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WNIOSKUJĄCY

nazwa i adres
miejscowość, data






Nr akredytacji:
AM XXX


Załącznik do wniosku FA-01
laboratorium MEDYCZNEGO 
Identyfikacja organizacji/laboratorium  medyczne
Nazwa (zakładu opieki zdrowotnej lub wyższej uczelni medycznej lub jednostki badawczo-rozwojowej, którego częścią jest Laboratorium):

Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Wnioskowany zakres akredytacji
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:

Osoby autoryzujące sprawozdania z badań oraz odpowiedzialne za laboratoryjne interpretacje wyników włączane do sprawozdań z badań
tytuł, imię i nazwisko, funkcja 
	 
	 


Zakres wykonywanych badan Wpisz odpowiednie dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do DAM-01 i stosowane w laboratorium techniki badawcze w każdej z dziedzin: 
- dziedzina: techniki stosowane w dziedzinie

Badany materiał Wpisz odpowiednie badane obiekty / grupy obiektów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do DAM-01
Badane cechy i metody badawcze
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4





























































Wymagane dokumenty: 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty opisujące wprowadzony w laboratorium system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO15189
	Księga Jakości;

procedury dotyczące systemu zarządzania i procedury badawcze;
	informację o uczestnictwie w programach PT/ILC w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku na formularzu FAB-28;
	wyniki przeglądu dokumentacji (formularze FAM-02 i FAM-03, w wersji drukowanej i elektronicznej, tylko przy wniosku o akredytację);
	informacja o personelu upoważnionym do autoryzacji sprawozdań z badań formularz (FAB-14);
oraz wykaz przekazywanej do PCA dokumentacji wraz z jej identyfikacją (numer i data wydania, np. KJ – wyd. 1 z dnia 1 stycznia 200X r.).

.......................................................
podpis Kierownika Laboratorium


Instrukcja wypełnienia wniosku:
	Jeżeli laboratorium nie jest podzielone na poszczególne działy techniczne (oddziały, filie), należy określić zakres dla całego laboratorium. W wypadku, gdy w ramach laboratorium występuje szereg działów technicznych, a wniosek dotyczy części z nich lub wszystkich, należy sprecyzować zakres akredytacji osobno dla każdego działu technicznego (oddziału, filii) (powielić tabele).
	Tabelę proszę wypełniać czcionką Arial 9, W kolejnych wierszach proszę wpisywać wnioskowany zakres akredytacji podając, tam gdzie ma zastosowanie:

	w kolumnach 1 i 2 zakres stosowania, ograniczenia i wartości graniczne metody;
	w kolumnie 3 oznaczenia dokumentów i norm z datą wydania; 
	w kolumnie 3 oznaczenie metod, których wyniki są wykorzystywane przy formułowaniu opinii i interpretacji włączanych do sprawozdań z badań stosując jednoznaczny znak, np. * w prawym górnym rogu pola;
	w kolumnie 4 liczba wykonywanych badań w okresie roku przed złożeniem wniosku o udzielenie akredytacji poprzez wpisanie odpowiedniej litery: M – do 10 badań; S – 11 do 100; D – 101 do 1000;
W – powyżej 1000.

	Jeżeli ma zastosowanie, pod tabelą należy wpisać osoby odpowiedzialne za zamieszczanie w sprawozdaniach z badań opinii i interpretacji oraz znak (-i) wskazujący(-e) na odpowiednie metody badań. W wypadku większej liczby zgłaszanych osób należy wymienić je kolejno i w razie potrzeby różnicując również oznaczenia metod.

Przykład
Badany materiał
Badane cechy i metody badawcze
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
Krew żylna
Pobieranie do badań systemem……(należy uzupełnić)
Procedura/Podręcznik……wyd. …

Surowica
Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) 
Metoda spektrofotometryczna

PB-01 wydanie X z dnia DD.MM.RRRR w oparciu o (…) wskazanie źródła (zasad) metody badawczej

lub

PB-01 wydanie X z dnia DD.MM.RRRR

lub

PB-01 wydanie X z dnia DD.MM.RRRR w oparciu o (…) wskazanie źródła (zasad) metody badawczej z modyfikacją …… / 
stosowane poza przewidzianym w opisie metody znormalizowanej  
zakresem



Krew pełna ( EDTA )
Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C)
Metoda immunoturbidymetryczna


Mocz
Badanie ogólne moczu (profil)
Obejmuje: ciężar właściwy1, pH1, glukoza1, 
ciała ketonowe1, białko1, bilirubina1, urobilinogen1, azotyny1, leukocyty1, erytrocyty1,
osad2 

1 metoda suchej chemii
   - analiza w fazie stałej, 
2 mikroskop optyczny


Krew żylna pełna
(EDTA)

Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem leukocytów0
Obejmuje: 
erytrocyty1, hematokryt3, hemoglobina2, średnia waga hemoglobiny3, średnie stężenie hemoglobiny3, średnia objętość krwinki3, współczynnik zmienności objętości erytrocytów (RDW) 3, leukocyty1, liczba granulocytów1, liczba limfocytów1, liczba monocytów1, liczba granulocytów kwasochłonnych1, liczba granulocytów zasadochłonnych1, obraz odsetkowy leukocytów3, płytki krwi1, średnia objętość płytki3

0 automatyczna analiza  hematologiczna
1 metoda cytometrii przepływowej
2 metoda spektrofotometryczna
3 wyliczanie z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich


Osocze (cytrynian)
Stężenie produktów degradacji fibryny (D-Dimery)
Metoda: immunoturbidymetryczna
              immunoenzymatyczna ELISA)
              immunofluorescencyjna (ELFA)



Stężenie fibrynogenu
Metoda: koagulometryczna





Uwaga: Do wniosku FA-01 dołączyć formularz FAM-01 bez instrukcji.

	

