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Význam ISO 
9001:2000 pro  
klinické laboratoře
Představení Požadavků 
systémového managementu 
kvality a zPůsobů jeho 
Použití v klinických 
laboratořích - dokončení 
z minulého čísla

V. Grabmuller

3.2 vybraná zjednodušená 
a pro účely seznámení upravené 
a modifikované texty vlastních 
článků normy
Níže uvedené kapitoly popisu vlastního manage-
mentu jsou označené původním členěním článku 
dle normy.
Norma: 4.1 Všeobecné požadavky 
Obsahem této kapitoly je popis vlastností systému 
managementu z hlediska nastavení, identifikace, 
popisu, standardizace a určení procesů a podmínek 
pro zajištění v praxi, jejich vazeb a interakcí, kdy 
organizace musí
l určovat (identifikovat) procesy potřebné pro sys-

tém managementu jakosti a pro jejich aplikaci 
v celé organizaci, 

l pokud je to relevantní, monitorovat, měřit 
a analyzovat tyto procesy,

l pokud použije pro jakýkoli proces, který 
ovlivňuje shodu produktu s požadavky, externí 
zdroj, musí zajistit jeho kontrolu a posuzovat 
možný vliv externích procesů na odpovědnost 
a schopnost organizace poskytovat produkt 
shodný s požadavky a nezbavuje organizaci její 
zodpovědnosti za požadovanou shodu.

Norma: 4.2 Požadavky na dokumentaci 
Dokumentace QMS musí zahrnovat
l dokumentované prohlášení o politice a cílech 

kvality,
l příručku jakosti,
l dokumentované postupy a záznamy požadované 

touto mezinárodní normou,
l dokumenty včetně záznamů, pro které orga-

nizace stanovila, že je potřebuje k zajištění 
efektivního plánování, fungování a řízení svých 
procesů,

přičemž „dokumentovaný postup“ znamená to, 
že postup je vytvořen, dokumentován, uplatněn 

a udržován. Jeden dokument může zahrnovat 
požadavky na jeden či více postupů a požadavek 
na dokumentovaný postup může být pokryt více 
než jedním dokumentem. Kapitola obsahuje spe-
cifikované požadavky na příručku jakosti, řízení 
dokumentů i záznamů, přičemž řízením doku-
mentace se rozumí stanovení pravidel identifikace, 
aktualizace, ověření, schválení, úplnosti, distribuce, 
ochrany veškerých dokumentů, kdy záznamy jsou 
navíc vyloučeny ze změnového řízení. Forma ani 
druh nosiče dokumentu není specifikována a z praxe 
běžné rozlišení je velmi vhodné (dokument = před-
pis, postup; záznam = důkaz; formulář jako předpis 
se stává záznamem po jeho vyplnění).
Norma: 5 Odpovědnost managementu
Požadavek stanovuje převzetí personifikované 
odpovědnosti vrcholového managementu, které je 
deklarováno osobní angažovaností vrcholového 
managementu za
l vyhlášení politiky a cílů jakosti, její plánování, 

projednávání, zveřejnění a pochopení,
l plánování, nastavení, implementaci, udržování, 

zlepšování, ověřování a přezkoumávání celého 
systému řízení jako nástroje pro zajištění uve-
dené politiky a cílů jakosti včetně vytvoření 
podmínek pro jeho realizaci,

l zaměření na zákazníka s cílem uspokojování 
jeho požadavků a ostatních zainteresovaných 
stran,

l vymezení pravomocí a odpovědností, forem 
komunikace a určení tzv. rozhraní včetně 
stanovení pozice představitele vedení, který 
bez ohledu na své pracovní zařazení za systém 
odpovídá a je vybaven příslušnou pravomocí.

Norma: 6 Management zdrojů
Pro zajištění funkce systému musí organizace defi-
novat podmínky, které jsou tvořeny tzv. zdroji.
U zdrojů obecně platí požadavek určení požadavku 
na tzv. způsobilost, tj. vhodnost, konstrukční a jiné 
provedení, požadavek na vlastnosti, kvalifikaci, stan-
dardnost, přesnost, spolehlivost a další. Požadavky 
jsou vždy standardizovány ve shodě s požadavky 
zákazníka a ostatních zainteresovaných stran. Je 
nutné identifikovat stávající stav s vyhodnocením, 
zda požadavky jsou splněny, a případně za jakých 
podmínek mohou být splněny. Pro plnění požadav-
ků platí zásada stanovení postupu k udržování 
a zlepšování spolehlivosti (školení, výcvik, kalibrace, 
revize, udržování, servis aj.) tak, aby bylo prokázáno 
jednak zlepšování, a jednak bylo dosaženo přiblížení 
se ideálu. Toto udržování je jednak plánované 
(a příslušně dokumentované) a jednak neplánované 
(a vždy záznamy prokazované).
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Kategorie zdrojů je udržována v členění pracovní 
síly, infrastruktura (stroje a přístroje, postupy, 
standardy nakupovaných a vlastních produktů, 
měření, měřící zařízení aj.) a prostředí (zahrnuje 
nejen vlastní podmínky - budovy, zařízení, vybavení 
pracoviště, pomocné, podpůrné a servisní služby, 
komunikace, doprava a kooperace aj., ale týká se 
také externích i interních podmínek, ve kterých je 
práce prováděna včetně faktorů fyzických, okolní-
ho prostředí a jiných faktorů, jako je hluk, teplota, 
vlhkost, osvětlení nebo počasí). Pro zajištění zdrojů 
musí být vytvořeny i ekonomické a organizační 
podmínky. Obecně zdroje managementu mohou 
být specifikovány v rámci určitých požadavků na 
zajištění procesů tzv. správné výrobní, hygienické, 
laboratorní a jiné praxe.
Shoda s požadavky na produkt může být ovlivněna 
přímo nebo nepřímo všemi zdroji v rámci QMS. 
Organizace musí hodnotit efektivnost provede-
ných opatření k zajištění způsobilosti zdrojů a pro 
jejich udržování; musí rovněž poskytnout ujištění, 
že nezbytných standardizovaných požadavků bylo 
dosaženo.
Norma: 7 Realizace produktu 
Realizace produktu zahrnuje několik samostatných 
fází jednotlivých procesů, které mají své vazby a vzá-
jemné interakce, vycházejí z managementu zdrojů 
a zahrnují zejména:
l základní požadavky na plánování příslušných 

procesů,
l zaměření na zákazníka a určování a přezkoumá-

vání jeho požadavků, kdy cílem těchto procesů 
je ověření, zda požadavky zákazníka a ostatních 
zainteresovaných stran jsou relevantní a organi-
zací splnitelné (zabránit nabízení nesplnitelného 
a poskytovat příslušné garance, záruky a veškeré 
doplňující požadavky, které organizace považuje 
za potřebné), součástí je i stanovení podmínek, 
způsobu a rozsahu komunikace se zákazníkem 
a také měření spokojenosti zákazníka,

l zabezpečení návrhu a vývoje – plánování 
a realizace z hlediska zadání, určení vstupů 
a požadovaných výstupů, jednotlivých etap 
vlastního vývoje, ověřování, změnového řízení, 
zajištění příslušných zdrojů, určení časových 
a věcných rozhraní odpovědnosti a působe-
ní, ověřování, validace a potvrzení v praxi 
(požadované činnosti při ověřování, validaci, 
monitorování, měření, kontrole a zkoušení, 
které jsou specifické pro produkt a kritéria pro 
přijetí produktu),

l řízení procesu nakupování od zadání požadavků 
na nakupování, informace a stanovení standardu 
kvality nakupovaného produktu, jeho vlastností, 

znaků a podmínek dodání a ověřování při dodá-
ní, ochrana, uložení a manipulace, plnění logis-
tických, ekonomických a právních podmínek 
včetně záruk, komunikace s dodavatelem, jeho 
výběr a schvalování; vyhodnocování průběhu 
nakupování s cílem, aby nakupovaný produkt 
umožnil organizaci zajistit specifikované 
požadavky jejího zákazníka při převzetí plné 
osobní odpovědnosti, součástí je hodnocení 
dodavatele,

l vlastní řízení výroby k zajištění požadovaného 
standardu kvality produktu v podmínkách 
standardizace jednotlivých zdrojů, zajištění 
řízení procesů, jejich identifikace a sledovatel-
nost, měření, monitoring, ověřování, uvolnění, 
ochrana (dat, informací, know-how a i pří-
padného majetku zákazníka), řízení měřicího 
a monitorovacího zařízení, případné skladování 
(chránit produkt tak, aby se zachovala jeho sho-
da s požadavky podle toho, jak je to relevantní), 
manipulace a dodání včetně prokázání a poskyt-
nutí příslušných garancí a záruk v průběhu celé 
realizace produktu (k tomuto okruhu mohou 
patřit i činnosti v rámci záručních ustanove-
ní, smluvní závazky jako je údržbový servis 
a doplňkové služby jako je recyklování nebo 
závěrečná likvidace).

Norma: 8 Měření a monitorování
Měření a monitoring se týkají celého nastavené-
ho systému a tato kapitola požadavků zahrnuje 
i požadované analýzy a jejich vyhodnocení z hle-
diska 2 prvků Demingova cyklu C a A, tj. ověřování 
a zavádění, resp. upevňování a stabilizace. Zahrnuje 
zejména
l měření spokojenosti zákazníka jako jedno 

z hledisek efektivnosti a výkonu zákazníka 
s cílem uspokojit jeho požadavky existující 
i budoucí, provádění monitoringu a bench-
markingu ostatních (konkurence) aj., s cílem 
trvalého zlepšování (zákazník není pokusný 
králík, jen spokojený zákazník umožní rozvoj 
– protože kdo se v podmínkách globalizace 
a turbulence zastaví, ten se již neuplatní). Měření 
spokojenosti může zahrnout monitorování 
vjemů a představ zákazníka (využití výzkumů 
spokojenosti zákazníka, dat od zákazníka týka-
jících se jakosti dodaných produktů, využití 
výzkumů mínění uživatelů, analýz ztracených 
obchodních příležitostí, poděkování, zpráv 
dealerů a podobně),

l interní audit – základní metodika dokumen-
tovaného postupu je podmínkou nezávislého 
ověřování funkčnosti, efektivnosti a přiměře-
nosti celého systému; je prováděna podle plánu 
nezávislými, k dané činnosti způsobilými inter-
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ními auditory (ať již vlastními nebo externími) 
s ohledem na metodiku podle normy EN ISO 
19011; podle místních podmínek (a s hledem 
na přiměřenost) musí být vytvořen dokumen-
tovaný postup, který stanoví odpovědnosti 
a požadavky na plánování a provádění auditů, 
tvorbu záznamů a předkládání výsledků; v rámci 
interních auditů může být podle smluvních 
podmínek prováděn i tzv. zákaznický audit 
u subdodavatele-dodavatele a nebo v organizaci 
prováděn audit zákazníkem,

l hodnocení dodavatelů - prováděné měření 
výsledků plnění smluvních vztahů s cílem jejich 
zlepšení (za méně prostředků dosažení vyšší 
kvality),

l měření a monitoring vlastních procesů, 
verifikace a validace produktů, přičemž při 
určování vhodných metod by organizace 
měla vzít v úvahu typ a rozsah monitorování 
nebo měření, přiměřený ke každému ze svých 
procesů ve vztahu k jejich vlivu na shodu 
s požadavky na produkt a na účelnost systému 
managementu jakosti,

l řízení neshodného produktu dokumentova-
ným postupem, který definuje nástroje řízení 
a související odpovědnosti a pravomoci pro 
zacházení s neshodným produktem a zahrnující 
identifikaci neshody, přijetím opatření úměr-
ných následkům nebo potenciálním následkům 
neshody, pokud je neshodný produkt odhalen 
až po dodání nebo poté, co začal být použí-
ván, na základě identifikace a sledovatelnosti 
(šaržováním) stažením neshodného produktu 
s příslušnou informací zákazníkovi, zajištění 
nápravy jako odstranění neshody (analogie tzv. 
8 D reportu u VDA 6 s okamžitým zajištěním) 
a řešení požadavku trvalého zlepšování přijímá-
ním nápravných (na základě odstranění identi-
fikovaných skutečných příčin) a preventivních 
opatření (na základě odstranění identifikova-
ných možných příčin) dané (nebo potenciální) 
neshody,

l analýza veškerých údajů, jejich shromáždění, 
vyhodnocení (např. pomocí nástrojů řízení 
jakosti) a přijímání příslušných závěrů a vyhod-
nocení efektivnosti a výkonnosti.

4. základní aPlikovatelné 
nástroje managementu 
jakosti v laboratořích
Práce v klinických laboratořích má specifika, která 
nastavený management musí jednoznačně respek-
tovat. Dále budou přiblížena některá z hlediska sys-
témového managementu, o kterých je samozřejmě 
možné diskutovat. 

4.1 identifikace zákazníka 
a postavení laboratoří v organizaci 
– nemocnici v rámci systému 
managementu
Kdo je zákazník - požadavek jednoznačného určení 
zákazníka a stanovení jeho požadavků; zákazníkem 
může být:
l nemocnice, respektive její kliniky či ošetřující 

lékaři jako interní zákazníci
l ostatní lékařská nebo jiná pracoviště 
l pacient

4.2 specifické podmínky a nástroje 
řízení 
4.2.1 Specifikace požadavků vztahujících se na 
kvalitu produktu
a) provedení rozboru, jeho rozsahu, platnosti 

výsledku, často doprovázeného odkazem na 
použitou metodiku,

b) logistické požadavky na dobu a podmínky plně-
ní, způsob komunikace a zachování důvěrnosti 
sdělovaných dat,

c) smluvní požadavky na provedení analýz z hle-
diska jejich náročnosti, reprodukovatelnosti, 
přesnosti, možnosti ověřování,

d) organizační a vnitřní podmínky určující posta-
vení laboratoří v komplexním souboru činností 
poskytovaných zdravotnickým zařízením, váha 
a postavení laboratoří v lékařském prostředí,

e) odpovědnost za analýzu z hledisek podmínek 
a záruk odběru vzorku a jeho transportu do labo-
ratoří, provedení vlastního posouzení, předání 
výsledků a zachování možnosti jejich ověření, pro-
blematika interní komunikace laboratoř – lékař,

f) ověření splnitelnosti požadavků zákazníka, 
právní, ekonomická a logistická oblast (vyme-
zení rozhraní odpovědnosti za vzorek, který 
v řadě případů nebyl odebírán pracovníkem 
laboratoří, uskladnění vzorku a zachování pod-
mínek zajišťujících jeho kvalitu).

4.2.2 Management zdrojů, znamenající v daných 
podmínkách nastavení požadavků na jejich způ-
sobilost, udržování, zajištění a zlepšování
l problematika pracovních sil a jejich kvalifikace 

a způsobilosti,
l specifika infrastruktury a standardizace pra-

covních postupů, zařízení, metodik z hlediska 
standardizace, reprodukovatelnosti aj.,

l řízení identifikace a sledovatelnosti s prevencí 
proti záměnám a proti fatálnosti důsledků 
chyb,

l vymezení standardu produktu a ochrana pro-
duktu (řeší se často problém zda vzorek je či 
není majetek zákazníka, zda produktem je či 



31

kv
al

ita
 v

 la
bo

ra
to

rn
í m

ed
icí

ně

není vyhodnocení provedené analýzy, jak se 
produkt poskytuje v požadovaných podmínkách 
logistiky a ochrany zákazníkovi),

l problém interní a externí komunikace.
4.2.3 Výzkum (návrh a vývoj) a aplikace nejnověj-
ších poznatků zahrnující
l nastavení, zavádění, ověřování a standardizace 

postupů a metodik (validace a verifikace v užším 
slova smyslu),

l definici forem standardu produktu, jeho 
komunikaci a předání (včetně doporučení pro 
ošetřujícího lékaře, současně lze aplikovat pro-
blematiku komunikace se specialistou a případ-
ně i jinými laboratořemi - jako součást validace 
produktu/výsledku),

l standardizaci nakupovaných produktů pro zajiš-
tění požadované kvality vlastních produktů,

l verifikaci kvality prováděných analýz (IKK) 
hodnocení pomocí kruhových testů (EHK), 

l validaci různými certifikacemi a akreditacemi
4.2.4 Vlastní politika a cíle, kdy je třeba určit
l co je to politika, jak má vlastně vypadat, jakým 

způsobem je externě orientovaná na zákazní-
ka při současném určení kvality a garancí za 
vlastní produkty, interní orientace na prevenci, 
zlepšování, péči o pracovníky a ostatní zdroje 
včetně zvyšování úrovně pracoviště a kvality 
poskytovaných služeb,

l požadavky na aplikace zásadních dokumento-
vaných postupů managementu v praxi,

l jednoznačné stanovení zásad správné laborator-
ní praxe v rámci standardizace procesů a postu-
pů (náhrada improvizace standardizací),

l vlastní kontrolní a ověřovací činnost jako pod-
mínka odhalení možných rizik, jejich příčin 
a trvalého zlepšování.

4.2.5 Specifické nástroje managementu a způsob 
jejich aplikace v laboratořích
Pro řízení existuje řada nástrojů, často velmi jed-
noduchých. Základní postupy jsou dokumentované 
(řízení dokumentů a záznamů, management nesho-
dy, nápravná a preventivní opatření a interní audity). 
Je nutné identifikovat nebezpečí a řídit rizika možné 
neshody na základě principu osobní odpovědnosti 
a kompetence.
Zavedení systému managementu podle normy ISO 
přináší do zavedené praxe řadu změn. Především 
to znamená 
l nastavení vlastní politiky a cílů, které musejí 

být v kontextu s celoústavními dokumenty, 
orientované na komplexní službu ve prospěch 
spokojeného zákazníka a určující dané specifika 
a podíl vlastního pracoviště na jejich splnění 
(dokládáno měřením spokojenosti),

l jednoznačné a přesné stanovení rozhraní pra-
vomocí a odpovědností,

l jednoznačné upřesnění zákazníka a dodavatele 
a určení standardů vstupů a výstupů včetně 
interní a mezi nimi existující komunikace 
(dokládané hodnocením dodavatele a měřením 
spokojenosti zákazníka i jako interních partnerů 
v rámci organizace),

l zcela jednoznačnou standardizaci vlastních 
činností zaměřených na analýzu standardně 
odebraného, uchovávaného a analyzovaného 
vzorku, jeho identifikaci a sledovatelnost, 
ochranu a použití standardních postupů, 
metod, metodik, přístrojů a způsobů hodnocení 
s požadovanou přesností, reprodukovatelností 
a statisticky prokázanou a garantovanou spo-
lehlivostí s aplikací nejnovějších poznatků vědy 
v praxi při zajištění dostupných a přiměřených 
podmínek (poskytnutí analýz, výsledků, jejich 
hodnocení, případné doporučení se závěry, 
určení způsobů dalších konzultací či analýz); 
to vše v podmínkách standardizované správné 
laboratorní (a související hygienické) praxe 
s dopadem do oblasti BOZP a EMS,

l spolehlivou a bezpečnou dokumentaci a vedení 
záznamů podle zásad řízenosti včetně ochrany 
a uložení citlivých údajů,

l management neshody a zajištění prevence jako 
nejdůležitějšího prostředku a důkazu ovládání 
nespolehlivosti (zejména selhání lidského fak-
toru) s cílem minimalizovat neshody v místě 
vzniku (jejich odstraněním),

l ověřování jako systémový prvek interních 
nezávislých auditů procesů, prostředí, produktů 
a následné přezkoumání.

4.3 garance spolehlivosti
Jakým způsobem lze garantovat výsledky činností 
laboratoří, jejich kvalitu, dosažení standardu a spl-
nění požadavků?
Odpovědí jsou pouze výsledky v komplexní péči 
o pacienty a měření spokojenosti zákazníka, 
v uspokojování jeho rostoucích potřeb dokládané 
komplexním přezkoumáním systému vrcholovým 
vedením. Garanci a odpovědnost lze zajistit pouze 
systémovým přístupem řízení, kdy standardizace 
omezuje až téměř vylučuje chybovost a nespoleh-
livost komplexním ošetřením procesního přístupu 
PDCA v mezinárodním měřítku léta uznávaných 
a v mnoha oborech praxí ověřených jednotek. 
Dochází tedy ke změně filozofie – z původní rov-
nice

kolektivní odpovědnost = individuální 
neodpovědnost
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se přechází k naplnění základního hesla

svoboda = osobní odpovědnost
Výstupem a důkazem kvality a spolehlivosti je v kon-
kurenčním prostředí (se současně existující globali-
zací a turbulencí) rostoucí požadavek na produkty 

a služby (přičemž tyto požadavky jsou současně 
základem vlastního růstu), kdy kvalita a její garance 
vyplývají ze standardizace a jsou samozřejmostí, ne 
něčím výjimečným. 


