Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady
tel.: +420 26708 2258, e-mail: apcem@szu.cz

Vážení účastníci externího hodnocení kvality (EHK),
zasíláme Vám nabídku programů zkoušení způsobilosti (PT – proficiency testing) na rok 2019.
Systém EHK v lékařské mikrobiologii, pořádaný AP CEM SZÚ v rámci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti
(dále jen ESPT), je akreditován Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pod reg.č. 7001. Přehled
akreditovaných programů EHK v lékařské mikrobiologii je uveden na webových stránkách ČIA a SZÚ.
Přiložen je:
1. Harmonogram rozesílání vzorků pro EHK s informací o datu odeslání a jménu koordinátora příslušné
série. Datum odeslání je datem expedice vzorků, nikoliv datem doručení zásilky. Některé
programy jsou zajišťovány ve spolupráci se subdodavatelskými subjekty (laboratořemi působícími
mimo SZÚ).
2. Informace k vyplňování výsledků přes webový formulář SZÚ (v roce 2019 budou do elektronické
podoby upraveny další programy, které se doposud vyplňovaly analogově).
3. Průvodce elektronickou objednávkou. Na rozdíl od minulého roku obdržíte automatické potvrzení Vaší
objednávky a cenovou kalkulaci.
4. Dotazník k průzkumu spokojenosti, který můžete využít k připomínkám a dotazům.
Všechny tyto dokumenty budou k dispozici na webových stránkách SZÚ.

Po vyhodnocení série Vám bude zaslán výsledkový protokol. To musí být učiněno do 12 týdnů od předání
výsledkových protokolů k vyhodnocení koordinátorovi.
Stížnosti a námitky k hodnocení příslušné série můžete podávat dle Reklamačního řádu (www.szu.cz/espt).
Pro ty z Vás, kteří neuspějí v běžné sérii, se bude stejně jako v minulých letech organizovat opravná série.
Opravné vzorky Vám budou zaslány pouze na písemnou žádost zaslanou na AP CEM do 14 dnů ode
dne, kdy obdržíte Vaše výsledky. Rozesílání opravných vzorků se koná vždy v říjnu. Opravné vzorky jsou
účtovány dodatečnou fakturou. Toto se týká pouze programů, které se konají 1x ročně. U ostatních
programů je prostor pro opravu v následujících sériích.
Testování HIV protilátek je povinné (§73 Zákona 258/2000 Sb., v platném znění). Program probíhá ve
dvou sériích. Podmínkou pro získání Certifikátu je účast v obou sériích tohoto programu.
Programy Parazitologie střevní, Mikroskopická diagnostika trichomonád, Sérologie toxoplasmózy
a Sérologie lymeské borreliózy probíhají ve dvou sériích. Bakteriologická diagnostika je rozdělena na
čtyři série. Pro získání certifikátu je nutná účast ve všech konaných sériích.
Osvědčení o účasti obdrží všechny laboratoře, které se zúčastnily EHK.
Certifikát správné diagnostiky obdrží jen ty laboratoře, které splní požadovanou odbornou úroveň
v programech PT.
Upozorňujeme, že došlo ke změně v programu PT#M/31 – Detekce papillomavirů, který je rozdělen na dvě
série pro amplifikační a neamplifikační metodu detekování.

Objednávku prosím odešlete přes webový formulář nejpozději do 30. 12. 2018!
Děkujeme za účast a těšíme se na spolupráci i v příštím roce.
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