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Wytyczne EA dotyczące wyrażania
niepewności w badaniach ilościowych
W dniu 22.06.2007 r. zostało opublikowane na stronie internetowej PCA tłumaczenie dokumentu:
EA-04/16 EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing.

Wersja polska
Wersja angielska

Dokument ten jest obowiązkowy do stosowania i dotyczy wszystkich laboratoriów badawczych
posiadających akredytację PCA i ubiegających się o nią. Laboratoria powinny wdrożyć zawarte
w tym dokumencie wytyczne w stopniu właściwym do prowadzonej przez nie działalności badawczej.
Sposób wdrażania i wykorzystania wytycznych podanych w dokumencie EA-04/16 pozostawia się do
uznania laboratoriów – wskazane jest by odbywało się to w ramach ciągłego doskonalenia systemu
zarządzania w obszarze technicznym. Okres wdrażania powinien zakończyć się 31 grudnia 2007 r.
Źródło informacji: www.pca.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4646.html
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Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć?
Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy! Dowiedz się, jakie korzyści płyną z tego wyjątkowego napoju!

28-09-2020

Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki raka
jelita grubego
Pandemia wiele zmieniła w leczeniu chorych na raka jelita grubego.

28-09-2020

Powstała super dokładna mapa serca
Naukowcy stworzyli szczegółową molekularną i komórkową mapę zdrowego serca człowieka.

28-09-2020

Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi
Największe jak dotąd tego typu badanie przeprowadzono na 201 dorosłych osobach.

28-09-2020

Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie
chroni przed COVID-19
Wbrew przypuszczeniom szczepienie w okresie niemowlęcym nie chroni przed COVID-19.

28-09-2020

Soki owocowe: fakty i mity
Podpowiadamy, co warto wiedzieć o sokach owocowych.

25-09-2020

Żywność ekologiczna – czyli jaka?
Moda na żywność spod znaku „bio”, „organic”, „eko” zatacza coraz szersze kręgi.

25-09-2020

Bezpieczne promienie UV zabijają SARS-Cov2
To pozwala sądzić, że za pomocą ultrafioletu można chronić miejsca użyteczności publicznej.
Informacje dnia: Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć? Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki
raka jelita grubego Powstała super dokładna mapa serca Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie chroni przed COVID-19 Soki owocowe:
fakty i mity Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć? Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki raka
jelita grubego Powstała super dokładna mapa serca Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie chroni przed COVID-19 Soki owocowe:
fakty i mity Dzień Kawy - co warto o niej wiedzieć? Trzeba zwiększyć dostęp do diagnostyki raka
jelita grubego Powstała super dokładna mapa serca Wirusy przenoszone przez komary mogą
sprzyjać udarowi Szczepienie przeciw gruźlicy jednak nie chroni przed COVID-19 Soki owocowe:
fakty i mity

Partnerzy

