LATAK apturējis akreditāciju SIA OSMUNDS

Jau pagājušajā gadā tapis zināms, ka LATAK 2011.gada 9.novembrī ar lēmumu Nr.218/2011
atbilstības novērtēšanas institūcijai SIA „OSMUNDS” ir apturējis akreditāciju atbilstībai standarta
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām metodēm Nr.1-11 un Nr.13-15.

Pēc LATAK procedūras, ir nepieciešams nodrošināt SIA „OSMUNDS” mērījumu pārskatu
atsaukšanu no medicīnas iestādēm, kurās SIA „OSMUNDS” veicis pārbaudes ar metodēm,
kurām LATAK apturējis akreditāciju.

Izanalizējot esošo situāciju, konstatējām, ka joprojām SIA „OSMUNDS” neatbilstošie pārskati
tiek izmantoti medicīnas iestādēs, ar ko tiek radīts kaitējums cilvēka dzīvībai un veselībai, tā
maldinot medicīnas iestāžu klientus, ka iekārtu pārbaudes tikušas veiktas atbilstoši Eiropas
Savienības direktīvām. Un medicīnas iestāžu vadītāji nemaz nav informēti par šādu faktu kā
pārskatu atsaukšana un to, ka līdzšinējie iekārtu mērījumi nav korekti.

Līdz ar to daudzas medicīnas iestādes un pacienti varētu uzdot jautājumu: vai SIA „OSMUNDS”
akreditācijas atsaukšana nozīmē, ka pacienti tagad saņem nedrošu pakalpojumu medicīnas
iestādēs, kur tiek izmantotas medicīniskās iekārtas, kas netika testētas atbilstoši Eiropas
Savienības prasībām?

Līdz šim nav saprotams, kādus pasākumus LATAK veicis, lai pasargātu medicīniskās iestādes
darbinieku un pacientu veselību no iekārtas darbības, kuras tika testētas atbilstības
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novērtēšanas institūcijā SIA”OSMUNDS”, ar apturētu akreditāciju.

Kā zināms, tad joprojām SIA „OSMUNDS” turpina mērījumu veikšanu tā arī medicīnas iestādēm
neziņojot par faktu, ka akreditācija ir apturēta un LR VVD Radiācijas drošības centrs nepieņem
viņu izdotos pārbaudes protokolus. Izanalizējot LATAK mājas lapā publicēto, konstatējām, ka
internetā norādītā informācija ir tikai par SIA „OSMUNDS” akreditācijas metožu Nr.1-11 un
Nr.13-15 apturēšanu. Nav paziņots ne par akreditācijas apturēšanas iemeslu, ne par izsniegto
pārskatu atsaukšanu. Līdz ar to, lūdzām LATAK nekavējoši publicēt informāciju interneta mājas
lapā www.latak.lv par SIA „OSMUNDS” akreditācijas apturēšanas iemeslu un paskaidrot, kādā
veidā un kura laika posmā tika nodrošināta neatbilstošo, SIA „OSMUNDS” izsniegto pārskatu
atsaukšana, kā arī rakstiski paziņot šo informāciju attiecīgajām biedrībām un asociācijām.
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