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Kontrola kvality jako 
management rizika. 
Doporučení EP 23

B. Friedecký

Odbornou veřejností s napětím očekávané doporu-
čení EP 23 bylo publikované v prosinci 2011 jako 
materiál CLSI (Clinical Laboratory Standards Insti-
tute- Institut pro standardy v klinických laboratořích 
a můžeme ho získat za cenu (pro nečleny AACC) 
200 USD. V podstatě jde o transformaci standardně 
chápané kontroly kvality do komplexnější podoby 
managementu rizika. Do manažérské řeči, společné 
s průmyslem, vojenstvím a dopravou. 
Co je ve stručnosti management rizika v labora-
toři? Postup s typickým algoritmem. Prvním jeho 
krokem je zmapování celého laboratorního proce-
su. (V doporučení EP 23 je jako příklad procesu 
zvoleno měření glukózy v biologickém materiálu). 
Následuje krok druhý, a tím je identifikace všech 
potenciálních chyb, odhad jejich pravděpodobností 
při procesu a vyhodnocení jejich závažnosti pro 
pacienty. A konečně finálním krokem je vyhodno-
cování a sledování chyb příslušnými kontrolními 
mechanismy, jakož i sledování efektivity kontroly. 
Použití klasických kontrolních vzorků je samo-
zřejmou součástí procesu managementu rizika. 
Postup vypadá velmi sofistikovaně. Velmi důležitou, 
možno říci klíčovou částí procesu managementu 
rizika je vytvoření plánu kontroly kvality. Ten má 
zohledňovat velikost laboratoře a šíři její činnosti. 
Vychází ze dvou jasných premis. Tou první je fakt, že 
laboratorní vyšetření vykazují různou spolehlivost 
a robustnost. Existují metody velmi spolehlivé a léty 
provozování prověřené, s nízkou úrovní rizika pro 
pacienty. Vedle nich jsou však metody méně spoleh-
livé, zranitelné, choulostivé, zkrátka rizikové. Plán 
kontroly by měl počítat s různou intenzitou jejich 
kontroly kvality. Druhou premisou je fakt, že jsou 
laboratorní zařízení s velmi úzkým kvalitativním 

a /nebo kvantitativním spektrem činnosti (POCT) 
a naopak gigantické laboratorní komplexy, a právem 
se předpokládá se, že plány kontroly kvality a jejich 
provádění se budou významně lišit. 
Schematicky se management kvality zobrazuje jako 
graf typu „fishbone“ (rybí kostra, Išikavův diagram) 
s pěti úseky, odpovídajícími:
l kvalitě vzorků
l kvalitě personálu (operátorů) 
l kvalitě reagencií
l kvalitě laboratorního prostředí
l kvalitě přístrojů
Celý přístup předpokládá nové, nezažité přístupy 
k problému kvality, kolektivní řešení problémů 
(přístup, známý a popularizovaný řadu let jako bra-
instorming). Jeho aplikace by zřejmě vedla k určité 
rekvalifikaci personálu a také například ke vzniku 
příslušných školících center a školících akcí. Plán 
kontroly by při tomto přístupu měl obsahovat as-
pekty analytické kontroly, kontrolu preanalytických 
a postanalytických faktorů a výrazné uplatnění kon-
troly technických dat přístrojů a laboratorního pro-
středí. Za zmínku stojí důraz na pečlivou kontrolu 
při změnách výrobních šarží reagencií a kalibrátorů, 
což vždy představuje zvýšení rizika. Vztah k EHK 
a vnitřní kontrole kvality by se měl změnit zejména 
a především ve dvou věcech. V jejich četnosti pou-
žívání podle potřeb spolehlivosti a robustnosti, tedy 
míry rizika metod (méně spolehlivé metody vyžadují 
více kontrol a naopak) a v důsledném sledování závě-
rů z nich vyvozovaných. Velmi důležité pro osud to-
hoto pojetí kontroly kvality bude dosažení patřičné 
shody (harmonizace) s procesy a orgány akreditace. 
Zda a jak to bude fungovat, zdali se to stane inspi-
rativním krokem nebo dojde k degeneraci na další 
formální proces, zaštítěný manažerským internaci-
onálním slovníkem, je podle mne zatím záhadou. 
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