ДO ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

Таблица за съответствие с БДС EN ISO 15189
(наименование/идентификация на медицинската лаборатория)

№

Изисквания

Точно място в системата
за управление (НК,
процедури, глава, раздел,
точка, формуляри и др.
документи)

1

2

3

4
4.1

Изисквания за управлението
Организация и управление

Осигуряване на съответствие на МЛ с изискванията на стандарта при работата с
4.1.1 постоянни или мобилни съоръжения
4.1.2 Юридическа отговорност
Правила за етично поведение. Осигурена независимост, безпристрастност, липса
4.1.3 на конфликт на интереси
Ръководител лаборатория - пълномощия по отношение прилагането на СУ,
4.1.4 мониторинга на персонала, осигуряване качеството на резултатите от
изпитванията
4.1.5 Прилагане на СУ
4.1.6 Задоволяване на потребностите на пациентите
4.1.7 Политика и цели по качество
4.1.8 Разпределение на отговорностите, заместници. Комуникации в лабораторията
4.1.9 Отговорник по качеството
4.2

Система за управление на качеството

Общи изисквания: Внедряване, документиране, прилагане и поддържане на СУ,
4.2.1 вкл. непрекъснато подобрение. Прилагане на процесен подход
4.2.2 Изисквания към документацията от СУ
4.2.3 Наръчник по качеството
4.2.4 Осигурен достъп до СУ, обучение
4.3

Управление на документите. Процедура. Общи положения

Процедура за преглед и утвърждаване на всички документи, включително
4.3.1 документи на електронен носител, издадени като част от СУ
Идентификация на документите. Процедура. Разписани правила за ръчни
4.3.2 промени в документите от СУ
4.3.3 Регистър на документите
Осигуряване на актуалните издания на приложимите документи на разположение
4.3.4 на места на използване
4.3.5 Архивиране на неактуалните документи, вкл. идентификация
4.4

URI

Преглед на договорите. Процедура за преглед на договора. Защита на
интереса на клиентите. Наличие на ресурси за изпълнение. Информираност за
отклонения от договора.
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4.5

Изследване от лаборатории - подизпълнители. Подбор и оценка на
референтни лаборатории и консултанти. Предоставяне на резултатите;
Отговорности на лабораторията-заявител и на лабораторията-подизпълнител

4.6

Външни услуги и доставки. Процедура с правила за избор и оценка на
доставчици на услуги, оборудване и консумативи. Списък на доставчиците.
Мониторинг на доставчиците

4.7

Консултански услуги относно избора на изследвания и интерпретиране на
резултатите от изследванията

4.8

4.9

Обработване на рекламации. Политика и процедура за управление на жалби
и рекламации или друга обратна информация, получена от клиницисти,
пациенти, лабораторен персонал. Поддържане на записи, обработка и
предприети мерки
Идентификация и управление на несъответствията. Политика и процедура
за идентификация на причините, документиране и отстраняване, вземане
под внимание медицинската значимост на несъответстващите изследвания;
отговорности за подновяването на изследванията

Коригиращи действия. Политика. Процедура. Записи, оценка на ефикасността
4.10 от КД. Разграничаване КД от на т.н. "незабавни" действия, предприети по време
на несъответствието за смекчаване на техния непосредствен ефект
4.11 Превантивни действия. Процедура. Записи, оценка на ефикасността от ПД
Непрекъснато подобряване. Процедура. Механизми за непрекъснато
подобряване на:
-Ефиксността на СУ, преданалитичните, аналитичните и постаналитичните
4.12 процедури.
-Акцентиране в области на най-висок приоритет, въз основа на оценки на риска.
-Оценка на ефикасността на предприетите действия
4.13 Записи по качеството и технически записи. Политика и процедури
Вътрешни одити.
Процедура. Планиране и провеждане. Оценка на обратната връзка;
4.14 Предложения за подобряване;
Управление на риска; Индикатори за качеството на изпитването. Коментари от
външни организации
4.15 Преглед от ръководството. Процедура. План. Информиране на персонала
5
5.1

Технически изисквания
Персонал

Процедура за управление на персонала и поддържане на записи за всички
5.1.1 служители
Записи за квалификация на персонала: образование, обучение, опит и доказани
5.1.2 умения
Длъжностни характеристики:отговорности, правомощия и задачи на целия
5.1.3 персонал
5.1.4 Обучение и мониторинг на новопостъпил персонал - програма
Обучение на персонала - програма и записи. Оценка на ефикасността от
5.1.5 обучението
Оценка на компетентността на персонала : критерии, подходи за оценката
5.1.6 ( пряко наблюдение, преглед на записи, участие в МЛС)
5.1.7 Мониторинг на персонала
Продължаващо обучение и професионално развитие - по отношение на
5.1.8 персонала с ръководни функции
5.2

Помещения и условия на заобикалящата среда. Документиране. Контрол

Общи изисквания. При необходимост - специфични помещения при POCT
5.2.1 изпитване - point of care testing
Контролиран достъп, осигурена защита на информацията;осигуряване на
5.2.2 качество на провежданите изпитвания, осигурени специфични съоръжения
съгласно ЗБУТ
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5.2.3 Складови помещения
5.2.4 Помещения за персонала
5.2.5 Помещения за вземане на проби от пациента
5.2.6

Поддържане на условията на околната среда: наблюдение и контрол; Ефикасно
разделяне на несъвместими дейности

5.3.1 Лабораторно оборудване, реактиви и консумативи
5.3.1.1 Лабораторни технически средства
Общи изисвания: процедура за подбор, закупуване и управление на
5.3.1.2 оборудването. Управление на ТС извън постояненния контрол на МЛ.
Заменяемост на ТС при необходимост
5.3.1.3 Тестване на новите ТС -сoбствените ТС, ТС под наем, мобилни ТС
Инструкции за употреба и записи за упълномощаване на персонала за работа с
5.3.1.4 ТС
5.3.1.5 Калибриране и метрологична проследимост
5.3.1.6

Поддръжка и ремонт на оборудването: документирана програма; поддържане
на ТС в безопасно състояние и в работно състояние

5.3.1.7 Манипулиране с дефектирали ТС
5.3.2 Реактиви и консумативи
5.3.2.1

Общи изисквания - процедура за приемане, съхранение, тестване при приема и
управление на реактиви и консумативи

5.3.2.2 Условия за съхраняване
5.3.2.3 Тестване на приетите реактиви - система за контрол, записи
5.3.2.4 Сиcтема за контрол на наличните консумативи
5.3.2.5 Указания за употреба - достъпност
5.3.2.6

Система за докладване за неблагоприятни отклонения от качеството на
реактивите

5.3.2.7 Реактиви и консумативи-записи
5.4

Преданалитични процедури

5.4.1 Документирани процедури и информация за преданалитичните дейности
5.4.2 Информация за пациенти и потребители
5.4.3 Заявка за изследване: съдържание
5.4.4.1

Процедури за събиране и третиране на първичните проби. Записи за отклонения.
Запис за информирано съгласие. Възможност за отказ

5.4.4.2

Дейности предварително събиране на проба: попълване на формуляр,
подготовка на пациента, осигуряване на време

5.4.4.3 Дейности по събиране на проба:документиране
5.4.5 Транспорт на пробите: процедура
5.4.6 Прием на пробите: Процедура. Запис на получените проби
5.4.7 Предварително изследване , приготвяне и съхранение: процедура
5.4.11
5.5

Процедура за приемане, етикетиране, обработване и получаване на съответните
резултати
Аналитични процедури

5.5.1

Общи изисквания: Избор на подходящи процедури за изпитване. Списък на
прилаганите аналитични процедури

5.5.2 Верифициране на процедурите за изпитване, записи
Валидиране на процедурите за изпитване: нестандартни методи; лабораторни
5.5.3 методи;стандартни методи , използвани извън обхвата на предназначението
им;стандартизирани и впоследствие променени методи
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5.5.4 Оценка на неопределеността от изпитването
5.5.5

Биологични референтните интервали -определяне, документиране, информация
на потребителите

5.5.6 Документиране на аналитичните процедури. Достъпност
5.6

Осигуряване качеството на аналитичните процедури

5.6.1 Системи за вътрешен контрол на качеството. Процедура
5.6.2 Материали за контрол на качеството /ССМ/
5.6.3 Програма за калибриране. Осигуряване на проследимост
5.6.4

Участие в междулабораторни сравнения в рамките на програми за външно
оценяване на качеството. Политика и процедура

5.6.5

Сравняване на резултатите от идентични видове изпитвания, при използване на
различни методи

5.7

Следаналитични процедури

5.7.1

Документирани процедури. Упълномощавае на персонала за разглеждане
резултатите от изпитванията преди предаване на резултатие

5.7.2

Съхранение, задържане и обезвреждане на клинични проби. Документирана
процедура

5.8

Отчитане на резултатите

5.8.1

Общи изисквания: форма на носителя, начин на съобщаване. Процедура за
гарантиране на правилността на транскрипция на лабораторните резултати

5.8.2 Съдържание на доклада
5.9

Съобщаване на резултатите

Процедура за съобщаване на резултати от изследване;
5.9.1 случаи на незабавно предаване, междинен и окончателен доклад.Устно
събщаване на резултатите. Осигуряване на конфиденциалност
Автоматизирана селекция и отчитане на резултатите.
5.9.2 Документирана процедура. Компетентен персонал.
Валидиран софтуер, поддръжка
5.9.3 Коригирани доклади /протоколи/
5.10 Информационна система
5.10.1 Валидиране, документация, защита
5.10.2 Поддържане на информационната система
5.10.3

Съответствие с националните и международните изисквания по отношение на
защитата на данните

Забележка: Ако изискването е неприложимо в колона 3 следва да се изпише „неприложимо”.
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