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POCT - dobrý sluha, 
špatný pán
D. Springer

Základem vyšetření pacienta v ambulanci je vždy 
anamnéza a pečlivé fyzikální vyšetření, které samo 
o sobě již může stanovit diagnózu. Často je potřeba 
provést doplňující laboratorní vyšetření. Výsledek 
některých vyšetření může ovlivnit rozhodnutí 
o léčbě, a proto je rychlost odezvy zásadním 
požadavkem.  Pro provádění určitých vyšetření 
v mimolaboratorních podmínkách se nejčastěji 
používá termín „point-of-care testing“ (POCT). 
Jedná se o přístroje a zdravotnické prostředky 
vhodné do ordinací praktických lékařů, pediatrů, 
diabetologů, urologů, gynekologů, ale také pro 
případy prvního kontaktu s pacientem na pracoviš-
tích urgentní medicíny. Mezi výhody POCT patří 
mimo jiné rychlost vyšetření a možnost okamžité 
reakce lékaře, snížení rizika záměny vzorku, ale 
také vhodnější nasazení antibiotické terapie, snížení 
počtu odeslání pacientů k hospitalizaci. K nevýho-
dám patří vyšší náklady, nutnost školení personálu 
a nesprávné provedení testu či používání POCT 
přístroje, který není pravidelně kontrolován.
Výsledky získané pomocí POCT jsou mnohdy 
podkladem k významným rozhodnutím v odborné 
nebo i laické zdravotní péči. Bývají chápány jako 
rovnocenné výsledkům z laboratoře, ale mnohé 
prostředky POCT nejsou dostatečně a spolehlivě 
prověřeny z hlediska základních analytických znaků 
použité metody měření. V Doporučení ČSKB ČLS 
JEP „Správné zavádění a používání POCT“ ver. 
5/2011 je uvedeno, že: Racionální potřeba zave-
dení POCT nastává pouze tehdy, jestliže dotyčné 
vyšetření není dostupné v místě spolupracující kli-
nické laboratoře nebo v potřebném čase, a jestliže 
zavedení POCT prokazatelně přispěje ke zlepšení 
zdravotní péče. V požadavcích na POCT systémy se 
uvádí nezbytnost verifikace základních analytických 
znaků metody měření, která je použita v prostředku 
POCT (limit detekce, analytická citlivost, bias, pre-
ciznost, měřicí rozsah, kalibrační křivka, porovnání 
s rutinní laboratorní metodou, interference), nebo 
odkaz na relevantní nezávislé a renomované zdroje 
těchto informací. Tato verifikace by měla být pro-
vedena jednorázově při zavádění prostředku POCT, 
obvykle ji zajistí výrobce systému. 
Dále musí být vždy provedena a dokumentována 
studie srovnatelnosti výsledků měření systémem 
POCT a výsledků měření ve spolupracující labo-
ratoři.

Většina potenciálních uživatelů nemá mnoho zku-
šeností s laboratorní medicínou, proto bývá celkové 
technické řešení, design přístroje i pracovní postup 
přizpůsoben nelaboratorní obsluze. Také kritéria 
při výběru nového POCT systému jsou trochu 
odlišná od nároků profesionálních laboratorních 
pracovníků. Je vhodné se vždy zamyslet nejen nad 
cenou samotného přístroje a jednotlivých testů, ale 
i nad některými zásadními otázkami:
1. Jsou výsledky naměřené POCT systémem dobře 

srovnatelné se spolupracující laboratoří, a to 
v celém rozmezí stanovitelnosti – tedy nízké, 
fyziologické i vysoké hladině měřeného para-
metru? 

2. Existuje dostupný a validovaný systém vnitřní 
kontroly kvality a také externí hodnocení kvality 
dostupné v České republice?

3. Jaká je technická podpora při potížích – telefo-
nická help-line, webová stránka apod.? Význam 
má i pozáruční cena případného servisu.

4. Je kapka krve získaná kapilárním odběrem 
dostatečná pro správné měření? Jak dlouho trvá 
samotná analýza? Kolik stejných přístrojů již 
funguje v České republice a kde se mohu infor-
movat o zkušenostech ostatních uživatelů? 

Vnitřní kontrola kvality je nezbytnou podmínkou 
provádění všech laboratorních vyšetření, tedy 
i POCT. Pokud je výsledek kontrolního vyšetření 
v deklarovaném rozmezí, lze výsledky pacienta 
provedené stejnou šarží testovacích proužků za 
stejných podmínek považovat za spolehlivé. Pravi-
delné provádění a vyhodnocování vnitřní kontroly 
kvality je potřebné pro lékařovu jistotu o správnosti 
výsledků vyšetření.
Externí hodnocení kvality (EHK) je základním 
a nezbytným procesem, který zajišťuje ověření 
srovnatelnosti a správnosti prováděných stanovení. 
Účast v systému EHK je vyžadována zdravotními 
pojišťovnami jako nutná podmínka proplácení 
některých vyšetření systémy POCT. Programy EHK 
poskytují kromě vyhodnocení výsledků měření 
také srovnání kvality obsluhy a údržby systémů, 
informace o úrovni edukace a výcviku personálu 
a data o trendu reprodukovatelnosti v čase. Dovolují 
sledovat i stabilitu měření při výměně šarží měřicích 
proužků. 
Dalším kritériem pro posouzení vhodnosti POCT 
systému je jednoduchost provedení samotného 
testu. Omezení počtu úkonů potřebných k přípravě 
zařízení, jednoduchost aplikace testovaného mate-
riálu, obvykle kapilární krve. Velikost kapky krve 
po vpichu je 10 – 20 mikrolitrů, proto přístroje 
s požadavkem většího množství krve nejsou pro 
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účely POCT obvykle vhodné. Na druhou stranu 
zmenšování potřebného množství krve je mnohdy 
jen reklamním trikem, po vpichu je objem získané 
krve vždy alespoň 3-4 mikrolitry. Správné množství 
krve ke stanovení je zaručeno samotným užitím 
testovacího proužku, který je obvykle samonasávací 
a odměří tak přesně potřebné množství krve.
Technická podpora nabízená distributorem je 
významným ukazatelem zájmu o budoucího 
uživatele. Je vhodné se ujistit, že po nákupu pří-
stroje a testovacích proužků nezůstanete se svými 
dotazy sami. Mnohé systémy umožňují přenos 
naměřených dat do příslušného softwaru v počítači 
pro jejich trvalé uchování.  Počet instalovaných 
přístrojů samozřejmě není kritériem kvality, ale na 
druhou stranu je možné očekávat jisté zkušenosti 
obchodních zástupců i servisního týmu. Pořízení 
systému, který není v republice nebo alespoň 
v okolních zemích dostatečně zastoupen, znamená 
vždy nezbytnost podrobnějšího studia dostupných 
materiálů a případně výsledků testování nezávislých 
kontrolních organizací např. SKUP (Scandinavian 
evaluation of laboratory equipment for point of care 
testing www.skup.nu). 
Pro zavedení POCT systémů v nemocniční praxi 
platí poněkud přísnější kritéria, která souvisí s nasta-
vením požadavků ve srovnání s výsledky získanými 
v klinické laboratoři. To zahrnuje požadavky na 
verifikaci metody, provádění pravidelné vnitřní 
kontroly kvality, zapojení do cyklu externího hod-
nocení kvality, vyhodnocování úspěšnosti v ní apod. 
Používání prostředků POCT je obvykle nákladnější 
než stejné vyšetření v laboratoři, v nemocnicích, 
kde je laboratoř běžně k dispozici, je potřeba pro 
účely nasazení systému POCT vypracovat tzv. cost-
benefit studii. Prostředky POCT spadají do kategorie 
diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. 
V plném rozsahu pro ně tedy platí Zákon č. 268/2014 
Sb. o zdravotnických prostředcích. Systematický 
přehled požadavků na správné zavádění a používání 
POCT uvádí Směrnice NACB a u nás Doporučení 
ČSKB „Správné zavádění a používání POCT“ z roku 
2011.  Základní povinností uživatele je v tomto pří-

padě verifikace výkonnostních charakteristik POCT 
systému, které deklaroval výrobce. K zajištění kvality 
přispívá kontrola techniky v definovaných interva-
lech, kontrola stavu reagencií, pravidelná školení 
apod. POCT systémy používané ve zdravotnických 
zařízeních by měly být pod supervizí laboratoře, a to 
nejen z hlediska zabezpečení návaznosti měření, 
ale také zajištění správných analytických postupů.  
V nemocnicích je vhodné tyto přístroje připojit 
do nemocničního či laboratorního informačního 
systému, aby bylo možné výsledky přenášet do 
databáze pacientů. Ambulantní pracoviště by měla 
mít zajištěnu srovnatelnost výsledků z užívaného 
POCT prostředku se stejným vyšetřením prová-
děným ve spolupracující klinické laboratoří. To 
se týká i přístrojů, které používají pacienti doma 
k sebetestování.
Na trhu je možné objevit POCT systémy, které 
nabízí krom tradičního měření CRP, INR a HbA1c 
také další parametry jako je FOB – okultní krvácení, 
kardiální markery, D-dimery, laktát nebo albumin. 
Další systémy měří vedle glukózy i hladinu choleste-
rolu a triacylglycerolů. Systémy se liší používaným 
principem stanovení a po pravdě řečeno i kvalitou 
poskytovaných výsledků.
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