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Neřízená kopie pro zveřejnění na webu.

Profil společnosti a politika nestrannosti
Za vypracování této přílohy zodpovídá: ředitel společnosti

Poslání společnosti
Společnost SEKK vznikla v roce 1995 se základním cílem poskytovat zdravotnickým laboratořím komplexní služby v
oblasti systému externího hodnocení kvality (EHK, EQA), zajištění správné laboratorní práce (SLP) a vzdělávání. Tyto
služby jsou k dispozici pracovištím v České republice a Slovenské republice, ale i v dalších zemích.

Struktura společnosti
Společnost SEKK je v současné době tvořena dvěma divizemi s vysokým stupněm autonomie.
Divize EHK
Tato divize je poskytovatelem systému EHK pro zdravotnické laboratoře a profesionální uživatele systémů POCT.
Tento systém je budován ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP a s referenčními laboratořemi jako
nezávislá činnost. Výše uvedené instituce se aktivně účastní zejména procesu návrhu odborného obsahu
jednotlivých programů EHK a doporučují supervizory a experty pro tyto programy. Důraz je kladen zejména na
dosažení maximální odborné úrovně poskytovaných informací a služeb všem účastníkům EHK. Ve vztahu k
jednotlivým účastníkům garantujeme nezávislost a důvěrnost informací získaných v systému EHK a svázaných
s konkrétním účastníkem. Systém EHK je kvalitativně srovnatelný s ostatními nezávislými evropskými
poskytovateli EQA a těší nás, že s řadou zahraničních poskytovatelů (RfB, UK NEQAS, ECAT) rovněž aktivně
spolupracujeme. EHK je uznáváno jako jeden z nástrojů prokazování způsobilosti účastníků, a to všeobecně
(tj. jednotlivými účastníky, odbornými společnostmi, referenčními laboratořemi, akreditačními orgány i
zdravotními pojišťovnami). Našich programů EHK se účastní i řada zahraničních pracovišť především ze
Slovenské republiky. Trvale se snažíme o profesionální, nestranný a zodpovědný přístup k zajištění EHK spojený
s permanentní snahou o zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Politika nestrannosti
Klíčovým prvkem nestrannosti je skutečnost, že SEKK neprodává žádné prostředky IVD (vzorky pro realizaci
cyklů EHK nejsou prostředky IVD) a není tak komerčně zainteresován na výsledcích dosahovaných jednotlivými
prostředky IVD v cyklech EHK.
Akreditace
Společnost SEKK získala 14.3.2006 osvědčení o akreditaci jako poskytovatel programů zkoušení způsobilosti
(č. 7004). Toto osvědčení vydal Český institut pro akreditaci o.p.s. Kopie aktuálního osvědčení o akreditaci i
přílohy tohoto osvědčení, která popisuje rozsah akreditace, jsou k dispozici na webu společnosti.
Divize SLP
Posláním divize je poskytování služeb souvisejících se zajištěním SLP ve zdravotnických laboratořích. Ve své
činnosti vychází ze spolupráce s odbornými společnostmi. Zaměřuje se zejména na tyto oblasti:
• Vývoj programového systému pro vedení laboratorní dokumentace, který slouží i pro přípravu podkladů
pro akreditaci nebo jiný průkaz kvality činnosti jednotlivých laboratoří a umožňuje standardní
komunikaci.
• Přípravu vzorových metodik v jednotlivých oblastech SLP.
• Vytváření datových standardů ve vazbě na obdobný proces v evropském společenství.
Hlavním úkolem této divize je vývoj programu, sloužícího jako znalostní databáze celého systému. Obsahem
tohoto produktu jsou především popisy a vzory formulářů příručky kvality (PK), popisy, osnovy a vzory
standardních operačních postupů (SOP), prostředky pro vytváření sestav (PK, SOP, laboratorní příručka,
číselníky), nástroje pro prohlížení národního číselníku položek (vlastní číselník je distribuován zdarma MZ ČR),
škály, konverzní číselník, interní číselníky a struktury pro repetitoria a základní texty. Všechny tyto informace jsou
vsazeny do jednoduchého uživatelského rozhraní programu SLP, který umožňuje jejich bezproblémovou správu,
prohlížení, doplňování, aktualizaci, generování hypertextů a archivaci. Podstatnou funkcí tohoto produktu je
rovněž správa dokumentů systému kvality (uchovávání, řízená aktualizace a přístup).
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Společnost SEKK v současné době disponuje dostatečnými personálními kapacitami, vlastním, vysoce specializovaným
know-how, kvalitní infrastrukturou, dlouholetými zkušenostmi a výkonným a zabezpečeným informačním systémem.
Kromě toho jsou všechny klíčové aktivity společnosti SEKK po ekonomické stránce koncipovány jako autonomní
systémy financované z plateb zákazníků za poskytnuté služby – nezávislost systému na zdrojích třetích stran posiluje
jeho celkovou nezávislost a transparentnost.
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