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1. QËLLIMI  

 
Ky dokument përshkruan politikën e DAK-ut lidhur me skemat për testet e zotësisë dhe krahasimet 

ndër laboratorike si dhe pjesëmarrjen e laboratorëve testues, kalibrues dhe mjekësor dhe trupa 
inspektues (ku është e kërkuar) në këto skema.  
Testi i zotësisë mund të përdoret në disa lloje të inspektimit (kur është i mundshme) kur rezultatet e 

aktiviteteve të testimit ndikojnë drejpërdrejt dhe përcaktojnë rezultatin e inspektimit ose kur 
kërkohet me ligj ose rregullore.  

 
 
2. REFERENCAT 

 

 SK EN ISO/IEC 17011:2014 – Kërkesat e përgjithshme për trupa të akreditimit të cilët 

akreditojnë trupa për vlerësimin e konformitetit;  

 Ligji Nr. 03/L-069 për akreditimin i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-007/2011; 

 EA-4/18 INF:2010 “Udhëzime për shpeshtësinë e pjesëmarrjes në teste të zotësisë”;  

 ILAC P9:06/2014 “Politika për pjesëmarrje në aktivitetet e testit të zotësisë”; 

 
 

3. PËRKUFIZIMET 

 

Ky dokument siguron përkufizimet si më poshtë sipas ISO/IEC 17043:2010. 

 Testi i Zotësisë (TZ) është përcaktimi i performancës së laboratorit përmes krahasimeve 
ndërlaboratorike. 

 Krahasime Ndërlaboratorike (KNL) është organizimi, zbatimi dhe vlerësimi i testeve në të 
njëjtën mostër nga dy ose më shumë laboratorë ose trupa të inspektimit në pajtim me kushtet e 

paracaktuara.  
 

Në këtë dokument shprehja “laboratorë testues” përfshin po ashtu edhe “laboratorët mjekësor’.  
Shprehja Siguria e Cilësisë nga Jashtë (SCJ) External Quality Assurance (EQA)  që shpesh përdoret 
në disa sektorë (p.sh. mjekësor) konsiderohet të jetë e barasvlershme me Testin e Zotësisë.  

 

 

4. POLITIKA E DAK  

 

4.1 Obligimet e laboratorëve dhe trupit të inspektimit 

 

4.1.2 DAK konsideron pjesëmarrjen në KNL dhe TZ një instrument shumë të rëndësishëm për 

demonstrimin e kompetencës teknike të një laboratori.  
 
4.1.3 ISO/IEC 17025 kërkon që laboratorët të kenë procedura për kontrollin e cilësisë për 

monitorimin e vlefshmërisë së testeve dhe kalibrimeve të ndërmarra. Monitorimi mund të përfshijë 
pjesëmarrjen në krahasime ndërlaboratorike (KNL) ose në programe të testeve të zotësisë (TZ), por 

po ashtu me mënyra tjera, p.sh. përdorimi i rregullt i materialeve referente ose teste/kalibrime të 
përsëritura duke përdorur metodat e njëjta ose ndryshe. Këto metoda siguronë një mekanizëm për 
laboratorë për të demonstruar kompetencën e vet para klientëve dhe para trupit të akreditimit.   

 
ISO 15189 kërkon po ashtu që laboratorët mjekësor duhet të konfirmojnë për siguri në rezultatet e 

tyre përmes pjesëmarrjes në krahasime ndërlaboratorike të përshtatshme.  
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4.1.4 Politika e DAK është që të gjithë laboratorët e akredituar duhet të marrin pjesë në TZ/KNL 
aty ku skemat e tilla janë të disponueshme dhe relevante për fushën e tyre të akreditimit. Ku është i 
zbatueshëm, kjo vlen po ashtu për trupa të akredituar të inspektimit (TI).  

 
Kompetencat teknike mund të demonstrohen po ashtu me pjesëmarrje të suksesshme në krahasime 

ndërlaboratorike (KNL) të cilat janë organizuar për qëllime tjera përveç TZ në kuptimin e vet të 
saktë, për shembull:   

 Të vlerësojë karakteristikat e performancës së një metode;  

 Të karakterizojë materialin referent;  

 Të krahasojë rezultatet e dy ose më shumë laboratorëve me iniciativë të vet;  

 Të mbështesë deklaratat e barasvlefshmërisë së matjes së NMI-ve.  

 
4.1.5 Laboratorët e akredituar për testim/kalibrim, trupat inspektues, duhet të shqyrtojnë skemat e 
disponueshme dhe të përcaktojnë skemën e përshtatshme.  

 
ISO/IEC 17025 dhe ISO 15189 kërkojnë që laboratorët të vlerësojnë furnizuesit, kjo përfshin dhe 
ofruesit e TZ-së. ISO/IEC 17043 përmban kritere për kompetencat e ofruesve të skemave të TZ-së. 

Ky standard njihet si bazë e pranueshme për një vlerësim të tillë.  
 

DAK rekomandon përdorimin e një skeme të akredituar aty ku është në dispozicion.  
Laboratorët mund të referohen në databazën EPTIS për disponueshmërinë e skemave të TZ-së. 
EPTIS është një databazë ndërkombëtare, adresa e faqes së internetit është, www.eptis.bam.de. 

 
4.1.6 Ku nuk ka TZ dhe KNL të duhura në dispozicion, laboratorëve u kërkohet të demonstrojnë 

vlefshmërinë e testeve të tyre në vazhdim e sipër përmes mënyrave tjera (përdorimi i materialeve 
referente, përsëritja e testimeve etj).  
 

4.1.7 Kur skemat e testit të zotësisë organizohen nga ofrues të paakredituar, laboratori pjesëmarrës 
duhet të jetë në gjendje të demonstrojë se ka vlerësuar ofruesin e TZ  sipas kërkesave të standardit 

ISO/IEC 17043 dhe udhëzimet e aplikueshme EA dhe ILAC.  
Përputhja e ofruesit të TZ me  ISO/IEC 17046 demonstrohet duke përgatitur informacione të 
dokumentuara të cilat lidhen me:  

 Implementimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë  

 Përvojën  në organizimin e skemave për testin e zotësisë.  

 Informacione në përgatitjen dhe trajtimin e mostrave  

 Analiza të të dhënave të testimit dhe përcaktimin e përformancës së laboratorit  

 Përcaktimin e vlerave të testimit dhe pasiguritë referente nga laboratorë testues dhe 

kalibrues për të demonstruar gjurmueshmërinë e matjeve sipas kërkesave të ISO/IEC 
17025:2005. 

Informacionet më lart grumbullohen nga laboratori pjesëmarrës dhe vlerësohen nga DAK gjatë 

vlerësimit.  
 

4.1.8 Laboratori i akredituar nga DAK obligohet të merr pjesë në TZ të organizuara nga EA me 
propozimin e DAK.  
 

4.1.9 Laboratorët duhet të përgatisin dhe të dokumentojnë planin për nivelin dhe shpeshtësinë e 
pjesëmarrjes në TZ, plani duhet të rishikohet rregullisht në përgjigje të ndryshimeve në staf, 

metodologji, përdorim instrumentesh, fushëveprim etj. Laboratorët duhet të përdorin EA 

http://www.eptis.bam.de/
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Publication EA 4/18 TA udhëzuesin për nivelin dhe shpeshtësinë e pjesëmarrjes në teste të zotësisë 
për udhëzime tjera se si të krijohet një plan.  

 
4.1.10 Laboratorët duhet të justifikojnë politikën dhe qasjen e tyre për të dy, shpeshtësinë e 
pjesëmarrjes dhe ndonjë mospjesëmarrje në TZ lehtë të disponueshme e cila është e përshtatshme.  

 
Laboratori duhet të definojë nivelin dhe shpeshtësinë e pjesëmarrjes pas analizës së kujdesshme të 

masave tjera të sigurimit të cilësisë (në veçanti ato të cilat janë në gjendje të shpalosin, të 
përcaktojnë sasinë dhe të përcaktojnë brezin e deklaruar.). Pjesëmarrja varet nga brezi i asaj 
madhësie (psh shtypja, nga 50 -100 MPa). Mënyrat tjera të sigurimit të cilësisë përfshijnë, por nuk 

janë të kufizuara:  

 Përdorimin e rregullt të materialeve referente;  

 Krahasimin e analizave me teknika të pavarura;  

 Pjesëmarrje në zhvillimin e metodës/vleftësimit dhe/ose materialit referent;  

 Studime të karakteristikave;  

 Përdorimin e masave të kontrollit të brendshëm të cilësisë;  

 Të tjera  krahasime laboratorike p.sh. analiza të mostrave të verbëra;  

 Në kuadër të laboratorit.  

4.1.11 DAK kërkon nga aplikuesit për akreditim të parë ose për zgjerimin e fushës së akreditimit të 
marrin pjesë në së paku në një (1) TZ/KNL ku skema të tilla janë të disponueshme dhe relevante për 

fushën e tyre të aplikimit përpara se të jepet akreditimi.  
 

4.1.12 DAK kërkon që laboratorët e akredituar, në mes dy vlerësimeve të DAK, të marrin pjesë në 
së paku një test të zotësisë, një shpeshtësi të tillë që garanton performancë në analiza e kryera në 
kuadër të fushës së akreditimit.   

Në mes dy vlerësimeve pjesëmarrja e laboratorit është edhe më e rëndësishme në raste ku ka 
dyshime rreth kompetencës teknike të laboratorit (p.sh. ndryshimi i personelit, mospërshtatshmëria 

e metodave të përdorura, rezultate të pakënaqshme nga testimi i mëparshëm, etj).  
 

4.1.13 DAK kërkon që laboratorët e akredituar të kenë procedurë për shqyrtimin e rezultateve të 

tyre dhe kryerjen e veprimeve të duhura korrigjuese/parandaluese nëse është e nevojshme. Po ashtu 
kërkohet që laboratorët të monitorojnë dhe të rishikojnë pjesëmarrjen dhe performancën në vazhdim 

e sipër dhe të monitorojnë trendet në rezulate, sipas rastit.  
 
4.2 Përdorimi i pjesëmarrjes në TZ/KNL në vlerësim  

 

4.2.1 Vlerësimi i rezultateve nga pjesëmarrja e laboratorit në skemë kryhet nga ekipi vlerësues i 

DAK. Kryevlerësuesi përfshin në raportin final një vlerësim të shkurtër të performancës së 
laboratorit në pjesëmarrje në TZ/KNL.  
 

4.2.2 Rezultatet e pjesëmarrjes në skema të zotësisë merren parasysh në propozime për lëshimin e 
akreditimit. Rregullat si në vijim përdoren për të vlerësuar rezultatet:  

 Pjesëmarrja e suksesshme e laboratorit konsiderohet pozitive në propozimin final për 
dhënien e akreditimit. 

 Në raste kur laboratori paraqet një përqindje të vogël të rezultateve të pasuksesshme 

krahasuar me rezultatet e përgjithshme, ekipi vlerësues vlerëson veprimet 
korrigjuese dhe efikasitetin e tyre. Nëse interpretimi dhe veprimet e laboratorit janë 

të duhura, propozimi për dhënien e akreditimit nuk ndikohet nga rezultatet e 
pasuksesshme në testin e zotësisë dhe nga laboratori kërkohet të merr pjesë prapë në 

teste relevante deri në vizitën e ardhshme të mbikëqyrjes.  
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 Nëse laboratori paraqet rezultate të pasuksesshme në pjesën dërmuese të testeve të 
zotësisë, propozimi final mund të kërkojë reduktimin e fushës së akreditimit deri në 

një pjesëmarrje eventuale të suksesshme të laboratorit në teste relevante.  

 Rezultatet e testit të zotësisë nuk konsiderohen si kritere të vetme për lëshimin e 

akreditimit, por ndihmojnë në formulimin e një mendimi objektiv rreth 
kompetencave teknike të laboratorit  

 Ekipi i vlerësimit vlerëson planin e disajnuar nga laboratori sipas EA- 4/18 

 
 

5. HISTORIA  

 

Data e botimit  Përgatitur nga  Përshkrimi i ndryshimeve të bëra 

02.12.2015 Ibush  Luzha Dokument i ri  

   

   

   

 


