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Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
Do plánu byl tento program zařazen na základě studie PIG/19, jejíž výsledky jsou k dispozici na webu. 
 
Vzorky 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. 
Vzorek A bylo sérum získané od pacienta s atypickým rozložením koncentrací IgG podtříd. 
Vzorek B bylo sérum získané od pacienta se sníženými koncentracemi celkového IgG i podtříd IgG. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 29 účastníků, z toho 5 ze Slovenska. 
 
Vztažné hodnoty (AV) 
Pro hodnocení výsledků byly AV určeny: 

• Pro IgG celkový jako robustní průměry souboru všech výsledků 
• Pro podtřídy jako robustní průměry v rámci stejnorodých skupin uspořádaných dle výrobců reagencií 

uvedených účastníky (kód R). 
Výsledky účastníků můžeme označit jako výborné – u všech zkoušek bylo dosaženo celkové úspěšnosti přes 95 %, 
pouze u IgG4 byla úspěšnost nižší (85 %). 
Dmax pro podtřídy, určený na základě studie PIG/19, zůstává na hodnotě 15 %. 
Někteří účastníci neuvedli kompletní sadu výsledků, tedy celkový IgG a 4 podtřídy (např. nezměřili celkový IgG a/nebo 
některou z podtříd) – na hodnocení však tato skutečnost nemá vliv. 
Upozorňujeme účastníky na nutnost uvádět správně kódy výrobců reagencií, zejména pro stanovení podtříd. Je to 
klíčová základní informace vzhledem k tomu, že hodnocení je rozdělené do skupin dle výrobců. 
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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). 
• Seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
• 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. 
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