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Nový Rili-BÄK 2020 
J. Kratochvíla, B. Friedecký

Po letech práce a diskusích zvláště k tomu ustavené 
odborné komise byl schválen a vydán nový Rili-BÄK 
2020 („Neufassung der „Richtlinie der Bundesärzte-
kammer zur Qualitätssicherunglaboratoriumsmedi-
zinischer Untersuchungen Rili-BÄK“), který zákonně 
určuje základní požadavky na obecné zajištění celkové 
kvality a vnitřní kontroly kvality (VKK) a externího 
hodnocení kvality (EHK) laboratorních zkoušek 
v klinických laboratořích a obecně ve zdravotnictví 
v Německu (s platností od  1. 1. 2020 a dvouletým pře-
chodným obdobím) [1]. Nahrazuje tak dosud platnou 
verzi této direktivy z roku 2014 (šestá verze). Přitom 
úplně první verze Rili-BÄKu byla schválena a publi-
kována již v roce 1971 (vedoucí autorského kolektivu 
byl prof. D. Stamm z Mnichova, mimo jiné i čestný 
člen ČSKB) jako zřejmě jedno z prvních ucelených 
doporučení ke kontrole analytické kvality a VKK 
a EHK v Evropě a asi i na světě. Tento zákon/direktiva 
byl opět schválen a publikován Spolkovou lékařskou 
komorou (BÄK) a je zároveň součástí německého 
právního systému jako část zákona „Medizin Produk-
te-gesetz“ (Das Medizinproduktegesetz, kurz MPG, 
regelt die bundeseinheitliche Umsetzung der EU-
Richtlinien 90/385EWG, 93/42 EWG und 98/79EWG 
für die Inverkehrbringung, Zulassung und Kontrolle 
von Medizinprodukten). 
Obsah zákona je ve své teoretické části velmi kom-
plexní a představuje fúzi norem ISO 15189, ISO 17043 
a zejména nově ISO 9001:2015–11 [2] s přihlédnutím 
ke směrnici IVD MD (Směrnice 98/79/ES-2017/746 
[3]) a spolu s dalšími „lokálními“ doplňky (zejména 
kritéria, poradní komise, referenční laboratoře apod.). 
Na jeho tvorbě se podíleli i pracovníci PTB Berlín 
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) jako vrchol-
ného metrologického pracoviště v Německu. Labo-
ratořím určuje, jak mají zajišťovat kvalitu výsledků 
měření, poskytovatelům EHK jak EHK provádět, jaké 
zkoušky kontrolovat a jak hodnotit výsledky účastní-
ků. Nařizuje tedy a určuje způsob provádění externí-
ho hodnocení kvality (EHK) a zároveň doporučuje 
způsoby provádění vnitřní kontroly kvality (VKK) 
ve zdravotnických laboratořích a ambulancích lékařů 
(pracujících převážně se systémy POCT) v Německu. 
V něm uvedená „doporučení“ jsou právně závazná. 
Rili–BÄK obsahuje zejména [4]: 
1. Rozsah platnosti (všechna laboratorní vyšetření) 
2. Účel (správná preanalytika, odborné provedení 

měření, odpovídající laboratorní i klinická inter-
pretace a dokumentace, postanalytická fáze) 

3. Terminologie (přes 50 pojmů) 
4. Struktura organizace (identifikace, struktura, 

zodpovědnosti) 
5. Zdroje (vedení, pracovníci, prostory, vybavení)
6. Lékařská laboratorní vyšetření (preanalytická, 

analytická a postanalytická fáze, obsah žádanek, 
zpráv) 

7. Systém řízení kvality (příručka kvality, řízení 
dokumentace, reklamace a stížnosti, výsledky 
z externích pracovišť, nesprávné výsledky) 

8. Interní a externí zajištění kvality (interní pro-
měřováním kontrolních vzorků a jejich vyhod-
nocení, účast v EHK) 

9. Reference (určuje požadavky na referenční 
laboratoře, referenční materiály a způsob určení 
referenčních hodnot). 

Od roku 2007 je Rili-BÄK členěn na základní pře-
hledný „Oddíl A“ (Teil A) kde jsou uvedeny a defi-
novány vlastní požadavky na jednotlivá vyšetření 
a jejich kontrolu (statistika, výpočty, QMMA, termi-
nologie) a pak oddíly B až E. V případě statistických 
výpočtů nadále vychází z práce R. McDonalda [5] 
a určení QMMA (Quadratische Mittelwert der 
Messabweichung) tedy střední kvadratické odchyl-
ky, která charakterizuje míru rozptýlení kolem 
skutečné/vztažné hodnoty a zahrnuje i náhodnou 
a systematickou složku chyby. Výpočty se zabývají 
určením těchto chyb a nastavením pravidel maxi-
málních povolených odchylek. Podrobně popsáno 
v citaci [6].  V „oddílu B“ jsou základní tabulky 1 až 
5 s uvedenými parametry pro VKK a EHK s mnoha 
doplňky (Obr. 1). V tabulkách jsou pak uvedena 
kritéria hodnocení výsledků měření pro VKK (Obr. 
1 - sloupec 3) a EHK včetně povolených odchylek 
Dmax jednotlivých stanovení (Obr. 1 - sloupec 5) 
a typy použité vztažné hodnoty ve sloupci 6. Přitom 
hodnota „RMW“ je referenční hodnota (odpovídá 
v terminologii SEKKu hodnotám typu CRV a RV). 
Hodnota „SW“ je hodnota určená bez použití refe-
renční metody a často závislá na metodě/přístrojové 
platformě měření či výsledcích skupiny účastníků 
(peer group), odpovídá v terminologii SEKKu 
hodnotám CVP, CVE a CVPG [7].  Tabulky B1 
(„a“ až „d“ – níže uvádíme pouze příklad) obsahují 
kritéria VKK a EHK pro kvantitativní stanovení 
biochemických a hematologických zkoušek v krvi, 
plazmě či krevním séru, moči a likvoru.
V tabulkách B2 a B3 jsou obdobné údaje pro kva-
litativní i kvantitativní analýzy a vyšetření z oblasti 
krevní transfuze, sérologie, virologie, bakteriologie, 
parazitologie, mikrobiologie a mykobakteriologie 
včetně molekulárně biologické analytiky nukleových 
kyselin. V krátkém pododdíle B4 je uvedena analýza 
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spermatu a její hodnocení a kontrola. V tabulkách 
B5 jsou uvedena hodnocení a kontrola molekulárně 
genetických a cytogenetických vyšetření. Oddíl C 
obsahuje definici, složení a způsob práce „Rady pro 
laboratorní vyšetření při BÄK“, která je vrcholným 
poradním orgánem pro laboratorní vyšetření ve 
zdravotnictví ve všech otázkách týkajících se tohoto 
zákona. Oddíl D pak definuje složení a pravomoci 
a způsob práce jednotlivých odborných komisí (či 
spíše pracovních skupin) pro jednotlivé v Rili-BÄKu 
uvedené zdravotnické laboratorní obory. Tyto komi-
se jednak slouží jako servisní organizace/komise 
pro rozhodování grémia Rady BÄK, a dále pak mají 
rozhodovací pravomoci směrem k jednotlivým, jim 
určeným laboratorním oborům a vlastním labo-
ratořím. Oddíl E řeší podmínky činnosti, složení, 
pravomoci a úkoly referenčních laboratoří (zde 
Kalibrierlaboratorien) a poskytovatelů EHK (u nás 
známe zejména Instand e.V. Düsseldorf a Referen-
zinstitut für Bioanalytik Bonn) a způsob provádění 
vlastního EHK.  Určuje i normy, podle kterých musí 
být referenční instituce a laboratoře akreditovány 
a kterými se musí ve své práci řídit (ISO 17043, ISO 
15193, ISO 15194 a ISO 15195). Na řadě míst kore-
luje s naším doporučením pro EHK [8]. Rili-BÄK 
předpokládá dostupnost všech s ním spojených dat 
a výpočtů po dobu 5 let.

Komentář
V Oddíle A se klade hlavní důraz na management 
rizika a management kvality (dle EN DIN ISO 
9001:2015), a „odnormování“ textu ve vztahu k nor-
mě ISO 15189. Kritika předcházející verze totiž vychá-
zela z toho, že původní Rili-BÄK v mnoha případech 
suploval normu ISO 15189. Bylo otázkou německých 
laboratoří, zda splňovat Rili – BÄK, a navíc se ještě 
k tomu akreditovat i dle ISO 15189.  Opouští papíro-
vání, umožňuje a doporučuje produkovat a uchovávat 
veškerou laboratorní dokumentaci a evidenci na 
moderních médiích v digitální podobě. Upouští se 
i od dříve předepsané „písemné příručky kvality“ 
a uvádí povinnost zajišťovat procesně a profesionálně 
řízenou kvalitu na moderních médiích (počítačové 
programy atd.). Klade důraz na preanalytickou 
fázi. Zavádí nový pojem (clinical peer review) kde 
se klade zásadní důraz na personalizovanou péči 
o pacienta, tedy strukturovanou diskusi mezi labo-
ratoří a klinikou o relevantních otázkách a současné 
kvalitě péče a dialog mezi laboratoří a klinikou nad 
každým potřebným pacientem. Tímto konceptem se 
nahrazují dříve předepsané klinické interní audity. 
Přesně definuje i četnost provádění EHK a VKK. Pro 
všechny analyty a parametry uvedené v tabulkách B1 
se musí provádět EHK minimálně čtvrtletně (tedy 
4x ročně). Někde u speciálních vyšetření uvedených 

Obrázek 1. Příklad části tabulky B1-a
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zejména v tabulkách B2 až B5 jen pololetně (2x ročně) 
a zcela výjimečně jen jedenkrát ročně. Je to povinnost, 
daná zákonem! Jinak nelze daná vyšetření pro účely 
zdravotní péče provádět a ani vykazovat pro účely 
zdravotních pojišťoven. Striktní dodržování Rili-
BÄKu (zákona) v laboratorní medicíně kontrolují 
jednotlivé odbory (Mess-Eichamt) daných minister-
stev zdravotnictví spolkových zemí.
Po diskusích a výpočtech bylo z povinného pro-
vádění EHK vyňato 30 laboratorních vyšetření. 
Vycházelo se přitom z provedených výpočtů, stavu 
harmonizace, dostupnosti kontrolních materiálů 
zejména v oblastech nízké hodnoty obsahu daného 
analytu či parametru a laboratorní praxe. Provádě-
ní EHK je u těchto dobrovolné. Ale dle osobního 
sdělení v RfB Bonn (20. 1. 2020) je počet účastníků 
EHK u všech 30 vyňatých analytů pro rok 2020 
stejný jako loni, a i povolené limity Dmax zůstaly 
zachovány. Jedná se zde např. o (1,25-OH2-vitamin 
D, 25-OH-vitamin D, vitamin B12, D-Dimery, reti-
kulocyty, aldosteron, ACE aj. U některých analytů 
(Cystatin C) si však nejsme zcela jisti, zda tato volba 
byla správná. V případě těchto vyňatých vyšetření 
se předpokládá důsledná kontrola prováděné VKK 
nadřízenými orgány dle oddílu A (dle Rili-BÄKu). 
Tabulky B2 až B5 pak byly naopak doplněny více než 
30 novými převážně speciálními analyty a parame-
try. Po dohodě s DDG (Deutsche Diabetes Gesell-
schaft) byl u stanovení glykovaného hemoglobinu 
HbA1c upraven přijatelný rozdíl v procentech na Dmax 
= 8 % (zásadní změna z loňských 18 %!) tak, aby lépe 
odpovídal klinickým potřebám; ale např. u glukózy 
zůstal původní přijatelný rozdíl v procentech Dmax 
= 15 %. Snad v důsledku tlaku výrobců glukomet-
rů? V případě hodnoty pro HbA1c se předpokládá 
postupné snížení variačního koeficientu CV = 
4 % na CV = 2 až 3 % při předpokládaném a již 
dosahovaném bias b = 0 až 1 %.  To pak umožňuje 
dosáhnout dobré diskriminace rozdílů hodnot pro 
klinické hodnocení (např. při hodnotě HbA1c = 40 
mmol/mol a CV = 2 % je minimální diference Δ ± 1,6 
mmol/mol; ale při CV = 5 % je minimální diference 
hodnot HbA1c Δ ± 4,0 mmol/mol).
Rili-BÄK platí i pro měření POCT systémy (Unit 
use Reagenzien), a proto je pro splnění jím daných 
kritérii pro lékaře i laboratoře nutná volba jen 

prověřených validovaných systémů POCT. Zde se 
předpokládá úzká spolupráce s klinickými labora-
tořemi, které Rili-BÄK dlouhodobě splňují (např. 
rozsáhlá síť POCT systémů v rámci spádové oblasti 
klinické laboratoře apod.), a ty pak jsou zodpovědné 
za jeho dodržování. 
Velkou výhodou Rili-BÄKu je jeho obecná platnost 
pro všechna prováděná laboratorní vyšetření ve 
zdravotnictví, všechna je provádějící zařízení a klini-
ky a zákonem daná vymahatelnost jeho dodržování. 
To ve svém důsledku zajišťuje jejich trvalou vysokou 
kvalitu (a důslednou kontrolu této) a chrání zdraví 
pacientů. Nevýhodou pak je malá flexibilita a určitá 
rigorozita této direktivy.

Literatura
1. Dostupné na: www.bundesaerztekammer.de/

rilibaek2019; nebo DOI: 10.3238/arztebl.2019.
rili_baek_QS_Labor20192312

2. ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu 
kvality – Požadavky. ČAS 2016.

3. Regulation (EU) 2017/746 of the European 
Parliament and of the Council of 5. April 2017 
on in vitro diagnostic medical devices and 
repealing Directive 98/79/EC and Commission 
Decision 2010/227/EU. Official Journal of the 
European Union 2017; May 5.: L 117/L 176.

4. Nauck M, Golfier A.: Richtlinie zur Qualitäts-
sicherung überarbeitet. Deutsches Ärzteblatt 
2019, 116/52:A2397-A2398.

5. Mcdonald R.: Quality assessment of quantitative 
analytical results in laboratory medicine by root 
mean square of measurement deviation / Bewer-
tung der Qualität quantitativer analytischer Erge-
bnisse in der Laboratoriumsmedizin anhand des 
quadratischen Mittelwertes der Messabweichung. 
J Lab Med 2006, 30/3:111-117.

6. Kolektiv autorů: Příručka k vnitřní kontrole 
kvality - ČSKB.  Str. 58-69. Vydala ČSKB a ČLS 
J. E. Purkyně 2008.

7. Dostupné na: www.sekk.cz (v oddíle „Vyhodno-
cení cyklů EHK“).

8. Zima T, Kratochvíla J, Budina M.: Doporučení: 
Systém externího hodnocení kvality (EHK). 
Klin Biochem Metab 2020, 28/1 v tisku.


