proce-
dur, podlegających weryfika-
cji i/lub walidacji.
Natomiast do procesów po-
analitycznych – w myśl normy 
PN-EN ISO 15189:2013-05 –  
odnoszą się następujące wy-
magania:
1. Ustanowienie procedur 
przeglądów wyników badań 
przed ich zwolnieniem i oce-
ny wyników badań, w ramach 
wewnętrznej kontroli jakości, 
i w odniesieniu do dostęp-
nych informacji medycznych / 
wcześniejszych wyników – je-
śli to właściwe. 
2. Ustalenie, zatwierdzenie 
i  udokumentowanie kryte-
riów przeglądu, w przypadku 
gdy występuje automatyczny 
wybór wyników i generowa-
nie sprawozdania.
3. Ustanowienie udokumen-
towanej procedury identy-
fikacji, gromadzenia, prze-
chowywania, znakowania, 
dostępu, utrzymania i bez-
piecznego usuwania próbek 
medycznych. 
Podczas spotkania został rów-
nież omówiony zakres zmian 
wprowadzanych w znoweli-
zowanym dokumencie DAM-
01 (wydanie 3. DAM-01, jest 
od 17.07.2015 r. dostępne na 
stronie internetowej PCA).
Konieczność nowelizacji spo-
wodowana została publika-
cją nowego wydania normy 
akredytacyjnej PN-EN ISO 
15189:2013-05. W wydaniu  3. 
DAM-01 wprowadzono zmia-
ny harmonizujące podejście 
do oceny kompetencji wszyst-

– Wprowadzenie struktury 
bardziej logicznej, bazującej na 
podstawowych procesach.
– Wymóg posiadania udoku-
mentowanej procedury.
– Wymóg przeglądu, oceny 
i analizy działań.
– Nowe wymagania w zakre-
sie przedstawiania wyników 
badań.
Zidentyfikowanie procesów 
w  systemie zarządzania jako-
ścią, ich wzajemnego powią-
zania i oddziaływania oraz 
monitorowanie ich realizacji 
i ocena skuteczności, to jedno 
z nowych wymagań znowe-
lizowanej normy ISO 15189, 
które dotyczy przede wszyst-
kim procesów przedanalitycz-
nych, analitycznych i poana-
litycznych. Procesy te muszą 
mieć ustanowione zasady i od-
bywać się według udokumen-
towanych przez laboratorium 
procedur. W odniesieniu do 
procesów przedanalitycz-
nych, istotne jest np. udoku-
mentowanie takich procedur 
podczas pobierania próbek 
pierwotnych. Wymagane jest 
również określenie zasad do-
tyczących dostępności pro-
cedury, odstępstw, wyłączeń 
i uzupełnień procedury oraz 
zgody na stosowanie proce-
dur specjalnych, a ponadto:
– ustanowienie instrukcji do-
tyczących czynności przed po-
braniem próbek pierwotnych, 
pobierania próbek pierwot-
nych, transportu próbek;
– ustanowienie udokumen-
towanej procedury monitoro-
wania warunków transportu 
próbek;
– ustanowienie procedu-
ry przyjmowania próbek do 
badań oraz określenie dys-
pozycji dotyczących próbek 
analitycznych, pozyskiwanych 

– zdefiniowanie i udokumen-
towanie odpowiedniej polity-
ki odpowiadającej za kryteria 
akceptowalności ryzyka;
– planowane i systematyczne 
przeglądy ryzyka.
Wymagania dotyczące zarzą-
dzania ryzykiem dla wyrobów 
medycznych, zgodne z normą 
PN-EN ISO 14971, składają się 
z następujących modułów: 
– analiza ryzyka: polega m.in. 
na określeniu aspektów zwią-
zanych z bezpieczeństwem 
dotyczącym wyrobów me-
dycznych oraz rozpoznawaniu 
ich zagrożeń;
– ocena dopuszczalności ryzy-
ka: stosowana wobec wszyst-
kich zidentyfikowanych, zagra-
żających sytuacji;
– sterowanie ryzykiem: ma 
na celu m.in. zmniejszenie 
ryzyka oraz dobór odpowied-
nich środków sterowania ry-
zykiem.
Informacje produkcyjne i  po-
produkcyjne: czyli odpowiedni 
system zbierania oraz dokony-
wania weryfikacji informacji.
Znowelizowane wymagania 
normy, w wielu obszarach or-
ganizacji i zarządzania oraz 
działań technicznych, obligu-
ją diagnostyczne laboratoria 
medyczne do wprowadzenia 
ustalenia w systemie zarzą-
dzania jakością i wdrożenia 
w  praktyce przeglądów po-
dejmowanych działań i uzy-
skiwanych wyników, np.: okre-
sowe przeglądy zleceń oraz 
przydatności procedur, czy 
też okresowy przegląd sku-
teczności programu ciągłego 
szkolenia.
W zakresie wymagań tech-
nicznych, norma PN-EN ISO 
15189:2013-05 ustanawia:
– Ukierunkowanie na zapewnie-
nie rzetelnego wyniku badań.


