Ježková D. (FN Brno) názorně dokumentovala v referátu
nazvaném „Akce „Kulový blesk“ jak probíhala v nemocnici
za plného provozu totální výměna lůžkového fondu o cca
1000 kusech nemocničních lůžek. Zadání pro pracovníky
centrální úpravy lůžek znělo od vedení nemocnice tak, aby
se vše stihlo v co nejkratší době a aby nebyl výrazně narušen
provoz nemocnice. Vše se zvládlo za 50 dnů a pacienti se
kromě čistých a dezinﬁkovaných lůžkovin dočkali i nových
lůžek s hydraulickým ovládáním.
Klikar M. (Medin) – „CBM kontejnery“ ve ﬁremním
referátu se zaměřil na aktivity ﬁrmy při distribuci a servisu
kontejnerového systému. Vyzvedl hlavně efektivitu kontejnerového systému v provozu centrálních operačních sálů
a centrálních sterilizací a ocenil spolupráci s odpovědnými
nemocničními pracovníky.

Suchý J. (Ecolab) v příspěvku nazvaném „Programové
řešení ﬁrmy Ecolab“ zdůraznil, jak v sobě zahrnuje celoplošnou spolupráci v oblasti dezinfekce a dekontaminace
a jakou ﬁrma nabízí spolupráci i v oblasti monitoringu těchto
procesů. Za pomoci moderních technologií lze nejen monitorovat a tvořit statistiky, ale i budovat preventivní systémy
ochrany pacientů i zaměstnanců.
Šudřich B. (CSS) – Zhodnotil na závěr kongresu
STERIL.CZ – Brno 2018 jeho přínos pro zdravotnické
pracovníky jak v oblasti odborné, tak i v oblasti společenské
a nastínil perspektivy dalších vzdělávacích akcí. Poděkoval
všem přednášejícím, účastníkům a všem partnerům České
společnosti pro sterilizaci, z.s. a pozval je k účasti na výroční
XV. Mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2019.

Šurín S. (Schulke – SVK) – prezentace byla cílena na
nové poznatky a produkty ﬁrmy, na historické a vývojové
trendy v „Čistěnie nástrojov jako fáza predsterilizácie –
pena na nástroje“ apod. Tradiční výrobce je pro nemocniční
zařízení spolehlivým dodavatelem.

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
NRL pro dezinfekci a sterilizaci
CEM SZÚ, Praha

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
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EHK – 1040 Sérologie HBV markery

(PT#M/17–2/2018)

Pavel Fritz
Datum odeslání vzorků: 16. 10. 2018
Termín pro ukončení testování: 6. 11. 2018
Počet účastníků: 111
Počet vzorků: 5
Vyšetřované markery: HBsAg, HBeAg, anti-HBc total,
anti-HBc IgM, Anti-HBe, anti-HBs
ZPŮSOB HODNOCENÍ
Antigen HBsAg je hodnocen samostatně, přičemž každý
chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“.
Zbývajících 5 diagnostických markerů je hodnoceno společně. Pokud účastník vyšetřuje 1–3 markery z této skupiny,
nesmí zaznamenat žádný chybný výsledek, při testování
18

4–5 markerů je tolerována jedna chyba. Neshodné výsledky
mohou být tolerovány rovněž v případě, kdy je zjevné, že
vznikly buď pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny
vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.
Tab. 1: Správné výsledky
MARKER
HBsAg
Anti-HBc total
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBs

A
–
–
–
–
–
+

B
–
–
–
–
–
+

VZOREK
C
–
+
–
–
+
+

D
–
–
–
–
–
–

E
+
+
–
–
+
–

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Tab. 2: Kombinace vyšetřovaných markerů
Vyšetřované markery

Počet laboratoří

Všech 6 markerů

78

Pouze HBsAg a anti-HBc total

10

Pouze HBsAg

2

Pouze HBsAg a anti-HBs

3

Jiné kombinace

18

Celkem

111

i anti-HBc total, pozitivní anti-HBs) a jeden byl negativní
– viz tabulka 1. Celkem se testování účastnilo 111 pracovišť.
VÝSLEDKY ZÚČASTNĚNÝCH LABORATOŘÍ

Série EHK-1040 obsahovala 5 vzorků, z nichž jeden
reprezentoval probíhající HBV infekci (pozitivní HBsAg),
jeden stav po dříve prožité infekci (negativní HBsAg, pozitivní anti-HBc total), dva stav po očkování (negativní HBsAg

V sérii EHK-1040 vykázaly neshodné výsledky 2 laboratoře. První pracoviště zaznamenalo hraniční falešnou
negativitu anti-HBe u vzorku C (test DiaPro), druhé vykázalo
pět chyb při testování markeru anti-HBc total. Chyby druhé
laboratoře byly důsledkem nepozornosti při zápisu výsledků
do elektronického formuláře (ke správným číselným hodnotám přiřazeny obrácené závěry).
Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ–CEM

Tab. 3: Výsledky laboratoří podle jednotlivých markerů
Počet
chyb
0
1
5
Netestuje
Celkem

HBsAg
107 (100,0 %)
–
–
4
111

anti-HBc total
103 (99,0 %)
–
1 (1,0 %)
7
111

Počet laboratoří (% vyšetřujících laboratoří)
anti-HBc IgM
HBeAg
anti-HBe
83 (100,0 %)
88 (100,0 %)
86 (98,9 %)
–
–
1 (1,1 %)
–
–
–
28
23
24
111
111
111

EHK – 1041 Sérologie HAV

anti-HBs
96 (100,0 %)
–
–
15
111

(PT#M/18–2/2018)

Pavel Fritz
Datum odeslání vzorků: 16. 10. 2018
Termín pro ukončení testování: 6. 11. 2018
Počet účastníků: 110

kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při
zadávání některé z položek do elektronického formuláře,
nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které
uživatel nemohl ovlivnit.

Počet vzorků: 3
Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM
ZPŮSOB HODNOCENÍ
Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech,

VÝSLEDKY ZÚČASTNĚNÝCH LABORATOŘÍ
Série EHK-1041 se účastnilo celkem 110 laboratoří,
z nichž 2 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV
total a 107 oba markery. Neshodný výsledek nezaznamenala
žádná laboratoř, opět se však vyskytly jisté nedostatky formálního či administrativního charakteru.

Tab. 1: Správné výsledky
VZOREK
A
B
C
Anti-HBs

anti-HAV celkové
+
–
–
–

anti-HAV IgM
–
–
–
–

Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ–CEM
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