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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
Byly použity komerční vzorky atestované pro účely analýzy lidského likvoru a určené výrobcem pro použití 
v programech EHK. 
 
Komentář supervizora 
Výsledky nám zaslalo 101 pracovišť, z toho 17 ze Slovenska. 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry výsledků účastníků. 
 
Celková statistika výsledků (k dispozici na webu) ukazuje, že stanovení všech analytů má velmi dobrou úroveň, u 
většiny zkoušek přesahovala celková úspěšnost 90 %. 
Nehodnotili jsme výsledky stanovení celkové bílkoviny získané na systému Ortho Clinical Diagnostics (jeden účastník, 
přibližně dvojnásobné výsledky u obou vzorků ve srovnání s konsenzem). Na podkladě mnohaletých zkušeností víme, 
že tyto systémy poskytují u vzorků, které v EHK používáme, zcela nesrovnatelné výsledky. 
 
U stanovení IgM ve vzorku B (vyšší koncentrace) 
jsme zaznamenali větší rozptyl výsledků, na což jsme 
v rámci vyhodnocení reagovali rozšířením Dmax na 
42 % (dvojnásobek CV). 
 
Nárůst rozptylu byl patrný především u výsledků 
účastníků, kteří deklarovali použití reagencií Beckman 
Coulter (R = 12). Polohu výsledků této skupiny 
znázorňuje obrázek vpravo, ze kterého je patrné, že 
výsledky této skupiny byly velice rozptýlené a byly 
mezi nimi jak takové, které byly v dobrém souladu 
s konsenzem, tak výsledky výrazně vyšší (téměř 
dvojnásobek vztažné hodnoty – účastníkům 
doporučujeme kontrolu kalibrace). 

 
 
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 1 0 3 7 12 8 70 
relativní - - 0,99 % - 3 % 6,9 % 12 % 7,9 % 69 % 

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

Naprostá většina účastníků tohoto cyklu dosáhla úspěšnosti větší než 85 %. 
Úspěšnost 85 % nebo nižší zaznamenali 4 účastníci (tj. 4 %), pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Biomedicínské centrum 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem 
e-mail: petr.kelbich@kzcr.eu 

MUDr. Kateřina Mrázová 
VFN a 1. LF UK 
ÚLBLD 
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
e-mail: katerina.mrazova@vfn.cz 
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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 a dvěma vzorky. 
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. 
• Kritéria pro hodnocení kvantitativních výsledků (Dmax). 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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