Zasady prowadzenia programu
POLMICRO/MIKOLOGIA
Kryteria uczestnictwa
Program POLMICRO/MIKOLOGIA ma charakter otwarty. Mogą się do niego zgłaszać laboratoria, które
przeprowadzają badania w zakresie identyfikacji grzybów drożdżopodobnych. Obowiązek
uczestnictwa w Programie medycznych laboratoriów diagnostycznych jest wymogiem prawnym.
Udział w Programie jest bezpłatny. Plan programu POLMICRO/MIKOLOGIA na dany rok dostępny jest
na stronie internetowej organizatora www.polmicro.edu.pl. Wszelkie informacje o zmianach
i aktualizacjach Programu zamieszczane są na stronie internetowej COBJDM.

Zgłoszenie do Programu odbywa się na podstawie wypełnienia i przesłania do COBJDM Formularza
zgłoszeniowego/aktualizacyjnego do programu POLMICRO/MIKOLOGIA, który jest dostępny
na stronie www.polmicro.edu.pl w zakładce POLMICRO → FORMULARZE. Przesłanie zgłoszenia
jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad uczestnictwa w Programie. Zgłoszenie do programu
POLMICRO/MIKOLOGIA
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do programu lub powrót po okresie „zawieszenia udziału” następuje po ponownym przesłaniu
formularza. Brak udziału w dwóch następujących po sobie rundach Programu jest także traktowane
jako rezygnacja. Uczestnik ma obowiązek bieżącego informowania organizatora o wszelkich zmianach
dotyczących danych identyfikacyjnych jednostki (nazwa, adres, dane kontaktowe, itp.) na formularzu
aktualizacyjnym, który dostępny jest na stronie www.polmicro.edu.pl.

Główne źródła potencjalnych błędów występujących w odniesieniu do oferowanych badań:
- niejednorodność obiektu badania
- brak stabilności obiektu badania
- uszkodzenie obiektu badania podczas transportu
- warunki przechowywania obiektów badania
- warunki transportu obiektów badania
- techniczne ograniczenia związane z obsługą strony internetowej
- nieprzestrzeganie terminów wskazanych w planie programu POLMICRO/MIKOLOGIA na dany rok
- błędna ocena statystyczna wyników
- błędy w sprawozdaniach z badań
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oraz popełnione w trakcie opracowań statystycznych. Błędy zawinione przez uczestnika
są poprawiane tylko w wyjątkowych przypadkach, po podaniu przez uczestnika przyczyny
ich wystąpienia i przedstawieniu stosownych dowodów potwierdzających.

Działania w przypadku nieotrzymania lub uszkodzenia próbek
Terminy rozsyłania obiektów badania udostępniane są uczestnikom w planie rocznym. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie COBJDM. W przypadku nieotrzymania lub uszkodzenia obiektu
badań uczestnik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie organizatora drogą
telefoniczną oraz pisemnie (list, e-mail). Obiekt badania zostaje ponownie wysłany. Jeżeli
zakończenie badania w wyznaczonym terminie (w związku z ponowną wysyłką obiektu badania)
nie jest możliwe, to termin zakończenia dla danego uczestnika wyznaczany jest indywidualnie,
a publikacja wyników wstępnych zostaje wstrzymana.

Zasady przyznawania punktów w danej rundzie
Prawidłowa identyfikacja jest oceniana punktowo:
•

Identyfikacja poprawna

•

Identyfikacja niepoprawna – 0 punktów

– 5 punktów

Suma wszystkich punktów stanowi wynik uzyskany przez uczestnika „x”, natomiast maksymalna,
możliwa do otrzymania liczba punktów stanowi wartość przypisaną „X”.

Laboratorium przystępujące do Programu powinno wykonywać oznaczenia obiektów badań zgodnie
z własną metodyką badawczą opartą na procedurach opracowanych i wdrożonych w laboratorium.

Obiekty badań pozyskiwane są z kolekcji szczepów COBJDM. Koordynatorzy Programu decydują
o doborze szczepów drobnoustrojów do programu. Transport obiektów badań do uczestników
odbywa się drogą pocztową.
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Konto uczestnika
Uczestnik biorący udział w programie POLMICRO/MIKOLOGIA ma indywidualne konto, do którego
otrzymuje login oraz hasło. Login jest symbolem laboratorium w formie kodu xxMxx, pozwalającym
na jego identyfikację wyłącznie z poziomu Organizatora. Sprawozdania zawierające wyniki
laboratorium są dostępne po uprzednim zalogowaniu się na stronie COBJDM z wykorzystaniem
indywidualnego kodu oraz hasła. Zasady korzystania z indywidualnego konta uczestnika opisane
są w instrukcji korzystania z Aplikacji Ankieta, znajdującej się na stronie internetowej COBJDM
w zakładce POLMICRO → Programy POLMICRO.

Informacje przekazywane zwrotnie uczestnikom oraz forma opublikowania wyników badań
Organizator programu POLMICRO/MIKOLOGIA opracowuje i przekazuje sprawozdania z badań, które
są dostępne na stronie internetowej COBJDM po zalogowaniu.
Sprawozdanie wstępne POLMICRO/MIKOLOGIA (rok)/runda (nr) publikowane po zakończeniu danej
rundy badania w terminie do 7 dni; przedstawia prawidłowe odpowiedzi.
Sprawozdanie końcowe POLMICRO/MIKOLOGIA (rok)/runda (nr) sporządzane po opracowaniu
informatycznym wyników uczestników zamieszczonych w formularzu odpowiedzi. Sprawozdanie
końcowe zawiera m.in. ocenę końcową, wskaźnik „z”, łączną liczbę punktów otrzymanych przez
uczestnika, możliwą maksymalna liczbę punktów, odchylenie standardowe, wartości umieszczone
przez uczestnika, komentarz organizatora omawiający rezultaty działania uczestników wraz
z zaleceniami, wnioski wynikające z danej rundy. Sprawozdania z badań autoryzuje Koordynator
Programu. Terminy przekazywania sprawozdań wskazane są w planie programu na dany rok.

Odwołania od wyników
Uczestnikowi programu POLMICRO/MIKOLOGIA przysługuje prawo do odwołania się od wyniku
w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego
na stronie internetowej COBJDM. Odwołania przyjmowane są wyłącznie na formularzu Odwołania
od wyników programu POLMICRO/MIKOLOGIA. Wypełniony Formularz należy przesłać mailem
lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres COBJDM. W ramach odwołania, oprócz
oryginalnej wymazówki z badanym szczepem (obiektem badań), do COBJDM należy przesłać także
szczep zabezpieczony przez laboratorium wraz z wynikami kontroli jakości. W przeciwnym razie
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odwołania nie będą rozpatrywane. Odwołania rozpatrywane są przed publikacją Sprawozdania
końcowego na stronie internetowej COBJDM. Odpowiedź przesyłana jest drogą mailową i/lub pocztą.

Przyznawanie Zaświadczeń
Wszyscy uczestnicy otrzymują Zaświadczenia o udziale w programie POLMICRO/MIKOLOGIA
oraz wynikach uzyskanych w poszczególnych rundach w danym roku. Wzór zaświadczenia znajduje
się na stronie internetowej COBJDM. Zaświadczenia za dany rok generowane są w formacie

pdf i udostępniane uczestnikom na ich indywidualnych kontach.
Komunikacja z uczestnikami programu
Komunikacja odnośnie poszczególnych rund programu POLMICRO/MIKOLOGIA możliwa jest:
- drogą elektroniczną: sprawdzian@polmicro.edu.pl – w treści wiadomości uczestnik powinien wpisać
numer laboratorium (np. 01M01) i numer rundy w danym roku
- telefonicznie: 22/841-58-34

Organizator programu POLMICRO/MIKOLOGIA
Adres do korespondencji:
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 (bud. 20A)
tel./fax 22/841-58-34

Koordynatorzy programu POLMICRO/MIKOLOGIA:
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej
tel. 22/851-52-06

mgr Ewa Młodzińska – Kierownik Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii i Epidemiologii Centralnego
Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
tel. 22/841-58-34
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Współpraca przy organizacji Programu
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej od roku 2007 współpracuje
z firmą SOFT-TECH s.c. A. i P. Kotowscy w zakresie obsługi strony internetowej COBJDM oraz realizacji
etapu internetowego. W ramach współpracy firma SOFT-TECH s.c. A. i P. Kotowscy:
- obsługuje stronę internetową Centralnego Ośrodka www.polmicro.edu.pl
- tworzy dokumenty elektroniczne programu POLMICRO/MIKOLOGIA
- nadzoruje raportowania wyników przez uczestników Programu
- odkodowuje odpowiedzi uczestników
- przygotowuje dane do statystycznej analizy wyników uczestników.
Podstawą współpracy z firmą jest dwustronna umowa.

