
medicínske laboratóriá

STN EN ISO 15189 Medicínske laboratóriá. 
           Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť 

Norma obsahuje požiadavky na kompetentnosť a kvalitu, ktoré musia spĺ-
ňať medicínske laboratóriá. Požiadavky tejto normy sú v súlade s požiadav-
kami medzinárodných moriem ISO/IEC 17025: 2005 a ISO 9001: 2008.

Norma je určená na používanie pre všetky bežne uznávané odbory me-
dicínskych laboratórnych služieb, ako sú napr. biologické, mikrobiologic-
ké, imunologické, cytologické alebo hematologické laboratóriá. Pokrýva 
celý rad základných termínov a defi nícií v slovenskom a anglickom jazyku. 
Oproti predchádzajúcemu vydaniu obsahuje nové kapitoly 5.9 Uvoľňovanie 
výsledkov a 5.10 Riadenie laboratórnych informácií.
V procese starostlivosti o pacienta služby medicínskeho laboratória patria 
k základným a preto majú byť dostupné pre potreby všetkých pacientov 
a  klinických pracovníkov, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o týchto 
pacientov. Takéto služby obsahujú požiadavky  a opatrenia na žiadanky 
na vyšetrenia, prípravu pacientov a ich identifi káciu, odbery vzoriek, ich 
transport, uskladnenie, spracovanie a vyšetrenie klinických vzoriek s ná-
slednou interpretáciou, oznamovaním a poradenstvom, pričom sa má brať 
do úvahy bezpečnosť a etika práce medicínskeho laboratória.
Hoci táto medzinárodná norma je určená na používanie pre všetky bežne 
uznávané odbory medicínskych laboratórnych služieb, môže byť užitočná 
a vhodná aj pre pracovníkov pracujúcich v iných službách a odboroch ako 
sú napr. klinická fyziológia, medicínske zobrazovacie techniky a medicín-
ska fyzika. Naviac, orgány, ktoré sú zapojené do uznávania kompetentnosti 
medicínskych laboratórií, môžu používať túto medzinárodnú normu ako 
základ svojej činnosti. Laboratórium, ktoré chce získať akreditáciu, má si 
na tieto účely vybrať akreditačný orgán, ktorý pracuje podľa ISO/IEC 17011 
a ktorý zohľadňuje špecifi cké požiadavky medicínskych laboratórií.
Splnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy znamená, že laborató-
rium plní všetky potrebné požiadavky na technickú kompetentnosť ako 
aj na systém manažérstva, aby konzistentne mohlo poskytovať odborne 
validné výsledky. Požiadavky na systém manažérstva v kapitole 4 sú napí-
sané tak, aby boli relevantné pre činnosť medicínskeho laboratória a plnia 
princípy ISO 9001: 2008, Quality management systems - Requirements a sú 
v súlade s ich príslušnými  požiadavkami (Spoločné IAF-ILAC-ISO komuniké 
vydané v r. 2009).
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