Magyarországi jártassági adatok eredményeinek kiértékelése
(2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban)
Beszámoló
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. április 20. és 30. között felmérést végzett a magyarországi laboratóriumok
jártassági tesztekben való részévétele tekintetében. Az értékelés alapja 2017. január 1 és 2017. december 31 közötti
időszakban elvégzett jártassági adatok elemzése volt. Ezúton szeretnénk akkreditált szervezeteinknek megköszönni,
hogy az idő rövidsége ellenére, nagy számban jeleztek vissza részükre, ezzel segítve munkánkat Az itt olvasható
értékelés rövid kivonata a teljes értékelésnek, melyről későbbiekben előadás keretében kívánunk beszámolni a 2018.
szeptemberében megtartásra kerülő NAH szakmai napon, melynek témája az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra való áttérés.

Alapadatok, kiértékelhető információk száma
A darabszám oszlopban a 2017. december 31-én érvényes akkreditált státusszal rendelkező laboratóriumok száma
került feltüntetésre.
NAH azonosító

Darab szám

Válaszadók
száma

Arány

NAH-1 (vizsgálólaboratórium)

400

138

34,5%

NAH-2 (kalibrálólaboratórium)

102

48

47,1%

NAH-7
(mintavevő szervezet)

40

23

57,5%

NAH-9 (orvosi vizsgálólaboratórium)

7

3

42,9%

Összesen

549

212

38,6%

Jártasságvizsgálatok és az összemérések megoszlása
A beazonosítható adatok alapján a magyarországi szervezetek esetében a vizsgált időszakban összesen 834 db jártassági vizsgálatban vettek részt a szervezetek (PT), illetve 383 db laboratóriumok között összemérést (ILC) végeztek, melyek az egyes változatokban a következő megoszlásban alakultak:

•
•
•

magyarországi szervezésű PT: 495 db;
külföldi PT: 339 db;
laboratóriumok közötti összemérés (ILC):
383 db
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Hazai jártassági vizsgálatok szervezők szerinti eloszlása
A megküldött, értékelhető információk alapján az akkreditált szervezetek hazai jártassági szervezők által meghirdetett jártassági vizsgálaton 495 db esetben vettek részt az alábbi eloszlás szerint:

Magyarországon akkreditációval rendelkező jártasság szervező cégek az alábbiak:
•

QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Nonprofit Kft.;

•

Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ Jártassági Vizsgálati Iroda;

•

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatóság Jártassági Vizsgálatokat Szervező
Iroda,

•

WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály.

Külföldi jártassági vizsgálatok
A megküldött, értékelhető információk alapján, külföldön szervezett jártassági vizsgálaton 374 db esetben vettek részt
a laboratóriumok, amelyek 105 külföldi szervezet tevékenységéhez kapcsolódnak.
A megadott információk alapján a fenti szervezetek 342 beazonosítható jártassági vizsgálatot láttak el, melyek közül
a leggyakoribb a CTS vizsgálat (20 db), valamint a vírusellenanyag kimutatás (15 db).

Laboratóriumok közötti összemérés (ILC)
A megküldött, értékelhető információk alapján, a hazai vagy nemzetközi szervezet által szervezett vizsgálatban 383
db alkalommal vettek részt a szervezetek, ezen alkalmak esetében az egyidejű összehasonlításban részt vevő szervezetek eloszlása a következő
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Összehasonlításban
résztvevő laboratóriumok száma

Összemérési esetek száma

1 laboratórium (laboratóriumon belüli összemérés)

20

2-3 laboratórium

230

4-6 laboratórium

34

6-10 között

76

10 feletti

13

beazonosítattlan

10

Az ILC-ben érintett szervezetek részvétele hazai vagy nemzetközi vizsgálatokban, illetve kizárólag csak laboratóriumok közötti összemérésben történő érintettségük eloszlása az alábbi

VÉGE
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