
23

kv
al

ita
 v

 la
bo

ra
to

rn
í m

ed
icí

ně

Preanalytická kvalita 
vyšetření v klinické 
laboratoři a indikáto-
ry její kvality

B. Friedecký, M. Bunešová

Sdělení je založeno na použití přednášek, prone-
sených na 1. evropském kongresu o preanalytické 
fázi (2. - 3. 4. 2011 v Parmě, Itálie) a na podkladě 
publikace Pracovní skupiny laboratorních chyb 
a bezpečnosti pacientů o indikátorech kvality 
(Sciacovelli L., O´Kane M., Shaik J. A., Caciogli P., 
Pellegrini C., Da Rin G. a spol. Quality Indicators in 
Laboratory Medicine: from theory to practice. Clin 
Chem Lab Med 2011, 49, 5:835-844). 

Hemolýza
Přes 98 % hemolýz je in vitro původu. Hemolýza 
představuje podle řady autorů více než 60 % všech 
preanalytických chyb. Vizuální hodnocení podhod-
nocuje četnost hemolýzy, zejména u ikterických 
vzorků. Mělo by být nahrazeno stanovením hemo-
lytického indexu. Zacházení s hemolytickými vzorky 
je v jednotlivých laboratořích velmi odlišné a mělo 
by být sjednoceno. Pracovní skupina IFCC pro 
laboratorní chyby a bezpečnost pacientů navrhuje 
pro hemolýzu jako toleranční limit četnosti hemo-
lýzy hodnotu 2 % a za optimální hodnotu četnosti 
hemolýzy považuje dosažení hodnoty < 1 %. 

Identifikace
Identifikační chyby se vyskytují s nižší frekvencí, 
než hemolýza nebo nekvalitně odebrané vzorky 
(sraženina, špatný objem, špatné koagulační 
činidlo a další), ale jejich následky mohou být ob-
zvlášť závažné, až fatální. Přestože jejich výskyt je 
méně častý, není dostatečně nízký (uvádí se 1-2 % 
preanalytických chyb). To znamená, že ve velké 
laboratoři s kapacitou 1000 a více analýz denně, 
dojde ročně k několika stovkám identifikačních 
chyb. Redukce počtu chyb identifikace se očekává 
od automatizace preanalytických procesů, od 
používání radiofrekvenčních čipů (RFID) a také 
od zlepšení postupů práce zdravotnického per-
sonálu při odběru (kontrola a ověřování identity 
pacienta). Na tomto místě je vhodné zdůraznit, 
že lidský faktor hraje při vzniku chyb ve zdra-
votní péči obzvlášť závažnou roli a dlouhodobé 
zkušenosti z analýz kořenových příčin chyb (root 
causes analysis-RCA) říkají, že za 65-80 % chyb je 
odpovědný lidský faktor. To je také vysvětlením 

skutečnosti, že četnost preanalytických chyb velmi 
silně kolísá na různých pracovištích. Je nezbytné 
sledovat i chybovost zařízení, kde se mlčky (a neo-
právněně) předpokládá bezchybnost (čárové kódy), 
řešit problémy používání identifikačních náramků. 
Procesy edukace zde hrají jako vždy klíčovou roli 
a vedou ke snižování počtu chyb často až o řád. 
Navrhovaná velikost rozhodovacího limitu pro 
posouzení kvality identifikace je 0,2 %. 

Dokumentace chyb
Proces redukce počtu chyb je závislý na znalostech 
jejich příčin a druhů. Proto je důležitá jejich řádná 
a úplná dokumentace. To je však slabé místo při 
posuzování preanalytické kvality. Zdá se, že řada 
chyb a omylů není dokumentovaná vůbec. Zejména 
v urgentní péči o pacienta existuje údajně dokonce 
až 40 % výsledků, které nebyly vůbec dokumento-
vány a snad až 70 % výsledků, které se nedostaly do 
LIS/NIS. Nedostatky dokumentace chyb a nedobré 
znalosti příslušných manuálů a návodů přesvědčivě 
dokládají výsledky švédských studií o personálu, 
realizujícím preanalytiku na klinických odděleních 
i v laboratořích. Asi nejúčinnějším způsobem 
zlepšení úrovně a kultury dokumentace je akre-
ditace laboratoře podle normy ISO 15189. Norma 
představuje (mimo jiné) velmi účinný nástroj pro 
systematické hodnocení a dokumentování všech 
neshod a periodické audity jsou dobrým nástrojem 
kontroly tohoto procesu. 

Externí hodnocení kvality 
V blízké budoucnosti je nezbytné, aby se programy 
externího hodnocení kvality začaly intenzivně 
věnovat nejen analytickým, ale i preanalytickým 
(a postanalytickým) procesům. Při jejich zavádění 
je možné využít mnohaletých zkušeností s výsledky 
mezilaboratorních dotazníkových studií, organizo-
vaných Společností amerických patologů (College of 
American Pathologists- CAP). Externí hodnocení 
výsledků sledování důvodů odmítnutí nekvalitních 
vzorků ve Španělsku disponuje například deset let 
soustavně získávanými daty od více, než sta labora-
toří. Od roku 2009 je v plné činnosti (po předchozích 
třech letech pilotních studií) systém KIMMS (Key 
Incident Monitoring and Management Systém), 
který vyhodnocuje četnost preanalytických chyb 
účastnických laboratoří. Pořádají se čtyři cykly v ro-
ce a data každého z nich se sbírají tři měsíce. Hodno-
cení kvality je kombinováno s edukačními aspekty 
programu a s výměnou zkušeností mezi účastníky. 
Účastníci programu KIMMS vykazují významné 
snížení rizik pro pacienty ve svých laboratořích. 
Program KIMMS je součástí australsko-oceánského 
externího hodnocení kvality RCPA QAP. 
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Preanalytika POCT
Za jednu z výhod preanalytické fáze POCT se pova-
žuje nepřítomnost chyb, vznikajících při transportu 
vzorků do laboratoře. Za největší zdroj chyb při 
POCT je pak označována odborná nekvalifikovanost 
a nízká úroveň dovednosti obslužného personálu. Ta 
se promítá do vysoké četnosti identifikačních chyb 
a administrativních chyb při zadávání výsledků. 
Jen 10 % výsledků POCT je pod supervizí klinické 
laboratoře. POCT vykazuje obrovské množství tak 
zvaných pre-preanalytických chyb, to je chyb v po-
žadování vyšetření. Provádí se příliš mnoho, často 
špatně indikovaných vyšetření. Ignorují se vlivy 
biologických rytmů a hladovění. Řešením by mohla 
být akreditace systémů POCT, která by je zařadila do 
ztraceného kontextu s klinickými laboratořemi jak 
z analytického, tak i klinického hlediska. Akreditační 
normou pro POCT je ISO 22870:2006, která však 
musí být používaná v úzké vazbě s ISO 15189. Je 
vhodné zmínit pro POCT existenci velmi užitečné 
e-learningové adresy www.acblearning.com. Ta 
představuje velmi užitečný zdroj edukačních dat. 

Indikátory preanalytické kvality
Hodnota indikátoru kvality (%) se kalkuluje podle 
vztahu:

 (počet chyb/ počet vyšetření) x 100

Pro každou specifikovanou chybu je navržena 
hodnota tolerančního limitu, definující hranici 
mezi přijatelností a nepřijatelností chybovosti. Je 
to obdoba tolerančních limitů EHK pro analytické 
metody. Použití tolerančních limitů preanalytic-
kých indikátorů kvality by mělo dovolit objektivní 
sledování vývoje preanalytické kvality a provádět 
mezilaboratorní porovnávání. Pracovní skupina 
IFCC pro laboratorní chyby a bezpečnost pacientů 
navrhuje v současnosti následující preanalytické 
indikátory kvality a jejich toleranční limity tak, jak 
jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka: Indikátory kvality preanalytické fáze 
a hodnoty tolerančních limitů, navržené pracovní 
skupinou IFCC

Chyba toleranční  
limit (%)

Hemolýza 2,0
Špatné značení odběrové nádobky 0,2
Špatný objem vzorku 1,2
Špatná odběrová zkumavka 0,2
Ztracený vzorek 0,6
Sražený vzorek (hematologie) 2,1


