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INTRODUCCIÓ
______________________________________________
Els darrers anys, la implantació de sistemes de gestió
qualitològica basats en la norma UNE-EN ISO 9001 s’ha
convertit en una activitat necessària per als laboratoris
privats i imprescindible per als laboratoris de l’àmbit de
l’ICS. La certificació d’aquests laboratoris, inherent a la
implantació d’aquesta norma, ha permès la millora en la
seva gestió, assentada en els principis de orientació al
client, enfocament als processos, millora contínua i
lideratge, entre d’altres.
Tot i això, no va ser fins l’aparició de la norma UNE-EN
ISO 15189, a l’any 2003, que els sistemes de gestió
qualitològica no van contemplar com a orientació directa
de la seva activitat la qualitat del producte final, entenent
com aquesta l’establiment i la satisfacció d’un seguit de
requisits d’aquest producte (els resultats analítics i les
activitats

de

serveis

relacionades

amb

ells)

i

el

reconeixement de la capacitat del laboratori per a
aconseguir-ho. Aquesta aptitud és allò que ve garantit pel
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fet que un laboratori estigui acreditat per a la realització de
tota o part de les seves anàlisis.
Així doncs, els laboratoris que vulguin donar el pas de la
certificació a l’acreditació han de donar satisfacció als
requisits de la norma UNE-EN ISO 15189. Aquests
laboratoris ja tenen una part del camí recorreguda, donat
que els requisits relatius a la gestió que dicta aquesta
norma són equiparables amb els requisits de certificació
que dóna la UNE-EN ISO 9001. Tanmateix, l’acreditació
requereix de la satisfacció d’uns altres requisits, els
tècnics, que –a diferència dels anteriors– són propis de
l’activitat del laboratori.
El present document està orientat a facilitar als laboratoris
el poder donar el pas de la certificació del seu sistema de
gestió qualitològica a l’acreditació com a laboratoris
competents per a lliurar uns determinats resultats i
serveis. Parteix del supòsit de l’existència d’un sistema
documental de gestió qualitològica ja creat i implantat pel
fet d’haver assolit la certificació per la norma UNE-EN ISO
9001 i, per tant, que el laboratori ja satisfà els requisits de
gestió de la norma UNE-EN ISO 15189. En cap cas es
pretén explicar com generar la documentació del sistema
de gestió qualitològica, doncs aquesta ja estarà creada i,

5

simplement, s’haurà d’ampliar per abastar els requisits
tècnics que ha de complir un laboratori que iniciï el seu
camí per la via de l’acreditació.
L’objectiu d’aquest text és, doncs, donar una interpretació
planera de l’enunciat de cadascun dels requisits tècnics
de la norma UNE-EN ISO 15189 (entenent un requisit
com a “una disposició que formula una acció que cal
realitzar”), una traducció d’aquests requisits en accions
concretes, i un exemple de com això es pot fer en un
laboratori clínic.
Encoratgem als laboratoris ja endinsats en el camp de la
gestió qualitològica, i que ja coneixen i han percebut les
avantatges de la implantació de la norma UNE-EN ISO
9001, a donar un pas més i adoptar la nova norma UNEEN ISO 15189, sent com és orientada directament a
l’activitat que ens és més pròpia.
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Requisits tècnics

5.1

Personal

Aquest punt es correspon amb el punt 6.2.1 de la norma UNE-ENISO 9001:2000.
5.1.1

La direcció del laboratori ha de tenir un pla
d’organització, polítiques de personal i descripcions
dels llocs de treball que defineixin les qualificacions i
obligacions de tot el personal.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic
Què exigeix la norma?
Que el laboratori tingui documentades quines són les intencions
globals i la seva orientació en matèria de personal, i quines són la
preparació i les obligacions d’aquest personal per a cada lloc de
treball
Què hem de fer?
1. Definir quines són les orientacions o directrius que regeixen
l’actuació de la direcció del laboratori en matèria del seu personal.
2. Documentar la preparació professional de les persones que
ocupen o poden ocupar cada lloc de treball al moment de la
implantació de la norma.
3. Definir i documentar quin és el procediment perquè les persones
que s’incorporen al laboratori assoleixin els coneixements i
habilitats necessaris per dur les tasques corresponents a cada
determinat lloc de treball.
4. Definir i documentar quines són les persones responsables que
tenen capacitat per autoritzar i reconèixer la preparació suficient
per ocupar cada lloc de treball del personal que depèn d’elles.
Exemple
Al Lab X hi ha una persona que es jubila, i d’acord amb les directius del
laboratori, es sol·licita, al Departament de Recursos Humans, la incorporació
d’un nou treballador per ocupar el lloc de treball 3 d’un determinat grup
funcional de Lab X.
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El document que recull quin és el procediment (es a dir, quines són les
passes que s’han de donar) per garantir que aquest treballador ha assolit la
capacitat per realitzar les tasques corresponents a aquest lloc de treball,
inclou els aspectes següents:
Formació acadèmica bàsica, postgraduada i continuada. Al moment
d’incorporar-se al Lab X, es considera que la qualificació s’assoleix per
ser requisit legal per a la contractació. S’entén que aquests aspectes
estan reglamentats pel sistema general de contractació a l’àmbit sanitari
on s’insereix l’activitat de Lab X.
Formació al laboratori. Un cop incorporada, aquesta persona s’inclou als
Plans de formació anyals, elaborats en funció dels canvis i
actualitzacions derivats de la pròpia dinàmica de Lab X, i es potencia i
recull documentalment tota la resta d’activitats formatives relacionades
amb el lloc o llocs de treball que pot ocupar.
Experiència al laboratori. La experiència professional i l’activitat
professional d’aquesta persona es recull documentalment i s’avalua al
moment de la incorporació.
Assoliment de la preparació suficient per ocupat un lloc de treball
específic i reconeixement formal d’aquesta. Durant un període inicial, i
sota la responsabilitat del seu superior immediat, aquesta persona que
s’incorpora ha de passar per:
una primera fase d’informació: lliurament i explicació del
document Pla d’acollida i informació sobre el contingut i com
accedir a totes les instruccions de treball i registres relacionats
amb les anàlisis, instruments i processos que són de la seva
competència;
una fase de realització de tasques senzilles, amb col·laboració
dels companys amb més experiència i supervisió del
responsable del grup funcional;
una fase d’assoliment de plenes competències, que varia en
funció de la capacitat d’aprenentatge de cada persona, de la
experiència prèvia i de la categoria funcional que
desenvoluparà. A tall d’exemple: per al personal facultatiu,
realització de tasques de millora del catàleg de prestacions,
avaluació o de les característiques semiològiques o
metrològiques de les anàlisis realitzades, execució de tasques
de gestió o de recerca, etc.; per al personal d’infermeria / tècnic
de laboratori: utilització i manteniment d’instruments, realització
d’anàlisis, revisió final de resultats; per al personal administratiu,
gestió de la programació (sol·licituds i informes, agendes),
estadístiques, derivacions, etc.
La durada d’aquestes fases és variable en cada cas particular i es registra
adientment.
-
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5.1.2

La direcció del laboratori ha de mantenir registres de
les qualificacions de la educació i professionals, de
l’entrenament i l’experiència, i de la competència
pertinents de tot el personal. Aquesta informació ha
d’estar fàcilment disponible al personal pertinent, i pot
incloure: [...]

Es recull a la ISO 9001?
Sí, als apartats 4.2. i 6.2.2.
Què exigeix la norma?
Que hi hagi registres de la formació i experiència, de l’habilitat
demostrada per aplicar coneixements i aptituds, i del seu
reconeixement, per a tot el personal del laboratori.
Què hem de fer?
1. Veure quins són els aspectes que, d’acord amb la norma, es
poden incloure al registre: titulació, experiència, formació,
avaluació de l’habilitat d’aplicar-les, descripció i possible
substitució del lloc de treball, així com dades relacionades amb la
prevenció de riscos laborals.
2. Decidir si es recullen tots aquests aspectes, o bé es seleccionen
en funció de quins són els més adients dins la nostra
organització.
3. Elaborar els registres adients per al recull de les dades
seleccionades o incorporar els camps necessaris als registres ja
existents.
4. Implantar i optimitzar aquests registres.
Exemple
Dins el sistema de gestió qualitològica implantat al Lab X:
-

Les dades personals, la categoria laboral i funcional, el tipus de personal
a què pertany, la substitució en cas d’absència, la data d’incorporació al
Lab X, les dades acadèmiques, l’experiència professional, l’activitat
actual a més de la recollida al lloc de treball (professional, de recerca i
desenvolupament i d’altres), etc., es recullen al Registre individual de
recursos humans.

-

La participació de cada persona des del moment de la incorporació al lloc
de treball en activitats formatives, incloses o no al Pla de Formació,
internes o externes, etc., es recull al Registre individual de formació.
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-

Els llocs de treball estan descrits al registre Descripció dels llocs de
treball de l’àrea A, incloent les tasques específiques que es realitzen a
cadascun d'ells.

-

Quan s’arriba a la fase final del procés d’assoliment de la capacitat per
realitzar les tasques definides d’un lloc de treball, el corresponent
responsable signa el reconeixement d’aquest fet, fent-lo constar al
Registre d’habilitacions als llocs de treball. En casos concrets, pot ser
que aquest reconeixement sigui de tipus parcial (per a una part
determinada de les tasques o per a totes elles però no de forma
autònoma), cosa que es farà constar al mateix registre. Com a
alternativa, i per a aquells llocs de treball en què això es consideri
necessari, es pot recollir en aquest registre tant el progressiu assoliment
de una mateixa persona per desenvolupar totes les tasques d’un lloc de
treball (quan aquest no sigui simultani), com l’assoliment de la capacitat
per a diferents persones (per exemple, d’altres grups funcionals) per
realitzar totes o part de les de tasques descrites per a un determinat lloc
de treball.

5.1.3

El laboratori ha d’estar dirigit per una o vàries persones
que tinguin la responsabilitat executiva i la competència
per assumir la responsabilitat dels serveis proveïts.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, al seu apartat 5.5.1.
Què exigeix la norma?
Que la direcció del laboratori tingui prou "competència" i prou
capacitat per prendre decisions i respondre dels serveis i resultats
lliurats, la realització dels quals es considera sota el seu càrrec.
Què hem de fer?
1. Entendre i aplicar la definició de “competència” que descriu la
norma en aquest requisit (producte de l’educació acadèmica
bàsica, postgraduada i continuada, així com de la formació i
l’experiència de diversos anys en un laboratori clínic).
2. Documentar la competència de les persones que integren la
direcció del laboratori.
3. Prendre consciència, per part de la direcció del laboratori, que ha
de poder respondre dels resultats analítics o d’altres serveis que
pugui lliurar el laboratori, perquè estan sota la seva
responsabilitat.
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Exemple
Al Manual de la qualitat de Lab X, es recull a l'apartat específic
“Responsabilitat executiva i competència” que la direcció del laboratori està
constituïda per persones que poden garantir la seva competència, com a fruit
de la seva educació, formació i experiència, tal i com certifica el seu
nomenament per la direcció del centre, i com es recull als corresponents
documents del sistema de gestió qualitològica.
Aquestes dades relatives a la competència dels membres de la direcció del
laboratori es registren al mateix tipus de registre que les de la resta de
personal de Lab X, descrites per al requisit 5.1.2.
El Manual de la qualitat també recull que “Les dades que justifiquen la
responsabilitat executiva queden implícites a partir de l’organigrama del
laboratori i del nomenament del/s responsable/s per la Direcció – Gerència
del centre”. Per altra banda, recull que “La direcció del laboratori assumeix la
responsabilitat executiva de tots els serveis lliurats, es a dir, respon d’aquests
serveis, donat que es considera que estan al seu càrrec. La direcció del
laboratori, però, pot delegar diverses tasques a les persones que d'ella
depenen, tot i assumint la seva responsabilitat.”

5.1.4

Les responsabilitats del director del laboratori o del
personal designat han d’incloure qüestions de tipus
professional, científic, de consulta o assessorament de
l’organització, administratives i educatives. Aquestes
responsabilitats han de ser pertinents per als serveis
oferts pel laboratori. El directori del laboratori o el
personal designat per a cada tasca hauria de tenir la
formació i experiència apropiades per ser capaç
d’assumir les responsabilitats següents: [...]
[...] No es necessari que el director del laboratori realitzi
personalment totes les activitats de la seva
responsabilitat. Tanmateix, és ell qui continua sent
responsable del funcionament global i de l’administració
del laboratori, per assegurar que es proporcionen serveis
de qualitat als pacients.

Es recull a la ISO 9001?
Igual que el requisit anterior.
Què exigeix la norma?
La formació i experiència suficients de la direcció del laboratori per
assumir les responsabilitats que es detallen a la norma dins aquest
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apartat, i que estan relacionades amb assessorament, assistència,
col·laboració, gestió de la qualitat, supervisió, dotació, administració
econòmica i de recursos, formació, recerca, subcontractació,
interlocució, motivació.
En aquest punt, la norma contempla, com a alternativa a la direcció
del laboratori, “el personal designat”, es a dir, les persones en qui la
direcció delegui i, segons es desprèn del text, aparentment, amb el
mateix nivell en quan a la responsabilitat.
Què hem de fer?
1. La “formació” i la “experiència” per part de la direcció del
laboratori ja estaven recollides dins la definició de “competència”
del requisit anterior de la norma (5.1.3) i ja s’havia recollit, com a
punt “2. Documentar la competència de les persones que integren
la direcció del laboratori”.
2. Documentar la formació de les persones designades per la
direcció del laboratori per fer-se càrrec d’alguna d’aquestes
tasques.
3. Documentar l’experiència de les persones designades per la
direcció del laboratori per fer-se càrrec d’alguna d’aquestes
tasques.
4. Recollir documentalment totes les activitats (realitzades per la
direcció o per les persones designades) que tinguin a veure amb
cadascun dels quinze aspectes que enumera la norma en aquest
apartat 5.1.4. Mostrem els primers:
Assessorament sobre l’elecció de les anàlisis, la utilització del
laboratori i la interpretació dels resultats
 Activitat analítica o semiològica
 Col·laboració –contractual o no- amb organismes
d’acreditació i reglamentació, administracions, comunitat
sanitària o pacients
 Implantació de normes i d’un sistema de gestió qualitològica
orientats a la millora de la qualitat
 Etc.
Exemple


Com per a la resta de personal de Lab X, les dades acadèmiques i
l’experiència professional, es recullen al Registre individual de recursos
humans.
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La participació en activitats formatives, incloses o no al Pla de Formació,
internes o externes de cada persona es recullen, des del moment de la
incorporació al lloc de treball, al Registre individual de formació.
L’assessorament als usuaris sobre el valor semiològic i sobre la elecció de les
anàlisis, la sol·licitud d’aquestes (codis, impresos), el tipus de recipient o
condicions de recollida de la mostra o de preparació del pacient es realitza a
través del catàleg de prestacions de Lab X
La interpretació dels resultats lliurats es facilita mitjançant la incorporació de
comentaris específics, quan és necessària informació addicional al resultat
concret de l’anàlisi. Aquests comentaris poden ser de text lliure o bé
pertànyer a una llistat de comentaris preestablert. Tots els resultats lliurats
s’acompanyen dels valors de referència, valors discriminants o de les dades
descriptives necessàries per a la seva correcta interpretació.
NOTA: Aquestes accions es recullen més detalladament als apartats
corresponents al requisit 5.8.3 (que també recullen els comentaris
dels annexes informatius, punts B.5.7 i C.6.3)

5.1.5

Han d’existir recursos de personal adequats per
realitzar el treball requerit i per dur a terme altres
funcions del sistema de gestió qualitològica.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic. Estaria dins l’apartat 6.2.1.
Què exigeix la norma?
La existència al laboratori de recursos humans suficients no solament
per a la realització de les tasques estrictament analítiques o
semiològiques, sinó, també, per a la realització de les tasques
relacionades amb la gestió qualitològica.
Què hem de fer?
1. Documentar quins són els recursos humans què es disposa
2. Documentar quines són les tasques que se li assigna a cada
categoria professional, incloent-hi les relacionades amb la gestió
qualitològica.
Exemple
Com per a la resta de categories professionals, el Lab X té descrites quines
són les funcions del “Adjunt i cap de secció”, dins el manual general Recursos
humans, i són les següents:
•

controlar els resultats de les anàlisis del seu grup funcional,
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•

validar els informes de laboratori clínic relacionats amb les anàlisis
del seu grup funcional,

•

proposar al cap de l’àrea canvis metodològics per tal de millorar la
qualitat, la practicabilitat o el preu,

•

afegir a l'informe de laboratori clínic comentaris i suggeriments que
facilitin la comprensió dels resultats, quan sigui necessari,

•

atendre les consultes relacionades amb els aspectes analítics i
semiològics de les anàlisis del seu grup funcional,

•

redactar i actualitzar els documents del sistema qualitològic
corresponents al seu grup funcional,

• conèixer i fer conèixer el sistema de gestió qualitològica implantat
•

conèixer i fer conèixer el contingut del web i de l’intranet del
Laboratori Clínic

•

per al personal qualificat com a auditor intern, realitzar les
auditories que li siguin encomanades per l’auditora en cap,

•

controlar l'estoc de reactius i calibradors del grup funcional,

•

assistir a les sessions generals, a les reunions de facultatius i a
d’altres sessions del Laboratori Clínic, participant-hi activament,

llegir diàriament el correu electrònic per tal de conèixer les novetats
relacionades amb les seves funcions.
Dins aquestes funcions, a l’exemple proposat, s’han marcat, subratllades, les
relacionades més directament amb la gestió qualitològica.
•

5.1.6

El personal ha de tenir formació específica en
l’assegurament de la qualitat i la gestió qualitològica
dels serveis oferts.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seus apartats 4.2 i 6.2.2.
Què exigeix la norma?
Que es formi al personal en qualitologia.
Què hem de fer?
1. Planificar la formació incloent aquests aspectes.
2. Realitzar i documentar les activitats formatives.
3. Valorar les activitats (assistència, avaluació i comentaris dels
assistents) i revisar si es consideren assolits els seus objectius.
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Exemple
Dins la formació prevista al Lab X per a aquest any, s’inclouen les següents:
Codi

Nom de l’activitat

Durada

Adreçada

Lloc

Resp Objectiu
.
Difondre els canvis realitzats per satisfer
DDB
els requisits de la norma 15.189.

2008/02

Sessions
informatives del
Laboratori General

3
Personal del
sessions
Laboratori General
d’1 h

Aula A

2008/07

Sessions generals
de Lab X

2
sessions Tot el personal
d'1 h

Sala
Actualitzar coneixements i informar dels
d'actes
MJCL canvis en l’organització del sistema
de
qualitològic.
l'hospital

2008/10

Sessió de control
de la qualitat en
autoimmunitat

1h

2008/13

Sessions sobre
competència
tècnica segons la
ISO 15189

Personal facultatiu
6 ses. d'1 de les àrees de Lab Aula de
X encara no
Lab X
h
acreditades

2008/15

Aplicació pràctica
dels documents
2h
electrònics del
sistema qualitològic

Personal de l'Àrea
Per
d'Immunologia i
determin JBM
resp. de la Unitat de
ar
CQ
XFA

Tot el personal que
Aula
no va assistir a
d'Informà JGS
l'edició de l’any
tica
2006

Revisar els resultats obtinguts al
programa de qualitat i la idoneïtat dels
sistemes de mesura emprats.
Informar sobre alguns requisits de la
norma 15189 per a l’acreditació i com
donar-les resposta
Formar al personal sobre on trobar i
quins són els documents del sistema
qualitològic de distribució en format
electrònic
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5.1.7

La direcció del laboratori ha d’autoritzar al personal per
realitzar tasques particulars, com ara la presa de
mostres, l’anàlisi i la utilització de tipus particulars
d’equips, incloent la utilització d’equips informàtics al
sistema d’informació del laboratori.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que la direcció autoritzi a cada persona per a les tasques particulars
que així ho requereixin.
Què hem de fer?
1. Identificar quines són les tasques concretes que requereixen ser
autoritzades per la direcció.
2. Documentar l’autorització.
3. Revisar, de forma
autoritzacions.

periòdica,

tant

les

tasques

com

les

Exemple 1
El Lab X considera que l’homologació de nomenclatura de les anàlisis del
laboratori requereix d’una gestió centralitzada. Per això s’assigna la tasca de
la introducció del nom de les anàlisis, dins un dels sistemes informàtics del
laboratori, a una persona concreta. Fins aquest moment, aquesta tasca, no
unificada, estava distribuïda entre diferents persones, amb criteris no
homogenis.
La secretaria de Lab X envia un missatge electrònic als Serveis Informàtics,
documentant la sol·licitud de la concessió d’accés de lectura i escriptura a la
persona actualment responsable de la modificació d’aquestes dades. Els
Serveis Informàtics posen com a requisit que aquesta petició es faci de forma
que: 1) estigui adreçada al Cap dels Serveis Informàtics i 2) el sol·licitant sigui
el darrer responsable, des del punt de vista informàtic, de les dades
contingudes en aquesta base.
La directora clínica sol·licita que es doni aquesta autorització i arxiva tota la
documentació relativa a aquesta gestió (bé en suport de paper, bé en suport
informàtic). Quan el procés d’unificació de nomenclatura estigui prou
consolidat i documentat, la directora clínica revisarà la idoneïtat d’aquesta
autorització i es realitzarà l’actualització pertinent dels permisos d’accés.
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Exemple 2
El Lab X té definits quins són els nivells de responsabilitat per als processos
més importants de totes les àrees del laboratori. En funció de cada procés,
aquests nivells poden establir-se per categories funcionals, per categories
laborals o per responsables concrets d’àrees, grups funcionals o unitats, dins
el laboratori. Tot seguit es mostra un exemple d’una taula de responsabilitats
dels processos que es desenvolupen al manual general de l’àrea
administrativa de Lab X.
Procés
Posada en funcionament dels
instruments
Verificació dels instruments
Recepció i revisió de les peticions
Registre informàtic de les peticions
Edició de material de suport des del
Sistema Informàtic “Inf de Lab X”
Identificació i arxiu dels fulls de petició
Traspàs de peticions entre els sistemes
informàtics
Edició del material de suport des del
Sistema Informàtic per a les peticions
subcontractades
Classificació dels informes de Lab X
Arxiu històric dels informes de Lab X
Tancament dels instruments
Activitats relacionades amb la
subcontractació d’anàlisis
Tramitació de les comandes de material
de consum
Manteniment de la base de dades del
sistema informàtic “Inf de Lab X”
Tractament de les consultes i de les
reclamacions

Responsable
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Auxiliar administratiu de l’àrea
administrativa
Cap de la Unitat de Suport Assistencial
Auxiliar administratiu de Lab X
Cap de l’àrea administrativa
Auxiliar administratiu / Cap de l’àrea
administrativa
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5.1.8

S’ha d’establir polítiques que defineixin qui pot utilitzar
el sistema informàtic, qui pot accedir a les dades dels
pacients i qui està autoritzat per entrar i canviar els
resultats dels pacients, corregir la facturació o
modificar els programes informàtics.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que estiguin
informàtiques.

definits

els

nivells

d’accés

a

les

aplicacions

Què hem de fer?
1. Identificar quines aplicacions informàtiques s'han d'ajustar a
aquest requisit (de facturació, de pacients, etc.).
2. Identificar quins nivells d’accés són possibles per al personal del
laboratori (usuari, de gestió, administrador, etc.).
3. Decidir quins nivells d’accés se li concediran a cada persona, o
grup de persones, per a les aplicacions informàtiques definides.
4. Documentar la concessió d’aquests nivells.
5. Revisar, de forma periòdica, les aplicacions seleccionades, els
nivells d’accés i les persones autoritzades
Exemple
El Lab X te elaborada una instrucció de treball, anomenada Nivells d’accés al
sistema informàtic, a on recull quines són les aplicacions informàtiques de
gestió d’anàlisis clíniques i quins són els nivells d’accés concedits per a
aquestes aplicacions.
El Lab X te definits un seguit de grups de persones, als quals se'ls hi ha
concedit diferents possibilitats d’accés a cadascuna de les aplicacions
informàtiques utilitzades al Lab X (per a la gestió Qualitològica, el Control de
la Qualitat, la gestió de la Recerca i Desenvolupament, aplicacions
estadístiques i d’altres). Per a cadascun d’aquests grups de persones [“Grup
de ...”]), estan definits quins són els seus responsables, quines són les
persones que inclouen, així com quines accions (cap, lectura o modificació
[“Gestió”]) estan permeses per a aquest grup. Per a les persones
autoritzades, consta el nom, cognoms i usuari (login) en cada cas. Aquesta
informació es recull al registre Nivells d'accés a la unitat H, del qual es mostra
un exemple:
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Grup de Gestió de Lab X
Grup
de
gestió
de CQ
Gestió
Lab X

Gestió
GQ

Gestió
Varis

Gestió
CQ

Grup d'usuaris de Lab X

Gestió
R+D

Gestió
Estadist

Lectura
GQ

Lectura
R+D

Lectura
CQ

Lectura
Estadist

Cognoms

Nom

Usuari

Aaaa Bbbbb

MP

H750abc1

X

X

X

X

X

Cccc Ddddd

A

H750cde2

X

X

X

X

X

Eeee Fffff

J

H750efg3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gggg Hhhhh M

H750ghi4

Iiiii Jjjjj

H750jkl5

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(----)
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5.1.9

Ha d’existir un programa de formació
disponible al personal de tots els nivells.

contínua

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que hi hagi un pla detallat de formació continuada a la que pugui
accedir tot el personal del laboratori.
Què hem de fer?
1. Identificar quines són les activitats formatives que estan a
disposició del personal del laboratori: les del centre, les del
laboratori, les reunions o congressos amb periodicitat establerta,
etc.
2. Decidir quines d’aquestes
documentades pel laboratori.

activitats

s’inclouen

dins

les

3. Elaborar els documents que permetin planificar, difondre i recollir,
per a cada activitat, els grups de personal a qui s’adreça, el tipus
d’activitat, dates, duració, responsables, observacions, avaluació,
etc.
4. Elaborar o identificar els documents que permetin enregistrar
l’assistència de cada persona a cada activitat.
Exemple
El Lab X pertany a un centre hospitalari que disposa d’una Unitat de Formació
Continuada que depèn de Direcció de Personal. Periòdicament, aquesta
unitat informa de les activitats relacionades amb la formació continuada als
responsables de cada categoria laboral, que alhora traslladen aquesta
informació al personal que d’ells en depèn. En aquest cas, el responsable del
personal d’infermeria identifica una activitat concreta que pot ser d’interès i
trasllada aquesta informació al seu personal, perquè aquestes persones
n’estiguin assabentades i puguin sol·licitar la seva participació. El responsable
decideix el grau de repercussió que aquesta formació pot tenir al lloc de
treball de les persones al seu càrrec i selecciona els possibles alumnes, en
funció de les necessitats assistencials del laboratori i les formatives del seu
personal.
La Unitat de Formació Continuada del centre organitza l’activitat, recull
l’assistència, lliura els corresponents certificats als alumnes i realitza
l’avaluació. Els alumnes presenten una còpia dels certificats al responsable
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de formació del laboratori, perquè inclogui aquesta formació dins el registre
corresponent a cada persona.

5.1.10

Els empleats han d’estar formats per prevenir o limitar
els efectes dels incidents adversos.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 6.2.2.
Què exigeix la norma?
Que les persones hagin rebut formació que les permeti respondre
davant una situació negativa no desitjada, per tal de minimitzar les
conseqüències d'aquesta.
Què hem de fer?
1. Identificar i definir quines són les situacions negatives que poden
tenir lloc amb més probabilitat o que les seves conseqüències
poden ser més greus per a les persones o per al funcionament
del laboratori.
2. Decidir i documentar quines són les accions a emprendre davant
cadascuna d’aquestes situacions.
3. Instruir el personal sobre aquestes accions, sigui mitjançant la
implantació d’un document, sigui mitjançant una acció formativa o
informativa específiques.
Exemple
Dins el laboratori d’urgències de Lab X, algunes peticions arriben en suport
de paper acompanyant les mostres i es passen per una lectora que identifica
les dades demogràfiques del pacient i les anàlisis que es sol·liciten. En cas
que aquesta lectora no funcioni, el Lab X disposa d’una instrucció de treball
que recull, en un dels seus apartats, com actuar davant aquesta situació:
APARTAT 18.4. AVARIA DE LA LECTORA DE PETICIONS (Codi: Lab12)
1. Si la lectora està apagada: Premeu l’interruptor de la part posterior
esquerra; reviseu la connexió del cable de la lectora a l’endoll del corrent
elèctric. Si no funciona, passeu al punt 4.
2. Comproveu la connexió informàtica de la part posterior de la lectora
al punt de connexió (a la paret, identificada com a 00-F-8). Si encara no
es pot llegir la petició, passeu al punt 3.
3. Reviseu que el procés informàtic de lectura estigui activat. Per fer això::
a)
Col·locar el cursor en la opció "Processos regulars" del menú
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4.

5.

6.

principal. Premeu ENTER.
Seleccioneu "Tancar lectora" i premeu ENTER.
Situeu el cursor a D'ACORD (S/N), premeu S i ENTER.
Premeu ENTER per confirmar.
Seleccioneu "Obrir lectora" i premeu ENTER.
Situeu el cursor a D'ACORD (S/N), premeu S i ENTER.
Tancar i obrir l’interruptor de la lectora i espereu que aparegui "Alimente
Hoja".
Intenteu llegir la petició. Si encara no es pot llegir, passeu al punt 3.
Poseu-vos en contacte amb els Serveis Informàtics als horaris i telèfons
que consten al tauler d’anuncis. Si no es pot resoldre de forma immediata,
passeu al punt 5
Connecteu la lectora de reserva que hi ha a l’armari de materials; si
aquesta no hi està disponible, utilitzeu la de la zona d’extraccions de l’àrea
administrativa.
Si tampoc això fos possible, introduïu la informació de les peticions a
través del teclat, seguint les instruccions de l’apartat Introducció manual de
peticions del present document. Si, pel volum de treball o les
característiques del personal, no es pot fer això, seguiu l’apartat Fallada
informàtica; fallada general d’aquesta instrucció de treball.

5.1.11 La competència de cada persona per realitzar les
tasques assignades s’ha d’avaluar després de la seva
formació i de forma periòdica des de llavors. S’ha de
realitzar nova formació i revaluació quan sigui
necessari.
Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que s’avaluï a cada persona del laboratori, quan a la seva
competència per fer les tasques dels llocs de treball que ocupa, un
cop finalitzada cada formació i, després, periòdicament.
Què hem de fer?
1. Entendre i aplicar la definició de “competència” que descriu la
norma al requisit 5.1.3 (producte de la educació acadèmica
bàsica, postgraduada i continuada, així com de la formació i la
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experiència de varis anys en un laboratori clínic), i que ja s’ha
aplicat per donar resposta a aquest punt 5.1.3 i per al 5.1.4.
2. Identificar quines són les tasques a realitzar en cada lloc de
treball.
3. Identificar quins són els coneixements i habilitats (adquirits
mitjançant educació, formació i experiència) que necessita tenir
una persona per considerar-se competent per realitzar aquestes
tasques.
4. Definir quines persones són competents per ocupar un lloc de
treball concret.
5. Definir qui pot decidir si una persona té o no aquesta
competència.
6. Definir quan es considera necessària una formació addicional de
les persones que ocupen un lloc de treball, incloent la
incorporació de nou en aquest lloc.
7. Documentar la realització d’aquesta formació.
8. Determinar si la formació ha permès assolir o millorar la
competència de les persones per a les tasques del lloc de treball
que ocupen, realitzant una avaluació concreta.
9. Documentar la competència de les persones a qui s’ha adreçat
cada nova acció formativa, entenent que es modificarà la part de
“formació”, i s’actualitzaran, si cal, les parts de “educació” i
“experiència”
Exemple
Dins un determinat grup funcional de Lab X, hi ha 4 persones que es
considera que tenen competència per realitzar el conjunt de tasques del lloc
de treball 3 de l’esmentat grup funcional. Aquesta competència està
reconeguda pel cap del grup funcional i documentada al registre
corresponent.
Degut a una substitució dels analitzadors del laboratori, hi haurà un canvi en
les tasques a desenvolupar per les persones que ocupen aquest lloc de
treball. Abans d’incorporar els nous analitzadors, la empresa proveïdora
imparteix un curs a fi de proporcionar la formació (coneixements i habilitats)
necessària a les persones que han de fer anar aquest analitzador. Aquesta
formació es destinarà als 4 treballadors que ocupen rotatòriament el lloc de
treball 3 i, a més, a altres dos treballadors que poden ocupar aquest lloc de
treball en períodes de vacances.

23

Un cop realitzada la formació, el responsable del grup funcional verifica si les
noves tasques descrites al lloc de treball 3 es realitzen de forma correcta per
les persones que han rebut la formació. Si és així, fa constar aquest fet al
registre corresponent, juntament amb els possibles documents que serveixin
de prova, de manera que aquestes persones es consideren competents per
ocupar el lloc de treball 3. Els dos treballadors que han d’ocupar aquest lloc
de treball de forma esporàdica es van incloent com a competents, a mida que
l’hagin d’ocupar i sempre després d’avaluar si saben fer les tasques
correctament.

5.1.12 El personal que emet comentaris professionals amb
referència a les anàlisis, ha de tenir els coneixements
teòrics i pràctics aplicables, així com experiència
recent. Els comentaris professionals es poden
expressar com a opinions, interpretacions, pronòstics,
simulacions i models i valors, i haurien d’estar d’acord
amb la reglamentació, nacional, regional i local [...]
Es recull a la ISO 9001?
Sí, al punt 6.2.2.
Què exigeix la norma?
Que les persones que emeten els comentaris interpretatius que
acompanyen els resultats de les anàlisis tinguin coneixements i
experiència suficients i que els comentaris estiguin d’acord amb la
reglamentació vigent.
Què hem de fer?
1. Identificar quins són els comentaris interpretatius més habituals i
estandarditzar-los i codificar-los.
2. Identificar quines són les persones que poden introduir
comentaris interpretatius tipificats i quines les què poden introduir
d’altres de text lliure.
3. Documentar, a les instruccions de treball del sistema de gestió
implantat, quin és el procediment per introduir un comentari al
resultat d'una o més de les anàlisis d’un informe, a la totalitat de
les anàlisis sol·licitades en una petició, o a on es desitgi.
Exemple
Al Lab X es contempla la introducció de comentaris interpretatius com a part
del procés de revisió final dels resultats. Les persones que realitzen
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habitualment aquesta revisió final estan alhora autoritzades per introduir
comentaris interpretatius.
Dins el laboratori, hi ha un seguit de comentaris que estan codificats, i que
són es que es llisten a la instrucció de treball corresponent, de la que aquí es
mostra un exemple:
COMENTARIS ALS INFORMES ORDINARIS
COM01

"Extracció sanguínia infructuosa"

COM02

"Mostra defectuosa. S'ha reprogramat la petició"

COM03

"Mostra de LCR hemàtic"

...

"...”

COM0N

"Banda monoclonal "

5.1.13 Tot el personal ha de respectar la confidencialitat de la
informació sobre els pacients.
Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que totes les persones del laboratori respectin la confidencialitat de la
informació relativa als pacients.
Què hem de fer?
1. Informar totes les persones que s’incorporen a la plantilla del
laboratori d’aquesta obligació.
2. Deixar constància documentada que a aquestes persones se’ls hi
ha recordat aquesta obligació.
3. Vetllar pel compliment d’aquesta obligació i informar els
responsables corresponents davant qualsevol transgressió
d’aquesta.
Exemple
Al l’apartat 7 del document Pla d’acollida de Lab X, sota l’enunciat
“Integració al laboratori”, es recullen els aspectes següents:
"Les persones que s’integrin en les tasques
assistencials, d’acord amb el que es recull al Codi ètic
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del centre, i entès aquest com una guia de conducta i
compromís dels treballadors del centre, hauran de:
respectar la confidencialitat en la transmissió
d’informació entre el malalt i el personal de
l’hospital, ja sigui verbal o escrita,
custodiar i fer bon ús de les dades personals dels
pacients i de tota la informació relativa a la seva
salut."
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5.2

Instal·lacions i condicions ambientals

Es recull a la ISO 9001?
Alguns del subapartats (5.2.3, 5,2,8) d'aquest requisit de la ISO 15189
es recullen de forma específica a la ISO 9001, tal i com s’indicarà en
aquests; la resta de subapartats es recullen parcialment als apartats
següents de la ISO 9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.3.1 i 7.5.1.
5.2.1

El laboratori ha de disposar d’un espai designat de
forma que la seva càrrega de treball es pugui realitzar
sense comprometre la qualitat del treball, els
procediments de control de la qualitat, la seguretat del
personal o els serveis d’atenció al pacient. El director
del laboratori ha de determinar l’adequació d’aquest
espai. Els recursos han de ser suficients per a les
activitats del laboratori. S’ha de mantenir la
funcionalitat i fiabilitat dels recursos del laboratori.
S’haurien d’efectuar provisions similars per a la presa
de mostres primàries i les anàlisis realitzades en llocs
diferents de les instal·lacions permanents del laboratori.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que l’espai assignat al laboratori permeti realitzar les tasques que li
són pròpies, en condicions de qualitat i seguretat, i que permeti
l’atenció al pacient. Que els recursos estiguin adaptats a la seva
funció i es pugui confiar en el seu correcte funcionament.
Què hem de fer?
1. Definir quin és l’espai i la ubicació que ocupa el laboratori.
2. Identificar, documentar i mantenir actualitzat quins són els
recursos què el laboratori en disposa.
3. Identificar, documentar i mantenir actualitzat les condicions
òptimes de funcionament dels recursos.
4. Aplicar els procediments de control de la qualitat descrits al
laboratori.
5. Aplicar la normativa vigent en matèria de seguretat.
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Exemple 1
Al Manual de la qualitat del Lab X es descriu quina és la ubicació del
laboratori i quina la titularitat jurídica, així com les característiques del centre
a on s’ubica, com ara el nivell de complexitat, l’àrea d’on és centre de
referència, les especialitats que inclou.
També es descriu l’estructura funcional de tots els grups i àrees que integren
el Lab X.
En un altre apartat, el Manual de la qualitat recull qui són els responsables del
manteniment de la infrastructura, separant les estructures arquitectòniques, el
mobiliari i els equipaments generals, dels analitzadors, instruments
volumètrics i gravimètrics i tota la resta d’aparells de laboratori. Els tipus,
periodicitat i registre d’aquests manteniments, estan recollits en diversos
documents del sistema, que es detallen als apartats posteriors d’aquest
escrit, corresponents als punts particulars de la norma per a cadascun
d’aquests aspectes.
Exemple 2
En relació amb l’ambient de treball, el Lab X considera com a crucials, i recull
al seu Manual de la qualitat, els apartats següents:
- La neteja dels diversos compartiments de Lab X la fa la
mateixa empresa que fa la neteja de tot el centre. Pel que fa a
la neteja de les diverses àrees del laboratori, es segueix el
programa de neteja aplicable a les zones de risc mitjà, recollit al
document del centre Plec de condicions tècniques per a la
contractació dels serveis de neteja.
- Les condicions necessàries (quan a temperatura, aïllament,
protecció) per dur a terme les diferents anàlisis, per aconseguir
la conformitat amb els requisits analítics, es determinen a les
diferents instruccions de treball de cada grup funcional.
- A banda de la netedat, la condició ambiental més important
que pot influir sobre els productes de Lab X és la temperatura.
Els reactius, els calibradors i els materials de control s'han de
guardar a temperatura ambient, refrigerats o congelats, segons
les instruccions donades pels fabricants. Les mostres
biològiques, generalment, es poden mantenir a temperatura
ambient durant la jornada de treball, però s'han de refrigerar o
congelar si s'han de emmagatzemar. El Lab X registra, cada
dia feiner, les temperatures dels frigorífics i congeladors i la
temperatura ambient, al document RXX: Registre de la
temperatura, on es troben descrits els intervals de tolerància
per a les diverses temperatures
Les condicions de treball no solament influeixen el producte final, sinó que
tenen present la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals;
l’aplicació d’aquesta al nostre marc específic es recull al manual general
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Aplicació de la Prevenció de Riscos al Lab X. A més, aquestes activitats
estan assessorades i depenen més directament de la Unitat Bàsica de
Prevenció del centre.

5.2.2

El laboratori s’ha de dissenyar per operar de forma
eficaç, optimitzar la comoditat dels seus ocupants i
reduir al mínim el risc de lesions i malalties
professionals. Els pacients, empleats i visitants han
d’estar protegits en front als perills reconeguts

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori estigui dissenyat de manera adient a la finalitat a
què es destina, sigui còmode i segur. Que protegeixi dels perills a
totes les persones que puguin ser-hi en ell.
Què hem de fer?
1. Revisar les activitats que es realitzaran a cadascuna de les
diverses àrees del laboratori.
2. Definir quines són les mesures de prevenció de riscos a adoptar
en cadascuna d’aquestes activitats i, conseqüentment, en
cadascuna de les àrees.
3. Identificar, documentar i mantenir les mesures de prevenció de
riscos generals que s’apliquen al laboratori (pla d’evacuació,
extintors, mànegues i boques d’incendi, alarmes, etc.).
4. Identificar les possibles mancances de seguretat o de confort i
promoure les possibles solucions.
Exemple 1
Al Lab X, es manipulen productes que són tòxics per contacte. En el decurs
d’una auditoria interna, es detecta que hi ha superfícies potencialment
contaminades que no tenen cap indicació que avisi d’aquest risc. Els
treballadors que ocupen habitualment aquest lloc de treball estan assabentats
del risc, de les mesures de seguretat a prendre i de com desenvolupar la
seva activitat per minimitzar la probabilitat d’un incident no desitjat.
Fora de les hores d’activitat del personal del laboratori, hi ha activitat per part
del personal de neteja i hi pot haver per part del personal de manteniment o
de seguretat. Un cop detectat que aquesta part del laboratori podia no ser
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segura per a algunes de les persones que poden estar en ella, es va procedir
a:
- Adoptar mesures d’aïllament mitjançant barreres físiques per
evitar el contacte accidental amb les superfícies potencialment
contaminades
- Col·locar cartells identificatius normalitzats que indiquin el
tipus de risc i el tipus de substància contaminant
- Realitzar una acció formativa adreçada a les persones, fora
del personal del laboratori, que més probablement poden
exposar-se al contacte amb les àrees contaminades, explicantles quines són les mesures de prevenció més importants

5.2.3

Quan es proporcionin instal·lacions per a la presa de
mostres primàries, s’ha de tenir en compte les
discapacitats, comoditat i privacitat dels pacients, a
més de la optimització de les condicions de presa de
mostres.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 5.2.
Què exigeix la norma?
Que, per a l’espai destinat a la obtenció de mostres, es considerin
també la comoditat, privacitat i possible discapacitat dels pacients.
Què hem de fer?
1. Dotar l’àrea d’obtenció de mostres del laboratori del mobiliari i
equipament necessari per a la comoditat, privacitat i la possible
discapacitat del pacient.
2. Recollir documentalment el procediment d’obtenció de mostres,
perquè el personal que ho realitza utilitzi adequadament el
mobiliari i l'equipament, i reconegui i valori la comoditat i les
limitacions o discapacitats del pacient.
Exemple
El Lab X te recollida, en la instrucció de treball Obtenció de les mostres, la
descripció del procediment per a l’obtenció o recollida de cadascun dels tipus
de mostra que aquest laboratori processa.
Es presenta l’exemple de la obtenció de sang mitjançant la “Punció venosa
amb xeringa o sistema de buit”. Per a aquesta, com per a cadascuna de les
possibles mostres a obtenir, s’inclou un subapartat de “mesures higièniques”,
un altre de “Material necessari” i, per últim, la “Descripció del procediment”.
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En aquest últim apartat s’inclou una relació de les especificacions que es
considera poden millorar la comoditat, privacitat o limitacions del pacient:
Utilitzeu la mampara o cortina i tanqueu la porta de la cambra si
esteu a les unitats assistencials. Manteniu un to de veu
adequat. Oferiu un ambient de seguretat i intimitat en la mesura
que sigui possible.
Comproveu la identitat del pacient al full d’extracció i
verbalment. Per als pacients que no puguin identificar-se, si
estan ingressats, comproveu el nom mitjançant el braçalet
d’identificació.
Informeu al pacient sobre el procediment que aneu a realitzar.
Doneu la informació de la manera més apropiada i
comprensible per tal d’aconseguir la seva col·laboració i evitar-li
angoixa.
Prepareu el material que necessitareu [...]
Indiqueu al pacient que es col·loqui en la posició més
adequada i, si cal, ajudeu-lo.
Localitzeu la vena que punxareu: preferentment les venes
cefàlica, basílica o mitjana. Eviteu puncions freqüents a la
mateixa zona. En l’elecció del lloc de punció heu de tenir en
compte els següents aspectes relatius a les limitacions del
pacient:
Cicatrius extenses: eviteu les àrees amb cremades
antigues.
Hematomes: eviteu les zones amb hematomes. Si no n’hi
ha un lloc disponible en una altra vena, obteniu la mostra
del segment de la vena distal a l’hematoma.
Teràpia intravenosa: realitzeu l’extracció al braç contrari (la
sang obtinguda en el mateix braç del lloc d’infusió està
diluïda amb el líquid que s’administra).
Cànula o fístula: realitzeu l’extracció al braç contrari.
Desinfecteu la zona [...] i col·loqueu el torniquet [...]
Un cop realitzada l’extracció, col·loqueu un petit apòsit sec
sobre la zona punxada; acomodeu el pacient i indiqueu-li quan
se’l pot treure. (Els pacients sotmesos a tractament amb
anticoagulants necessiten més temps per aturar l’hemorràgia).

5.2.4

El disseny i l’entorn del laboratori han de ser adients
per a les tasques realitzades. L’entorn on s’efectua la
presa de mostres primàries o on es realitzen les
anàlisis, o ambdós, no ha d’invalidar els resultats ni
afectar adversament la qualitat requerida de cap mesura
[...] incloent fonts d’energia, il·luminació, ventilació,
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aigua, residus i eliminació de residus, i condicions
ambientals.
[...] El laboratori hauria de tenir procediments per
comprovar que l’entorn no afecta adversament a la presa
de mostres ni a l’equip.
Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori tingui presents quines són les condicions de treball
adients per a la preservació de les mostres i la correcta realització de
les anàlisis.
Què hem de fer?
1. Conèixer quines són les condicions preanalítiques d’obtenció,
manipulació o conservació de la mostra que poden afectar als
resultats de les anàlisis.
2. Conèixer quines són les condicions de treball que poden afectar
al procediment analític o als resultats de les anàlisis.
3. Documentar aquestes
instruccions de treball.

condicions,

dins

les

corresponents

Exemple
En alguns casos, es poden detectar problemes que són atribuïbles a l’entorn
del laboratori, però que no poden ser previstos en funció de la informació què
es disposa. En aquests casos, s’han de prendre les mesures adients, un cop
detectat el problema. Vegem un exemple:
Al grup funcional de microbiologia de Lab X hi ha un nefelòmetre amb que es
realitzen un seguit d’anàlisis immunològiques. Després d’un canvi d’ubicació
d’aquest equip, es registren de manera repetida resultats de lectures erronis,
que donen lloc a successives notificacions d’avaria i les corresponents
intervencions del mantenidor extern. Finalment, aquest detecta que els
resultats erronis observats estan originats per un canvi en l’angle d’incidència
de la llum de l’enllumenat elèctric de l’habitació sobre l’analitzador, que és
diferent al de la ubicació original i que dóna lloc a interferències en la lectura
de les mostres amb el làser de l’instrument.
Un cop detectat aquest problema, i seguint el procediment del sistema de
gestió qualitològica implantat, s’obre la corresponent acció correctora
consistent en modificar el sistema d’enllumenat d’aquesta part del laboratori,
es verifica la eficàcia d’aquesta, i el problema queda resolt.
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5.2.5

El laboratori ha de realitzar el seguiment, controlar i
enregistrar les condicions ambientals, segons el que
requereixin les especificacions pertinents o quan
puguin influir en la qualitat dels resultats [...]

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori realitzi el seguiment perquè les condicions de treball
siguin les descrites al punt anterior.
Què hem de fer?
1. Registrar les condicions ambientals (temperatura, esterilitat,
humitat...) en les àrees de laboratori en què els seus
responsables considerin això és rellevant.
2. Comparar els resultats d’aquest registre amb les condicions de
treball descrites al punt anterior (les que garanteixin la
preservació de mostres, procediments o resultats de les anàlisis).
3. Detectar i corregir, quan sigui possible, les diferències entre les
condicions observades i les desitjades.
Exemple
Hi ha una àrea de Lab X que es destina a l’emmagatzematge dels reactius
que no requereixen estar refrigerats. Les especificacions del fabricant per a
aquest tipus de reactius són de (15-25) ºC. En aquest magatzem, hi ha un
termòmetre convenientment calibrat capaç de recollir les temperatures
“actual”, “màxima” i “mínima”. Diàriament, s’anoten aquestes mesures en un
registre, corresponent el valor de la primera al que es pren a primera hora del
matí, i els de les dues darreres als valors màxim i mínim mesurats pel a l’últim
període de 24 hores, o de 72 hores quan és cap de setmana.
Al propi registre, estan indicada quina és l’acció a emprendre si es
sobrepassen els valors indicats. En aquest cas concret, s’ha de trucar al
Servei de Manteniment perquè modifiqui els sistema de calefacció refrigeració del laboratori i el reguli a la temperatura desitjada, o bé repari la
possible avaria existent.

5.2.6

Ha d’existir una separació eficaç entre les seccions
adjacents del laboratori en les quals es realitzen
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activitats incompatibles. S’han de prendre mides per
impedir la contaminació creuada [...]
Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que les activitats incompatibles dins el laboratori es realitzin
separadament.
Què hem de fer?
1. Identificar quines són les activitats que, en funció de la
repercussió que puguin tenir sobre la salut del personal o sobre la
qualitat dels resultats, es volen aïllar de la resta d’activitats del
laboratori.
2. Aïllar les activitats seleccionades.
Exemple 1
Dins les activitats de Lab X, encara una petita part requereix de l’ús de
radionúclids per a aquelles anàlisis que es fonamenten en la
radioimmunoanàlisi com a principi de mesura. Donat que aquesta activitat
està regulada per una normativa pròpia, aquesta àrea del laboratori es manté
donada d’alta com a instal·lació radioactiva de nivell III. Per això, s’ha d’acollir
a una legislació específica i està sotmesa a inspeccions periòdiques per
organismes oficials.
Exemple 2
Al grup funcional de Genètica Molecular de Lab X, es realitzen un seguit
d’anàlisis que utilitzen la reacció en cadena per la polimerasa (PCR) per a
l’estudi de diferents gens. En aquest cas, a partir d’un número petit de còpies
de DNA present en una determinada mostra, s’obté un número molt elevat de
còpies d’una part de la seqüència de DNA desitjada. Si no s’utilitzen mesures
de separació adients, és relativament probable que aquest producte pugui
arribar a contaminar les mostres, el DNA de les quals encara no ha sigut
amplificat mitjançant la PCR. Per aquesta raó, al laboratori, aquestes mostres
s’emmagatzemen en un lloc físicament separat d'on s’emmagatzemen els
productes de la reacció. La manipulació de les mostres també es realitza en
un espai físic específic, que no entra mai en contacte amb els productes de la
reacció; tampoc no entren en contacte els reactius, pipetes, guants, gradetes,
material de plàstic, etc. que s’utilitzen abans i després de la reacció.
A més de fer servir materials de control que permetin la detecció d’una
possible contaminació de les mostres pel producte d’amplificació, en aquesta
activitat del laboratori s’utilitzen les mesures de separació física descrites.
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5.2.7

S’ha de controlar l’accés i l’ús de les àrees que afecten
a la qualitat de les anàlisis. S’ha de prendre les mesures
apropiades per protegir les mostres i els recursos de
l’accés no autoritzat.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que s’eviti l’accés de persones no autoritzades al laboratori.
Què hem de fer?
1. Identificar quines són les persones autoritzades.
2. Evitar l’accés de la resta.
Exemple
En quan a l’accés al Lab X, les persones es poden classificar en tres grups:
-

Persones autoritzades amb lliure accés:
Tots els treballadors del laboratori.
Els treballadors pertanyents a empreses o serveis autoritzats pel
propi centre: neteja, servei de manteniment, que accedeixen al
laboratori a diari.
- Persones pertanyents als serveis d’emergències (bombers...).
Persones autoritzades amb limitacions, que són:
- Pacients i acompanyants, que només poden accedir a les àrees
administrativa i d’obtenció de mostres.
- Personal del centre no pertanyent al laboratori: facultatius d’altres
especialitats, personal administratiu, facultatius o d’altres
professionals convocats a reunions, accions formatives, etc., que
només accedeixen a l’àrea del laboratori a on han estat citats o
convocats: aules de formació, despatxos de facultatius o d’altres.
- Proveïdors d’equips o reactius, que accedeixen al laboratori sota la
responsabilitat de la persona que els autoritza, habitualment
personal facultatiu amb qui tenen interlocució.
- Treballadors del servei d’informàtica, que accedeixen al laboratori i
als equips prèvia autorització de la direcció del laboratori o de la
persona en qui delegui, o a petició d’un treballador del laboratori.
- Persones procedents de serveis de missatgeria portadors de
mostres, materials de control o de calibratge o reactius, a qui
autoritza l’accés el personal del laboratori.

-

-

-

Personal no autoritzat:
Pacients i acompanyants, fora de les àrees indicades
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Persones procedents de serveis de missatgeria portadors de
correspondència: la lliuren al personal administratiu o zeladors
corresponents.
Fora dels horaris de jornada laboral dels treballadors del laboratori no
pertanyents al laboratori d’urgències (des de les 17:00 fins les 7:00), el
personal del Servei de seguretat del centre tanca amb clau totes les portes
d’accés al laboratori. Fora d’aquestes hores, l’accés només es pot realitzar a
través del laboratori d’urgències i només per a les persones definides a
l’apartat anterior i, per a les persones autoritzades amb limitacions, sota la
responsabilitat del facultatiu de guàrdia.

-

5.2.8

Els sistemes de comunicació dins el laboratori han de
ser els adequats a la mida i complexitat de la instal·lació
i que permetin la transferència eficaç de missatges.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 5.5.3.
Què exigeix la norma?
Que s’asseguri la comunicació dins el laboratori.
Què hem de fer?
1. Identificar els col·lectius a qui ha d’arribar la informació.
2. Identificar els sistemes de comunicació existents (correu
electrònic, taulers informatius, reunions documentades, etc.).
3. Assegurar-se que cada col·lectiu pot accedir al sistema de
comunicació que se li ha assignat per rebre la informació.
4. Assegurar-se que cada col·lectiu, a través d’aquest o un altre
sistema de comunicació, pot respondre a la informació que se li
ha transmès.
Exemple 1
Tots els treballadors de Lab X tenen una adreça de correu electrònic
subministrada pel centre a on s’insereix aquest laboratori.
Hi ha un col·lectiu de treballadors en el que tota o part de la seva tasca
habitual es realitza amb un ordinador, i que tenen fàcil accés a sistemes
informàtics dotats d’accés al correu electrònic. Per a les categories
professionals pertanyents a aquest col·lectiu, dins les funcions que el Lab X te
descrites per a elles, dins el manual general Recursos humans, s’inclou
accedir al correu electrònic. Seguint el mateix exemple posat per respondre al
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requisit 5.1.5 de la norma ISO 15189, recordem el darrer punt de les funcions
per a “Adjunt i cap de secció”, que és:
•

[...]

•

llegir diàriament el correu electrònic per tal de conèixer les novetats
relacionades amb les seves funcions.

Dins les funcions assignades, aquesta no és exclusiva per a la categoria
funcional “adjunt i cap de secció”.
El sistema de comunicació esmentat permet, d’una banda, la transmissió
bidireccional de la informació (permet respondre a la persona que ho rep,
documentar l’enviament i confirmar la recepció), i d’altra banda possibilita
l'organització dels enviaments d’informació a grups de persones segons
criteris determinats (llistes de correu).
Exemple 2
El supervisor de laboratori rep de direcció la informació sobre una nova
normativa que s’ha d’implantar a tot el centre, i que ell ha de transmetre al
personal d’infermeria al seu càrrec. El supervisor vol assegurar-se que consti
formalment que aquesta informació no solament s’ha lliurat, sinó que s’ha
rebut per part d’aquest col·lectiu, que s’han pogut consultar els dubtes i que
es podrà saber, en un futur, quines són les persones a qui no va arribar
aquesta informació.
El sistema de gestió qualitològica contempla la possibilitat de incloure la
transmissió d’aquesta informació com a una activitat formativa-informativa.
Com a tal, s’inclou al document Pla de formació, es realitza una convocatòria
formal, es recull l’assistència de les persones a qui va adreçada, l’avaluació
que han fet de l’activitat i es revisa a final d’any, amb la resta d’activitats
formatives.
La fitxa corresponent a aquesta activitat i que queda recollida dins el sistema
de gestió qualitològica implantat és la següent:
Número
l'activitat:

de

2007/12

Activitat
formativa:

Normativa de sol·licitud de permisos, utilització d'eines i sistemes informàtics

Objectiu:

Coneixement dels sistemes d’informació actualment disponibles al centre

Adreçada a:

Personal d’infermeria del laboratori

Durada:

3 sessions d'1 hora per grup (grups de 5 persones)

Responsable:

Supervisor del laboratori

Lloc:

Aula del laboratori
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Assistència
global:

70,18

Avaluació
global:

Valoració:

Activitat amb bona valoració per part dels assistents, tot i que el nivell
d'assistència és millorable. En properes convocatòries, s'ha d'orientar
l’activitat per promoure l’assistència de les persones que no han pogut
assistir, a través d’una millora en la organització (adreçant-la als torns de nit)
i en la difusió de la convocatòria.

7,88

En aquest cas, el mateix responsable de l’activitat o la persona docent, que
pot no ser coincident, s’encarrega d’aclarir els dubtes i recollir els comentaris,
de manera que, també en aquest cas, la comunicació és bidireccional.

5.2.9

S’ha de proporcionar l’espai i les condicions
d’emmagatzematge
que
siguin
importants
per
assegurar la integritat permanent de mostres,
portaobjectes, blocs per a histologia, microorganismes
conservats, documents, arxius, manuals, equips,
reactius, subministraments de laboratori, registres i
resultats.

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que es disposi d’espai i condicions que garanteixin la conservació de
tots els materials emmagatzemats en un laboratori.
Què hem de fer?
1. Definir què es vol emmagatzemar.
2. Definir en quines condicions i durant quan de temps.
3. Adequar el laboratori a aquestes necessitats.
Exemple 1
Per al cas de les mostres que ja han sigut analitzades, el manual general
Organització i processos de l’àrea del laboratori general recull, en un dels
seus annexes, quin serà el temps i les condicions en què es conservin les
mostres analitzades a cadascun dels grups funcionals d’aquesta àrea. Veiem
l’exemple d’un d’ells:
Tipus de mostra:

Lloc:

Emmagatzematge
abans de la mesura

Emmagatzematge
després de la mesura
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Temperatura
(º C)

Temps màxim
(dies)

Temperatura
(º C)

Temps màxim
(dies)

Hemogrames

LH

15 – 25



15 – 25

1

Estudi de reticulòcits i
VSG

LH

2–8

1

15 – 25

1

Proves
complementàries,
morfologia i tipatge

LH

2–8

1

2–8

3

Estudis d’anèmies

LH

15 – 25



2–8

7

Estudis
d’hemoglobines

LH

2–8

7

2–8

3

Líquids

Líquids biològics

LH

15 – 25



15 – 25

1

Orina

Orina

LH

15 – 25



2–8

3

Per mesurar “temps de
protrombina (TP)”

LH

15 – 25

1 [ref. 70]





Per mesurar “temps
parcial de
tromboplastina
(TTPA)”

LH

15 – 25

4 hores
[ref. 70]





Sang

Plasma

Quan la informació està disponible, es recull la referència bibliogràfica o la
font en funció de la qual s’han establert les condicions d’emmagatzematge.

5.2.10 Les àrees de treball han d’estar netes i en bon estat de
manteniment. L’emmagatzematge i rebuig de materials
perillosos han de ser els especificats per la
reglamentació pertinent.
S’han de prendre mesures per assegurar un bon ordre i
neteja al laboratori. Pot ser necessari a tal efecte establir
procediments i formació especials per al personal.
Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori estigui net i endreçat. Que els materials perillosos
s’emmagatzemin i eliminin adientment.
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Què hem de fer?
1. Definir quines són les tasques que s’han de realitzar al laboratori
relacionades amb la neteja i l’ordre.
2. Informar els treballadors de quines són les tasques de la seva
competència.
3. Assegurar-se que la resta de tasques, no realitzades pel personal
de laboratori, es realitza correctament.
4. Identificar quins són els materials perillosos amb que es treballa
al laboratori.
5. Informar el personal per tal que coneguin quins han de ser
l’emmagatzematge, la manipulació, la classificació i l’eliminació
d’aquests materials.
6. Realitzar les accions formatives específiques sobre els processos
relacionats amb tots aquests aspectes que es considerin
necessàries.
7. Documentar els processos relacionats amb tots aquests aspectes
que es considerin necessaris.
Exemple 1
El Lab X disposa d’un manual general, el d’Aplicació de la prevenció de riscos
al laboratori, que, al seu apartat “Ordre i neteja” recull les estipulacions
generals d’aquests aspectes. Una instrucció de treball, la LCXXP Neteja del
Laboratori, desenvolupa més extensament aquest punt. Atès que la neteja del
laboratori es realitza per una empresa subcontractada, el sistema de gestió
qualitològica recull, com a document extern, el plec de condicions del
contracte establert amb aquesta empresa.
Dins la instrucció de treball esmentada, a banda dels apartats generals, dins
el seu apartat de “Desenvolupament”, recull els punts següents:
Empresa
Neteja general bàsica
Neteges especials
Productes i
Eliminació de residus
Exemple 2
El Lab X disposa d’un manual general, el d’Aplicació de la prevenció de riscos
al laboratori, que, al seu apartat “Residus sanitaris” recull:
Normes generals
Classificació
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Separació
Transport i
Manipulació
I, dins aquest últim, separa les recomanacions generals de l’actuació en cas
d’accident.
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5.3

Equipament de laboratori

Es recull a la ISO 9001?
Sí, aquests aspectes estaven recollits de forma parcial al punt 4.2.3 i,
de forma més exhaustiva, als apartats 6 i 7. Cadascun dels apartats
en que es divideix aquest punt 5.3 de la norma 15189, no es
correspon a cap apartat concret de la norma 9001, per la qual cosa
l’apartat “Es recull a la ISO 9001?” no es detallarà per a cadascun
dels requisits que es desenvolupen a continuació.
5.3.1

El laboratori ha d’estar dotat de tots els equipaments
requerits per proveir els serveis [...] En aquells casos en
què necessita utilitzar equipaments que estiguin fora
del seu control permanent, la direcció del laboratori
s’ha d’assegurar que es compleixen els requisits
d’aquesta norma internacional [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori disposi dels equipaments que necessita i, quan
utilitza els que no són propis, que s’asseguri que també compleixen
els requisits.
Què hem de fer?
1. Entendre i aplicar la definició de “equipament” que descriu la
norma en aquest requisit (instruments, materials de referència,
reactius i d’altres materials fungibles, i sistemes analítics, quan
s’escaigui).
2. Determinar quins són els equipaments necessaris per al treball
del laboratori.
3. Identificar, dins els punts a que fa esmena la norma, quan s’està
referint només a “instruments” i quan s'està referint a tot
l’equipament de laboratori, tal i com interpretem als apartats
següents.
4. Complir i documentar, per a cadascun dels equipaments
necessaris, tots els aspectes a què obliga la norma, i que es
recullen als apartats següents.
5. Incloure també dins el sistema els equips no propis de què fa ús
el laboratori.
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Exemple 1
Al Manual de la qualitat de Lab X, es recull en un apartat específic “Control
de la producció i de la prestació del servei” –corresponent al punt 7.5.1 de la
ISO 9001– que totes les àrees del laboratori tenen descrita la metodologia
que assegura que tots els processos d’anàlisis es desenvolupen de manera
controlada i d’acord als procediments existents, detallats a cada manual
general o a les instruccions de treball corresponents.
Totes les activitats realitzades al Lab X referents als processos analítics i a la
prestació del servei es controlen mitjançant:
la disponibilitat d’informació que descrigui les característiques del laboratori
la disponibilitat de instruccions de treball, on consten la descripció de
l’activitat a realitzar i la descripció dels controls i registres qualitològics
emprats
l'ús de l’instrument i l’equip apropiats
la disponibilitat i l'ús de dispositius de seguiment i mesura
la implantació dels controls de la qualitat (interns i externs)
la implantació d’activitats relacionades amb el lliurament d’informes
L’obtenció i recollida de mostres, d'una banda, i els processos analítics i de
validació corresponents, d'una altra, són les dues activitats fonamentals que
generen els productes finals del Laboratori Clínic, els informes de laboratori
clínic. Aquestes activitats fonamentals, però també totes les altres que
repercuteixen en la qualitat dels informes de laboratori clínic —com ara el
manteniment dels instruments del Laboratori Clínic—, estan regides pels
manuals generals i les instruccions de treball corresponents, on es descriu,
de forma inequívoca, els passos que s'han de seguir per aconseguir que
qualsevol de les activitats esmentades condueixi a resultats òptims.

5.3.2

L’equipament ha d’haver demostrat [...] que és capaç
d’assolir les prestacions precises i ha de complir les
especificacions pertinents a les anàlisis corresponents.
La direcció del laboratori ha d’establir un programa que
realitzi el seguiment i demostri amb regularitat el
calibratge i funcionament apropiats dels instruments,
reactius, i sistemes analítics. També ha de tenir un
programa documentat i registrat de manteniment
preventiu que, com a mínim, segueixi les recomanacions
del fabricant [...]

Què exigeix la norma?
Que l’equipament satisfaci els requisits necessaris per fer les anàlisis,
que això es revisi periòdicament i que s’enregistri.
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Què hem de fer?
1. Establir quins són el requisits dels equipaments utilitzats per al
treball del laboratori.
2. Establir i implantar el procediment i periodicitat de la verificació
d’aquests requisits.
3. Decidir les accions a prendre quan s’incompleixen els requisits
establerts.
Exemple
A l’equipament de Lab X, s’incorpora un nou analitzador. Com cada vegada
que això passa, s'elabora una instrucció de treball que, a l’apartat
“Manteniment preventiu”, recull quines són les accions programades i la seva
periodicitat, que ha de realitzar el propi personal del laboratori. Aquestes
accions són les que s’incorporen sota l’epígraf “manteniment/s intern/s”. Al
mateix temps que aquest instrument es dóna d’alta, s’inclou dins el document
Pla de manteniment, a on es fan constar les especificacions de
“manteniment/s extern/s”, es a dir, el que no realitza el propi personal de
laboratori. En aquest document es recullen també el tipus de manteniment, la
periodicitat i la empresa encarregada de fer-ho.

Lab X
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Les avaries que requereixen d’intervenció del mantenidor extern s’enregistren
en una altre document.

5.3.3

Cada unitat de l’equipament ha d’estar etiquetada,
marcada o identificada de forma única.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori identifiqui inequívocament el seu equipament.
Què hem de fer?
Si s’accepta la definició amplia de la norma de “equipament” per a
aquest requisit, llavors:
1. verificar que reactius i materials de control i calibratge es poden
identificar inequívocament per la seva caixa o etiqueta,
2. verificar que la resta de material fungible (tubs, cànules, cubilets,
material de vidre, etc.) també es poden identificar inequívocament
per la seva etiqueta, embolcall, bossa, caixa, o qualsevol altre
sistema,
3. identificar tots els instruments de mesura i altres equips amb un
codi únic.
Exemple 1
Tot els instruments de mesura i resta d’equipaments de Lab X s’identifiquen
amb una etiqueta on, en caràcters més grans, hi consta el codi únic per a
cada instrument, i, en caràcters de mida menor, altres dades que es
consideren importants. Les etiquetes utilitzades segueixen un model semblant
al d’aquest exemple:

LH02
Nom:

ACL 9000

Ubicació:

H9 0023

Mantenidor:

Izasa S.A.

Telèfon:

9022030706584
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5.3.4

S’han de mantenir registres per a cada unitat de
l’equipament que contribueixi a la realització de les
anàlisis. Aquests registres han de incloure almenys el
següent: identificació de l’equip, nom de fabricant [...]
Es poden utilitzar les instruccions del fabricant per
establir els criteris d’acceptació, els procediments i la
freqüència de verificació de manteniment o calibratge o
ambdós [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori registri un conjunt de dades relatives als instruments
utilitzats en les anàlisis.
Què hem de fer?
1. Identificar quins són els instruments que poden intervenir en els
resultats de les anàlisis.
2. Crear i mantenir registres que recullin els aspectes que cita la
norma:
-

Identificació de l’instrument.

-

Fabricant, tipus d’instrument, número de sèrie (o altra identificació
única).

-

Persona i telèfon de contacte del fabricant, si s’escau.

-

Data de recepció i data de posada en marxa.

-

Ubicació, si s’escau.

-

Situació a la recepció (nou, utilitzat o condicionat).

-

Existència i ubicació de les instruccions del fabricant.

-

Manteniment realitzat i previst.

-

Danys o avaries i reparacions realitzades.

-

Data prevista de substitució, si s’escau.

-

Informes o certificats de verificacions o calibracions, incloent:
data, durada, ajustaments, criteris d’acceptació, data de propera
verificació o calibratge i freqüència de comprovació entre
manteniments o calibracions.
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Exemple
Els instruments de Lab X que s’utilitzen en la realització de les anàlisis estan
sotmesos, com la resta d’equips, a avaries o mal funcionament. En aquests
casos, s’ha de realitzar un manteniment correctiu o una reparació. Al Registre
de les reparacions, es deixa constància d’aquest fet. Hi ha un d’aquests
registres per a cada instrument, de manera que, a l’encapçalament, es fa
constar:
La descripció del tipus i model de l’instrument.
El codi únic de l’instrument.
Les dades que es recullen, per a cada incidència de l’instrument són:
data,
descripció de l’avaria,
descripció de la reparació i
nom / Codi del reparador
Veiem un exemple:
Lab X

El reparador pot ser una de les pròpies persones del laboratori o un
mantenidor extern. També s’identifica inequívocament qui ha sigut el
reparador perquè se li pugui sol·licitar informació addicional. Quan el
mantenidor és extern, es lliura al laboratori un informe de reparació. En
aquest informe, que també s’arxiva, figuren totes les dades addicionals que
puguin ser pertinents. Si, degut a que el fabricant així ho aconsella o bé
perquè el responsable de l’instrument així ho considera, s’ha de realitzar un
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calibratge o ajust particular després de determinada reparació, l’informe
d’aquesta calibratge s’arxiva conjuntament amb l’informe de reparació.

5.3.5

L’equipament l’ha d’utilitzar només el personal
autoritzat. Les instruccions actualitzades sobre l’ús i el
manteniment de l’equipament [...] han d’estar fàcilment
a l’abast del personal del laboratori.

Què exigeix la norma?
Que l’equipament s’utilitzi només per el personal autoritzat i seguint
instruccions documentades, actualitzades i accessibles.
Què hem de fer?
1. Definir quines persones poden utilitzar cada instrument.
2. Elaborar i implantar instruccions de treball per a la correcta
utilització de cada instrument.
3. Mantenir aquestes
accessibles.

instruccions

de

treball

actualitzades

i

4. Mantenir també actualitzades i accessibles les recomanacions
d’ús, instruccions, manuals, etc. subministrades per fabricant de
l’instrument.
Exemple
Al Lab X s’incorpora un nou instrument, i, seguint el procediment pertinent, el
responsable de l’àrea o grup funcional elabora directament o supervisa la
corresponent instrucció de treball per a l’ús d’aquest instrument, que tramet a
la persona encarregada de la gestió qualitològica per a la seva revisió,
registre, distribució i arxiu. Veiem un exemple de quins apartats inclou
aquesta instrucció:
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Lab X

Al mateix temps, el responsable de l’àrea o grup funcional s’encarrega de la
custòdia, arxiu i manteniment del manual subministrat pel proveïdor de
l’instrument, juntament amb la resta de documentació pertanyent a aquest
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(certificat de calibratge en origen, especificacions d’instal·lació, marcatge
europeu, impresos tipus, etc).

5.3.6

L’equipament s’ha de mantenir en condicions de treball
segures. Això ha d’incloure l’examen de la seguretat
elèctrica, els dispositius d’aturada d’emergència i la
manipulació i eliminació segures de materials químics,
radioactius i biològics per les persones autoritzades [...]

Què exigeix la norma?
Que es previnguin tots els riscos laborals relacionats amb l’ús de
l’equipament.
Què hem de fer?
1. Verificar, a l’arribada de l’equipament (reactius, instruments, etc.)
que aquest inclou informació sobre els possibles riscos derivats
de la seva manipulació i, si s’escau, que està proveït dels
dispositius de seguretat que indica la normativa vigent.
2. Incloure, a les instruccions de treball corresponents a aquest
equipament, les accions relatives a la prevenció de riscos que
s’han de seguir durant el seu ús.
3. Elaborar i mantenir instruccions de treball específiques, si es
considera que algun dels aspectes relacionats amb prevenció de
riscos no queda prou especificat amb els documents abans
esmentats.
Exemple
Al Lab X s’incorpora un nou instrument. El laboratori verifica l’existència d’un
seguit de dispositius de seguretat orientats a la prevenció d’accidents. Aquest
dispositius són:
-

Etiquetes que identifiquen quines són les peces mòbils que poden
produir atrapaments o ferides a les mans, robes, guants, etc. si s’està
manipulant en el seu recorregut (per exemple, per afegir o treure
mostres, afegir o treure reactius, etc.); aquestes peces mòbils poden
incloure el carro de mostres, les cànules de mostra, de reactius, del
mòdul d’ions, etc.).

-

Senyals lluminoses que indiquen quan algunes d’aquestes peces mòbils
inicien el seu moviment (carro de mostres, carregador de reactius).

-

Barreres de separació mecànica, en forma de coberta. N’hi ha una, que
envolta completament el recorregut de la cànula de mostres, un altra que
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cobreix les cànules de la zona de rentat i una altra per a cadascuna de
les bombes i xeringues de dispensació.
-

-

Barreres de separació mecànica, en forma de tapes mòbils. D’aquestes,
com a més importants per el treball de rutina, n’hi ha tres:
-

Tapa que cobreix el carro de reactius. Protegeix del moviment
de rotació del carro i del moviment de les cànules de reactius.
Quan aquesta tapa s’obre, l’instrument s’atura automàticament.

-

Tapa que cobreix el sistema del mòdul d’ions. Protegeix del
moviment de rotació de la bomba i de possibles contactes amb
peces elèctriques.

-

Tapa que cobreix la zona de treball de l’instrument. Evita el
contacte amb el moviment de rotació del carregador de cubilets,
els moviments de totes les cànules i del carro de reacció, i
parcialment del moviment del carro de mostres.

Clau per fixar la posició de seguretat. Quan aquesta clau està en posició
normal, les dues darreres tapes esmentades, en obrir-se, fan que
l’aparell s’aturi automàticament. Quan es posa en posició de evitar la
protecció, l’instrument continua funcionant encara que aquestes tapes
s’obrin i es mantinguin obertes.

A banda d’això, tots els riscos derivats de la manipulació de mostres
(contaminació biològica) i reactius (riscos químics) estan recollits pel
laboratori de forma no específica per a aquest instrument.

5.3.7

Tot equipament defectuós s’ha de retirar del servei, s’ha
d’etiquetar clarament i s’ha emmagatzemar de forma
apropiada fins que hagi sigut reparat i el calibratge,
verificació o anàlisi demostrin que compleix els criteris
d’acceptació especificats. El laboratori ha d’examinar
l’efecte d’aquest defecte [...] El laboratori ha de prendre
mesures raonables per descontaminar l’equipament
abans de posar-lo en servei, reparar-lo o retirar-lo del
servei.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori identifiqui els equipaments que no funcionin, els
descontamini, quan sigui necessari, i corregeixi el seu mal
funcionament i les possibles conseqüències d’aquest sobre els
resultats de les anàlisis.
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Què hem de fer?
1. Recollir, en un procediment, quines són les accions a realitzar
davant un producte no conforme. Aquest ha d’incloure:
-

identificació del producte no conforme,

-

aïllament i emmagatzematge,

-

descontaminació, en el cas d’alguns instruments, si s’escau,

-

resolució de l’avaria o problema detectat,

-

verificació de la eficàcia de resolució,

-

identificació de possibles conseqüències sobre les anàlisis,

-

resolució de les conseqüències,

-

registre de l’incident.

Exemple 1
Al Lab X, hi ha un manual general que recull el tractament de tots els
productes no conformes, inclosos els equipaments. El document és el Control
del producte no conformes i, un dels seus apartats inclou el text següent:

-

APARTAT 5. PROCEDIMENT A SEGUIR AMB ELS PRODUCTES NO
CONFORMES
Quan un membre del personal de Lab X detecta una de les no
conformitats descrites al document Tractament de les no conformitats,
es segueixen les instruccions sobre l'aïllament, tractament i registre de
la no conformitat que es donen en l'esmentat document. Breument:
Identificació
Es realitza la inspecció de cadascun dels productes pel personal de
Lab X. Fonamentalment, són:
Peticions i mostres: a la seva recepció, habitualment a l’àrea
preanalítica, però, en alguns grups funcionals, també per l’àrea
analítica
Reactius, material fungible, materials de control i calibradors: a la
seva recepció (zones d’inspecció del material) i, amb menys
freqüència, a l’inici del seu ús, a les àrees analítica o preanalítica
Resultats: a la revisió final de l’informe de laboratori clínic o durant
qualsevol altre activitat de la fase postanalítica.
Aïllament
Els materials o documents que no són conformes, han de separar-se
dels conformes de forma clara, de la manera següent:
Full de petició, full d’extracció, full de derivació, llistes de treball o
d’altres documents que acompanyen a les mostres: segons el
-

-
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-

-

tipus de document, es separa en una safata identificada com a
“No Conforme” o es marca de forma visible el número
d’identificació en un llistat,
Mostres: habitualment, en una gradeta marcada com a “No
Conforme” o identificant de forma clara i visible el propi tub.
Reactius, material de consum: identificació amb etiqueta de “No
Conforme” del propi producte o bé de la gradeta o àrea del
magatzem a on s’emmagatzema de forma aïllada.
Tractament
De forma individualitzada, segons el document Tractament de les no
conformitats [...]
Registre
Aquest registre es pot fer:
En format de paper, al Registre de les no conformitats. A criteri de
cada responsable del grup funcional o àrea, i de la manera que es
faciliti el seu recompte, pot haver-hi un full per a cada tipus de les
NC més freqüents, o bé un full únic a on s’enregistrin
cronològicament
En format electrònic, a l’aplicació informàtica de Lab X, que
permet que el seu recompte es realitzi de forma automatitzada per
tal d’obtenir el contingut de l’ Informe de les no conformitats
En format electrònic, amb una aplicació diferent de la esmentada,
per tal d’automatitzar també el recompte i la emissió de l’informe.
[...]
Destinació final dels productes no conformes
Entenent que es refereix només a aquells productes en que no ha
estat possible la resolució de la no conformitat, els productes no
conformes s’eliminen en funció del tipus i d’acord amb el que s’indica
al document: Tractament de les no conformitats, i són els grups
següents:[...]
-

-

Exemple 2
Dins les cabines de flux laminar del Lab Y , hi ha algunes que es destinen a la
manipulació de mostres. Aquestes es consideren com a material biològic,
potencialment contaminant. Quan una d’aquestes cabines pateix una avaria
que obliga a la seva reparació, s’ha de procedir, prèviament, a la seva
descontaminació. Aquest procediment es realitza mitjançant formol. Es tracta
d’un procés que produeix la neutralització de la majoria de microorganismes
existents en una cabina no accessibles a la neteja convencional i que, sovint,
ha de ser realitzada pels propis treballadors que la utilitzen. Degut a que
s’utilitza un producte de reconeguda toxicitat, com és el formol, el procés s’ha
de realitzar per persones convenientment formades, seguint un protocol ben
establert, i assegurant-se que les condicions de la sala a on està ubicada la
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cabina permeten una completa ventilació després de la descontaminació i
abans de restablir el treball habitual en aquestes instal·lacions.
Aquest procediment es detalla a la instrucció de treball: Descontaminació de
les cabines de flux mitjançant formol. Aquest document recull, entre d’altres
apartats:
Quins són els equips que, per l’ús a què es destinen i per les
característiques dels seus filtres, poden ser sotmeses a aquest
procediment.
En quines circumstàncies està indicat realitzar aquesta
descontaminació i quan no s’ha de realitzar .
Quines són les persones autoritzades per decidir la necessitat de
realitzar la descontaminació i si s’ha realitzat o no correctament.
Quines són les persones amb formació i experiència suficient per
realitzar-la.
A qui s’ha d’informar i com (personal del laboratori o de fora
d’aquest) que s’està realitzant aquest procés en un determinat
equip.
Quines són les mesures de protecció que ha de prendre la
persona que ho realitza i quins són els elements de protecció que
ha d’utilitzar.
Quin és el procés per realitzar la descontaminació (incloent
materials, reactius, etc.).
Com es registra, un cop realitzada, aquesta activitat.

5.3.8

S’ha de proporcionar, a la persona que treballa amb
l’equip, una llista de les mesures preses per reduir la
contaminació. El laboratori ha de proveir d’un espai
adient per a les reparacions i un equip de protecció
personal adient.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori proveeixi, a les persones que treballen amb un
instrument, de normes per reduir la contaminació, espai per a
reparacions i equips de protecció personal.
Què hem de fer?
1. Sol·licitar suport del personal encarregat de la prevenció dels
treballadors (comitè de prevenció de riscos laborals, unitat bàsica
de prevenció, etc.) per a tots els punts següents.
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2. Identificar quin tipus de contaminació pot produir un instrument:
acústica, lumínica, biològica, química, etc.
3. Decidir i documentar amb quines accions es pot minimitzar
aquesta.
4. Identificar quins riscos pel treballador poden derivar-se del treball
amb un instrument.
5. Dotar el treballador de formació i equips de protecció [personal]
adients per a aquests riscos.
6. En funció del nivell de intervenció que tinguin els treballadors del
laboratori sobre la reparació de les avaries, planificar la provisió
d’un espai específic.
Exemple
En l’àrea de recepció de mostres del Lab Y, el personal auxiliar d’infermeria
realitza el processament preanalític de les mostres. Per a aquesta tasca,
utilitza un seguit de centrífugues; el document: Recomanacions de seguretat
per a les activitats de l’àrea preanalítica recull, en un dels seus apartats, el
treball amb centrífugues:

-

-

APARTAT 3. CENTRIFUGACIÓ DE MOSTRES
A banda de les mesures generals de prevenció aplicables a la resta de
llocs de treball (vacunació, revisions mèdiques, etc.), el personal de
Lab X que realitza aquesta activitat haurà de seguir les recomanacions
adients per a la prevenció del possibles riscos laborals:
Contaminació acústica
Ve derivada del soroll del motor de totes les centrífugues d’aquesta
àrea. Afecta a la persona que utilitza l’instrument i a la resta de
persones d’aquesta àrea de treball. S’ha de treballar sempre amb la
tapa interior de la centrífuga col·locada a sobre del rotor. Correctament
fixada, segons les recomanacions del fabricant, i independentment de
la durada o de la resta de condicions de centrifugació.
Contaminació biològica
Ve derivada de la manipulació de mostres humanes, potencialment
contaminants. És de dos tipus:
derivada de la formació d’aerosols durant el procediment de
centrifugació. Afecta principalment a la persona que utilitza
l’instrument, però també a la resta de persones d’aquesta àrea de
treball. Com en el cas anterior, s’ha de treballar sempre amb la
tapa interior de la centrífuga col·locada a sobre del rotor.
Correctament fixada, segons les recomanacions del fabricant, i
independentment de la durada o de la resta de condicions de
centrifugació.
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-

-

-

-

Derivada del contacte directa amb líquids biològics o amb
objectes que hagin estat en contacte amb ells (tubs, taps,
separadors, rotors, etc). S’ha de treballar sempre amb guants i fer
un ús correcte d’aquests, seguint les recomanacions del
document MGXX: Aplicació de la prevenció de riscos al laboratori

Accidents per peces mòbils
En condicions ordinàries de funcionament, els treballadors no poden
patir ferides derivades del moviment de gir dels rotors, cubilets del
rotor i tubs. Les centrífugues de laboratori estan dotades d’un
mecanisme de seguretat que evita l’obertura de la tapa superior fins
que les peces mòbils s’aturen. Només es poden produir accidents en
dues ocasions:
Si, amb motiu d’una reparació o verificació de funcionament, s’ha
de bloquejar aquest mecanisme de seguretat, per poder revisar el
moviment del rotor. En aquest cas, el personal que realitzi
aquestes accions ha d’estar correctament format per prevenir i
evitar qualsevol possible acció que pugui donar lloc a una lesió
Si, amb motiu d’una avaria, el mecanisme de seguretat no
funciona correctament, i possibilita obrir la tapa superior de la
centrífuga, quan el rotor encara està girant. En aquest cas, s’ha
d’informar els treballadors que això constitueix una avaria, que
dóna lloc a una situació de risc i que ha d’avisar-se perquè sigui
reparada a la major brevetat. Sota cap concepte es continuarà
treballant amb aquesta centrífuga i menys encara, s’aprofitarà
aquesta circumstància per introduir objectes a la centrífuga que
facin de fre per accelerar l’aturada del rotor
Accidents per avaria greu de la centrífuga
Són els que poden tenir lloc davant un ús incorrecte. Poden ser molt
greus. Els més importants a considerar són:
Accidents derivats del repartiment no equilibrat de la càrrega;
poden donar lloc a torsions o ruptures de l’eix o dels rotors. Es
preveuen evitant aquesta maniobra, assegurant-se sempre que el
repartiment de càrregues és correcte
- Accidents derivats de avaries en l’aïllament elèctric o en la part
sotmesa a tensió de la centrífuga; poden donar lloc a electrocució
dels usuaris. Es preveuen amb sistemes d’aïllament elèctric
incorporats a la carcassa de l’instrument i sistemes de presa de
terra de l’instrument i de la xarxa elèctrica a on es connecta
Accidents per trencament de tubs
Poden produir-se com a conseqüència de errors en la fixació de les
condicions de centrifugació, per defectes dels propis tubs o per mal
funcionament de l’instrument. Aquest tipus d’accident dona lloc a tres
tipus de riscos:
Aerosols. Actuar com consta al punt 6.5.3 del manual: Aplicació
de la prevenció de riscos al laboratori
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Contaminació biològica. Actuar com consta al punt 6.5.3 del
manual: Aplicació de la prevenció de riscos al laboratori
Ferides tallants i punyents, que poden produir-se en recollir les
restes de tubs trencats. Es preveuen utilitzant tubs de plàstic, en
lloc de tubs de vidre al laboratori i, un cop produït l’incident,
utilitzant pinces i guants adients per a la retirada de les restes
En el cas d’accidents produïts per trencament de tubs, les lesions del
treballador es poden produir al moment de la detecció de l’accident o
durant el procés de resolució del problema.
-

5.3.9

Sempre que sigui possible, l’equipament sota el control
del laboratori que requereixi calibratge o verificació s’ha
d’etiquetar o codificar de forma que s’indiqui el seu
estat de calibratge o verificació i la data en què s’haurà
de calibrar o verificar de nou.

Què exigeix la norma?
Que els instruments que es calibren, o dels que es prova
documentalment que compleixen els requisits especificats, tinguin
una etiqueta o senyal que identifiqui si això s’ha fet i quina és la
propera data en què s’ha de fer.
Què hem de fer?
1. Decidir i marcar, a l’inventari, quins instruments han de ser
calibrats (o el compliment dels seus requisits comprovat).
2. Establir la periodicitat per a els calibratges (o comprovacions del
compliment dels requisits especificats) per als instruments
seleccionats.
3. Decidir la manera amb què s’identificaran aquests instruments,
per exemple, amb una etiqueta i el contingut d’aquesta.
4. Calibrar, comprovar i identificat aquests instruments.
Exemple 1
Al Lab X, es treballa amb un conjunt de pipetes mecàniques, distribuïdes
entre els diferents grups funcionals. En funció de l’ús a què es destinen i a
criteri del personal responsable d’aquests processos, les pipetes han de ser
sotmeses a tres possibles accions:
Manteniment preventiu, consistent en neteja, greixat de les peces
mòbils o substitució de les que estiguin deteriorades.
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Manteniment preventiu i, a més, confirmació documentada que
compleixen els requisits especificats, sigui necessària o no un calibratge
per assolir això.
Manteniment preventiu, i confirmació documentada que compleixen els
requisits especificats, amb o sense calibratge, però realitzant aquesta
acció una empresa acreditada per la norma 17 025.
Seguint aquesta classificació, el Manual de la qualitat de Lab X, recull, en un
dels seus apartats, la codificació per identificar aquestes distintes situacions:
-

APARTAT 7.6. CONTROL DELS DISPOSITIUS DE SEGUIMENT I
DE MESURA
[...] Les pipetes del sistema de gestió qualitològica porten una
etiqueta verda amb el seu codi i les que no hi pertanyen porten una
etiqueta vermella, també amb el corresponent codi. Quan un
instrument presenti una etiqueta groga vol dir que s’ha calibrat per
una empresa acreditada; això també es pot indicat mitjançant una
etiqueta d’un altre color, però a on consti clarament aquest fet [...]
Exemple 2
Veiem un exemple de les etiquetes amb què el Lab X identifica les pipetes
que han sigut calibrades per una empresa acreditada:

5.3.10 Quan l’equipament es retira del control directe del
laboratori o es repara i es posa en servei, el laboratori
s’ha d’assegurar que es comprova i que demostra
funcionar satisfactòriament abans que es torni a
utilitzar al laboratori.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori tingui proves que un instrument, després d’una
reparació, continuï complint els requisits especificats.
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Què hem de fer?
1. Identificar, quins instruments han de ser calibrats o verificats,
després d’una reparació.
2. Sol·licitar al reparador i arxivar, juntament amb l’informe de
reparació, els documents que proven que aquestes accions s’han
fet.
3. Calibrar, comprovar i identificat aquests instruments.
Exemple
Al Lab X, es disposa d’un instrument per a l’anàlisi semiquantitativa de les
entitats moleculars presents en orina, mitjançant un mètode d’espectrometria
de reflectància (tira reactiva). L’empresa proveïdora d’aquest instrument
realitza un manteniment preventiu, segons protocol establert per aquesta
empresa, dos cops a l’any.
Les especificacions del fabricant diuen que, un cop fet aquest manteniment,
l’instrument ha de ser calibrat. El facultatiu responsable del grup funcional a
on es localitza aquest instrument arxiva, juntament amb l’informe de
manteniment extern, l’informe de calibratge; si el tècnic no lliura aquest
informe, el facultatiu responsable li ho sol·licita.

5.3.11 Quan s’utilitzen equipaments informàtics o equipament
analític automatitzat per a la presa, processament,
registre, informe de laboratori, emmagatzematge o
recuperació de les dades de les anàlisis, el laboratori
s’ha d’assegurar que:
-

el programari [...] es documenta i valida de forma adequada
[...]

-

s’estableixen i validen procediments per protegir la
integritat de les dades [...]

-

els equipaments [...] es mantenen per assegurar el
funcionament adequat i es proporcionen les condicions
ambientals i de funcionament necessàries [...]

-

els programes i rutines informàtiques estan adequadament
protegits per impedir l’accés, alteració o destrucció [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori s’asseguri del funcionament dels equipaments
informàtics i de la preservació de les dades que contenen
(principalment en quan a l’assegurament que compleixen les
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especificacions, que el manteniment i les condicions de treball són
adients i que l’accés està controlat).
NOTA: la norma desenvolupa aquest punt al seu annex
B, però les recomanacions d’aquest no són aplicables,
entre d’altres, als serveis comprats o contractats
externament i als equipaments informàtics integrats als
analitzadors.
Què hem de fer?
1. Provar que el programari (software) compleix les especificacions
del proveïdor.
2. Elaborar instruccions de treball per a l’ús dels programes
informàtics que intervenen, directa o indirectament, en la
realització de les anàlisis.
3. Incloure, en aquestes instruccions de treball el manteniment i els
nivells d’accés (vegeu comentaris als punts 5.1.7 i 5.1.8 de la
norma).
Exemple
A banda dels sistemes informàtics que formen part d’analitzadors, al Lab X es
disposa de diverses aplicacions informàtiques que també intervenen en la
realització de les anàlisis. Fonamentalment, serveixen per a la introducció,
explotació, i lliurament de les dades demogràfiques i analítiques dels
pacients, però també s’utilitzen per a la gestió administrativa, econòmica i
qualitològica del laboratori.
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Una d’aquestes aplicacions informàtiques és la que es fa servir al Laboratori
d’Urgències de Lab X, el qual, per les seves característiques, utilitza una
aplicació informàtica pròpia. Veiem, en aquest exemple, quins són els
apartats que inclou:
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5.3.12 El laboratori ha de tenir procediments per a la
manipulació, transport, emmagatzematge i utilització
segurs de l’equipament, per tal d’impedir la seva
contaminació o deteriorament
Què exigeix la norma?
Que el laboratori tingui definits procediments per assegurar la
preservació de instruments, materials de calibratge i control, reactius i
d’altres materials fungibles.
Què hem de fer?
1. Incloure, a les instruccions de treball relacionades amb l’ús de
cadascun dels equipaments, les condicions adients per a la seva
preservació.
Exemple
Al Lab X, hi ha implantada la instrucció de treball Recepció i inspecció de
productes comprats, que detalla tots els processos que segueixen els
equipaments que arriben al laboratori. A més del apartats comuns a la resta
d’instruccions de treball del laboratori, l'apartat de desenvolupament
d'aquesta està dividit en els següents subapartats:
Recepció.
Control d’albarans i documentació acompanyant.
Inspecció i separació de productes no conformes.
Emmagatzematge.
A tall d’exemple, es mostra què conté aquest últim subapartat:
APARTAT 3.4. EMMAGATZEMATGE
La persona que realitza la inspecció dels materials rebuts és
responsable, alhora, del seu emmagatzematge en les zones
específiques del laboratori (com puguin ser nevera, congelador,
càmera freda, àrea de material d’un sol ús), mantenint les ubicacions
habituals per a cada producte al laboratori.
Els materials de consum identificats amb número de lot i data de
caducitat, s’emmagatzemaran agrupats per lots iguals i ordenats de
manera tal que els que tinguin una data de caducitat més propera
estiguin en primer lloc i, els de data més llunyana, en últim, per a un
consum racional.
Atès que la normativa vigent exigeix que el emmagatzematge i
manipulació dels materials radioactius es faci en zones controlades i
autoritzades, aquests productes es reben directament a l’àrea del
laboratori corresponent a la instal·lació radioactiva, seguint el mateix
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tractament. La única diferència
és que arriben directament al
laboratori, en lloc de passar prèviament per la Unitat de Logística.
Els materials identificats com a “no conformes” s’emmagatzemen,
convenientment identificats, de forma separada de la resta i es
retornen al proveïdor tan aviat com sigui possible.

5.3.13 Quan els calibratges donin lloc a un conjunt de factors
de correcció, el laboratori ha de tenir procediments per
assegurar-se que les còpies de factors de correcció
anteriors s’actualitzen correctament.
Què exigeix la norma?
Que, quan els factors de correcció d’un calibratge hagin de ser
copiats, el laboratori tingui definits procediments perquè aquestes
còpies es realitzin correctament.
Què hem de fer?
1. En aquells instruments on això s’escaigui, incloure, dins la seva
instrucció de treball, un apartat a on consti quines són les passes
per actualitzar els factors de calibratge, com mantenir el registre
dels factors anteriors i com realitzar còpies d’aquests, si és
necessari.
Exemple
A l’analitzador Megalab de Lab X, es realitzen calibracions per a les
magnituds que, segons els protocols establerts, així ho requereixin (canvi de
lot de reactius, incompliment de les regles de control, caducitat del calibratge,
etc.). La instrucció de treball: Analitzador Megalab recull, al seu apartat de
calibratge, els aspectes següents:
Materials necessaris
Periodicitat i indicacions del calibratge
Tipus de calibracions
Possibles problemes al procés i manera de resoldre’ls
Procediment de calibratge. Dins aquest subapartat, i com a
exemple, s’inclou:
APARTAT 6.1. CALIBRATGE DELS PROCEDIMENTS DE MESURA
-

Introduir el cartutx de reactiu: Si és un LOT NOU, s’ha d’”acceptar”
aquest lot (apareix com a HOLD a l’inventari):
Prémer simultàniament les tecles ALT + I per accedir a l’INVENTARI.
[...]
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-

-

-

-

-

Si es va a calibrar un sistema de mesura no lineal [...] prèviament s’ha
de comprovar que el coeficient de calibratge C4 sigui 0,50. Si no és
així, modificar-ho:
Estant al MENÚ PRINCIPAL, prémer la tecla F6 (CONFIG.
SISTEMA) [...]
Prémer la tecla de la magnitud que es vol calibrar
Portar el cursor a C4 i escriure “0,50”. Prémer Enter
Prémer la tecla F4 (ALMACENAR).
Prémer la tecla EXIT fins arribar al MENÚ PRINCIPAL [...]
Prémer la tecla F1 (CALIBRATGEN). Prémer Enter.
Prémer la tecla F2 (FIJAR PROCESO).
Prémer la tecla de la magnitud que es vol calibrar
Prémer F1 (OTRO LOTE) fins que aparegui el lot de reactiu que es
vol calibrar.
A l’aparat “Operador”, escriure les inicials del nom de la persona que
calibra.
A l’aparat “Calibrador Prod./Lote”, escriure el nom del calibrador.
Prémer Enter. Després, escriure el número de lot del calibrador, que
figura al prospecte.
Prémer [...]
Un cop aparegui imprès l’informe del calibratge, a on aquesta consta
encara com a NO ACEPTADA, prémer la tecla EXIT, fins arribar al
MENÚ PRINCIPAL.
Prémer la tecla F5 (CONTROL PROCED).
Prémer la tecla F1 (CALIBRATGEN). Prémer Enter.
Prémer la tecla F3 (REVISAR DATOS).
Prémer la tecla de la magnitud que s’ha calibrat.
Prémer la tecla F1 (OTRO LOTE), fins que aparegui el lot de reactiu
amb què s’ha fet el calibratge.
Prémer la tecla F7 (CALCULADO) per ajustar els factors de
calibratge.
Si s'ha obtingut un valor per a “m” entre 0,97 i 1,03 (0,95 a 1,05,
en les calibracions no lineals), un valor de “b” proper a 0 i un
valor de “r” entre 0,990 i 1,000, prémer la tecla F2 (ACEPTAR
DATOS), de manera que l’estat del calibratge passa a
CALIBRADO.
Si el calibratge es considera no acceptable, prémer la tecla F8
(RECHAZAR).
Si el problema es deu a una mala repetició del resultat d’algun
calibrador, procedir a [...]
Processar el material de control corresponent [...]
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-

Guardar l’informe del calibratge al Registre dels calibratges interns.
[...]

5.3.14 L’equipament, incloent el maquinari, programari, els
materials de referència els reactius i altres materials
fungibles, i els sistemes analítics s’han de protegir de
desajusts o alteracions que puguin invalidar els
resultats de les anàlisis
Què exigeix la norma?
Que el laboratori preservi les condicions d’ús de tot el seu
equipament, de manera que es garanteixi el compliment dels requisits
dels resultats analítics.
Què hem de fer?
1. Ajustar l’ús de l’equipament de laboratori a tots els punts anteriors
de la norma i als altres punts de la norma que puguin repercutir
sobre els resultats analítics lliurats.
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5.4

Procediments preanalítics

Es recull a la ISO 9001?
Parcialment, dins els apartats 4.2 i 5.2, i, més extensament, als 7.5.1 i
7.5.3.
Com en el cas del punt 5.3 de la norma ISO 15189, tampoc aquest
punt està dividit en subapartats que es corresponguin amb apartats
concrets de la norma ISO 9001, per la qual cosa la pregunta “Es
recull a la ISO 9001?” del present document no es detallarà per a
cadascun d'ells.
5.4.1

El full de petició ha de contenir informació suficient per
identificar al pacient i al sol·licitant autoritzat, així com
proporcionar les dades clíniques pertinents [...]
[...] El full de petició o el seu equivalent electrònic haurien
de permetre espai per a la inclusió, entre d’altres, dels
elements següents: [...]

Què exigeix la norma?
Que el full de petició del laboratori reculli les dades del sol·licitant, les
demogràfiques i totes les dades que puguin ser importants per a la
realització de les anàlisis.
Què hem de fer?
3. Identificar quines són les dades importants per a la realització de
les anàlisis.
4. Dissenyar, consensuadament amb els sol·licitants, un full de
petició –electrònic o no– que reculli aquestes dades i la resta
d’aspectes que cita la norma:
-

Identificació del pacient.
Identificació del sol·licitant, i de la seva localització, quan sigui
diferent a la del receptor.
Tipus de mostra i lloc anatòmic d’origen, si s’escau.
Anàlisis sol·licitats.
Data de naixement, sexe i d’altres dades clíniques importants.
Data i hora d’obtenció de la mostra.
Data i hora de recepció de mostra pel laboratori.
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Tot i que els darrers dos aspectes sovint no es recullen
explícitament al full de petició, però es poden obtenir a partir
d'aplicatius informàtics del laboratori relacionats amb la gestió de
peticions.
Exemple 1
El Lab X utilitza un full de petició on es recullen la major part dels aspectes
que especifica la norma, però, per al cas de monitoratge de fàrmacs
immunosupressors, també necessita conèixer quins són els fàrmacs que se li
estan administrant al pacient, quina és la dosi i quan els pren. Per a les
sol·licituds que arriben al laboratori en format de paper, aquesta informació
consta al revers del full de petició, als apartats clarament delimitats per a
aquest efecte.
D’altra banda, el Lab X necessita conèixer el diagnòstic (presumpte o cert) del
pacient a qui es sol·licita una anàlisi. El full de petició en format de paper té
un camp ample on el sol·licitant pot fer constar aquesta informació.
Exemple 2
Al laboratori d’urgències de Lab X, la petició està informatitzada, de manera
que es registren informàticament la data i hora per la què el sol·licitant
programa la petició. El personal del lloc de treball de recepció de mostres, per
la seva banda, també registra informàticament l’arribada al laboratori de la
mostra corresponent a aquesta petició.
Pel contrari, el laboratori no pot disposar de l’hora exacta d’obtenció de la
mostra, perquè aquesta depèn de la disponibilitat del personal d’infermeria de
l’àrea d’urgències de l’hospital, des del moment en que el facultatiu ha
programat la sol·licitud. El laboratori no pot obtenir aquesta dada ni pot
estimular la seva recollida per part del personal d’altres serveis, però pot fer
una estimació prou acurada, a partir de les dades que disposa.

5.4.2

Les instruccions específiques per a la presa i
manipulació adequades de les mostres primàries s’han
de documentar i s’han d’implantar per la direcció del
laboratori [...] i han d’estar disponibles per als
responsables de la presa de mostres primàries.
Aquestes instruccions han d’estar contingudes en un
manual per a la presa de mostres primàries.

Què exigeix la norma?
Que hi hagi instruccions de com obtenir i manipular les mostres, en
un manual a disposició del personal que fa aquestes activitats.
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Què hem de fer?
1. Definir les condicions de presa de les mostres, incloent, entre
d’altres, els aspectes que es detallen a l'apartat següent (5.4.3)
d’aquesta norma.
2. Definir les condicions de manipulació de les mostres, incloent,
entre d’altres, els aspectes que es detallen l'apartat següent
(5.4.3) d’aquesta norma.
3. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal que obté i manipula les mostres.
Exemple
Al Lab X, hi ha la instrucció de treball Recepció, inspecció i identificació de les
mostres que recull, dins el seu desenvolupament, els apartats següents:
Recepció de les mostres.
Inspecció de les mostres.
Identificació de les mostres.
A l’apartat de “Inspecció de les mostres” a la seva arribada al laboratori,
s’especifica, per a cada cas: el tipus de mostra de què es tracta, les anàlisis
(amb codi únic i el seu nom) que es poden realitzar amb aquest tipus de
mostra, el recipient en què poden arribar, segons la seva procedència i,
finalment, quin és el procés d’inspecció i què fer en cas que es tracti d’una
mostra no conforme.
Veiem un dels fulls d’aquest apartat de la instrucció de treball:
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5.4.3

El manual per a la presa de mostres primàries ha
d’incloure: còpies o referències a [...] procediments per
a [...] instruccions relatives a [...] instruccions per a [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori disposi d’un manual que reculli els aspectes que cita
la norma, referents principalment a:
el llistat d’anàlisis oferts pel laboratori, i la informació sobre la
seva indicació i selecció,
- la preparació del pacient, la informació lliurada a aquest i el
consentiment sol·licitat,
- les dades clíniques i demogràfiques del pacient,
- la presa (obtenció, tipus, quantitat, moment, etc.) i la identificació
de mostres,
- la conservació des del moment de la obtenció fins al de l’anàlisi,
- la conservació des del moment de l’anàlisi fins a l’eliminació i la
manera de realitzar aquesta,
- el procediment i limitacions per sol·licitar i realitzar noves anàlisis,
o per repetir una anàlisi, en mostres emmagatzemades
Què hem de fer?
-

1. Recollir cadascun dels aspectes esmentats, en un o més
documents.
2. Mantenir aquesta informació actualitzada i vigent.
Exemple 1
El catàleg de prestacions de Lab X, es a dir, el llistat de les anàlisis que
s’ofereixen, està recollit al seu web, de manera que puguin tenir accés tots els
potencials sol·licitants. Veiem un exemple:

Lab X
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Exemple 2
El Lab X, com a part del conjunt de documents que recull les especificacions
relatives a la presa de mostres, disposa del document: Obtenció, manipulació
i preservació de la mostra, on es recullen, per a cadascuna de les anàlisis
que realitza aquest laboratori:
el tipus de mostra,
el volum mínim necessari,
la preparació del pacient,
el recipient de mostra primari,
el recipient secundari,
la preparació de la mostra,
la recollida de la mostra,
la conservació de la mostra,
l’emmagatzematge,
les dades relacionades amb l’etiqueta amb què s’identifica el tub
d’obtenció i
la descripció que apareix al full que utilitza l’extractor per a la seva
recollida.
Veiem una mostra d’aquest document:
Lab X

g

≤
≤

≤
≤
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5.4.4

El manual per a la presa de mostres primàries ha de
formar part del sistema de control de la documentació
(vegeu l’apartat 4.3.1).

Què exigeix la norma?
Que la informació referida a l’apartat anterior estigui inclosa dins un
sistema de gestió documental que compleixi els requisits de gestió,
relatius al control de la documentació, que recull la norma ISO 15189.
Què hem de fer?
1. Incloure els documents que recullen tota la informació relaciona
amb la obtenció de les mostres, dins el sistema de gestió
qualitològica del laboratori.
Exemple
Dins el sistema de gestió qualitològica de Lab X, s’inclou la gestió
documental, les especificacions de la qual estan recollides en un manual
general: Preparació i control dels documents i que organitza el conjunt de
documents que consta als corresponents llistats. El document complementari:
Documents del sistema, dins del llistat de instruccions de treball, recull les
instruccions relatives a la presa de mostres:

Procés postanalític de
les anàlisis
subcontractades
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5.4.5

Les mostres primàries han de tenir traçabilitat,
normalment mitjançant el full de petició, fins a un
individu identificat. Les mostres primàries que no
tinguin informació adequada no han de ser acceptades
ni processades pel laboratori [...]

Què exigeix la norma?
Que es pugui identificar el pacient de qui s’han obtingut les mostres
que s’analitzen al laboratori.
Què hem de fer?
1. Definir amb quina (o quines) seqüències de dades o d’accions es
pot conèixer quin és el pacient de qui prové cada mostra.
2. Definir l’actuació quan una d’aquestes dades no hi és, o quan no
es pot saber si una acció s’ha realitzat.
Exemple 1
El Lab X, al seu document: Identificació i traçabilitat dels productes, te definit
dins els punts 4 i 5, quines són les accions generals per al manteniment de la
traçabilitat dels seus fulls de petició i de les seves mostres:
4. IDENTIFICACIÓ I TRAÇABILITAT DELS FULLS DE PETICIÓ
4.1 Identificació dels fulls de petició
Tots els fulls de petició han de complir els requisits especificats al
document Manual de l’usuari de Lab X. Quan un full de petició no
compleix els requisits, el sistema informàtic el rebutja.
El sistema informàtic adjudica a cada petició un número (número de
laboratori), que és el mateix que s'utilitza per identificar les mostres i
els informes de laboratori clínic.
El sistema informàtic genera fulls d'extracció, que s’identifiquen amb el
mateix número de laboratori. Els fulls de petició s’arxiven, un cop
obtingudes, si s’escau, les dades addicionals que no s’hagin introduït
al sistema informàtic de forma automàtica (dosis, diagnòstic, etc.).
Els fulls d’extracció s’utilitzen per fer les extraccions i, com a mínim,
contenen la informació següent:
número de laboratori;
dades del pacient: nom i cognoms, sexe, edat i número d’història;
habitació, servei o procedència de la petició;
data d’extracció;
nom i cognoms del metge sol·licitant ;
anàlisis sol·licitades;

72

tipus i quantitat de tubs o recipients d’extracció.
A més, poden incloure les dades específiques necessàries per a
anàlisis concrets.
4.2. Traçabilitat dels fulls de petició
Els fulls de petició ordinaris es conserven 10 dies a l’Àrea
Administrativa de Lab X i els fulls de petició urgents es conserven com
a mínim 2 dies al Laboratori d’Urgències. Transcorregut aquest temps,
tots els fulls de petició es guarden a ..................., com a mínim durant
2 anys.
5. IDENTIFICACIÓ I TRAÇABILITAT DE LES MOSTRES
5.1. Identificació de les mostres
Totes les mostres, tan les obtingudes pel propi Lab X com les
subministrades pels clients, han de complir els requisits especificats al
document Manual de l’usuari de Lab X.
Totes les mostres són identificades amb el mateix número de
laboratori que identifica al full de petició i d’extracció. Aquesta
identificació consta de un número de 6 dígits, precedit, només quan la
petició procedeix de Consultes Externes, de la lletra “C”. A les
etiquetes que tenen un codi de barres, aquest codi conté només el
número de 6 dígits.
El sistema informàtic genera tantes etiquetes adhesives com recipients
d'obtenció es necessiten i a cada etiqueta consta, com a mínim, el
número de laboratori.
Si es produeix duplicitat o ambigüitat en la identificació de les mostres o
hi ha discrepàncies entre les condicions requerides per la realització de
les anàlisis i les mostres obtingudes, o entre les proves demanades
segons el full de sol·licitud i el que apareix al sistema informàtic o el tipus
de recipient obtingut, o bé les mostres s’extravien o malmeten, es
procedeix a enregistrar cadascun d’aquests possibles fets i resoldre’l
segons procediment establert per al tractament de les no conformitats,
identificant les mostres afectades pel seu número de laboratori.
5.2. Traçabilitat de les mostres
Les mostres es conserven durant el temps i les condicions de
conservació establertes als documents generals d'Organització i
processos dels grups funcionals metrològics i de l'Àrea preanalítica.
Exemple 2
Dins el seu document Descripció i tractament de les no conformitats, el Lab X
inclou, entre d’altres especificacions, la descripció de quines són les accions
per a registrar, aïllar i corregir els problemes amb les mostres o fulls de
sol·licitud que no poden assegurar la traçabilitat a un pacient i que són
considerades, per tant, com a productes no conformes.
Veiem un exemple d'un dels seus fulls:
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5.4.6

El laboratori s’ha d’assegurar que les mostres es
transporten al laboratori dins un interval de temps
apropiat [...] a una temperatura especificada [...] i amb
els conservants designats [...]; i de manera que
s’asseguri la seguretat [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori s’asseguri que les condicions de transport de les
mostres siguin les adients per garantir la seva conservació.
Què hem de fer?
1. Incloure les especificacions de la conservació de les mostres,
abans i després del seu anàlisi, incloent les condicions de
transport.
2. Facilitar aquesta informació als sol·licitants, així com qualsevol
altre informació relativa a la obtenció, manipulació o conservació
de les mostres, recollida als apartats anteriors.
3. Rebutjar les mostres en què no es pugui garantir la seva
conservació durant el transport o, si excepcionalment s’analitzen,
fer constar aquest fet a l’informe de resultats.
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4. Conèixer la normativa vigent aplicable al transport d’espècimens
biològics i aplicar-la al laboratori.
Exemple
El catàleg de prestacions de Lab X, que està a disposició dels sol·licitants,
recull quines són les condicions de conservació de la mostra abans del seu
anàlisi. Veiem un exemple del web corresponent:

Lab X

Les especificacions d’aquest catàleg són les mateixes que consten al
document intern: Obtenció, manipulació i preservació de la mostra, al que ens
hem referit en l’Exemple 2 relatiu als comentaris del punt 5.4.3. de la norma
15189.

5.4.7

Totes les mostres primàries rebudes s’han de registrar
en un llibre d’entrades, full de càlcul, equip informàtic o
un altre sistema comparable. S’ha de registrar la data i
hora de recepció de les mostres, així com la identitat de
la persona receptora de les mateixes.

Què exigeix la norma?
Que es registri la entrada de les mostres al laboratori, la data, hora i
persona que ho rep.
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Què hem de fer?
1. Incloure la recepció de mostres dins un registre, preferentment en
format electrònic, en què constin la data i hora d’obtenció o
arribada.
2. Que aquest registre permeti saber quina és la persona que ha
recollit cada mostra.
Exemple
El sistema informàtic de Lab Y genera, per a cada petició, un full d’extracció i
un conjunt d’etiquetes amb codi de barres que identifiquen un número únic,
amb diferents tipus de tub codificats. D’aquest full d’extracció s’arxiva una
còpia en format paper, en la qual, al moment de la recepció de la mostra, el
receptor anota el seu codi d’identificació personal i la data i hora de recepció
o d’extracció de la mostra.

5.4.8

S’han de desenvolupar i documentar els criteris per a
l’acceptació o rebuig de les mostres primàries. Si
s’accepten mostres primàries compromeses, l’informe
del laboratori final ha d’indicar la naturalesa del
problema i, si s’escau, les precaucions requerides quan
s’interpreti el resultat

Què exigeix la norma?
Que hi hagin establerts els criteris d’acceptació o no de les mostres, i
les accions a realitzar si s’accepten mostres que incompleixin aquests
criteris.
Què hem de fer?
1. Definir i documentar els criteris d’acceptació de les mostres per a
cadascuna de les anàlisis del catàleg.
2. Establir en quines excepcions es poden acceptar mostres que
incompleixin aquests criteris.
3. Definir i documentar la informació que s’ha de fer constar a
l’informe, quan s’ha acceptat una mostra que incomplia els criteris
d’acceptació.
Exemple
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El Lab X, dins el seu sistema de gestió qualitològica, té descrit què s’ha de fer
amb cadascuna de les mostres que no compleixen els requisits especificats:
“el tub no és l’adequat”, “mostra hemolitzada”, etc. Aquest laboratori
contempla això com una desviació del sistema i s’enregistra com una “no
conformitat”. El document: Descripció i tractament de les no conformitats
descriu què fer en cada cas, incloent, si s’escau, els comentaris que s’han
d’introduir en l’informe de laboratori:

Lab X

5.4.9

El laboratori ha de revisar periòdicament els seus
requisits sobre el volum de mostres de flebotomia [...]
per assegurar-se que no es prenen quantitats
insuficients ni excessives

Què exigeix la norma?
Que els volums de mostra requerits pel laboratori siguin els adients.
Què hem de fer?
1. Establir els volums mínims per a cada anàlisi que realitza el
laboratori.
2. Establir el número de tubs i el volum d’aquests necessari per
realitzar totes les anàlisis sol·licitades per a cada petició, de
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manera que el volum de mostra sigui el mínim per fer aquestes
anàlisis.
Exemple
El catàleg de prestacions del Lab X recull, dins el seu catàleg de prestacions,
quin és el volum mínim de mostra necessari per realitzar cadascuna de les
anàlisis d’aquest catàleg.
Periòdicament, el responsable de l’àrea preanalítica, conjuntament amb el/les
responsable/s de les diferents àrees analítiques afectades, revisa la idoneïtat
dels tubs utilitzats en la recollida dels volums necessaris per a les
agrupacions més freqüentment sol·licitades de les anàlisis. En una d’aquestes
revisions, el responsable de l’àrea preanalítica proposa i s’accepta, canviar el
tub amb EDTA-K3 de 9 mL, per un tub amb el mateix anticoagulant, però de 5
mL, donat que, habitualment, per a les anàlisis que es sol·liciten alhora al
mateix pacient, n’hi ha prou amb un volum menor de mostra.

5.4.10 El personal autoritzat ha de revisat sistemàticament els
fulls de petició i les mostres, i decidir quines anàlisis
s’han de realitzar i els mètodes a utilitzar per a això.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori revisi sistemàticament els fulls de petició i les
mostres i decideixi les anàlisis a realitzar i els sistemes de mesura.
Què hem de fer?
1. Per a les mostres identificades amb codi de barres, destinades a
anàlisis realitzades en analitzadors que utilitzen el tub primari
amb lectura directa d’aquest, el laboratori s’ha d’assegurar que el
sistema informàtic bolca les anàlisis programades als fulls de
petició correctament a aquests analitzadors.
2. Per a les mostres (identificades o no amb codi de barres),
destinades a anàlisis realitzades en analitzadors que no utilitzen
el tub primari o a anàlisis realitzades manualment, el laboratori
s’ha d’assegurar que el sistema informàtic edita correctament les
llistes de treball, i que el personal assignat a aquestes tasques
selecciona les mostres adequades per realitzar cadascuna de les
anàlisis sol·licitades.
3. El personal de laboratori ha de identificar totes les mostres que
faltin (per manca d’extracció, volum insuficient, presència
d’hemòlisi, lipemia o qualsevol altra causa que inhabiliti la mostra)
i decidir si es pot o no realitzar alguna de les anàlisis sol·licitades.
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4. Els procediments per realitzar aquestes anàlisis seran els
establerts per a cadascuna d'elles pels responsables del
laboratori.
Exemple
El personal de l’àrea de recepció de mostres de Lab X revisa el full
d’extracció corresponent a un full de sol·licitud per a un determinat pacient i
observa que, en aquest full d’extracció, consten dos tubs de sang amb EDTAK3, un tub sense anticoagulant amb gel separador i un tub amb una mostra
recollida a partir de la orina de 24 h, per realitzar les anàlisis sol·licitades.
La persona que ha realitzat la extracció de sang ha obtingut els tubs de sang
necessaris, però el pacient ha oblidat recollir el tub amb l’orina.
El personal de l’àrea de recepció de mostres de Lab X fa constar que falta el
tub d’orina, enregistrant-ho al sistema informàtic del laboratori, perquè no es
realitzin les anàlisis que es sol·licitaven en orina i perquè es pugui veure a
l'informe de laboratori corresponent el motiu d'això.

5.4.11 Si s’escau, el laboratori ha de tenir un procediment
documentat per a la recepció, etiquetat, processament i
informe d’aquelles mostres primàries rebudes pel
laboratori i marcades específicament com a urgents. El
procediment ha d’incloure els detalls de qualsevol
etiquetat especial del full de petició i de la mostra
primària, el mecanisme de transferència de la mostra
primària a l’àrea d’anàlisis del laboratori, qualsevol
manera de processament ràpid a utilitzar i qualsevol
criteri especial a seguir en realitzant l’informe.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori disposi d’un o més documents que recullin què es fa
amb les mostres urgents, sempre que el procés seguit per aquestes
sigui diferent.
Què hem de fer?
1. Identificar quines diferències hi ha en el tractament de les mostres
urgents respecte a les mostres programades.
2. Descriure els processos específics per a les mostres urgents, en
qualsevol de les passes, des de la seva entrada al laboratori, fins
al lliurament de l’informe.
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Exemple
Al Lab X, el processament de les mostres urgents es realitza en un àrea
específica, el laboratori d’urgències, a on es realitzen tots els processos
corresponents a aquestes mostres. Hi ha diversos documents corresponents
a cadascun d’aquests processos. La instrucció de treball: Processos
premetrològics al laboratori d’urgències recull, dins el seu desenvolupament,
els apartats següents:
Verificació del funcionament de la lectora òptica
Recepció i inspecció de les mostres
Identificació de les mostres
Preparació de les mostres
Als apartats de “recepció i inspecció de les mostres”, “identificació de les
mostres” i “preparació de les mostres”, es recullen tots els aspectes que s’han
detallat, per a les mostres programades, i que fan referència al punt 5.4. de la
norma per als procediments preanalítics.

5.4.12 Les porcions de la mostra també han de tenir
traçabilitat fins a la mostra primària original.
Què exigeix la norma?
Que es pugui identificar la mostra d'on s’han obtingut les alíquotes
(porcions) que s’analitzen o conserven al laboratori.
Què hem de fer?
1. Definir a través de quina (o quines) seqüències de dades o
d’accions es pot conèixer la mostra de què prové cada alíquota.
2. Definir l’actuació quan una d’aquestes dades no hi és, o quan no
es pot saber si una acció s’ha realitzat.
Exemple
L’àrea preanalítica de Lab X obté alíquotes, a partir de les mostres primàries,
per a aquelles anàlisis que no es realitzen diàriament (conservant-se
habitualment aquestes alíquotes congelades fins el seu processament) o per
a les anàlisis subcontractades pel laboratori (enviant-se aquestes alíquotes
en les condicions estipulades als laboratoris corresponents).
Concretament, les alíquotes que es processaran al Lab X es conserven:
identificades amb un número de laboratori –únic per a cada sol·licitudcreixent, que coincideix amb el número de laboratori de la mostra a
partir de la qual s’ha obtingut aquesta alíquota,
ubicades en gradetes específiques,
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identificades segons les anàlisis que s’han de realitzar en elles i
ordenades per número de laboratori (i per data d’obtenció) creixent.
En la major part d’aquestes alíquotes, el sistema informàtic proporciona
etiquetes preimpreses amb el mateix codi de barres que la mostra primària i
que inclou el número de laboratori; en d’altres, només s’utilitza aquest
número que, sempre, és únic per a cada sol·licitud.

5.4.13 El laboratori ha de tenir una política escrita sobre les
peticions verbals d’anàlisis de mostres.
Què exigeix la norma?
Que el procés per atendre les peticions verbals dels sol·licitants, en
relació a les anàlisis, estigui documentat.
Què hem de fer?
1. Definir el procés per donar resposta a les peticions verbals dels
sol·licitants.
2. Documentar-lo.
Exemple
El Lab X, dins el seu sistema de gestió qualitològica, recull al document
Procediment per ampliar una petició ordinària a demanda del facultatiu
sol·licitant, dins el seu desenvolupament, l’apartat següent:
6. PROCEDIMENTS A REALITZAR
Quan un metge vulgui afegir noves anàlisis a un full de petició ja
cursat, haurà d’adreçar-se a l’Àrea Administrativa (en persona o
telefònicament).
6.1. A l’Àrea Administrativa
Demaneu al metge sol·licitant el número d’història clínica o, en el seu
defecte, les dades personals del pacient.
Localitzeu el registre de la petició al sistema informàtic i comproveu:
les dades demogràfiques del pacient,
el número de laboratori,
la data de la petició i
la situació del registre al sistema informàtic (arxiu diari o històric).
Si el registre es troba a l’arxiu diari:
Comuniqueu al metge sol·licitant que:
Per atendre la seva nova sol·licitud ha de complimentar un full de
petició nou i fer-lo arribar a l’Àrea Administrativa per fax o
directament el més aviat possible, però abans de les 13:00 h.
-
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Es realitzaran les noves anàlisis sol·licitades, sempre i quan hi
hagi mostra suficient i adequada del mateix líquid biològic.
A la recepció del nou full de petició, afegiu als sistemes informàtics
les magnituds sol·licitades.
Imprimiu les noves llistes de treball i lliureu-les a l’àrea preanalítica.
Arxiveu el nou full de petició junt al full de petició primer.
Si el registre es troba a l’arxiu històric
Comuniqueu al metge sol·licitant que:
Per atendre la seva nova sol·licitud ha de complimentar un full de
petició nou i fer-lo arribar a l’Àrea Administrativa directament el
més aviat possible, però abans de les 13:00 hores.
Es mesuraran les noves magnituds sol·licitades, sempre i quan hi
hagi mostra suficient i adequada del mateix líquid biològic.
Registreu la petició al sistema informàtic, imprimiu les etiquetes i el
full d’extracció.
Anoteu al full d’extracció la data i el número de laboratori de la mostra
anterior.
Feu una fotocòpia del full d’extracció i lliureu original i còpia a l’Àrea
Preanalítica.
6.2. A l’Àrea Preanalítica
-

Si el registre es troba a l’arxiu diari:
Localitzeu la mostra i feu-la arribar, junt amb les llistes de treball, als
grups funcionals corresponents.
En cas de no disposar de mostra o que no sigui adequada, anoteu el
fet a la llista de treball i comuniqueu-lo al grup funcional.
Si el registre es troba a l’arxiu històric:
Localitzeu la mostra, feu les alíquotes i etiqueteu els tubs.
Feu arribar les alíquotes junt amb la còpia del full d’extracció als
grups funcionals corresponents.
En cas de no disposar de mostra o que no sigui adequada, anoteu el
fet al full d’extracció i comuniqueu-lo al grup funcional.
6.3. Als grups funcionals analítics
Si el registre es troba a l’arxiu diari:
Mesureu les magnituds sol·licitades, seguint el procediment habitual.
En cas de no disposar de mostra en quantitat i qualitat adequades,
anoteu el comentari pertinent a l’informe de laboratori clínic.
Si el registre es troba a l’arxiu històric:
Mesureu les magnituds sol·licitades, seguint el procediment habitual.
En cas de no disposar de mostra en quantitat i qualitat adequades,
anoteu el comentari pertinent a l’informe de laboratori clínic.
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5.4.14 Les mostres s’han d’emmagatzemar durant un temps
especificat, en condicions que garanteixin la estabilitat
de les propietats de la mostra, per permetre la repetició
de l’anàlisi després d’emetre l’informe del resultat o per
efectuar anàlisis addicionals.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori conservi les mostres després de la seva anàlisi
durant un temps i en unes condicions que garanteixin la seva
conservació.
Què hem de fer?
1. Recollir, sempre que es pugui disposar de la informació, quines
són les condicions de conservació de la mostra per a cadascuna
de les anàlisis del catàleg de prestacions.
2. Conservar les mostres durant un període establert, en aquestes
condicions.
Exemple
Els diversos grups funcionals de Lab X recullen, dins un annex dels seus
manuals generals: Organització i processos de la unitat analítica X, quines
són les condicions de tub –primari o no, amb separació o no del coàgul, etc. –
, conservants, temperatura, temps, protecció o no de la llum, lloc, etc. en què
es conserven les mostres, un cop analitzades, agrupades per tipus de mostra
o per conjunt d’anàlisis. Veiem un exemple:
ANNEX C: EMMAGATZEMATGE DE LES MOSTRES
C.1. Grup funcional de Bioquímica VII
Tipus de mostra

Lloc
d’emmagatze
matge

Emmagatzematge
abans de la mesura

Emmagatzematge
després de la
mesura

Tª (º C)

t màx. (d)

Tª (º C)

t màx. (d)

orina

Primera hora i
orina de 24 hores

AL i AP

2- 8

3

2- 8

7

plasma

per mesurar
homocisteïna

AL i AP

2- 8

5

2- 8

15

BH

2- 8

3

2-8

15

la resta de sèrums

AP i AL

2- 8

3

2- 8

7

la resta de líquids biològics

AP i AL

2- 8

3

2- 8

7

sèrum

mostres de
l’instrument XXX
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5.5

Procediments analítics

Es recull a la ISO 9001?
De forma general, dins els seus apartats 7.5.1 i 8.2.4; de forma
particular, es tractarà en cadascun dels requisits
a cadascun dels següents subapartats corresponents als requisits de
la norma ISO 15189 per als procediments analítics.
5.5.1

El laboratori ha d’utilitzar procediments analítics [...]
que compleixin les necessitats dels usuaris [...] i siguin
apropiats per a les anàlisis a efectuar. Els procediments
preferits són aquells que han estat publicats en
manuals reconeguts, en texts o publicacions avaluats
per experts, o en directrius internacionals, nacionals o
regionals.
Si s’utilitzen procediments propis, han d’estar validats
de forma apropiada per a la seva utilització prevista i
totalment documentats.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 7.5.2 Validació dels processos de la producció i
de la prestació del servei.
Què exigeix la norma?
Que els procediments analítics utilitzats al laboratori procedeixin de
publicacions o normes reconegudes, o bé que el propi laboratori hagi
realitzat una verificació adient que el procediment utilitzat satisfaci els
requisits especificats per un ús determinat.
Què hem de fer?
1. Identificar i documentar quins són els procediments analítics per a
cada anàlisi.
2. Identificar l’origen de cada procediment analític:
-

si és un procediment disponible comercialment, sol·licitar al
proveïdor còpia dels documents que garanteixin la verificació que
els requisits especificats són adequats per un ús determinat,

-

si és un procediment no disponible comercialment, recollir la
publicació, norma, manual, etc., d’on s’ha obtingut, o,
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-

si és un procediment posat a punt pel propi laboratori, o bé
pertany a qualsevol dels dos casos anteriors, però ha estat
modificat pel laboratori, documentar tot el procediment o el canvis
realitzats respecte al procediment del proveïdor o de la publicació
i els seus resultats.

Exemple
El procediment analític utilitzat al Lab X per a la mesura de la concentració
sèrica de glucosa, procedeix d’un proveïdor d’analitzadors i de reactius, que
recull literalment al prospecte del seu equip de reactius l’ús del procediment,
el tipus de mostra amb que es pot utilitzar, l’analitzador i tota la resta
d’especificacions analítiques i tècniques. El Lab X té còpia actualitzada de
tots els prospectes dels fabricants que utilitza per a les seves anàlisis; quan
aquests canvien de versió, el personal del laboratori incorpora els canvis,
arxiva els prospectes obsolets i els substitueix per la versió vigent.

5.5.2

El laboratori ha d’utilitzar només procediments validats
per confirmar que els procediments analítics són
adequats per a la seva utilització prevista. Les
validacions han de ser tan extenses com sigui
necessari per complir les necessitats de l’aplicació o
camp d’aplicació donats. El laboratori ha de registrar
els resultats obtinguts i el procediment utilitzat per a la
validació.
Els mètodes i procediments seleccionats s’han
d’avaluar [...] abans d’utilitzar-los [...] inicialment i a
intervals definits [...]. Aquesta revisió normalment es
realitza anualment. Aquestes revisions s’han de
documentar.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins l’apartat 7.5.2.
Què exigeix la norma?
Que, de tots els procediments analítics utilitzats al laboratori, s’hagi
realitzat una verificació adient que els requisits especificats són
adequats per un ús determinat.
Que aquesta verificació sigui prèvia a l’ús, segueixi un procés
documentat i es revisi periòdica i documentadament.
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Què hem de fer?
1. Definir i documentar quin serà el procés de verificació, previ a la
incorporació d’una anàlisi al catàleg de prestacions del laboratori.
2. Definir i documentar quins són els responsables d’aquest procés,
la periodicitat amb què es realitza i el seu enregistrament.
3. Aplicar el mateix procés a les anàlisis ja incorporades al catàleg
de prestacions del laboratori.
Exemple
El Lab X te definit, al seu document: Protocol de verificació de sistemes de
mesura, dins el seu desenvolupament, l’apartat 6. “procediments
de
verificació”, que conté els subapartats següents:
Verificació inicial:
- recollida i arxiu de les especificacions del proveïdor,
- imprecisió intraserial,
- imprecisió interserial,
- veracitat de la mesura,
- interferents exògens,
- d’altres,
- accions derivades i seguiment d’aquestes i
- enregistrament de la verificació.
Verificació anual:
- recollida de dades de l’informe anual de la qualitat analítica,
- imprecisió intraserial,
- imprecisió interserial,
- veracitat de la mesura,
- interferents exògens,
- d’altres,
- observacions del responsable de l’anàlisi,
- accions derivades i seguiment d’aquestes i
- enregistrament de la verificació.
Amb les dades procedents de l’enregistrament de la verificació, el
responsable de l’anàlisi n’informa al Comitè Qualitològic del Lab X , el qual
decideix si cal o no emprendre accions de millora en relació amb el sistema
de mesura verificat.
-

86

5.5.3

Tots els procediments s’han de documentar i estar
disponibles al lloc de treball per al personal pertinent
[...] en un idioma comunament entès pel personal del
laboratori.
[...] Qualsevol procediment abreujat ha de ser part del
sistema de control de la documentació.
El procediment ha d’estar basat en la seva totalitat o en
part en les instruccions d’ús [...] redactades pel
fabricant [...]. Qualsevol desviació s’ha de revisar i
documentar. La informació addicional [...] també ha
d’estar documentada. Cada nova versió dels equips de
reactius [...] s’ha de verificar [...]
A més dels identificadors per al control de la
documentació, quan s’escaigui, la documentació hauria
d’incloure el següent: [...]

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins l’apartat 7.4.3.
Què exigeix la norma?
Que els procediments analítics utilitzats al laboratori estiguin
documentats, actualitzats, complerts, accessibles i conformes amb les
especificacions vigents del fabricant.
Que continguin totes les dades que puguin ser importants per a la
realització de les anàlisis.
Què hem de fer?
1. Disposar, per a cada anàlisi, d’un o més documents –electrònics
o no– que recullin la informació necessària per realitzar aquesta
anàlisi, d’acord amb les especificacions del fabricant (o que
inclogui les modificacions sobre aquestes), que siguin
accessibles, actualitzats, intel·ligibles, i que puguin contenir fitxes
o resums.
2. Recollir, als esmentats documents, els següents aspectes que
cita la norma:
-

propòsit de la anàlisi (introducció fisicoquímica, fisiologia,
semiologia, indicacions),
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principi del procediment analític,
especificacions tècniques (linealitat, precisió, exactitud, límit de
detecció, interval de mesura, veracitat de la mesura, sensibilitat i
especificitat),
- tipus de mostra primària,
- tipus de recipient i additius,
- equip (instruments) i reactius necessaris,
- etapes pas a pas del procediment analític,
- procediments de calibratge i traçabilitat metrològica,
- procediments de control de la qualitat,
- interferències i reaccions creuades,
- principi per al càlcul dels resultats, incloent la incertesa de la
mesura,
- valors de referència o valors discriminants,
- interval dels possibles valors del resultats (límits a partir dels
quals un resultat es considera inversemblant),
- valors alarmants, si s’escau,
- interpretació del laboratori dels resultats de l’informe,
- precaucions de seguretat i
- fonts potencials de variabilitat.
Exemple
-

El procediment analític utilitzat al Lab X per a la mesura de la concentració
sèrica de glucosa, està recollit en una instrucció de treball, que te els
següents apartats:
propòsit de la anàlisi (introducció fisicoquímica, fisiologia,
semiologia, indicacions, sensibilitat i especificitat diagnòstiques,
si s’escau),
principi del procediment analític,
especificacions tècniques (límit de detecció, interval de
mesura,...),
tipus de mostra primària,
interferències i reaccions creuades,
fonts potencials de variabilitat,
equip (instruments) i reactius necessaris,
passes del procediment,
procediments de calibratge i traçabilitat metrològica,
procediments de control de la qualitat,
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principi per al càlcul dels resultats,
interpretació del laboratori dels resultats de l’informe,
valors inversemblants,
valors alarmants, si s’escau, i
valors de referència o valors discriminants.
Les dades corresponents a la imprecisió interdiària, l’error sistemàtic relatiu i
l’error de mesura relatiu es recullen conjuntament per a totes les anàlisis de
Lab X, al document complementari Informe anual de la qualitat metrològica.
Les dades corresponents al tipus de mostra primària i al tipus de recipient i
additius utilitzats per a aquesta anàlisi, es recullen conjuntament per a totes
les anàlisis de Lab X, al document complementari Tubs per a cada anàlisi.
Concretament, el tipus de mostra primària consta sovint com el sistema que
forma part del nom de les anàlisis.
El procediment per al càlcul de la incertesa de la mesura, per aquesta i la
resta de les anàlisis de Lab X, es recull a la instrucció de treball Estimació de
la incertesa de mesura.
Tota la informació relativa a les precaucions de seguretat es recull al
document Aplicació de la prevenció de riscos al laboratori, així com a les fixes
de seguretat corresponents a tots els reactius i d’altres productes utilitzats per
realitzar aquesta anàlisi.

5.5.4

Les especificacions tècniques per a cada procediment
han de correspondre a la utilització prevista d’aquest
procediment

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que les especificacions tècniques (els requisits metrològics) per a
cada anàlisi declarades pel laboratori siguin suficients per a l’ús
previsible dels resultats d’aquesta anàlisi.
Què hem de fer?
1. Disposar, per a cada anàlisi, d’uns requisits metrològics
documentats.
2. Revisar, periòdicament, la concordança entre les característiques
metrològiques de les anàlisis i els requisits metrològics declarats.
3. Revisar, periòdicament, la idoneïtat dels requisits metrològics
establerts.

89

Exemple
El Lab X té definides unes especificacions tècniques teòriques, que es
recullen al document: Requisits metrològics dels procediments de mesura de
les magnituds biològiques. Aquest document té el següents apartats:
introducció,
objecte i camp d’aplicació,
definicions,
origen del requisits metrològics i
llistat de requisits metrològics.
El Lab X avalua anualment els resultats obtinguts de l’anàlisi dels materials
de control de la qualitat extern, que permeten establir les característiques
metrològiques d’aquestes anàlisis, tal i com es fa constar al document:
Informe anual de la qualitat metrològica. Aquests resultats es comparen amb
els resquitis metrològics establerts i es revisa, simultàniament, el
funcionament dels diversos sistemes de mesura i la idoneïtat dels requisits
establerts.

5.5.5

Els intervals de referència biològics s’han de revisar
periòdicament. Si el laboratori te raons per creure que
un interval particular ja no és apropiat per a la població
de referència, llavors s’ha d’iniciar una investigació,
seguida, si és necessari, de la corresponent acció
correctiva. També s’ha d’efectuar una revisió dels
intervals de referència biològics quan el laboratori
canvia un procediment analític o preanalític, si s’escau

Es recull a la ISO 9001?
No com un apartat específic.
Què exigeix la norma?
Que els valors de referència i els valors discriminants es mantinguin
actualitzats, revisant-los davant de canvis del sistema de mesura, de
la població de referència i periòdicament.
Què hem de fer?
1. Disposar, per a cada anàlisi, de la informació sobre quins són els
valors de referència, el seu origen i les dates des què són vigents.
2. Revisar aquests valors davant cada canvi del sistema de mesura,
davant un increment inusual de la proporció de resultats analítics
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fora del l’interval de referència, o bé periòdicament, sense que es
doni cap d’aquestes circumstàncies.
3. Registrar les revisions i els canvis.
Exemple
El procediment analític utilitzat al Lab X per a la mesura de la San—Eritròcits;
fr.vol.(“hematòcrit”) mostra, als darrers mesos, una proporció de resultats fora
de l’interval de referència més gran que la estadísticament esperada. El
responsable de la revisió dels valors semiològics de les anàlisis del laboratori,
conjuntament amb el responsable analític, descarten l’existència d’un
problema atribuïble a les característiques metrològiques d’aquesta anàlisi (per
exemple, un error sistemàtic més gran dels límits establerts pels requisits que
el laboratori declara.
Un cop fet això, els responsables acorden la conveniència de revisar els
valors de referència de Lab X per a la San—Eritròcits; fr.vol.(“hematòcrit”).
Això es fa a partir d’una mostra representativa de la població per a la qual es
volen establir els valors de referència, i s’obté un nou interval de referència,
amb uns límits més grans que els vigents fins aquest moment.
El Lab X informa els seus clients d’aquest fet, modifica els valors de
referència per a aquesta anàlisi i registra els nous valors, la data, el motiu del
canvi i l’origen dels nous valors al registre corresponent. A més, arxiva una
còpia de les dades originals, a partir de les quals s’han obtingut els nous
valors.

5.5.6

El laboratori ha de disposar del seu catàleg de
prestacions, incloent els requisits de les mostres
primàries i les especificacions tècniques i requisits
pertinents, disponible als usuaris dels serveis del
laboratori quan així ho sol·licitin.

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 7.2.3.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori tingui, a disposició dels seus clients, el seu catàleg
de prestacions, on constin: el requisits de les mostres, les
especificacions tècniques (els requisits metrològics) i d’altres
possibles requisits.
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Què hem de fer?
1. Disposar, per a cada anàlisi, de la informació necessària sobre
els requisits de les mostres primàries (punts 5.4.2 i 5.4.3 de la
norma ISO 15189).
2. Disposar, per a cada anàlisi, d’uns requisits metrològics
documentats (punt 5.5.4 de la norma ISO 15189).
3. Recollir cadascun dels aspectes esmentats, en un o més
documents –electrònics o no– que siguin accessibles als clients.
4. Mantenir aquesta informació actualitzada i vigent.
Exemple
El Lab X disposa d’un web, consultable pels seus potencials clients, a on es
recullen, entre d’altres dades:
els requisits d’acceptació de peticions i de les mostres,
la relació de espècimens, recipients de recollida i additius que s'utilitzen
per a cada anàlisi,
el volum mínim de mostra necessari per algunes anàlisis,
les condicions de recollida u obtenció de cadascun dels tipus de mostra,
els requisits de conservació de les mostres,
els requisits de transport de les mostres,
l’horari i zones de recepció de les peticions i de les mostres,
les possibles modificacions en el contingut de la petició i
els terminis de lliurament establerts.
Aquest web actualitza els seu contingut periòdicament, de manera que la
seva informació es revisada cada vegada que hi ha un canvi en els requisits
de cadascuna de les anàlisis. A més, el Lab X disposa d’altres informacions
addicionals que el responsable de cada anàlisi pot comunicar individualment
als seus clients, quan aquestes així ho requereixin.
Veiem un exemple d’aquest web a la pàgina següent:
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Lab X
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5.5.7

Si el laboratori te la intenció de canviar un procediment
analític de forma que els resultats o la seva
interpretació particular puguin ser significativament
diferents, les implicacions s’han d’explicar per escrit als
usuaris dels serveis del laboratori abans del canvi [...].

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins el seu apartat 7.2.3
Què exigeix la norma?
Que el laboratori comuniqui prèviament per escrit als seus clients els
canvis en els procediments analítics que puguin modificar els
resultats emesos o la seva interpretació.
Què hem de fer?
1. Disposar d’un sistema establert de comunicació amb els clients.
2. Anticipar els canvis importants en la informació continguda a
l’informe de resultats emès pel laboratori.
3. Comunicar aquests canvis als clients mitjançant un sistema
establert.
4. Informar els clients de la data teòrica d’implantació de cada canvi.
Exemple
El Lab X decideix incorporar la mesura de l'Índex de saturació de la
transferrina al seu catàleg de prestacions.
El laboratori està ubicat a un hospital a on hi ha una aplicació informàtica
general, que permet l’accés a dades relatives al personal del centre, al
contingut de les històries clíniques dels pacients, la seva programació, la
sol·licitud de proves complementàries, etc.
A partir de la data acordada entre el laboratori i els facultatius sol·licitants,
cada vegada que un d’ells es connecta a la aplicació informàtica de l’hospital,
apareix automàticament a la pantalla del seu ordinador un missatge que
informa de la incorporació de la nova anàlisis al catàleg del laboratori, així
com de les dades que es consideren importants en relació a aquest fet (codi,
termini de lliurament, etc.).
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Veiem un exemple:

Hospital
Lab X
Lab X

Lab X
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5.6

Assegurament de la qualitat dels procediments analítics

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins els seus apartats 7.5.3 i 7.6 , i també dins de 8.2.4.
Com en el cas dels requisits inclosos als punts 5.3 i 5.4 de la 15189,
els subapartats no es corresponen amb els de la ISO 9001, i no es
recollirà particularment la resposta a la pregunta “Es recull a la ISO
9001?”.
5.6.1

El laboratori ha de dissenyar sistemes de control de la
qualitat interns que verifiquin que s’aconsegueix la
qualitat prevista dels resultats [...] S’hauria de prestar
atenció especial a l’eliminació d’errors en el maneig de
les mostres, les peticions, les anàlisis, la redacció
d’informes de laboratori, etc.

Què exigeix la norma?
Que el sistema de gestió qualitològica implantat garanteixi la qualitat
dels resultats lliurats pel laboratori.
Què hem de fer?
1. Definir els materials de control intern de la qualitat a utilitzar per a
cada anàlisi, i la seva freqüència d’ús.
2. Definir les responsabilitats i les accions a realitzar amb les
anàlisis, en funció dels resultats dels materials de control.
3. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal que analitza les mostres .
4. Definir i documentar els processos de maneig de les mostres,
peticions, anàlisis, redacció d’informes, etc., de manera que es
minimitzin les possibilitats d’errors.
Exemple
El Lab X té documentades les decisions relatives a l'acceptació de les sèries
analítiques i els procediments a seguir davant resultats inadequats de l’anàlisi
dels materials de control.
Per a les anàlisis qualitatives, la interpretació d'aquests resultats i les accions
a emprendre es fan constar a les pròpies instruccions de treball de cada
anàlisi concreta. Per a les anàlisis quantitatives, els resultats dels materials
de control fora dels intervals establerts estan tipificats com a no conformitats,
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que donen lloc a un seguit d’accions que es recullen al document genèric
Descripció i tractament de les no conformitats.
Veiem un exemple:

Lab X

5.6.2

El laboratori ha de determinar la incertesa dels
resultats, sempre que sigui pertinent i possible. S’han
de tenir en compte els components de la incertesa que
siguin importants. Les causes que contribueixen a la
incertesa poden incloure el mostreig, la preparació de la
mostra, la selecció de la porció de la mostra, els
calibradors, els materials de referència, les magnituds
d’entrada, l’equip utilitzat, les condicions ambientals, la
condició de la mostra i els canvis d’operador.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori estigui en disposició de calcular la incertesa dels
resultats de les anàlisis en què s’escaigui.
Què hem de fer?
1. Identificar quines són les causes més importants d’incertesa per a
cadascun dels tipus d’anàlisis que es fan al laboratori.
2. Identificar en quins casos es pot disposar del valor dels
components de la incertesa atribuïbles a cadascuna de les
causes.
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3. Definir com es calcula l’incertesa combinada a partir dels valors
del seus components, per a un resultat analític determinat.
4. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal facultatiu responsable de les anàlisis.
Exemple
El Lab X recull, dins el desenvolupament de la instrucció de treball Estimació
de la incertesa de mesura, els apartats següents:
definicions,
causes de la incertesa de mesura,
estimació de la incertesa estàndard,
estimació de la incertesa estàndard combinada,
estimació de la incertesa expandida,
estimació de la incertesa de mesura i
exemples d’estimació de la incertesa de mesura.
Dins aquest últim apartat, es recullen tant casos d’anàlisis d’un sol
component, com casos d’estimació d’incertesa per a magnituds biològiques
calculades, considerant un parell d’exemples de possibles càlculs.

5.6.3

S’ha de dissenyar i posar en pràctica un programa de
calibratge dels sistemes de mesura i verificació de la
veracitat per assegurar la traçabilitat dels resultats a
unitats SI, o per referència a una constant natural o una
altra referència calculada. Quan cap d’aquestes
referències és possible o pertinent, s’han d’aplicar
mitjans per proporcionar confiança en els resultats,
incloent entre d’altres els següents: [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori disposi d’un programa de calibratge que asseguri la
traçabilitat dels resultats. Que, en cas contrari, es disposi d’informació
sobre:
-

la participació en un programa de comparació entre laboratoris
(es a dir, un programa de control de la qualitat extern),
la utilització de materials de referència certificats,
l’anàlisi o el calibratge per un altre procediment,
les mesures per quocient o basades en relacions de reciprocitat,
normes o mètodes de mutu consentiment, o,
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-

si la traçabilitat la proporciona el proveïdor o el fabricant, la
documentació de les declaracions sobre els reactius, els
procediments o el sistema analític.

Què hem de fer?
1. Identificar quina és la traçabilitat
procediments analítics del laboratori.

per

a

cadascun

dels

2. Recollir, per als materials de referència: la informació sobre la
seva traçabilitat, el valor de la propietat i la seva incertesa, el
mètode utilitzat per establir aquest valor, la caducitat i la resta de
dades que puguin ser pertinents.
3. Participar en programes de control extern de la qualitat o en
programes de comparació de resultats interlaboratoris per a
cadascuna de les anàlisis.
4. Mantenir aquesta informació actualitzada i vigent.
5. Documentar la revisió sistemàtica dels informes dels resultats
dels programes de control extern de la qualitat i les accions
(correctives o no) presses en funció d’aquests resultats.
Exemple 1
El Lab X mesura la concentració sèrica de carbamacepina mitjançant un
sistema de mesura disponible comercialment.
Al prospecte de l’equip de reactius, el fabricant fa constar les especificacions
relatives als materials de calibratge i a la seva traçabilitat. Aquesta informació
està arxivada i actualitzada dins el laboratori, però també es fa constar a la
instrucció de treball corresponent a aquesta anàlisi, en un apartat estàndard:
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Exemple 2
Tanmateix, les especificacions de fabricant, en quan al material de calibratge
que proporciona, no recullen la incertesa per als valors assignats als
calibradors, ni el mètode utilitzat per assignar aquesta traçabilitat. Per això, a
més de recollir aquestes especificacions, el Lab X participa en un programa
d’avaluació externa de la qualitat per a aquesta anàlisi.
Dins el seu sistema de gestió qualitològica, el Lab X té un document que
recull quins són els programes de control extern de la qualitat en què
participa, així com quines són les anàlisis inscrites en cadascun d’aquests
programes. Veiem un exemple del seu possible format:
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Lab X

5.6.4

El laboratori ha de participar en comparacions entre
laboratoris, com ara les organitzades en el marc de
programes d’avaluació externa de la qualitat. La
direcció del laboratori ha de realitzar el seguiment dels
resultats de l’avaluació externa de la qualitat i participar
en la implantació d’accions correctives quan els criteris
de control no es compleixen. Els programes de
comparació entre laboratoris han de complir de forma
substancial la Guia ISO/IEC 43-1.
[...] els programes [...] haurien de verificar el procés
complet d’anàlisi, incloent els procediments preanalítics
i postanalítics.
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Què exigeix la norma?
Que el laboratori participi en comparacions interlaboratoris, com els
programes d’avaluació externa de la qualitat i que prengui accions de
millora en funció dels resultats obtinguts.
Que els programes compleixin la Guia ISO/IEC 43-1 i recullin també
els processos pre i postanalítics.
Què hem de fer?
1. Inscriure el laboratori en els programes d’avaluació externa de la
qualitat per a les anàlisis en què aquests estiguin disponibles.
2. Si hi ha més d’un programa disponible per a la mateixa anàlisi,
triar els que abastin tot els procés analític i els que compleixin la
Guia que aconsella la norma.
3. Documentar la revisió sistemàtica dels informes dels resultats
dels programes de control extern de la qualitat i les accions
(correctives o no) presses en funció d’aquests resultats.
4. Si no hi ha cap programa disponible, verificar si els seus resultats
són intercanviables amb els d’altres laboratoris, per exemple,
intercanviant amb aquests mostres amb concentracions de
rellevància clínica, segons es fa constar al punt següent de la
norma.
Exemple
Al Lab X, els informes dels resultats dels programes de control extern de la
qualitat es distribueixen de manera informàtica, de manera que són
accessibles als responsables dels diferents grups funcionals. Tanmateix, això
no garanteix que aquests informes siguin revisats de manera sistemàtica, i
que dels seus resultats se’n derivin accions de correctives o preventives que
millorin la qualitat metrològica de les anàlisis del laboratori que participen en
aquests programes.
Per això, el Lab X registra, bé sobre la còpia en paper dels propis informes,
bé en un registre específic, la revisió d’aquests i les accions derivades.
Veiem un exemple d’un registre específic, a on es recull en quins mesos
s'han hagut de revisar els resultats de quins programes:
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5.6.5

Quan no estigui disponible un programa formal de
comparació entre laboratoris, el laboratori ha de
desenvolupar
un
mecanisme
per
determinat
l’acceptabilitat dels procediments que no s’hagin
avaluat. Sempre que sigui possible, aquest mecanisme
ha d’utilitzar materials de control d’origen extern, com
ara un intercanvi de mostres amb d’altres laboratoris.
La direcció del laboratori ha de realitzar el seguiment
dels resultats [...]

Què exigeix la norma?
Que el laboratori estableixi un programa d’intercanvi de mostres amb
d’altres laboratoris, quan no hi ha un programa d’avaluació extern de
la qualitat i que prengui accions de millora en funció dels resultats
obtinguts.
Què hem de fer?
1. Definir per a quines anàlisis no hi ha programes d’avaluació
externa de la qualitat disponibles comercialment.
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2. Definir amb quins laboratoris es vol establir un programa
d’intercanvi de mostres, per a cadascuna d’aquestes anàlisis.
3. Documentar la revisió sistemàtica dels informes dels resultats
dels programes d’intercanvi de mostres i les accions (correctives
o no) presses en funció d’aquests resultats.
Exemple
El Lab X, dins el seu sistema de gestió qualitològica, te recollides, al
document complementari: Magnituds sense programa d'avaluació externa de
la qualitat, quines són les anàlisis en què s’ha d’establir un programa
d’intercanvi de mostres:

Lab X

Per a aquestes anàlisis, es recullen, dins altre document: Programes
d’intercanvi de mostres amb d’altres laboratoris, els apartats següents:
-

nom complert de l’anàlisi,
grup funcional o àrea a on s’analitza,
laboratori/s a on es realitzen els enviaments,
sistema de mesura utilitzat pels laboratoris a on s’envien les mostres,
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-

periodicitat i dates previstes dels enviaments,
tipus de mostra lliurada i condicions de conservació i d’enviament,
persona responsable de realitzar (i rebre) els enviaments als altres
laboratoris,
persona responsable de rebre (i enviar) i arxivar els resultats dels altres
laboratoris i
facultatiu responsable de revisar els resultats i d’establir, si s’escau,
accions correctores.

5.6.6

Per
a
aquelles
anàlisis
realitzades
utilitzant
procediments o equip diferents, o en llocs diferents, o
ambdós, ha d’existir un mecanisme definit per verificar
que els resultats són comparables en els intervals
clínicament apropiats. Tal verificació s’ha d’efectuar en
períodes de temps definits apropiats a les
característiques del procediment o de l’instrument

Què exigeix la norma?
Que el laboratori s’asseguri que una anàlisi feta amb diferents
sistemes o diferents equips de mesura dóna resultats comparables.
Què hem de fer?
1. Revisar la definició de “comparabilitat” que donen les guies i
recomanacions vigents i decidir la que vol adoptar el laboratori.
NOTA: A efectes d’aquest document, s’entén que la ISO 15189
es refereix al que el VIM3 anomena “compatibilitat metrològica”
i
que,
habitualment,
els
laboratoris
anomenen
“intercanviabilitat”. Degut a la extensió de l’ús d’aquest darrer
terme, l’utilitzarem al present document.
2. Definir quines anàlisis poden ser realitzades amb més d’un
sistema de mesura o més d’un analitzador, encara que sigui de la
mateixa marca i model.
3. Elaborar procediments per verificar la intercanviabilitat dels
resultats lliurats per a aquestes anàlisis, on s’inclogui, entre
d’altres aspectes, quines concentracions es consideren
clínicament importants i amb quina freqüència s’ha de verificar la
intercanviabilitat.
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Exemple
Al Lab X, dins el Laboratori d’Urgències es mesura la concentració plasmàtica
de glucosa. A les mostres programades, dins del Laboratori General, es
mesura la concentració sèrica de glucosa. Els dos laboratoris utilitzen
sistemes de mesura amb reactius, calibradors, i analitzadors diferents.
Tot i que es tracta de dues anàlisis diferents, els valors de referència són
iguals per a ambdues, i els facultatius sol·licitants poden demanar aquestes
anàlisis per a un mateix pacient de qui es vol fer un seguiment,
independentment que, després d'haver-se visitat a urgències, s'hagi ingressat
o seguit a consultes externes del centre. Els resultats de totes dues anàlisis
han de ser, doncs, intercanviables.
El Lab X té incloses, dins el llistat d’anàlisis de les què s’ha de verificar la
intercanviabiliat dels seus resultats, les mesures de la concentració sèrica i
plasmàtica de glucosa. Així, a aquestes anàlisis se’ls aplica la instrucció de
treball: Verificació de la intercanviabilitat de resultats, que, a més dels
apartats generals, inclou, dins el seu desenvolupament, els apartats
següents:
definicions,
mètode estadístic utilitzat per a l’estudi de la intercanviabilitat dels
resultats,
criteris per a la revisió de la intercanviabilitat dels resultats,
accions a emprendre en funció dels resultats de l’estudi,
registre de l’estudi i
estimació de la incertesa estàndard.
En aquest cas, de l’estudi realitzat, es conclou que les dues anàlisis són
intercanviables a les concentracions clínicament importants i, per això, no es
pren cap acció correctora.

5.6.7

El laboratori ha de documentar, registrar i, quan
s’escaigui, actuar ràpidament sobre els resultats
d’aquestes comparacions. S’ha d’actuar sobre els
problemes o deficiències identificats i s’han de
conservar els registres d’aquestes accions

Què exigeix la norma?
Que el laboratori registri els resultats dels estudis d’intercanviabilitat i
que prengui i registri les accions de millora en funció dels resultats
obtinguts.
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Què hem de fer?
1. Incloure els estudis d’intercanviabilitat de resultats dins un
registre, en què constin els aspectes que el laboratori decideixi
com a importants: anàlisis estudiades, data, persona responsable,
documentació adjunta, periodicitat prevista, etc.
2. Incloure, en aquest mateix registre o en un altre, quines accions
s’han pres en funció dels resultats de l’estudi.
3. Arxivar les dades i els documents relatius al estudi
d’intercanviabilitat i a les accions presses, durant el temps i sota
la responsabilitat de qui el laboratori estipuli.
Exemple
El Lab X recull documentalment els estudis d’intercanviabilitat i altres estudis
relacionats amb les característiques metrològiques de les anàlisis que
realitza, en un registre comú, el Registre de la verificació dels procediments
de mesura.

En l’apartat d’”Observacions”, el responsable registra si cada estudi ha derivat
o no en accions concretes de millora sobre els problemes o deficiències
identificades.
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Dins el Lab X, la revisió dels aspectes semiològics de les anàlisis està
coordinada per un facultatiu concret i és aquest qui s’encarrega d’identificar
quins són els estudis que s’estan fent i posar-se en contacte amb la resta de
facultatius responsables de les corresponents anàlisis, tant per verificar que
es segueix el procediment estandarditzat adequat, com per identificar la
ubicació de totes les dades relatives a cada estudi concret i per consensuar,
si són necessàries, accions de millora determinades.
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5.7

Procediments postanalítics

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins els seus apartats 7.5.1 i 8.2.4. A més, dels tres requisits
postanalítics que recull la ISO 15189, el primer te el seu equivalent en
la norma ISO 9001 dins l’apartat 5.6.3.
5.7.1

El personal autoritzat ha de revisar sistemàticament els
resultats de les anàlisis, avaluar-los d’acord amb la
informació clínica disponible del pacient i autoritzar el
lliurament dels resultats.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori revisi els resultats de les anàlisis, els compari amb
les dades clíniques del pacient i autoritzi el seu lliurament.
NOTA: en aquest cas, el terme “avaluar” no ha d’entendre’s en
l’accepció col·loquial de “determinar, especialment d'una
manera aproximada, la vàlua d'alguna cosa”, ni en la de la
definició que dóna el VIM3 per a l’avaluació de tipus A o B per
la l’incertesa de la mesura, sinó en l’accepció de “revisió final
[d'informes de laboratori clínic]”, es a dir, “la comprovació de la
connexió i absència de contradicció entre els resultats de les
anàlisis d'un pacient i els altres coneixements biològics que
hom disposa d'aquest pacient”.
Què hem de fer?
1. Definir i documentar quines són les accions que garanteixen que
un resultat és correcte des del punt de vista metrològic: necessitat
de dilucions, missatges d’alarma dels analitzadors que puguin
afectar a un resultat, etc.
2. Definir, quan s’escaigui, l’interval de valors en què es poden lliurar
els resultats, un cop s’ha complert el que es recull al paràgraf
anterior, sense revisar-los individualment.
3. Definir els processos a realitzar amb els resultats quan excedeixin
els límits d'aquest interval de valors, quan aquests s'han establert,
o amb tots els resultats, quan no és així.
4. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal que revisa els resultats i autoritza el seu lliurament.
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Exemple
El Lab X recull documentalment els aspectes relacionats amb la revisió
sistemàtica dels resultats analítics. Dins les instruccions de treball de cada
analitzador i de cada anàlisi, es recullen els aspectes metrològics que s’han
de revisar i quines són les accions a realitzar en cada cas.
A més, com es mostra tot seguit, el Lab X té elaborats alguns documents
específics que recullen quins són els processos a què es sotmeten els
resultats de les anàlisis obtinguts, un cop està assegurat que els aspectes
metrològics són correctes. Un exemple d’això és la instrucció: Protocolització
del procés de verificació i validació dels hemogrames, de la quan mostrem el
seu índex a tall d'exemple:
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5.7.2

L’emmagatzematge de la mostra primària i de les altres
mostres de laboratori s’ha de fer d’acord amb una
política aprovada.

Què exigeix la norma?
Que el laboratori defineixi les condicions d’emmagatzematge de les
mostres i les seves alíquotes, un cop analitzades.
Què hem de fer?
1. Revisar el requisit 5.4.14 d’aquesta mateixa norma.
2. Definir les condicions (tub, període, lloc, temperatura i
responsabilitat, principalment) d’emmagatzematge de les mostres
analitzades.
3. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal que emmagatzema les mostres.
Exemple
El Lab X recull els aspectes generals relatius a l’emmagatzematge i
eliminació de les mostres en una instrucció de treball que recull també altres
aspectes relacionats amb l’àrea preanalítica del laboratori. Aquest document
es diu Classificació, manipulació i distribució de les mostres i en ell només es
detalla l’emmagatzematge de les mostres que no es realitza pel personal de
cada grup funcional del laboratori, sinó que, degut l'elevat nombre d'aquestes,
el realitza el personal auxiliar de l’àrea preanalítica.
Pel contrari, tota la resta de mostres no recollides en aquest document,
s’emmagatzemen d’acord amb les especificacions que fan constar els
diversos grups funcionals de Lab X als seus manuals generals: Organització i
processos de la unitat analítica X, en forma d’annex dins aquests documents.
Aquestes especificacions s’agrupen per tipus de mostra o per conjunt
d’anàlisis i recullen també els casos en què les mostres no es conserven.
Sempre que es disposi de la informació, es fa constar la referència
bibliogràfica d’on s’han obtingut les dades per a la conservació de les
mostres.
Veiem un exemple:

ANNEX C: EMMAGATZEMATGE DE LES MOSTRES
C.4. Grup funcional d’Hematologia VII
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Temps màxim
(dies)

Temperatura
(º C)

Temps màxim
(dies)

Emmagatzematge
després de la mesura

Temperatura
(º C)

Emmagatzematge
abans de la mesura

Hemogrames

LH

15 – 25



15 – 25

1

Estudi de reticulòcits i
VSG

LH

2–8

1

15 – 25

1

Proves
complementàries,
morfologia i tipatge

LH

2–8

1

2–8

3

Estudis d’anèmies

LH

15 – 25



2–8

7

Estudis
d’hemoglobines

LH

2–8

7

2–8

3

Líquids

Líquids biològics

LH

15 – 25



15 – 25

1

Orina

Orina

LH

15 – 25



2–8

3

Per mesurar “temps de
protrombina (TP)”

LH

15 – 25

1 [ref. 70]





Per mesurar “temps
parcial de
tromboplastina
(TTPA)”

LH

15 – 25

4 hores
[ref. 70]





Tipus de mostra:

Sang

Plasma

Lloc:

Un cop ultrapassat aquest temps, les mostres es dipositen en contenidors
especials destinats a la recollida i eliminació de material biològic.

5.7.3

El rebuig segur de les mostres que ja no es requereixin
per al seu anàlisis s’ha d’efectuar d’acord amb la
reglamentació o les recomanacions locals sobre gestió
de residus

Què exigeix la norma?
Que el laboratori elimini les seves mostres segons la normativa
vigent.
Què hem de fer?
1. Si el laboratori està dins una organització que ja te contractada la
eliminació dels residus biològics per una empresa acreditada pels
organismes corresponents, assegurar-se que aquesta empresa
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retira els residus segons allò que estigui establert al contracte o a
l’acord corresponent.
2. Si el laboratori no està dins aquest tipus d’organització, contractar
la eliminació de residus biològics amb una empresa acreditada.
3. Dins el laboratori, decidir quins seran
responsables de la eliminació de les mostres.

els

processos

i

4. Documentar aquesta informació i posar-la a disposició del
personal que elimina les mostres.
4. Assegurar-se que el personal del laboratori està convenientment
format en matèria de manipulació i eliminació de residus
biològics, mitjançant els cursos de prevenció de riscos laborals,
obligatoris legalment per al centre.
Exemple
Les mostres que ja no es requereixen per al seu anàlisi són “sang i
hemoderivats en forma líquida (incloent d’altres líquids biològics)” i, per tant,
estan incloses dins dels residus sanitaris amb risc de contaminació biològica
(es a dir, com a residus sanitaris infecciosos), que pertanyen al Grup III.
Ocasionalment, les mostres poden també comportar riscos derivats de la
manipulació de material tallant o punyent, inclosos dins la mateixa categoria.
Dins el sistema de gestió qualitològica implantat al Lab X, es recull, al manual
general: Aplicació de la prevenció de riscos al laboratori, a banda dels
apartats generals, un apartat d’especificacions i recomanacions per als
residus, que inclou els aspectes següents:

APARTAT 7. RESIDUS SANITARIS
-

Normes generals
Classificació
Separació
Transport
Manipulació, que desenvolupa:
Les recomanacions generals
- L’actuació en cas d’accident
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5.8

Informe de laboratori

Es recull a la ISO 9001?
Sí, dins els seus apartats 7.1 i 7.2.3. Els aspectes generals d’aquest
requisit es recullen dins l’apartat 4.2.4.
De tots els requisits de la norma 15189 orientats a l’informe del
laboratori, no hi ha una equivalència de cap d’ells, individualment,
amb els de la norma ISO 9001. Per això, no es farà aquesta
correspondència per a cadascun dels requisits que veurem tot seguit.
5.8.1

La direcció del laboratori ha de ser responsable del
format donat als informes de laboratori. El format de
l’imprès de l’informe de laboratori (es a dir, en paper o
electrònic) i la forma com s’haurà de comunicar des del
laboratori s’haurien de determinar per acord amb els
usuaris [...]

Què exigeix la norma?
Que la direcció del laboratori es responsabilitzi del format dels seus
informes, i que aquest i el seu lliurament s’acordin amb els usuaris.
Què hem de fer?
1. Acordar amb els usuaris si tots o alguns dels informes de
resultats analítics es lliuren en format de paper o en format
electrònic, i quins.
2. Acordar amb els usuaris el lliurament dels informes de resultats.
Exemple
El director de Lab X ha acordat amb el grup de facultatius que desenvolupen
la seva activitat a les Consultes Externes del centre que, el seu laboratori,
lliurarà els seus informes de resultats en format electrònic.
Els serveis informàtics del centre a on s’ubica el laboratori han posat els
recursos materials perquè els resultats passin automàticament des dels
analitzadors a l’aplicació informàtica de Lab X. Des d’aquesta, i un cop
validats, els resultats corresponents a l’informe de laboratori de cada pacient
passen a l’aplicació informàtica de gestió d’històries clíniques, de manera que
queden arxivats a la història de cada pacient, i el facultatiu sol·licitant pot
accedir als informes de laboratori clínic a través d’aquesta.
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5.8.2

La direcció del laboratori comparteix la responsabilitat
amb el sol·licitant per assegurar-se que els individus
apropiats reben els informes de laboratori dins un
interval de temps acordat.

Què exigeix la norma?
Que la direcció del laboratori i el sol·licitant es responsabilitzin de la
recepció dels informes.
Què hem de fer?
1. Acordar amb els sol·licitants el termini de lliurament màxim per a
cada anàlisi.
2. Acordar amb els sol·licitants els circuits per a la recepció
d’aquests dels informes en format de paper.
3. Acordar amb els sol·licitants el disseny dels accessos informàtics
als informes en format electrònic (aplicacions informàtiques,
limitacions d’accés, etc.).
Exemple
El director de Lab X ha acordat, amb els responsables dels serveis
majoritàriament sol·licitants per a cada anàlisi, el termini de lliurament de
cadascuna d’elles.
El Lab X, dins el seu web, inclou aquest termini de lliurament acordat, per tal
que els seus sol·licitants i usuaris el puguin consultar i revisar.
Veiem un exemple de la informació continguda dins aquesta web:
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Lab X
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5.8.3

Els resultats han de ser llegibles, sense errors de
transcripció i comunicats a persones autoritzades per
rebre’ls i utilitzar la informació clínica. L’informe de
laboratori també ha d’incloure, entre d’altra informació,
la següent: [...]

Què exigeix la norma?
Que els informes de laboratori compleixin o incloguin el següent:
-

-

-

que els resultats no tinguin errors i siguin llegibles.
que continguin la identificació de l’anàlisi, del laboratori que emet
l’informe, del pacient, del sol·licitant, la procedència i la
destinació.
que constin la data i hora d’obtenció de la mostra, si s’escau, i la
hora de recepció al laboratori; que constin o es puguin consultar
la data i hora de lliurament de l’informe.
el sistema o mostra primària.
els resultats expressats en unitats SI (o traçables a SI); si
s’escau, el resultat original i el corregit.
els valors de referència i, si s’escau, la interpretació o comentaris
semiològics o metrològics dels resultats.
la identificació del responsable del lliurament de l’informe i, si és
possible, la seva signatura.

Què hem de fer?
1. Recollir cadascun dels aspectes esmentats, als informes de
laboratori.
2. Mantenir aquesta informació actualitzada i vigent.
Exemple
Els informes de laboratori de Lab X recullen els aspectes esmentats a la
norma.
El cas que es mostra com a exemple recull només les consideracions adients
per a aquesta anàlisi en aquest pacient. Es tracta d’un informe en format
electrònic, sol·licitat per un usuari de Consultes Externes del centre. Els punts
de la norma que no s’han aplicat en aquest cas són:
La signatura del responsable, donat que es tracta d’un informe en format
electrònic, a on el nom del facultatiu es fa constar perquè aquest pugui
ser identificat i, alhora, com a constància de l’autorització del lliurament
d’aquest informe.
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-

-

-

la hora de recepció al laboratori, perquè aquesta mostra es va obtenir
directament de forma programada pel laboratori, i es considera que
coincideix amb la data i hora d’obtenció de la mostra,
la data i hora de lliurament de l’informe, que es poden revisar al propi
sistema informàtic de laboratori, davant qualsevol consulta per part del
sol·licitant,
en aquest cas concret, no són pertinents comentaris interpretatius,
metrològics o semiològics,
en aquest cas concret, no hi ha hagut errors ni modificacions dels
resultats, per la qual cosa tampoc són pertinents més resultats dels que
es mostren.

La resta de punts de la norma es contemplen en l’informe:

Hospital X
Lab X
XXXX XXXXXX, Xxxxxx

1111111
2222222

XXXX XXXXXX, Xxxxxx
ABCD

XXXX XXXXXX, Xxxxxx
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5.8.4

Quan s’escaigui, la descripció de les anàlisis realitzades
i els seus resultats haurien de seguir la nomenclatura i
la sintaxi recomanades per una o més de les
organitzacions següents: [...]
Quan s’escaigui, la descripció i els resultats haurien de
seguir la nomenclatura recomanada per una o més de
les organitzacions següents: [...]

Què exigeix la norma?
Que, tant la descripció de les anàlisis com l’expressió dels seus
resultats, segueixin la nomenclatura i la sintaxi concretes
recomanades per les organitzacions que llista la norma 15189 en
aquest punt.
Què hem de fer?
1. Decidir quina de les normes citades s’aplica més adientment per
a la descripció de cadascuna de les anàlisis realitzades al
laboratori, i en quines no és pertinent la seva aplicació.
2. Decidir quina de les normes citades s’aplica més adientment per
a la expressió dels resultats de cadascuna de les anàlisis
realitzades al laboratori, i en quines no és pertinent la seva
aplicació.
3. Adequar els documents utilitzats pel laboratori, o emesos per
aquest, a les decisions presses, sempre que tècnicament sigui
possible.
Exemple
El Lab X utilitza les recomanacions de la International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC) y del European Comittee for Standarization
(CEN), per a la descripció de la mesura de la concentració de glucosa en
sèrum, i les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS) i de
la International Organization for Sandardization (ISO), per a l’expressió dels
resultats d’aquesta anàlisi.
Així per exemple, un determinat resultat per a aquesta anàlisi, s’expressaria:
Srm—Glucosa; c.subst = 6,4 mmol/L
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5.8.5

L’informe de laboratori ha d’indicar si la qualitat de la
mostra primària rebuda va ser inadequada per a l’anàlisi
o va poder comprometre el resultat.

Què exigeix la norma?
Que es faci constar a l’informe quan la mostra pugui comprometre o
impossibilitar el resultat.
Què hem de fer?
1. Establir els casos en què una anàlisis no es pot realitzar a causa
de les característiques de la mostra.
2. Establir els casos en què els resultats de l’anàlisi es lliuren, tot i
que la mostra no compleixi els requisits establerts.
3. Establir els comentaris concrets que es faran constar a l’informe,
quan es donin els casos anteriors.
4. Mantenir aquesta informació actualitzada i vigent.
Exemple
A l’àrea preanalítica de Lab X arriba una mostra hemolitzada, procedent d’un
pacient de Consultes Externes; el grau d’hemòlisi és prou alt perquè no es
puguin realitzar les anàlisis sol·licitades. Això origina les següents accions:
El personal d’infermeria de l’àrea preanalítica introdueix un comentari
preestablert en la fixa del pacient corresponent a aquest número de
laboratori.
Sense que el facultatiu sol·licitant hagi de fer una nova petició, el
personal administratiu del laboratori torna a programar el pacient, per tal
d’obtenir una nova mostra i poder lliurar els resultats adients al
sol·licitant.
A l’informe de Lab X corresponent a la primera mostra obtinguda, es fa
constar, en lloc dels resultats, el comentari “Mostra hemolitzada. S’ha
reprogramat la petició”.

5.8.6

Les còpies o arxius dels resultats indicats a l’informe de
laboratori han de ser retingudes de forma que sigui
possible la recuperació ràpida d’aquesta informació. El
període de temps durant el que han de ser retingudes
les dades de l’informe pot variar; [...] durant el temps
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que siguin mèdicament importants o segons el
requereixin els requisits nacionals regionals i locals.
Què exigeix la norma?
Que es conservin les dades contingudes a l’informe durant un temps
determinat clínica o legalment.
Què hem de fer?
1. Identificar quines normes legals són d’aplicació al laboratori.
2. Si s’escau, identificar quines anàlisis poden tenir resultats que
siguin clínicament importants, després del temps mínim establert
legalment.
3. Definir el temps i format de conservació de les dades dels
informes de laboratori.
4. Assegurar-se que l’accés a aquestes dades és possible i ràpid.
Exemple
Al Lab X, els informes es poden lliurar en format de paper i en format
electrònic. Per a les anàlisis realitzades pel laboratori, les dades es conserven
dins una aplicació informàtica, que alhora pot recollir resultats procedents
d’altres sistemes informàtics. Aquesta aplicació és la que proporciona els
informes de laboratori que arriben als usuaris. Les dades que conté es
mantenen indefinidament en la xarxa informàtica del centre.
Si el propi laboratori o les persones a qui van adreçats els informes
necessiten consultar aquests arxius, això es pot realitzar de manera
immediata i de forma indefinida.
En els casos poc habituals en què l’aplicació electrònica no conserva totes les
dades d’un informe lliurat en format de paper (per exemple, imatges no
informatitzades, informes procedents d’altres laboratoris, etc.), el laboratori
conserva una còpia de l’informe emès de manera indefinida, bé en format de
paper, bé en format electrònic però amb una aplicació informàtica diferent a la
general del laboratori.
Aquests arxius es troben al laboratori, de manera que, en cas que sigui el
propi laboratori qui hagi de consultar els resultats corresponents a informes ja
lliurats, pot fer-ho directament, i, si ho sol·liciten les persones a qui s’adrecen
els informes, aquestes s'han d'adreçar al laboratori.

5.8.7

El laboratori ha de tenir procediments per avisar
immediatament a un metge (o una altra persona
responsable de l’assistència sanitària al pacient) quan
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els resultats de les anàlisis corresponents a propietats
crítiques es troben dins els intervals alarmants
establerts. Això inclou els resultats rebuts sobre
mostres enviades per a la seva anàlisi a laboratoris
subcontractistes.
Què exigeix la norma?
Que hi hagi procediments de notificació dels resultats alarmants.
Què hem de fer?
1. Definir què es considera un resultat alarmant i què són els límits
d’alarma.
2. Identificar quines anàlisis han de tenir límits d’alarma establerts.
3. Establir i documentar els límits d’alarma per a aquestes anàlisis.
4. Establir i documentar com i a qui es notifiquen els resultats
alarmants.
Exemple
El Lab X, recull, a seu document Límits d’alarma de les magnituds
biològiques, la manera de tractar els resultats alarmants que s’obtenen a
partir de l’anàlisi de les mostres dels pacients i que es faran constar als
informes de laboratori.
Això s’especifica a l’apartat 4: “Comunicació dels resultats alarmants” de
l'esmentat document, del qual es mostra la pàgina d'interès.
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5.8.8

Perquè es puguin satisfer les necessitats clíniques
locals, el laboratori ha de definir les propietats els
valors de les quals puguin ser alarmants i els intervals
corresponents, d’acord amb els metges clínics que
utilitzen el laboratori. Això és aplicable a tot tipus
d’anàlisi, incloent els corresponents a propietats
nominals i ordinals.

Què exigeix la norma?
Que s’acordi amb els sol·licitants quines anàlisis poden tenir resultats
alarmants i quins seran els seus límits d’alarma.
Què hem de fer?
1. El mateix que s’ha fet constar al punt anterior, amb dades
acordades amb els sol·licitants.
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2. Establir i documentar els resultats alarmants per a anàlisis amb
resultats ordinals.
Exemple
Al l’esmentat document Límits d’alarma de les magnituds biològiques, el
laboratori recull les anàlisis en què s’han definit límits d’alarma i quins són
aquests. Quan es disposa d’aquesta informació, també consta l’origen de
cada límit d’alarma.
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5.8.9

Per als resultats tramesos com un informe de laboratori
provisional, l’informe de laboratori final ha de ser
sempre enviat al sol·licitant.

Què exigeix la norma?
Que, tot i que es puguin lliurar resultats en un informe provisional,
s’ha de lliurar l’informe final al sol·licitant.
Què hem de fer?
1. Definir què es considera un informe provisional i què un informe
final.
2. Tractar els informes finals com tota la resta d’informes,
independentment que s’hagi pogut donar el resultat d’una o més
de les anàlisis que contingui, en un informe previ.
Exemple
Un facultatiu sol·licitant porta en ma una mostra i una sol·licitud al laboratori
d’urgències de Lab X, donat que es tracta d’un pacient molt greu. Les anàlisis
sol·licitades són:
Pla—Ió sodi; c.subst.
Pla—Ió potassi; c.subst.
Pla—Clorur; c.subst.
Pla—Creatinini; c.subst.
Pla—Glucosa; c.subst.
Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
Pla—Troponina I; c.massa
El personal de laboratori realitza l’anàlisi de la mostra i els primers resultats
que s’obtenen corresponen als ions presents als plasma, observant-se una
concentració de l'ió potassi que compromet la vida del pacient. Es confirma
que aquest resultat és correcte, es valida i es comunica al facultatiu que ha
arribat amb la mostra.
Donat que els resultats de mesura de la resta d’anàlisis sol·licitades trigarà
una mica més, el personal de laboratori valida la resta de resultats
corresponents a la mesura de les concentracions plasmàtiques de ions i de
glucosa, de manera que aquests ja apareixen al sistema informàtic com a
consultables pel facultatiu sol·licitant. Seria l’informe provisional.
Quan, al cap d’uns minuts, s’obtenen i validen els resultats corresponents a la
resta d’anàlisis sol·licitades, l’informe que apareix al sistema informàtic, per
poder-se consultar pel facultatiu sol·licitant, inclou els resultats de la totalitat
de les anàlisis demanades. En aquest cas, es tracta de l’informe final.
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5.8.10 S’han de mantenir els registres de les accions preses
en resposta a resultats que estan dins els intervals
alarmants. Tals registres han d’incloure la data, l’hora,
el membre del personal responsable del laboratori, la
persona a qui s’avisa i els resultats de l’anàlisi.
Qualsevol dificultat trobada en complir aquest requisit
s’ha de registrar i revisar durant les auditories.
Què exigeix la norma?
Que s’enregistri la comunicació dels resultats alarmants, i que les
possibles dificultats en aquesta comunicació també s’enregistrin i
revisin.
Què hem de fer?
1. Dissenyar i implantar un registre que inclogui tots els aspectes
que demana la norma (data, hora, anàlisi, resultat, persona que
ho comunica i persona que rep aquesta informació).
2. Incloure al registre un espai a on anotar les possibles dificultats.
3. Revisar, durant les auditories, les dificultats trobades en omplir
aquest registre.
Exemple
El Lab X registra quins resultats alarmants ha comunicat als seus sol·licitants
al Registre de comunicació dels resultats alarmants, que inclou un dels
formats que es mostra a la pàgina següent:
Periòdicament durant les auditories internes, es revisa seu contingut per tal
de detectar problemes i de valorar la conveniència o no de obrir accions
correctores que permetin resoldre els problemes detectats en la comunicació
de resultats alarmants als usuaris.
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5.8.11 La direcció del laboratori, en consulta amb els
sol·licitants, ha d’establir els terminis de lliurament per
a cadascuna de les anàlisis. El termini de lliurament ha
de reflectir les necessitats clíniques.
Ha d’existir una política per notificar al sol·licitant
l’endarreriment en una anàlisi [...] Això no significa que
el personal clínic hagi de ser notificat de tots els
endarreriments de les anàlisis, sinó solament en
aquelles situacions en què l’endarreriment pugui
comprometre l’assistència sanitària [...]
Què exigeix la norma?
Que s’estableixin, d’acord amb els sol·licitants, terminis de lliurament
de resultats, que es registri i comuniqui –si s’escau– el seu
incompliment, que els terminis es revisin per la direcció, i que
s’atenguin les demandes dels sol·licitants.
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Què hem de fer?
1. Acordar amb els sol·licitants el termini de lliurament màxim per a
cada anàlisi (ja recollit i discutit al punt 5.8.2 d’aquesta norma).
2. Revisar periòdicament aquests terminis i recollir les demandes
dels sol·licitants relacionades amb aquest tema.
3. Definir i documentar quines són les anàlisis, l’endarreriment en el
lliurament del resultat de les quals pot comprometre l’assistència
dels pacients.
4. Definir i documentar com i quan s’ha avisar, en cas de donar-se
una situació que pot produir l’endarreriment dels resultats
(habitualment, per avaries o per manca de reactius).
5. Definir i documentar com minimitzar les conseqüències en
l’assistència dels pacients, davant d’una situació que provoqui
l’endarreriment dels resultats.
Exemple 1
A uns dels analitzadors automàtics que s’utilitzen per a les anàlisis
programades del Lab X , hi ha una avaria que impossibilita realitzar aquestes
anàlisis durant unes 4 hores. Això provoca un endarreriment en el lliurament
dels resultats que afecta a totes les mostres, però que només te repercussió
sobre l’assistència dels pacients per els serveis de UCI i dels malalts
ingressats, no afectant així als pacients que s’hauran de visitar a Consultes
Externes.
D’acord amb el procediment establert al document Pla de contingència i Pla
d’actuació davant incidents, les mostres passen a analitzar-se en un altre
analitzador, però en un ordre de prioritats preestablert, de manera que les
primeres mostres en analitzar-se són les procedents de UCI.
També d’acord amb aquest procediment, s’avisa al cap del servei
corresponent perquè comuniqui aquesta situació als facultatius d’aquesta
unitat, indicant que, si hi ha cap pacient que necessiti un resultat urgent, es
cursi una petició perquè aquesta mostra es processi de forma prioritària. En
segon lloc, s’avisa als principals serveis sol·licitants d’anàlisis de pacients
ingressats, comunicant-les aquesta situació i indicant també que informin si
necessiten un resultat urgent.
Un cop analitzats i lliurats els resultats d’aquests serveis, es procedeix a
emmagatzemar tota o part de les mostres procedents de pacients de
Consultes Externes, per tal que s’analitzin a l’endemà, juntament amb la resta
de les mostres que s'hauran de es processar quotidianament, un cop resolta
l’avaria.
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Exemple 2
Al grup funcional de Biologia Molecular del Lab X , arriba una mostra de la
que es sol·licita una anàlisi que consisteix en un estudi genètic que es realitza
molt poc freqüentment. En aquell moment, a més, no es disposa de reactius,
perquè ha hagut un problema amb el proveïdor que s'ha derivat en un
incompliment en el temps acordat de lliurament de la comanda.
D’acord amb el Pla de contingència i Pla d’actuació davant incidents, el
facultatiu responsable d’aquest grup funcional, s’assegura de la correcta
conservació de la mostra i es posa en contacte amb el facultatiu sol·licitant,
comunicant-li que el lliurament del resultat excedirà el termini acordat,
l'informa del temps estimat en què aquest es podrà lliurar i li ofereix
informació sobre d’altres possibles laboratoris que realitzen aquest estudi
genètic, en cas que el termini proposat no sigui convenient. El facultatiu
sol·licitant acorda esperar, donat que els resultats d’aquest estudi no han de
modificar el tractament del pacient i que només es sol·licita amb finalitat
d’establir un diagnòstic de certesa i un pronòstic de la malaltia del pacient.
Quan es disposa del reactiu, es realitza l’anàlisi i es lliura el resultat, fent
constar al registre corresponent del sistema de gestió qualitològica implantat
al laboratori, que s’han produït aquests fets, donant lloc a dues no
conformitats: una corresponent al procés de “Compres i subministraments” i
un altra a “Emissió d’informes de laboratori”.

5.8.12 Quan els resultats de l’anàlisi realitzada per un
laboratori subcontractista necessitin ser transcrits pel
laboratori que comunicarà el resultat al sol·licitant, ha
d’existir procediments per verificar l’exactitud de totes
les transcripcions.
Què exigeix la norma?
Que s’estableixin procediments per minimitzar els errors de
transcripció en els resultats de les anàlisis subcontractades.
Què hem de fer?
1. Definir i documentar quines són les anàlisis subcontractades amb
resultats que necessiten ser transcrits.
2. Definir i documentar el procediment de transcripció, incloent
accions que minimitzin els errors, com ara: revisió documentada
per un segon observador diferent de qui fa la transcripció,
màscares d’entrada als camps numèrics, conversió de les unitats
automatitzada si aquesta és requerida; comparació amb resultats
previs quan sigui possible, etc.
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Exemple 1
El Lab X. subcontracta la realització d'aquelles anàlisis que, per la seva
complexitat o baixa freqüència de demanda, el laboratori considera que és la
millor opció.
El Lab X lliura els informes de laboratori en el mateix format comú que per a
la resta d’anàlisis. Tanmateix, a l’apartat corresponen als resultats,
s’introdueix el comentari preestablert “Vegeu informe adjunt”, i s’adjunta
l’informe original proporcionat pel laboratori subcontractat.
Així doncs, el Lab X no realitza cap transcripció ni modificació dels resultats
procedents d’altres laboratoris.
Exemple 2
El Lab X subcontracta un seguit d’anàlisis; quan el resultat d’aquestes és
numèric, es realitzen els càlculs pertinents per a l’adequació de les unitats en
que s’expressa, si s’escau, i es transcriu el resultat manualment al sistema
informàtic comú del laboratori. Un cop feta la transcripció, la persona que l’ha
fet consigna, al revers de l’informe original, la data i la seva signatura i passa
aquest informe a una altra persona del laboratori, responsable de la seva
revisió final.
Aquesta segona compara el valor del resultat introduït al sistema informàtic
amb el que apareix a l’informe original del laboratori subcontractat, revisa els
possibles càlculs realitzats i valida el resultat o el corregeix, si hi ha hagut cap
error de transcripció. Aquesta segona revisió queda registrada de manera
automàtica, perquè la identificació de la persona que realitza la revisió final i
autoritza el lliurament dels resultats apareix al peu de tots els informes de
laboratori (com a persona que fa la "validació").
En els casos en què s’ha trobat un error de transcripció o de càlcul, al revers
de l’informe original del laboratori subcontractat es fa constar la data i la
identificació de la persona que ha revisat la transcripció, l’error trobat i el
resultat definitiu lliurat.
Un cop validat el seu contingut, l'informe de laboratori corresponent –incloent
els resultats transcrits– s’edita com si es tractés de qualsevol altre informe.
Els informes originals es conserven durant el termini establert pel sistema de
gestió qualitològica implantat al Lab X per a cadascuna de les anàlisis,
habitualment durant 2 anys i, en casos concrets o suports determinats,
indefinidament.
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5.8.13 El laboratori ha de tenir clarament documentats els
procediments per al lliurament dels resultats de les
anàlisis, inclosos els detalls de qui pot lliurar-los i a qui.
Els procediments també han d’incloure directrius per a
la comunicació dels resultats directament als pacients.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori estableixi procediments per al lliurament d’informes,
on s’inclogui qui pot fer-ho i a qui.
Què hem de fer?
1. Definir i documentar quines són les persones que poden
autoritzar el lliurament d’informes de laboratori clínic.
2. Definir i documentar quins són les persones que poden accedir
als informes.
3. Definir i documentar el procediment de lliurament d’informes.
4. Revisar si hi ha casos en què es puguin lliurar resultats de forma
addicional als que es lliuren als informes de laboratori clínic, i
incloure aquesta informació en els punts anteriors.
Exemple
La política de Lab X inclou els aspectes següents:
-

-

-

La revisió final dels resultats de les anàlisis continguts en un informe
(Vegeu la nota al requisit 5.7.1 de la norma 15189 del present document)
comporta, de manera automàtica, l’autorització del seu lliurament.
No es lliuren resultats de laboratori que no estiguin inclosos en un
informe de laboratori convenientment autoritzat per al seu lliurament,
encara que es tracti d’un informe parcial o preliminar.
No es lliuren resultats de laboratori directament als pacients.

A partir d’aquestes premisses, el Lab X no té un document específic
d’autorització de lliurament de resultats, donat que aquesta es produeix de
manera automàtica, un cop realitzada la revisió final. Pel mateix, els
facultatius o el personal de Lab X autoritzat per al lliurament d’informes de
laboratori clínic són les mateixes persones autoritzades per a la revisió final
de les anàlisis determinades que els hi són competència.
Els receptors dels informes del laboratori clínic són els facultatius sol·licitants.
Indirectament, també ho és tot personal administratiu que els arxiva o edita,
habitualment, quan es tracta d’informes en format de paper que s'han de
posar a l'historia clínica perquè hi pugui accedir el facultatiu sol·licitant.
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Per a la major part dels informes de laboratori, els receptors obtenen els
resultats a través del sistema informàtic del centre, que permet accedir a la
història clínica dels pacients i, dins d’aquesta, a les anàlisis de laboratori i a
tota la resta de proves complementàries de d’aquest pacient. Així doncs, el
receptor no és estrictament el facultatiu sol·licitant, sinó qualsevol facultatiu,
del mateix o d’altres serveis del centre, que tinguin activitat assistencial
relacionada amb aquest pacient. En determinats casos, algunes d’aquestes
dades poden ser accessibles per a d’altres estaments del personal sanitari (p.
ex., per al personal d’infermeria).
L’accés al sistema informàtic del centre, i a les històries clíniques i resultats
de laboratori del pacient, es realitza i es limita a través d’un codi i d’una clau
d’accés personals i intransferibles. És el conjunt de usuaris de tot el centre
qui te el compromís de no permetre l’accés a dades dels pacients a través del
seu codi i clau.

5.8.14 El laboratori ha d’establir polítiques i pràctiques per
assegurar-se que els resultats comunicats per telèfon o
un altre medi electrònic arriben només als receptors
autoritzats. Els resultats comunicats verbalment han
d’anar seguits d’un informe de laboratori registrat
apropiadament.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori estableixi procediments perquè, si es lliuren resultats
verbalment, sigui a les persones autoritzades i seguit d’un informe de
laboratori.
NOTA: En el context d’aquest punt de la norma, s’entén que
“els resultats comunicats per un medi electrònic” es refereix
aquí, no al lliurament d’informes a través del sistema informàtic
del centre a on s'ubica el laboratori, sinó a una comunicació
individual equiparable a la telefònica, per exemple, per correu
electrònic. Per facilitar els conceptes parlarem genèricament de
“resultats comunicats verbalment” o “telefònicament”.
Què hem de fer?
1. Definir i documentar en quins casos es comuniquen resultats
d’anàlisis verbalment i a qui.
2. Tractar els informes que inclouen aquests resultats com tota la
resta d’informes, independentment que s’hagi pogut comunicar
verbalment el resultat d’una o més de les anàlisis que contingui.
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3. Valorar la utilitat de fer constar a l’informe que un determinat
resultat ha sigut comunicat telefònicament.
Exemple
El Lab X té definits valors alarmants per a algunes de les anàlisis que realitza.
Quan s’obté un resultat alarmant, es comunica verbalment a les persones
autoritzades, es registra aquesta comunicació i es fa constar a l’informe de
laboratori que finalment es lliura al sol·licitant.
Per a la resta d’anàlisis, poden donar-se alguns casos particulars, com ara:
-

Que el laboratori es posi en contacte amb el facultatiu sol·licitant (o el seu
equivalent), per comunicar-li la existència d’un determinat resultat, degut
a les seves implicacions diagnòstiques o terapèutiques, no contemplat
com a valor alarmant,

-

Que el facultatiu sol·licitant es posi en contacte amb el laboratori per tal
de sol·licitar un resultat, abans del temps de lliurament establert.

En aquests casos, o en situacions similars, el personal del laboratori
comunica al sol·licitant que es disposa (o no) d’un determinat resultat, però
sense dir el valor numèric d’aquest, i l’assabenta que aquest resultat està
validat i es pot consultar a través del sistema informàtic del centre, com
qualsevol altre informe del laboratori. En aquells casos en què aquest accés
informàtic als resultats no fos possible, es pot lliurar una còpia de l’informe en
format de paper, a través de FAX o de medis similars, que abreugin els
circuits habituals.

5.8.15 El laboratori ha de tenir polítiques i procediments
escrits respecte a la modificació dels informes de
laboratori. Quan es modifiquin, el registre ha de mostrar
l’hora, data i nom de la persona responsable de tal
canvi. Les dades originals ha de romandre llegibles [...]
Els registres electrònics originals s’han de retenir i
s’han d’afegir les modificacions al registre utilitzant
procediments d’edició apropiats, de forma que els
informes de laboratori indiquin clarament la
modificació.
Què exigeix la norma?
Que el laboratori estableixi procediments per a la modificació dels
informes ja lliurats, i que això es registri, es conservin les dades
originals i es faci constar a l’informe.
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Què hem de fer?
1. Definir i documentar el procediment de modificació d’un informe ja
lliurat.
2. Incloure les modificacions de resultats d’informes ja lliurats dins
un registre, en què constin la data, hora i responsable de la
modificació, així com els aspectes que el laboratori decideixi que
són importants.
3. Incloure, al nou informe de laboratori, un cop modificat, un
comentari que n’informi d’aquest fet al sol·licitant i, si s’escau, del
resultat original.
Exemple
Al Lab X., el document Modificació de resultats dels informes analítics recull
quines són les accions a emprendre quan el responsable del lliurament de
resultats d’unes anàlisis detecta un resultat erroni en un informe ja lliurat.
D’acord amb aquest document, si el resultat no pertany a les anàlisis de les
que és responsable, ha de comunicar-ho a la persona que correspongui,
perquè realitzi aquest procés; si és competència seva, el responsable
d’aquest lliurament ha de realitzar les accions següents:
emetre un nou informe amb el resultat correcte,
afegir al nou informe, al costat del resultat de l’anàlisi que ha estat
modificat, el comentari preestablert: “Resultat modificat respecte a
l’informe emès amb data i hora ...... Aquest resultat invalida l’anterior”,
si es considera que el resultat erroni ha pogut donar lloc a una acció
assistencial diferent a la del resultat correcte, posar-se en contacte
telefònicament amb el sol·licitant (o equivalent) per tal de comunicar-li
aquest fet,
registrar les modificacions de l’informe al Registre de les modificacions
de resultats analítics
-

esbrinar les causes de l’error, i, si es considera necessari, obrir una acció
correctiva o preventiva que intenti evitar la repetició d’aquest fet.
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5.8.16 Els resultats que ja s’han comunicat per a la presa de
decisions clíniques i que han sigut revisats s’han de
retenir en informes de laboratori acumulatius
subsegüents, i s’ha d’identificar clarament com que han
sigut revisats. Si el sistema de notificació no pot
reflectir les modificacions, canvis o alteracions
realitzats, s’ha d’utilitzar un diari d’anotacions de les
mateixes.
Què exigeix la norma?
Que s’eviti que els resultats erronis que ja hagin estat lliurats en un
informe apareguin en informes acumulatius posteriors i, si no és
possible, que s’identifiquin com a erronis i s’enregistri la modificació
feta.
Què hem de fer?
1. Esbrinar si el sistema informàtic utilitzat al laboratori per a la
gestió d’informes de laboratori permet anul·lar un resultat erroni,
perquè no aparegui en llistats posteriors dels resultats analítics
d’aquest pacient.
2. Si això no és possible, esbrinar si el sistema informàtic permet
modificar el resultat per tal d’afegir un comentari que l’identifiqui
com a erroni.
3. Si això tampoc és possible, recollir les modificacions fetes sobre
resultats erronis, en un registre de laboratori que reculli totes les
dades importants per a aquest fet.
4. Recollir aquestes especificacions al procediment de modificació
d’un informe ja lliurat, esmentat al punt anterior .
Exemple
Al Lab X , es detecta un error en el resultat d’una anàlisi realitzada fa 2 dies.
El sistema informàtic utilitzat al laboratori no permet la modificació d’aquest
informe, perquè ha passat al que s’anomena “arxiu històric”. El resultat
correspon a un pacient de Consultes Externes que te visita a l’endemà.
Davant aquesta situació, d’acord amb el contingut del document Modificació
de resultats dels informes analítics, el responsable d’aquest resultat realitza
les accions següents:
esbrina si hi ha mostra suficient i si les condicions d'emmagatzematge
d’aquesta per a l’anàlisi sol·licitada permeten la seva repetició; en el
nostre cas, això no és possible, de manera que el responsable de
l'anàlisi es posa en contacte amb l’àrea administrativa del laboratori
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-

-

(aquesta localitza al pacient i programa una nova citació per obtenir una
altra mostra),
contacta telefònicament amb el sol·licitant (o equivalent) per tal de
comunicar-li aquest fet, i la data prevista en què es podrà disposar d’un
resultat correcte,
esbrina les causes de l’error i obre una acció correctora per evitar la
repetició d’aquest fet,
donat que el sistema informàtic utilitzat al laboratori no permet la
modificació d’aquest informe, no es pot indicar en ell que el resultat és
erroni. A conseqüència d’això, el responsable registra aquests fets a
l’informe al Registre de les modificacions de resultats analítics, que es
mostra tot seguit:
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