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Autoweryfikacja:  
wskazówki i porady
Cel lekcji: Optymalne wykorzystanie autoweryfikacji
Dziesięć lat temu rozpoczęliśmy korzystanie z procesów autoweryfikacji, początkowo 
w zakresie chemii i testów immunologicznych, a następnie również w różnicowaniu 
komórek i w hematologii. Obecnie 95% testów z naszego menu i 80% wszystkich próbek 
kierowanych do naszego laboratorium przechodzi proces autoweryfikacji. Nieustannie 
pracujemy nad udoskonaleniem autoweryfikacji w naszym laboratorium, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie coraz szybciej wykonywać swoje obowiązki. Co ważniejsze, udało 
nam się stworzyć spójny proces weryfikacji, który przyczynił się do poprawy jakości 
naszej pracy - wszystkie próbki pobrane od pacjentów weryfikowane są przez każdego 
pracownika, na każdej zmianie, zgodnie z tymi samymi zasadami. Autoweryfikacja 
pozwala również na zwiększyć wydajność pracy oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu ludzkiego, ponieważ powtarzalne, manualne zadania wykonywane  
są przez oprogramowanie.

Pięć kluczowych filtrów autoweryfikacji
1.  Pierwsze pytanie brzmi następująco: Czy oprogramowanie dysponuje praktycznym  
 mechanizmem wstrzymania wydawania wyników pacjentów w sytuacji, w której  
 zawodzi kontrola jakości?

2.  Ustalenie zakresów ewaluacyjnych w celu określenia, kiedy poszczególne wyniki  
 zostaną oflagowane do weryfikacji. Ustalając zakresy ewaluacyjne, należy mieć  
 na uwadze wyniki nieprawidłowe np. wyniki wykraczające poza zakres liniowości,  
 nie zaś poza przyjęty zakres referencyjny. Pod uwagę należy wziąć również populację 
 pacjentów: ich płeć, wiek, a nawet preferencje lekarzy.

3.  Kontrola typu Delta Check może automatycznie oflagować nie tylko zmianę  
 o znaczeniu klinicznym u danego pacjenta, lecz nawet tak prostą rzecz, jak  
 niepoprawne oznakowanie próbki pacjenta.

Susan Dawson 
Klinika Swedish Covenant  
Hospital Chicago
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Rysunek 1. Uproszczone procesy, wyższa jakość
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Delta

Glu 45 55 300 500

BUN 4 75 100 100%

Kreat 0.3 1.7

Na 120 130 152 160 10%

K 2.8 2.9 5.9 6.0 20%

Cl 90 113

Co2 10 20 36 40

Wapń 6.5 7.5 11.0 12.0 20%

Alkohol 100 300

Troponina 0.10 0.40 0.10

Hgb 6.5 8.0 19.0 20.0 2.0

Trombocyty 20,000 50,000 600,000 1 milion 50%

Tabela 1. Siatka badań 
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4.  Flagi systemowe różnią się w zależności od specyfiki aparatu  
oraz dyscypliny (inne będą np. dla hematologii, a inne dla chemii). 
CentraLink™ Data Management System pozwala na wstrzymanie 
wyników związanych z konkretnymi flagami, a także oferuje 
możliwość oflagowania  pozytywnych wyników HIL w surowicy, 
które często mogą  zafałszowywać niektóre wyniki.

5.  Złożone reguły (zawierające określenia typu „jeżeli” i „wówczas”) 
są przydatne w procesie identyfikowania anomalii oraz wstrzy-
mywania wyników uzyskanych w obecności interferentów takich, 
jak lipemia, ikteria, czy też hemoliza. Złożone reguły można 
wykorzystywać do konfiguracji ”reflex testów” (np. „zleć fT4,  
jeżeli wynik TSH jest poza zakresem”). W naszym laboratorium 
korzystamy z takich reguł w celu określenia, czy dane badania 
morfologiczne wymaga wykonania rozmazu manualnego i oceny 
pod mikroskopem.

Jak zacząć?

Jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie konfiguracji autowery-
fikacji dla Twoich badań jest rozpisanie tabeli (najlepiej wykorzystać w tym 
celu arkusze programu Excel). Przyjrzyj się zakresom ewaluacji; wprowadź 
do tabeli wartości krytyczne i wartości Delta Check. Wprowadzone 
informacje skonsultuj z współpracownikami, którzy najlepiej wiedzą,  
jak powinny wyglądać wyniki (w końcu widzą je dziesiątki razy dziennie!). 
Konfigurację przeprowadź w podziale na instrumenty lub dyscypliny, 
rozpoczynając od najprostszych lub najbardziej podstawowych obszarów, 
a następnie przechodząc do bardziej skomplikowanych działań.  
Tabela 1 przedstawia przykładową siatkę badań.

Często popełniane błędy

Niby oczywistym źródłem wiedzy, które w praktyce często ulega 
przeoczeniu, jest osoba technika laboratoryjnego. To właśnie technicy 
dysponują aktualnymi i wiarygodnymi informacjami na temat 
codziennego postępowania z próbkami, przeprowadzania testów oraz 
obsługi instrumentów. Tworząc strategię autoweryfikacji dla swojego 
laboratorium, w pierwszej kolejności powinieneś skonsultować się  
z nimi. Inną częstą pułapką jest spoglądanie na reguły w odosobnieniu, 
test po teście. Ta sama reguła może być wykorzystywana np. zarówno  
do badań kreatyniny, jak i BUN. Sprawa ma się dokładnie tak samo  
w przypadku raportowania wyników: w naszym laboratorium wszystkie 
wyniki dla danego pacjenta wprowadzane są do systemu nie pojedynczo, 
ale zbiorowo, po zakończeniu całości badań (dobrym przykładem może 
tu być sytuacja powtórnego pobrania próbki od tego samego pacjenta 
z powodu przekraczającego normę wyniku wapnia). Pamiętaj o tym, że 
najprostsze rozwiązania często są również najlepsze. Na początek poddaj 
automatyzacji wyłącznie te procesy, które zostały sprawdzone manualnie 
– dopiero później zastanów się nad opracowaniem nowych reguł.

Kwestie regulacyjne

Pamiętaj o trzech najważniejszych wymaganiach regulacyjnych. Musisz 
dysponować możliwością włączania i wyłączania autoweryfikacji jeśli 
jest to wymagane. Musisz posiadać ścieżkę kontrolną, aby z łatwością 
móc ustalić, co w Twoim laboratorium było robione przez kogo, kiedy 
i jak (np. kto potwierdził poprawność badań). Musisz również wiedzieć 
jak realizować powtórki, kontrolę Delta Check oraz jak monitorować 
kontrolę jakości.

Oprogramowanie pośredniczące czy LIS?

Decydując się na zainstalowanie autoweryfikacji w oprogramowaniu 
pośredniczącym lub w LIS, należy wziąć pod uwagę konieczność 
możliwości szybkiego wprowadzania zmian: włączania i wyłączania 
poszczególnych reguł oraz wprowadzania nowych reguł, jeżeli pojawi 
się taka potrzeba. Pamiętaj również o tym, że nadmiar bywa zbędny; 
zanim zaczniesz przeprowadzać rewolucję, przyjrzyj się już istniejącym 
możliwościom Twojego systemu. Jeżeli Twoje oprogramowanie 
pośredniczące lub LIS oferują możliwość przypisywania flag genero-
wanych przez analizatory (np. granice liniowości, brak kalibracji, 
niewystarczająca ilość odczynnika, za mało próbki, skrzep), oznacza  
to, że już dysponujesz świetnym narzędziem. Co z powtórkami  
i kontrolą Delta Check?

Pamiętaj...
Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz pracę z autoweryfi-
kacją, czy korzystasz z niej już od dawna, pamiętaj o tym, że 
autoweryfikacja jest przede wszystkim procesem. Regularnie 
pozyskuj informacje zwrotne, udoskonalaj działanie systemu, 
rozwijaj swoje laboratorium. Przekonasz się, że przyniesie to 
liczne korzyści i przyczyni się do większego komfortu pracy, 
zaś autoweryfikacja stanie się najlepszym przyjacielem Twoich 
współpracowników i klinicystów.

Susan Dawson obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Klinicznych 
Usług Laboratoryjnych w klinice Swedish Covenant Hospital.
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