TISKOVÁ ZPRÁVA
První zdravotnická laboratoř akreditována
Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189
Praha, 1. března 2005 – Dnes bude v prostorách Ústavu hematologie a krevní transfuze v
Praze slavnostně předán certifikát o akreditaci Národní referenční laboratoře pro DNA
diagnostiku. Certifikát převezme z rukou Ing. Jiřího Růžičky, ředitele Českého institutu pro
akreditaci, Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., ředitel Národní referenční laboratoře pro DNA
diagnostiku.
Akreditace Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku (která je součástí Oddělení
molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfúze) byla dokončena v průběhu
měsíce ledna. Akreditaci provedl dle normy ČSN EN ISO 15189 Český institut pro akreditaci,
o.p.s. (ČIA), který je národním akreditačním orgánem v České republice.
Oddělení molekulární genetiky vedeného Prof. MUDr. Radimem Brdičkou, DrSc. se zabývá
vývojem a zaváděním nových molekulárně-genetických vyšetřovacích metod pro potřeby
klinické praxe a jejich uplatnění v rutinním vyšetřování onkohematologických pacientů.
Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku poskytuje diagnostické služby založené
na analýzách struktury a funkce lidských genů. Akreditované metody molekulárněgenetického vyšetření slouží zejména k upřesnění diagnózy různých typů leukémií,
vyhledávání geneticky vhodných dárců pro transplantace krvetvorných kmenových buněk a
ke sledování stavu pacientů po transplantaci nebo při jiné léčbě. ČIA současně akreditovala
metodu určování otcovství pro soudy, orgány činné v trestním řízení a soukromé osoby
Norma ČSN EN ISO 15189, která vyšla k 1.dubnu loňského roku, je určena specielně pro
zdravotnické laboratoře. Norma přináší požadavky na zabezpečení jakosti a spolehlivost
výsledků laboratorních vyšetření od preklinické fáze až po jejich interpretaci, ale též na
bezpečnost a etiku laboratorní práce s důrazem na zájmy pacienta. Tato norma specifikuje
pro zdravotnické laboratoře obecné požadavky norem EN ISO/IEC 17025 a ISO 9001.
Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, dosud akreditovaná podle ČSN EN
ISO/IEC 17025, jako první v České republice splnila i kritéria normy ČSN EN ISO 15189.
Slavnostní předání Osvědčení o akreditaci, kterým ČIA potvrzuje, že činnosti akreditovaného
subjektu jsou v souladu s kritérii stanovené uvedenou normou, se uskuteční 1. března 2005
přímo v Ústavu hematologie a krevní transfúze.
Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán
založený Českou republikou poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve
všech oblastech akreditace státním i privátním subjektům. Princip jednotného evropského
akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují na základě
jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem,
vychází z postoje EC specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.
ČIA provádí akreditaci (nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti) zkušebních
a kalibračních laboratoří; certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů
jakosti, EMS a pracovníků; inspekčních orgánů; environmentálních ověřovatelů programu
EMAS a organizátorů programů zkoušení způsobilosti, a to v souladu s požadavky
mezinárodních norem a dokumentů
Seznam všech akreditovaných subjektů a podrobné informace o aktivitách ČIA jsou
k dispozici na www.cai.cz.
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