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Streszczenie
W artykule porównano normę medyczną ISO 13485:2003 z nor-
mą zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO
9001:2000. Zwrócono uwagę na te punkty, które w znacznym
stopniu różnią się od siebie, szczególnie w zakresie bezpie-
czeństwa i niezawodności wyrobów medycznych. Dzięki temu
porównaniu można stwierdzić, że wyroby medyczne cechują
się wyższą jakością, ze względu na wymagania,  i sposób kon-
troli jakości, obejmujący wszystkie etapy produkcji, oraz spo-
sób nadzorowania wyrobu po sprzedaży.

Słowa kluczowe: jakość wyrobów medycznych, standardy me-
dyczne, ISO13485:2003

Abstract
The paper discusses the issues of the international medical
standards ISO 13485:2003 and control standards ISO
9001:2000. The comparison of these standards that showed
that standards requirements of medical products include qu-
ality control in all stages of production and maintenance of fi-
nal device.

Key words: medical products quality, medical standards, ISO
13485:2003

Wstęp
W sektorze medycznym jakość wyrobów jest określona przez nor-
mę europejską ISO 13485:2003, która została przyjęta przez Euro-
pejską Komisję Normalizacyjną (CEN) 16 czerwca 2003 roku.
Zgodnie z przepisami kraje członkowskie CEN są zobowiązane
do nadania normie statusu normy krajowej, co w przypadku Pol-
ski miało miejsce 4 listopada 2005 roku. Polska norma została
oznaczona symbolem PN-EN ISO 13485 „Wyroby medyczne.
Systemy zarządzania jakością. Wymagania do celów przepisów
prawnych”. Wdrożenie przez przedsiębiorstwa normy medycznej
ISO 13485:2003 jest decydującym czynnikiem, pozwalającym na
sprzedaż wyrobów na rynku międzynarodowym.

Celem artykułu jest porównanie normy medycznej ISO 13485 
z normą ISO 9001:2000 „Systemy zarządzania jakością. Wymaga-
nia”, która obowiązuje od 15 grudnia 2000 roku.

Jakość wyrobów medycznych
Przedsiębiorstwa produkujące wyroby medyczne muszą spełniać
wymagania podstawowej normy ISO 9001 oraz normy integral-
nej, która obecnie jest oznaczona symbolem ISO 13485. Warto
zwrócić uwagę, że EN ISO 13485:2003 jest normą dotyczącą sys-
temu zarządzania jakością wyrobów medycznych, przeznaczoną
specjalnie do celów prawnych. Norma ta oparta jest na EN ISO
9001:2000, jednakże zmodyfikowano tu w szczególności wymaga-
nia dotyczące: „zadowolenia klienta” i „ciągłego doskonalenia”.

System zarządzania jakością w firmach medycznych powinien
być częścią całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Powi-
nien być dostosowany do klasy wytwarzanych wyrobów medycz-
nych, a ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania powinno
mieć na celu przede wszystkim poprawę skuteczności i sprawno-
ści zarządzania firmą, określenie kompetencji i odpowiedzialno-

ści pracowników oraz dostosowanie procedur projektowania, wy-
twarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych do
przepisów europejskich.

Działanie w zakresie podnoszenia standardu wytwarzania wy-
robów medycznych ma również na celu ocenę ryzyka związanego
ze stosowaniem wyrobów medycznych przez odbiorców. System
Zarządzania Jakością ISO 13485: 2003 może być stosowany samo-
dzielnie lub łącznie z normą ISO 9001:2000, a norma ISO /DTR
14969 określa wytyczne i wskazówki stosowania normy
13485:2003. Norma ISO 13485:2003 może być stosowana w celu
organizacji zarządzania rozwojem, produkcją, instalowaniem 
i serwisowaniem wyrobów medycznych oraz związanych z tym
usług. Norma ta jest przeznaczona również do oceny zdolności
spełniania wymagań klienta i wymagań prawnych.

W przypadku normy medycznej jakość wyrobu ma bezpośred-
ni związek z życiem człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera
nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania procesu projekto-
wania, weryfikacji i walidacji projektu czy też sprawdzenia urzą-
dzenia w różnorodnych warunkach klimatycznych. W fazie pro-
dukcyjnej wysoki poziom istotności uzyskuje identyfikowalność 
i monitorowanie, czy urządzenie nie okazało się niebezpieczne 
i czy nie powstał incydent zmuszający producenta do zgłoszenia
tego faktu stosownym instytucjom kontrolnym. 

W normie kładzie się nacisk na duże zróżnicowanie wyrobów me-
dycznych i na fakt, że niektóre szczególne wymagania mają zastoso-
wanie wyłącznie do określonych grup wyrobów medycznych. Klu-
czowym wymogiem jest zarządzanie ryzykiem wyrobów medycz-
nych. Musi być ono dokładnie udokumentowane i realizowane 
w całym cyklu życia produktu  od wstępnej koncepcji do realiza-
cji i nadzorowaniu po dostawie . Szczegółowe wymagania związane 
z zarządzaniem ryzykiem zostały opisane w punkcie 7. „Realizacja
wyrobu” normy ISO 13485:2003.

Norma medyczna ISO 13485:2003 różni się od normy ISO
9001:2000, w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zdro-
wie pacjenta i personelu medycznego.

W punkcie 4.2 „Wymagania dotyczące dokumentacji” zostały
zwiększone wymagania zawarte w paragrafie 4.2.1 „Postanowie-
nia ogólne”, w którym położono nacisk na sposób identyfikacji
wyrobu oraz modelu urządzenia. Przechowywane dokumenty po-
winny zawierać pełny proces wytwarzania i, jeśli jest to koniecz-
ne, stosowania, instalowania i serwisowania każdego typu lub mo-
delu wyrobu medycznego.

W stosunku do normy ISO 9001:2000 został również zmienio-
ny paragraf 5 „Odpowiedzialność kierownictwa”, w którym zwró-
cono uwagę na zaangażowanie kierownictwa w proces stałego wy-
twarzania wyrobów medycznych. Zmieniono tekst, w którym
stwierdzono, że zadowolenie klienta nie jest właściwym celem re-
gulacji dla wyrobów medycznych.

Bardzo ważnym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością
jest „Polityka jakości”. W punkcie 5.3 normy medycznej zobo-
wiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarzą-
dzania jakością zastępuje się zobowiązaniem do utrzymania sku-
teczności systemu zarządzania jakością.

Istotne różnice pomiędzy normą medyczną a normą ISO 9001
występują w punkcie 8 „Pomiary, analiza i doskonalenie”. Celem
przepisów dotyczących wyrobów medycznych jest utrzymanie
skuteczności systemu zarządzania jakością, w celu ciągłego wy-
twarzania wyrobów medycznych, które są bezpieczne i skuteczne.
W przypadku normy ISO 9001:2000 mowa jest o ciągłym dosko-
naleniu systemu zarządzania jakością.

W paragrafie tym zarówno „Zadowolenie klienta”, jak i „Per-
cepcje klienta”, traktowane jako jeden z mierników funkcjonowa-
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nia systemu, zastąpiono pojęciem „Informowania zwrotnego”, 
w celu zapewnienia wczesnego ostrzegania o problemach dotyczą-
cych jakości i uzyskania danych wejściowych do procesów kory-
gujących i działań zapobiegawczych.

W powyższej normie w paragrafie 8.5 „Doskonalenie” został
wprowadzony wymóg stosowania notatek doradczych. Norma
wprowadza też zupełnie nowe rozwiązania szczegółowe. Przykła-
dowo można przedstawić następujące:

7.5.1.2.1 „Czystość wyrobu i nadzór nad zanieczyszczeniem”,
w którym zostały szczegółowo opisane wymagania dotyczące czy-
stości wyrobu. W paragrafie tym zawarto wymagania stawiane
wobec wyrobu medycznego, jakie należy spełnić oraz udokumen-
tować, w celu zachowania wysokiego standardu wytwarzania.

7.5.1.2.2 „Instalowanie”  paragraf określa, w jaki sposób or-
ganizacja powinna ustanowić i udokumentować wymagania, któ-
re zawierają kryteria przyjęcia dotyczące instalowania i weryfika-
cji instalowania wyrobów medycznych. Norma dopuszcza instala-
cję urządzenia przez uprawnionego przedstawiciela, lecz organi-
zacja jest zobowiązana do dostarczenia udokumentowanych wy-
magań dotyczących instalowania i weryfikacji.

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość naprawianych
lub konserwowanych urządzeń, jest właściwy serwis. W paragra-
fie 7.5.1.2.3 „Serwis” został położony nacisk na ustanowienie 
i udokumentowanie procedur, instrukcji pracy, procedury pomia-
rowe. W przypadku serwisu bardzo ważnym czynnikiem jest
utrzymywanie dokumentacji związanej z działaniami serwiso-
wymi.

W przypadku urządzeń lub materiałów wymagających stery-
lizacji, w punkcie 7.5.2.2 „Szczególne wymagania dotyczące ste-
rylnych wyrobów medycznych” kładzie się nacisk na ustano-
wienie oraz udokumentowanie procedury walidacji procesów
sterylizacji.

Mając na względzie dobro pacjenta oraz użytkownika, norma
13485:2003 nakłada na producenta wymagania związane z identy-
fikacją oraz identyfikalnością wyrobu. W paragrafie 7.5.3 zostały
opisane wymagania, jakie należy spełnić. Głównym założeniem
tego punktu jest możliwość identyfikacji wyrobu medycznego
przez cały cykl życia produktu.

W przypadku wyrobów medycznych punkt normy 7.5.3.2.2
„Szczególne wymagania dotyczące aktywnych wyrobów medycz-
nych do implantacji i wyrobów medycznych do implantacji”
zwraca się uwagę na możliwość identyfikacji wyrobu w przypad-
ku sprzedaży pośredniej poprzez przedstawicieli lub dystrybuto-
rów. Są oni zobowiązani do prowadzenia rejestrów sprzedanych
wyrobów, które powinny być dostępne dla zewnętrznych i wew-
nętrznych organów kontroli. W punkcie tym zwrócono uwagę na
konieczność dokonywania stosownych zapisów dla wszystkich
komponentów, materiałów i warunków środowiska pracy, jeżeli 
z ich powodu wyrób medyczny mógłby nie spełniać wyspecyfiko-
wanych wymagań.

W kolejnym punkcie paragrafu 7.5.3.3 „Identyfikacja statusu”,
norma wprowadza identyfikację statusu wyrobu, która powinna
być utrzymywana oraz przechowywana podczas wytwarzania,
przechowywania, instalowania i serwisowania wyrobów. Pozwala
to na zapewnienie, że będzie wysłany, używany lub zainstalowa-
ny tylko ten wyrób, który przeszedł odpowiednie badania i speł-
nia wymagane standardy.

Podsumowanie
Celem pracy było porównanie normy ISO 13485:2003 i normy
ISO 9001:2000, która jest powszechnie stosowana w przedsiębior-
stwach krajów wysoko rozwiniętych.

W przypadku normy medycznej dużą wagę przywiązuje się do
nadzorowania prawidłowego funkcjonowania systemu zarządza-
nia jakością, dzięki któremu potencjalni odbiorcy mają pewność,
że wyroby spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa, zarówno
wobec pacjenta, jak i personelu medycznego. Poddając analizie
wyroby medyczne, należy mieć pełną świadomość związaną 
z użytkownikiem (pacjentem), który jest osobą chorą o często
zmienionych właściwościach fizjologicznych, odbiegających od
przyjętych norm. W takiej sytuacji głównym zadaniem normy
medycznej jest zapobieganie ewentualnemu szkodliwemu oddzia-

ływaniu wyrobu na użytkownika. Norma zmusza również do peł-
nej identyfikacji wyrobu, dzięki temu można szybko wyelimino-
wać powstałą wadę lub szybko wycofać wadliwy sprzęt, co w kon-
sekwencji jest bardzo ważne i często decydujące o życiu człowie-
ka. W większości porównywanych punktów normy medycznej
ISO 13485:2003 i normy 9001:2000 można zauważyć zbieżność.
Jednakże norma medyczna ISO 13485:2003 większą uwagę zwra-
ca na kontrolę wytwarzania wyrobu oraz jakość. Norma medycz-
na wprowadza również nowe, szczegółowe rozwiązania dotyczące
czystości wyrobów medycznych, uwzględniając jakość produktów
oraz standard wytwarzania.

Biorąc pod uwagę znaczenie identyfikacji i identyfikowalności
przez pełny cykl życia wyrobu, norma zwraca uwagę na następu-
jące aspekty jakości wyrobu:
� Serwis  w którym należy ustanowić i udokumentować pro-

cedury i instrukcje pracy oraz procedury pomiarowe. W tym
przypadku bardzo ważne jest utrzymywanie pełnej doku-
mentacji związanej z działalnością serwisu;

� Identyfikację i identyfikowalność wyrobu  w których głów-
nym założeniem jest możliwość pełnego rozpoznania wyrobu
medycznego przez cały czas jego stosowania; 

� Sprzedaż pośrednią i bezpośrednią  w której kładzie się na-
cisk na sporządzanie zapisów dotyczących sprzedawanych
wyrobów. W tym przypadku uwzględnia się możliwość udo-
stępnienia zapisów do kontroli;

� Identyfikacja statusu  która powinna być przechowywana 
w trakcie wytwarzania, instalowania, serwisowania wyrobu
jako zapewnienie, że wyrób przeszedł kontrolę i uzyskał sto-
sowne wymagania.

W szczególnych przypadkach, w których zalecana jest steryliza-
cja wyrobu, norma opisuje wymagania, jakie należy spełnić i udo-
kumentować, tworząc stosowne procedury walidacji procesów
sterylizacji. Rozpatrując normę medyczną ISO 13485:2003, moż-
na zauważyć różnice w stosunku do normy ISO 9001, które w spo-
sób jednoznaczny zaostrzają wymagania, jakie należy spełnić 
w przypadku branży medycznej.

Dzięki tym zwiększonym wymaganiom wyrób jest identyfiko-
walny przez cały czas swojego życia, co ułatwia ewentualną elimi-
nację wadliwych urządzeń lub przyspiesza możliwość ewentual-
nego wycofania wyrobu z rynku. Dzięki takiemu podejściu użyt-
kownik wyrobu, pacjent lub personel medyczny ma świadomość,
że użytkuje sprzęt o najwyższej jakości natomiast wytwórca, że je-
go wyroby są w pełni identyfikowalne i dlatego muszą być wyko-
nywane zgodnie z obowiązującymi normami.

W przypadku nadzorowania jakości wyrobów medycznych bar-
dzo ważnym czynnikiem, pozwalającym na weryfikację popraw-
ności działania systemu, jest audyt wewnętrzny, dzięki któremu
można łatwo zweryfikować oraz wykluczyć ewentualne nieprawi-
dłowości poprzez przeprowadzenie działań korygujących lub za-
pobiegawczych. Dzięki audytowi istnieje możliwość szybkiego re-
agowania przedsiębiorstwa na ewentualne niezgodności, a ich
szybka eliminacja pozwala na stwierdzenie, że produkowane wy-
roby są najwyższej jakości. �
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