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TAK
NIE

4.13
Zapisy dotyczące jakości i zapisy techniczne





Zakres i rodzaj zapisów podlegających nadzorowi wg dyspozycji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)




5.1
Personel




5.1.2
Ustalenie właściwego wykształcenia przeszkolenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności personelu odpowiednio do wykonywanych zadań. 




5.1.3

Ustanowienie opisu stanowisk pracy w laboratorium – odpowiedzialności, uprawnienia i zadania dla całego personelu.




5.1.5
Określenie zasad i programu szkolenia personelu, z uwzględnieniem nadzorowania personelu w trakcie szkolenia i okresowego sprawdzania skuteczności szkoleń.




5.1.6
Ustanowienie zasad oceny kompetencji każdej osoby do wykonywania przydzielonych zadań technicznych oraz kryteriów stosowanych do oceny kompetencji. Ponowna ocena kompetencji w regularnych odstępach czasu z uwzględnieniem ponownych szkoleń (jeżeli to zasadne).




5.1.8

Ustalenia dotyczące ciągłego szkolenia personelu kierowniczego i technicznego, udziału personelu w ciągłym rozwoju zawodowym lub działaniach związanych z wykonywanym zawodem. Program ciągłego szkolenia. 




5.1.9
Określenie zasad  i zakresu utrzymywanych zapisów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szkoleń, doświadczenia oraz oceny kompetencji personelu. 




5.2
Warunki lokalowe i środowiskowe




5.2.1






5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Ogólne informacje odnoszące się do siedziby laboratorium, warunków lokalowych oraz oceny wystarczalności i przydatności warunków lokalowych dla personelu, pacjentów i osób odwiedzających, z uwzględnieniem (jeżeli to ma zastosowanie) warunków dla pobierania próbek pierwotnych oraz warunków 
w miejscu innym niż główna siedziba (badania POCT).
Informacje dotyczące:
- pomieszczeń laboratorium i pomieszczeń biurowych;
- pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania;
- pomieszczeń przeznaczonych dla personelu;
- pomieszczeń przeznaczonych do przyjmowania próbek od pacjentów





5.2.6

Określenia zasad i zakresu czynności związanych z utrzymywaniem pomieszczeń laboratoryjnych.
Dyspozycje dotyczące monitorowania, nadzorowania i zapisywania warunków środowiskowych – zakres nadzorowanych czynników wpływających i odniesienie się do ich zgodności z odpowiednimi specyfikacjami.
Ustanowienie zasad i procedur zapobiegania krzyżowym zanieczyszczeniom (tam gdzie ma to zastosowanie).
Ustalenia dotyczące zapewnienia warunków do cichej 
i niezakłóconej pracy (jeżeli to ma zastosowanie).




5.3
Wyposażenie laboratorium, odczynniki i materiały pomocnicze




5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
Określenie zasad dotyczących kompletności wyposażenia oraz (gdy ma to zastosowanie), używania wyposażenia nie będącego pod stałym nadzorem laboratorium.
Ustanowienie udokumentowanej procedury dot. wyposażenia
Zawartość i zakres procedury – wybór, nabywanie i zarządzanie wyposażeniem.
Ustalenia SZJ w zakresie:
- weryfikacji prawidłowości działania wyposażenia przy instalowaniu i przed użyciem,
- zidentyfikowania wyposażenia,
- obsługi wyposażenie przez przeszkolony i upoważniony personel,
- dostępności instrukcji używania i utrzymywania wyposażenia.
Ustanowienie, opracowanych przez laboratorium procedur dotyczących postępowania z wyposażeniem, w tym transportu wyposażenia.





5.3.1.4
Ustalenia dotyczące zasad zapewnienia spójności pomiarowej.
Ustanowienie udokumentowanej procedury dot. wzorcowania wyposażenia, które bezpośrednio lub pośrednio wpływa na wyniki badań.
Zawartość i zakres procedury – uwzględnienie warunków używania i informacji zawartych w  instrukcji producenta, okresowa weryfikacja wymaganej dokładności pomiarowej i działania systemów pomiarowych, zabezpieczenie w celu ochrony przed adiustacjami, zapisy związane z wzorcowniami.




5.3.1.5
5.3.1.6
Ustanowienie udokumentowanego programu zapobiegawczego utrzymania wyposażenia – zakres i cel programu.
Ustalenia w odniesieniu do postępowania z wyposażeniem uznanym za niesprawne, w tym w zakresie weryfikacji wpływu każdego uszkodzenia na wcześniej  wykonane badania.  Postępowanie z wyposażeniem znajdującym się poza bezpośrednim nadzorem laboratorium. Zasady dotyczące podejmowania środków w celu zdezynfekowania wyposażenia.
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych dotyczących wyposażenia.




5.3.1.7
Zakres i rodzaj zapisów utrzymywanych dla każdego elementu wyposażenia laboratorium  - wg informacji i dyspozycji SZJ.




5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
5.3.2.6
Ustanowienie udokumentowanej procedury dot. przyjmowania, przechowywania, testów dopuszczających oraz zarządzania  zapasami odczynników i materiałów pomocniczych .
Zawartość i zakres procedury - ustalenia dotyczące :
 – przyjmowania i przechowywania,
- testów dopuszczających,
- zarządzania zapasami,
- instrukcji używania,
- zgłaszania zdarzeń niepożądanych.





5.3.2.7
Zakres i rodzaj zapisów utrzymywanych dla każdego elementu wyposażenia laboratorium  - wg dyspozycji SZJ.




5.4
Procesy przedanalityczne




5.4.1
Ustanowienie zasad i udokumentowanej procedury nt. udostępniania informacji dotyczącej czynności przedanalitycznych 
i współpracy z użytkownikami lub ich przedstawicielami – patrz również wymagania p. 5.4.3.
Zawartość i zakres procedury – współpraca z pacjentami 
i użytkownikami w zakresie ich informowania i przyjmowania skierowania (w tym zlecenia ustnego – parz wymagania p. 5.4.3)




5.4.2

Ustalenia  dotyczące zakresu informacji udostępnianej przez laboratorium pacjentom i użytkownikom.




5.4.3
Dyspozycje nt. zawartości skierowania na badania (w tym stosowanie skierowania elektronicznego). 
Ustanowienie formularza skierowania.




5.4.4.1
Ustanowienie udokumentowanej procedury pobierania próbek pierwotnych oraz określenie zasad dotyczących dostępności procedury, odstępstw, wyłączeń i uzupełnień procedury oraz zgody na stosowanie procedur specjalnych.




5.4.4.2
Ustanowienie instrukcji dotyczących czynności przed pobraniem próbek pierwotnych.
Zakres i przedmiot instrukcji.




5.4.4.3
Ustanowienie instrukcji dotyczących pobierania próbek pierwotnych.
Zakres i przedmiot instrukcji.




5.4.5
Ustanowienie instrukcji dotyczących transportu próbek.
Zakres i przedmiot instrukcji.
Ustanowienie udokumentowanej procedury monitorowania warunków transportu próbek.




5.4.6
Ustanowienie procedury przyjmowania próbek do badań oraz określenie dyspozycji dotyczących próbek analitycznych pozyskiwanych z próbek pierwotnych.
Zakres i przedmiot procedury.




5.4.7
Ustanowienie procedur przygotowania i przechowywania próbek.
Zakres i przedmiot procedury.




5.5
Procesy badawcze




5.5.1.1
Ogólne dyspozycje dotyczące wyboru i walidacji procedur badawczych, identyfikacji personelu wykonującego czynności badań praz określania wymagań dla stosowanych procedur badawczych.




5.5.1.2
Ustanowienie zasad i udokumentowanej procedury weryfikacji procedur badawczych.




5.5.1.3
Ustanowienie zasad i udokumentowanej procedury walidacji procedur badawczych.




5.5.1.4
Określenie zasad w odniesieniu do wyznaczania niepewności pomiaru dla procedur pomiarowych etapu badań. Wymagania dotyczące niepewności pomiaru i regularny przegląd oszacowanej niepewności.
Ustalenia nt. uwzględniania niepewności pomiaru przy interpretacji wartości wielkości mierzonych.




5.5.2
Ustanowienie zasad określania zakresu biologicznych wartości referencyjnych lub medycznych wartości decyzyjnych i komunikowania ich użytkownikom.




5.5.3
Ogólne dyspozycje dotyczące dokumentowania, nadzorowania, 
udostępniania i zmian procedur badawczych, w tym funkcjonujących jako dokumenty skrócone.
Udokumentowanie procedur badawczych. Ustalenia nt. zakresu 
i treści procedur badawczych.




5.6
Zapewnienie jakości wyników badań




5.6.2.1
Ustanowienie procedur kontroli jakości służących weryfikacji osiągania określonej – zamierzonej jakości wyników badań.




5.6.2.2
Określenie zasad stosowania materiałów do kontroli jakości.




5.6.2.3.

Ustanowienie procedury zapobiegającej wydaniu wyniku w przypadku negatywnego rezultatu kontroli jakości.
Zakres działań podejmowanych w przypadku negatywnego rezultatu kontroli jakości.
Przegląd danych z kontroli jakości w regularnych odstępach czasu, analiza trendów i podejmowanie (jeżeli to zasadne) działań zapobiegawczych. Tworzenie zapisów z podejmowanych działań zapobiegawczych.




5.6.3.1

Określenie zasad uczestnictwa laboratorium w programach porównań międzylaboratoryjnych z uwzględnieniem zakresu programów i rodzaju badanych próbek oraz poziomu uczestnictwa (dokument PCA – DA-05).
Ustanowienie udokumentowanej procedury uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych.
Zakres procedury – odpowiedzialności, instrukcje dotyczące uczestnictwa oraz kryteria działania inne niż stosowane w programie porównań.  




5.6.3.2
Ustanowienie zasad i zakresu działań realizowanych przez laboratorium w ramach podejścia alternatywnego, w sytuacji gdy brak jest dostępnych porównań międzylaboratoryjnych 




5.6.3.3
Określenie zasad postępowania przy badaniu w laboratorium próbek z porównań międzylaboratoryjnych. 




5.6.4
Określenie zasad porównywania stosowanych procedur, wyposażenia, metod i ustalania porównywalności wyników badań. Uwzględnienie reakcji (jeżeli to zasadne) na uzyskiwane wyniki porównań – usuwanie problemów i niedociągnięć, informowanie i omawianie z użytkownikami zmian dotyczących porównywalności wyników badań.




5.7
Procesy poanalityczne 




5.7.1
Ustanowienie procedur przeglądów wyników badań przed ich zwolnieniem i oceny wyników badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości (jeśli to właściwe).
Ustalenie, zatwierdzenie i udokumentowanie kryteriów przeglądu w przypadku gdy występuje automatyczny wybór wyników i generowanie sprawozdania. 




5.7.2
Ustanowienie udokumentowanej procedury identyfikacji, gromadzenia, przechowywania, znakowania, dostępu, utrzymania i bezpiecznego usuwania próbek medycznych. 
Zakres i treść procedury.




5.8
Przedstawianie wyników




5.8.1
Określenie zasad dotyczących przedstawiania wyników badań, z uwzględnieniem formy i nośnika sprawozdań oraz sposobu jego wydawania z laboratorium w tym, stosowania procesu powiadamiania zleceniodawcy w przypadku opóźnienia badania.
Ustanowienie procedury zapewniającej poprawność zapisywania wyników laboratoryjnych.




5.8.2
Ustalenia dotyczące elementów sprawozdania umożliwiających skuteczne informowanie o działalności laboratorium (spełniających potrzeby użytkowników). 




5.8.3
Dyspozycje dotyczące zawartości sprawozdań (wzory sprawozdań / formularze)




5.9
Wydawanie wyników




5.9.1
Ustanowienie udokumentowanej procedury dotyczącej wydawania wyników z uwzględnieniem kto i komu może wydać wyniki.

Zakres i przedmiot procedury – informowanie w przypadku niewłaściwej jakości próbki pierwotnej, powiadamianie 
i utrzymywanie zapisów dotyczących powiadamiania w przypadku wyników badań znajdujących się w ustalonych zakresach „alarmowych” lub „krytycznych”, przekazywanie wyników jako sprawozdań częściowych i sprawozdań końcowych. Procesy przekazywania wyników telefonicznie lub elektronicznymi środkami. Utrzymywanie zapisów dotyczących wyników przekazywanych ustnie.




5.9.2
W przypadku wdrożenia w laboratorium systemu automatycznego wyboru wyników i generowania sprawozdania z badań – ustanowienie udokumentowanej procedury.

Zakres i przedmiot procedury – ustalenie, zatwierdzenie i dostępność dla personelu kryteriów automatycznego wyboru wyników i generowania sprawozdania, walidacja kryteriów  i ich weryfikacja  po zmianie w systemie. Procesy wykazywania obecności interferencji w próbce i możliwość dodawania informacji analitycznych, identyfikowalność i przegląd wyników wybranych do automatycznego generowania sprawozdania, możliwość wstrzymania procesu automatycznego wyboru  wyników
i generowania sprawozdań.




5..9.3
Ustanowienie pisemnej instrukcji dotyczących wprowadzania zmian w wydanych sprawozdaniach z badań.

Zakres i przedmiot instrukcji – identyfikacja zmienionego sprawozdania i odniesienie do sprawozdania pierwotnego, identyfikacja wprowadzającego zmianę  oraz wskazanie czasu i daty wprowadzonej zmiany, zidentyfikowanie korekty w sprawozdaniu zbiorczym. Informacja, gdy system generowania sprawozdań nie może przyjmować zmian. 




5.10
Zarządzanie informacjami w laboratorium




5.10.1
Ustalenia dotyczące dostępu do danych i  informacji niezbędnych do świadczenia  usług.

Ustanowienie udokumentowanej procedury w odniesieniu do zachowania poufności informacji dotyczących pacjenta 




5.10.2
Ustanowienie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie zarządzania systemem informacyjnym, w tym w zakresie wprowadzania zmian 
w systemie(ach).
Ustanowienie odpowiedzialności i uprawnień personelu korzystającego z systemu, w szczególności w zakresie dostępu do danych i informacji o pacjentach, wprowadzania danych i zmiany danych pacjentów i wyników badań oraz autoryzacji wyników badań i sprawozdania. 





5.10.3
Określenie zasad zarządzania systemem informacyjnym z uwzględnieniem walidacji systemu przez dostawcę i weryfikacji przez laboratorium przed wdrożeniem, dostępności dokumentacji systemu dla upoważnionych użytkowników, zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem, zmianami lub utratą i zagwarantowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych. 
Działanie systemu informacyjnego w odpowiednim środowisku
i utrzymanie systemu w sposób gwarantujący integralność danych oraz informacji i zapisywanie błędów systemu oraz podejmowanych działań niezwłocznych i korygujących.
Ustanowienie udokumentowanych planów działania na wypadek awarii systemu informacyjnego.
Określenie zasad korzystania z systemu informacyjnego zarządzanego i utrzymywanego z zewnątrz  lub podzleconego innemu dostawcy.






Wnioski z przeglądu dokumentacji laboratorium:

Wersja A (brak niezgodności)
Dokumentacja ocenianego podmiotu jest odpowiednia i może stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny na miejscu.
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. Ocena podjętych działań będzie przedmiotem oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).

Wersja B (są niezgodności, które w opinii AW/AT nie stanowią braków dyspozycji systemowych, uniemożliwiających wdrożenie i funkcjonowanie wszystkich podstawowych elementów systemu zarządzania oraz nie stwarzają zagrożenia dla interesów klientów lub innych zainteresowanych stron)
Dokumentacja ocenianego podmiotu może stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).
W nadesłanej dokumentacji ocenianego podmiotu stwierdzono niezgodności, które powinny być usunięte przed przystąpieniem podmiotu do oceny na miejscu. W odniesieniu do niezgodności, podmiot jest zobowiązany do wykonania korekcji i podjęcia działań korygujących oraz przesłania do PCA przed oceną na miejscu poprawionej dokumentacji. Ocena korekcji oraz działań korygujących będzie przedstawiona w raporcie z oceny (lub w sprawozdaniu z wizytacji wstępnej).
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. Ocena podjętych działań będzie przedmiotem oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).

Wersja C (są niezgodności, które w opinii AW/AT stanowią podstawowe braki wymaganych dyspozycji systemu zarządzania (polityk, procedur, zasad postępowania) uniemożliwiające pełne wdrożenie i funkcjonowanie elementów systemu zarządzania, poprawność i powtarzalność realizacji działań mających wpływ na jakość usług związanych z oceną zgodności oraz stwarzają zagrożenie dla interesów klientów lub innych zainteresowanych stron)
Dokumentacja ocenianego podmiotu nie może stanowić podstawy do przeprowadzenia oceny na miejscu i wymaga ponownego przeglądu.
W nadesłanej dokumentacji ocenianego podmiotu stwierdzono niezgodności, które powinny być usunięte. Skorygowana dokumentacja powinna być przedstawiona do PCA przed przystąpieniem do ponownego przeglądu dokumentacji.
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. 
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