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It is not the responsibility of accreditation bodies to teach laboratories how to run their
business.
It is also the responsibility of the laboratory to evaluate the effectiveness of the method
it chooses to implement and take responsibility for the consequences of the decisions
taken as a result of the method chosen.
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Eurachem (www.eurachem.org)

ILAC G26:07 / 2012
Guidance for the
implementation of a
Medical Laboratory
Accreditation System

•

Eurachem, усмерен на аналитичку хемију у Европи

•

Мрежа организација у Европи која има за циљ да обезбеди следљивост
резултата хемијских испитивања и да промовише добру лабораторијску праксу.

The current list of Eurachem Guides is as follows:
Terminology in Analytical Measurement: Introduction to VIM 3 (2011)
Traceability in Chemical Measurement (2003)
The Selection and use of Reference Materials (2002)
Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation (2002)
Accreditation for Microbiological Laboratories (2002)

Чињеница: намењен акредитационим телима које акредитују медицинске
Чињеница:
лабораторије према ISO 15189.
15189.
Међутим, Смерница идентификује кључне аспекте стандарда, скреће пажњу на
нестандардне елементе, и обезбеђује/даје савете у вези примене и одржавања
акредитације базиране на ISO 15189.
15189.
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Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories (2011)
NEW Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd Edition (2012)
Measurement uncertainty arising from sampling (2007)
Use of uncertainty information in compliance assessment (2007)

.

Eurolab (www.eurolab.org)
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Eurolab

(www.eurolab.org)
Питали сте нас: ИНТЕРНЕ ПРОВЕРЕ (ISO/IEC 17025 + ISO/IEC
17020)

EUROLAB - European Federation of National Associations of Measurement,
Testing and Analytical Laboratories

Cook Book No 9: Интерне провере
циљ интерне провере; резултати интерне провере (неусаглашености
+ информације за унапређење); план провере – садржај, одговорности
+ проверавачи; планирање интерне провере; примена интерне
провере; праћење отклањања неусаглашености
Cook Book No 10: Интерне провере, проверавачи
Cook Book No 14: Интерне провере, извештај о интерној провери

.
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Eurolab

EDQM (www.edqm.eu)

(www.eurolab.org)
Питали сте нас: ИНТЕРНЕ ПРОВЕРЕ (ISO/IEC 17025 + ISO/IEC
17020)

EDQM – European Directorate for the Quality of Medicine & Health Care

EDQM/OMCL TA
Валидација аналитичких поступака
Мерна несигурност
Квалификација опреме

Cook Book No 10: Интерне провере, проверавачи
улога проверавача; независност; компетентост, обуке +
квалификације проверавача; људске особине; препоруке за понашање
Компетентост: знање референтног документа, смерница за акредитацију +

EDQM/OMCL TA
Квалификација HPLC
Валидација In-house програма
Валидација компјутерских система –
основни документ

може бити неопходно познавање захтева из области добровољних и обавезујућих
шема; добро знање о техничким областима провере; поседовање неког вида обуке
за технике оцењивања (нпр.учествовање на обукама, али је могуће и праћење
искусних проверавача у провери на лицу места)

.

9

EGOLF (www.egolf.org.uk)

ЕА

.
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Можда може да помогне!

EGOLF – European Group of Organizations for Fire testing, Inspection and
Certification
EGOLF представља репрезентативно тело независних организација „треће стране“
национално препознатих на нивоу Европе у области противпожарних испитивања,
контролисања и сертификације.
Доминантне активости ових испитивања, контролисања и сертификације налазе се
у области производње грађевинских материјала, али укључују и текстилну
индустрију и транспорт (железнице, авио саобраћај).
Главне активности: развој хармонизованих европских стандарда у овој области и
промоција квалитета услуга које пружају њени чланови. EGOLF, такође,
обезбеђује и функционисање форума на коме се размењују искуства, решавају
проблеми.
EGOLF RECOMMENDATION EGR 71:2012
related test method
subject
Date
reference of original query

.

EN 13823
testing flexible air ducts & PVC/PP
plastic ducts to protect electrical wires
October 2012
N472 (problem 1) & N483 (problem 2)
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Можда може да помогне!
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Можда може да помогне!
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Пут ка успеху је само један, а начина да до њега стигнемо је безброј.

.
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