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Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2018, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz 
v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně. 
Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na www.sekk.cz v oddíle O nás. 
 
Vzorky 
V cyklu byly použity 3 sady vzorků, každá sada obsahovala 2 vzorky označené Ax a Bx (kde x je číslo sady). Jednotlivé 
sady byly určeny pro následující zkoušky: 

Sada 1: Apixaban 
Sada 2: Dabigatran 
Sada 3: Rivaroxaban 

Účastníci obdrželi jednotlivé sady podle svých objednávek. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 32 účastníků, z toho 4 ze Slovenska. 
 
Hodnocení výsledků 
Určení vztažných hodnot bylo standardní - byly použity vztažné hodnoty typu CVP (konsenzus účastníků) spočtené 
jako robustní průměry všech výsledků. Byla použita standardní kritéria pro hodnocení, tj. přijatelné rozdíly 
v procentech (Dmax), jejichž souhrnný přehled naleznete v případě zájmu na www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem 
Dmax - přijatelné rozdíly v procentech. 
 
Výsledky účastníků byly za výše uvedených podmínek velice dobré a bylo dosaženo vysokých celkových úspěšností (u 
všech zkoušek přes 90 %, při stanovení dabigatranu dokonce 100 %). Zaznamenané ojedinělé neúspěchy nebyly v 
žádném případě natolik významné, aby ovlivnily klinické rozhodování. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Petr Kessler 
Nemocnice Pelhřimov 
Oddělení hematologie a transfuziologie 
Slovanského bratrství 710 
393 38 Pelhřimov 
e-mail: pkessler@hospital-pe.cz 

Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na 
www.sekk.cz). Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto 
účastníka. 
 
 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky. 
Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. 
• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese www.sekk.cz. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. 


