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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020 
 
Vzorky 
Vzorek A byl komerční vzorek s předpokládanou pozitivitou LC-1. 
Vzorek B byl komerční vzorek s předpokládanou pozitivitou LKM, LKM-1. 
 
Způsob určení vztažných hodnot 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu EHK určovány na základě konsenzu. V případě kvalitativních výsledků 
dochází ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % účastníků. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 62 pracovišť, z nich bylo 12 ze Slovenska. 
U obou vzorků a všech zkoušek bylo dosaženo téměř 100% konsensu, chyby se objevovaly jen ojediněle. 
Jedinou výjimkou, kde konsenzu nebylo dosaženo, je zkouška anti-LC-1 ve vzorku A, kde očekávaný pozitivní 
výsledek uvedlo jen 73 % účastníků. Ve 3 nejčetnějších skupinách z pohledu výrobců reagencií (kód R) byla situace 
poměrně výrazně odlišná: 

• Euroimmun (R = 87): 26 výsledků, z toho 25x pozitivní a 1x negativní 
• D-tek (R = 191): 13 výsledků, z toho 4x pozitivní, 3x neprůkazný a 6x negativní 
• Generic assays (R = 999, tento výrobce není v číselníku SEKK, ale všichni uživatelé této soupravy uvedli 

výrobce formou poznámky): 7 výsledků, z toho 3x pozitivní, 2x hraniční, 2x negativní. 
Nelze přehlédnout, že u posledních dvou výrobců jsme zaznamenali opravdu velký rozptyl výsledků (dle informací 
dostupných na webu lze usuzovat, že se jedná o stejné reagencie distribuované pod 2 obchodními značkami). Nicméně 
bez znalostí šarží diagnostických souprav nelze vyvodit žádné závěry. U slabých reakcí může hrát svou roli i způsob 
odečtení blotovacích technik (vizuální vs. automatické pomocí scanneru). 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví 
sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 
75 % … úspěšnost 51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné 
úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 0 0 0 0 3 2 7 50 
relativní - - - - - 4,8 % 3,2 % 11 % 81 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 

Celková úspěšnost téměř všech účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je větší než 90 %. 
Pouze 3 účastníci (tj. 4,8 %) vykázali úspěšnost 90 % nebo nižší a měl by to pro ně být impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

Mgr. Martina Fialová 
Pracoviště laboratorních metod IKEM 
Oddělení klinické imunologie 
Vídeňská 1958/9 
140 21 Praha 4 
e-mail: martina.fialova@ikem.cz 

Mgr. Jan Martinek 
Oddělení imunologie a alergologie CKL 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7 
728 92 Ostrava 
e-mail: jan.martinek@zuova.cz 

 
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 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
tohoto účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK. 

 


