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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020, který je k dispozici na adrese 
www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak 
EHK obecně. 
Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na www.sekk.cz v oddíle O nás. 
 
 
Vzorky 
Zadáním tohoto cyklu byly fotografie, které jsou pro účastníky k dispozici na webu. I těm účastníkům, kteří si objednali 
tištěné fotografie, naléhavě doporučujeme, aby si vždy prohlédli rovněž snímky v plném rozlišení na webu, protože tisk 
nemůže nikdy dosáhnout takové rozlišovací schopnosti ani dynamického rozsahu jasu jako kvalitní monitor. 

Zadání cyklu (včetně fotografií), je součástí vyhodnocení cyklu, které naleznete na www.sekk.cz. 
S kvalitou fotografií nebylo spokojeno 17 účastníků, přičemž stížnosti směřovaly prakticky výhradně k nevyhovujícímu 
zaostření u fotografie č. 2. Problémem tohoto snímku je trojrozměrný charakter močových elementů. Bylo možno 
zaostřit buď na konturu válce, pak se rozpadlé struktury buněk uvnitř stávají nezřetelnými, nebo na struktury buněk 
uvnitř, pak by nebyla zřetelná kontura válce, což by vyvolalo ještě větší potíže s identifikací elementu i větší stížnosti. 
V praxi takové problémy nenastávají, protože mikroskopista, na rozdíl od fotoaparátu, může přeostřovat na různé 
roviny. 
 
Vztažné hodnoty 
Vztažné hodnoty jsou v tomto cyklu určovány na základě konsenzu 3 expertů, kterými jsou: 

MUDr. Petr Kubáč (supervizor cyklu) 
RNDr. Gustav Louženský (supervizor cyklu) 
MUDr. Jana Tůmová (FN Brno) 

Seznam všech expertů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Vstupní zadání 
Imobilní, kachektická, dehydratovaná seniorka byla přijata z domova důchodců na interní oddělení pro 
bronchopneumonii. Vzorek moči byl odebrán a vyšetřen druhý den po příjmu po úvodním pokusu o i.v. rehydrataci. 
Výsledky provedených testů (moč) 
 hustota 1016, krev 3 arb. j., leukocyty 3 arb. j., pH 5, zákal 1 arb. j. 
 ostatní políčka negativní 
 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo celkem 264 pracovišť, z toho 29 ze Slovenska. 
 
Fotografie 1 
Správnou odpověď renální tubulární epitelová buňka uvedlo 40 % účastníků. Jedná se o učebnicovou renální epitelii, 
dokonce se známkami poškození cytoplazmy. Na základní úrovni klasifikace lze akceptovat odpověď malá epitelová 
buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu), kterou uvedlo 34 % účastníků. 
 
Fotografie 2 
Správnou odpověď granulovaný válec uvedlo 20 % účastníků. Podrobnou prohlídkou vidíme na jednom pólu zbytek 
jádra, pravděpodobně renální epitelie, a v hmotě válce jsou naznačeny obrysy buněk, ze kterých vznikl, jádra však již 
nejsou patrná. Na základní úrovni klasifikace lze akceptovat odpověď válec (jiný než hyalinní), kterou uvedlo 56 % 
účastníků. Nejčastější chybnou odpovědí (16 % účastníků) bylo válec z renálních tubulárních buněk. Podle charakteru 
buněčných fragmentů uvnitř je pravděpodobné, že se opravdu jednalo o renální epitelie, všechna jádra buněk, až na 
jediné, jsou však již rozpadlá, což je pro hodnocení rozhodující. 
 
Fotografie 3 
Správnou odpověď kvasinka (Candida) uvedli téměř všichni účastníci (98 %). 
Jeden účastník zřejmě prohodil odpovědi u fotografií 2 a 3. 
 
Fotografie 4 
Správnou odpověď granulocyt uvedlo 70 % účastníků. Jedná se o typický neutrofil s třílaločnatým jádrem. Na základní 
úrovni klasifikace lze akceptovat odpověď leukocyt, kterou uvedlo 30 % účastníků. 
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Klinický pohled 
Je smutnou vlastností sociální péče v naší zemi, že nesamostatným, imobilním, ošetřovatelsky složitým seniorům 
nedovede zajistit dostatečný příjem jídla a tekutin. Kachexie, dehydratace s renálním selháním, imunodeficity z 
malnutrice (pneumonie a kvasinky v neglykosurické moči) jsou pak následkem. 
 
Přehled úspěšnosti účastníků v tomto cyklu: 

Počet chyb Počet účastníků Procentuální podíl 
vše správně 146 55 % 

1 chyba 101 38 % 
2 chyby 14 5 % 
3 chyby 2 0,8 % 

vše chybně 1 0,4 % 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví sloupců 
jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 75 % … úspěšnost 
51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 5 51 4 9 0 0 0 195 
relativní - 1,9 % 19 % 1,5 % 3,4 % - - - 74 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 
Většina účastníků tohoto cyklu dosahuje dlouhodobě excelentní 100% úspěšnosti. 
Neuspokojivou dlouhodobou úspěšnost (tj. 50 % nebo nižší) vykázalo 5 účastníků. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Petr Kubáč 
OKB, Městská nemocnice Ostrava 
e-mail: petr.kubac@nemvitkovice.cz 

RNDr. Gustav Louženský 
Laboratoř imunologická, biochemická a 
hematologická, synlab czech s.r.o. 
e-mail: glouzensky@volny.cz 

Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na 
www.sekk.cz). Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto 
účastníka. 
 
 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Certifikát Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení pro zkoušky uvedené 

v dokumentu Certifikace 2020. 
Výsledkový list 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. 
• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese www.sekk.cz. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. 
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