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Tato studie byla uspořádána jako cyklus označený T09/21. 
Všem pracovištím, která se do této studie zapojila, velmi děkujeme. 
 
Vzorky 
V cyklu byly použity dva komerční vzorky. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 21 pracovišť. 
 
Vztažné hodnoty a způsob hodnocení 
Vztažné hodnoty byly určeny jako konsenzus účastníků. 
U kvalitativních výsledků dochází ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % hodnocených výsledků. 
 
Výsledky účastníků byly výborné a bylo dosaženo 100% úspěšnosti. 
 
Velice překvapivý byl pro nás ale malý zájem o účast v této studii. I přesto, že studie byla všem účastníkům poskytnuta 
zdarma, přihlásilo se do ní jen deset pracovišť z padesáti, která v loňském dotazníku projevila o program „Streptokok 
A“ zájem. Další účastníci se přihlásili na základě e-mailové nabídky k účasti, kterou jsme dodatečně rozeslali 
uživatelům systémů POCT. 
 
Výsledky účastníků byly v této studii velmi povzbudivé, avšak zájem o EHK pro průkaz streptokoka A byl tak 
malý, že nový program zaměřený na tuto problematiku nebudeme do Plánu EHK zařazovat. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Vlastimil Král, CSc. 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
Centrum imunologie a mikrobiologie 
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz 

Mgr. Oldřich Šipka 
IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., 
Laboratoř alergologická a imunologická 
Uherské Hradiště 
e-mail: OldrichSipka@seznam.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 
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. 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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