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Kontrola kvality pre-
analytické fáze labo-
ratorních vyšetření 

B. Friedecký

IndIKátory KvalIty 
v klinických laboratořích 
USa
Uvádíme sedm základních indikátorů kvality, 
které byly definovány CAP (College of American 
Pathologists) jako zásadní pro sledování odborné 
způsobilosti laboratoří (Howanitz PJ.Arch Pathol 
Lab Med 2005, 129, 1252-1261)
l TAT (doba odezvy)
l spokojenost pacientů
l identifikace vzorku/pacienta
l vhodnost vzorku,
l výsledky EHK, 
l kritické hodnoty,
l zacházení s odpady
Dva indikátory se týkají preanalytické fáze (identi-
fikace, vhodnost vzorku), pouze jeden analytického 
procesu (EHK) a zbylé čtyři fáze postanalytické 
(tady je vhodné zdůraznit kritické hodnoty a TAT). 
Takové pojetí může být sice částečně zpochybňo-
váno, nicméně na druhé straně silně podtrhuje 
význam komplexního přístupu k laboratornímu 
vyšetřování, který má koneckonců pro pacienta 
jedině význam. Takový přístup není doposud 
„doma“ ani v hlavách řady našich pracovníků 
laboratorní medicíny. 
Indikátorem kvality se rozumí ve stručnosti takový 
ukazatel kvality, který může být objektivně kvan-
tifikovaný a poté použitý pro hodnocení laboratoří 
například při auditech.

IndIKátory KvalIty 
preanalytIcKé fáze ve 
Španělsku
Detailnějšímu stanovení indikátorů preanalytické 
fáze se věnovali zejména španělští autoři. Preana-
lytická fáze je zdrojem většiny chyb laboratorních 
vyšetřování (z cca 60 % vznikají laboratorní chyby 
právě tam), a proto by měla být věnována její kvalitě 
mnohem větší pozornost, než je tomu doposud.
Indikátory kvality preanalytické fáze (Kirchner 
a spol. Clin Chem Lab Med 2007, 45, 672-677)
l chybné požadavky oddělení
l chybné vzorky, dodané do laboratoře

l vzorky požadované, ale nedodané do laboratoře 
Podobně formuloval indikátory preanalytické fáze 
kolektiv Ricósové (Ricós a spol. Clin Chem Lab Med 
2004, 42, 578-582)
l požadované, ale nedodané vzorky
l hemolýza
l chybný náběr, který je nutné opakovat
l neadekvátní transport vzorku do laboratoře

Řízení kvality preanalytické fáze by mělo vyústit 
do procesu odmítnutí příjmu nevhodného vzorku 
laboratoří. Nevhodný vzorek představuje vždy riziko 
pro pacienta. 

kontrola úrovně 
preanalytIcKé fáze v ItálII
(Lippi a spol. Clin Chem Lab Med 2006, 44, 1491-
1494)
Výsledky kontroly úrovně preanalytické fáze v 107 
vybraných italských laboratořích byly zaměřeny na 
základní dokumentaci, nutnou pro řádné provádění 
preanalytické fáze.
Jen 56 % laboratoří mělo vypracovány standardní 
postupy pro odmítnutí nevhodných vzorků.Jen 
63 % mělo k dispozici vypracované postupy, 
jak postupovat v případech dodání takového 
vzorku.

kontrola úrovně 
preanalytIcKé fáze ve 
Španělsku
(Alsina MJ a spol Clin Chem Lab Med 2008, 46, 
849-854)

Program hodnocení kvality preanalytické fáze 
organizuje španělská společnost klinické chemie 
a molekulární pathologie.

Náplní programu je registrace četnosti odmítnutí 
vzorků laboratoří a vyhodnocení důvodů takového 
odmítnutí.

Programu se účastnilo 105 laboratoří a trval 5 let. 
Bylo vyhodnoceno celkem 4 715 132 odběrů.

Celková četnost odmítnutí byla 32 977 vzorků, tedy 
0,7 %. Nejvíce odmítnutých vzorků bylo u citrátové 
krve odebrané pro koagulační testy- 1,17 % a u vzor-
ků pro stanovení sedimentační rychlosti erytrocytů 
-1,47 %. Nejmenší počet závad byl nalezen u EDTA 
krve.

Nejčastější příčiny odmítnutí:

l nedodání do laboratoře
l hemolýza
l sražený vzorek
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IndIe,thajSKo 
a preanalytIKa
Je velmi málo známo o stavu a kontrole preanalytic-
ké fáze ve východních oblastech. Pod supervizí CAP 
a s odborným podílem předního evropského experta 
bylo nedávno provedeno hodnocení preanalytické 
fáze v Indii, konkrétně v klinických laboratořích 
hlavního města Delhi. Trvalo 3 měsíce a zahrnulo 
104 677 hodnocených vzorků. Četnost odmítnutí 
činila 423 tj. 0,4 %. Důvody odmítnutí: 
Chyby v indikaci  22,7 %
Hemolýza  16,1 %
Nevhodné vzorky(objem,odběrka)  3,8 %
Sražené vzorky  1,9 %
(Rattan A, Lippi G. Clin Chem Lab Med 2008 46/11, 
1567-1569)
Už v roce 2001 vyhodnotila kvalitu preanalytické 
fáze referenční klinická laboratoř v Bangkoku 
v Thajsku.
Procento odmítnutí bylo 0,11.
Důvody odmítnutí:
l nekvalitní vzorky 47 %
l chybná identifikace 27 %
l nedostatečný objem vzorků 12 %
l špatná odběrová nádobka 1 %
( Wiwaniktit V. Types and frequency of preanalytical 
mistakes. A 6 month monitoring. BMC Clin Pathol. 
2001, 1-5)

Doporučený postup při 
DoDání nevhoDného vzorku 
Do klinické laboratoře
Pokud nebude kvalita preanalytické fáze důsledně 
kontrolována jako součást managementu rizika 
péče o zdraví pacientů může se snadno stát, že 
pracoviště, které odmítá přijímat a analyzovat 
nevhodné vzorky bude znevýhodněné vůči praco-
višti, které v tomto ohledu netrpí žádnými etickými 
zábranami a poskytne objednanou službu i při 
nevhodném vzorku a samozřejmě za úplatu. To je 
důvod, proč by měly být vypracovány doporučené 
postupy při dodání nevhodných, pro pacienty 
rizikových vzorků do laboratoří. Zde uvádíme pro 
informaci doporučený postup při dodání nevhod-
ných vzorků do klinických laboratoří, vypracovaný 
společně Italskou společností klinické biochemie 
a klinické molekulární biologie, Italskou společnos-
tí laboratorní medicíny a Italskou společností pro 
standardizaci hematologických metod). (SIBioc-
SIMeL-CISMEL). 

edukace a odpovědnost
l znalosti zásad odběru, zacházení a dodávání 

vzorků
l automatizace preanalytických procesů
l šíření příslušných doporučení a postupů na 

klinická oddělení a ambulance.
l klíčový význam akreditačních a certifikačních 

procesů.

objektivní a standardizovaná 
detekce nevhodných vzorků
K ochraně před nevhodnými vzorky je nezbytné 
použít všech dostupných prostředků. Nevhodný 
vzorek představuje vážné riziko pro pacienta. 
Paleta ochranných nástrojů je velmi široká 
v závislosti na vybavení pracovišť. Pohybuje se 
od subjektivních metod inspekce po objektiv-
ní detekce pomocí čidel, jimiž jsou vybaveny 
moderní analytické/preanalytické přístroje. 
Objektivním metodám (indexy hemolýzy, chylo-
sity, ikteru, detektory sraženin a dalším je třeba 
dávat přednost).

procesy detekce a sledování 
nevhodných vzorků
Vytvoření a udržování databáze pro registraci 
nevhodných vzorků
l identifikace pracovníka
l datum a čas
l ID vzorku
l typ problému (označený platným kódem)
l řešení problému (platný kód)
l osoba, které byl problém a jeho řešení oznáme-

no

dokumentace zacházení 
s nevhodnými vzorky
l lipemie, chylosita, ikterus, hemolýza
l zásady měření a sdělování výsledků v případech 

interference
l požadavky na objem vzorků
l srážení
l identifikace a identifikátory
( Lippi G a spol. Clin Chem Lab Med 2007, 45, 
728-737)

prameny provádění a dokumentace 
preanalytické fáze
l RILIBAEK
l CLSI H03-A6 (Odběr vzorku žilní krve)
l CLSI H01-A5. Vakuové odběrové zkumavky
l WHO/DIL/LAB 99, 2002, (Antikoagulancia)
l CLSI H18-A3. Procedures for the handling 

and processing of blood specimens approved 
guideline, 2004
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l CLSI 2000 AUTO 1-A až AUTO11-A (odběrové 
nádobky, jejich identifikace, identifikace vzor-
ků, validace IS, bezpečnost IT, autoverifikace 
výsledků, komunikace automatů s IS)

l JCTLM 2007: Bezpečnost pacientů http://www.
jointcommision.org

poznámka
Na pracovním dni v prosinci 2008 v Karlově Studán-
ce vyzněla diskuse o akreditaci klinických laboratoří 
velmi rozpačitě. I potlesk, který vyvolal diskusní pří-

spěvek z pléna, varující před “překotnou” akreditací 
obvyklou frází „nebuďme papežštější, než papež” byl 
poněkud rozpačitý. Zjevně byli v auditoriu i lidé, kte-
ří přemýšlejí i mimo rámec této české „moudrosti” 
nebo již poznali procesy akreditace na vlastní kůži.
Jedním z cílů tohoto sdělení je přesvědčit pracovníky 
klinických laboratoří, že opravdu nemusí mít obavy 
z extrémismu v oblasti kvality preanalytické fáze.


