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Patoloogia teenust pakkuva labori kehtiva rahvusvahelise standardi ISO 15189
akrediteeringu olemasolu patoloogia põhiteenustele – histoloogia ja tsütoloogia.
Rahvusvahelise standardi ISO 15189 rakendamine tähendab patoloogiakeskuse
kvaliteedi süsteemi loomist, mis tugineb kehtivale seadusandlusele, hõlmab kõiki
patoloogiakeskuse põhi- ja tugiprotsesse ja tagab kaasaegse, usaldusväärse ning
kvaliteetse patoloogiateenuse.
ISO 15189 rahvusvaheline standard määratleb kvaliteedi ja kompetentsuse erinõuded
meditsiinilaboritele. Meditsiinilaborid võivad seda rahvusvahelist standardit kasutada
oma kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamiseks ja omaenda kompetentsi
hindamiseks.(5)
Patoloogia labori akrediteerimise eesmärk on tagada labori kvaliteetne ja
kõrgetasemeline toimimine vastavalt rahvusvahelistele standarditele. See tagab
patsiendile parimad ravivõimalused, labori jätkusuutlikkuse ja personali pädevuse kõigil
tasanditel.(2)
Patoloogia labori akrediteering on garantii patsiendile ja arstile, et on tagatud teenuse
vastavus kokkulepitud standarditele, teenuse ohutus, järjepidev kvaliteet, täpsed ja
usaldusväärsed tulemused. Akrediteeringu olemasolu näitab selgelt, millised laborid
täidavad kvaliteedi tagamiseks vajalikke nõudeid.(6)
ISO15189 standard sätestab patoloogiateenuse toimimiseks vajalikud juhtimis- ja
tehnilised nõuded, milleks on: (1-8)
1. kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamine vastavalt rahvusvahelisele
standardile tagamaks patoloogiateenuse usaldusväärsust ja kvaliteeti.
2. tööprotsesside standardiseerimine, regulaarne ülevaatamine ja parendamine.
3. rakendatud tööprotsesside efektiivsuse hindamine, sisemine ja väline
kvaliteedikontroll, kvaliteedi indikaatorite väljatöötamine, rakendamine ja
monitoorimine.
4. oma pädevuse hindamine, pideva koolituse ja jätkusuutliku arengu tagamine
ning töökoormuse ja tööjõu tasakaalu tagamine.
2015. aasta andmetel on ISO 15189 akrediteering kohustuslik 60 riigi
meditsiinilaboritele (5).
Euroopas on see kohustuslik Prantsusmaal ja Ungaris aastast 2017.
Euroopas on vastav akrediteering kohustuslik kõikidele meditsiinilaboritele
Prantsusmaal (alates 2016) ja Ungaris (alates 2017) (9).

Definitsioon

Patoloogia teenust pakkuva labori kehtiva rahvusvahelise standardi ISO 15189
akrediteeringu olemasolu patoloogia põhiteenustele – histoloogia ja tsütoloogia
Indikaatoriga on võimalik mõõta üleriigilist trendi.

Indikaatori tüüp

Struktuuri indikaator

Lugeja

Y – Eestis ISO 15189 standardi akrediteeringuga patoloogia teenust pakkuvate laborite
arv
1

Nimetaja

N – Eestis patoloogia teenust pakkuvate laborite arv.

Valem

X (%) = (Y/N) * 100

Sihtgrupp

Eestis patoloogia teenust pakkuvad laborid.

Eeldused

ISO 15189 standardi kehtiva akrediteeringu olemasolu patoloogia labori teenust
pakkuvale laborile.

indikaatori
arvutamiseks
Sisse arvatud

Eestis patoloogia labori teenust pakkuvad laborid.

Välja arvatud

Eestis patoloogilistele uuringutele konsultatsiooni ja muud teenust pakkuvad
ettevõtted, kes ei paku patoloogia põhiteenust – histoloogia ja tsütoloogia bioloogilise
materjali käsitlust, töötlust.

Tõlgendus

100% patoloogia põhiteenust – histoloogia ja tsütoloogia teenust pakkuvatest
laboritest omavad rahvusvahelise standardi ISO 15189 kehtivat
akrediteerimistunnistust. Indikaatoriga koos märgitakse ära akrediteeringut omavad
laborid.

Andmeallikad

Eesti Akrediteerimiskeskus ja teised IS0 15189 akrediteerimistunnistuse väljastamise
õigust omavad asutused, patoloogia teenust pakkuvad laborid

Jälgimisperiood

Periood 01. jaanuar – 31. detsember. Andmeid analüüsitakse 1 kord aastas. Indikaator
kehtib alates aastast 2025.
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