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Tento cyklus akreditovaného programu byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2022. 
 
Vzorky 
V cyklu byly použity vzorky připravené z krve 2 osob na pracovišti subdodavatele. 
 
Celá řada účastníků nám zaslala připomínky ke kvalitě vzorků, přičemž společným jmenovatelem těchto připomínek 
bylo slabé nebo zcela vymizelé barvení, které následně znemožnilo počítání retikulocytů. 
Máme ověřeno, že barvení retikulocytů vydrží na nátěrech při skladování za pokojové teploty minimálně týdny. 
Jediným podezřelým, kterého v kauze slábnoucího barvení máme, je teplota – ochlazení nátěrů během transportu. 
V jarním cyklu (RET1/22), který běžel v červnu a ve kterém jsme pozorovali podobné problémy, padlo podezření na to, 
že někteří účastníci uložili nátěry do chladniček. 
V aktuálním cyklu je pravděpodobné, že na barvení nátěrů se podepsaly nízké venkovní teploty v době rozesílání 
vzorků účastníkům. Proto nemělo valnou naději na úspěch ani zasílání náhradních skel, což jsme sice učinili, ale dle 
očekávání řada účastníků hlásila nevyhovující barvení i u náhradních sad skel. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 57 účastníků, z toho 2 ze Slovenska. 
Vztažné hodnoty nebylo možné spolehlivě určit, protože řada účastníků nenašla žádné retikulocyty a ti ostatní 
napočítali velmi široké spektrum počtu retikulocytů – viz Youdenův graf. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti jsme se rozhodli výsledky účastníků v tomto 

cyklu nehodnotit (jsou označeny ±). 
 
SEKK řeší výše popsanou situaci jako neshodu. Jedním z nápravných opatření bude to, že na rok 2023 přeplánujeme 
datum konání cyklu RET2/23 na začátek září tak, aby pravděpodobnost nízkých venkovních teplot v době rozeslání 
zásilek byla malá. 
Letošní cyklus RET2/22 již není možné zachránit např. jeho zopakováním, protože v následujících měsících bude venku 
stále velmi chladno a zajistit zahřívání zásilek během transportu k účastníkům je mimo naše technické možnosti. 
 
Za vzniklé komplikace se všem účastníkům samozřejmě omlouváme. Jakmile vydáme novou verzi Plánu EHK 2023 (s 
novým datem konání cyklu RET2/23), budeme všechny jeho účastníky informovat e-mailem tak, aby si změnu termínu 
mohli poznamenat do kalendáře. 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Dana Mikulenková 
ÚHKT, Morfologicko-cytochemická laboratoř 
U Nemocnice 1 
128 20 Praha 
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz 

 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
tohoto účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Kritéria (Dmax) pro hodnocení kvantitativních výsledků. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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