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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2019, 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 
Fotografie použité v cyklu připravili společně expertní pracovníci, kteří se na tomto cyklu podílejí (viz dále). Kompletní 
zadání je součástí vyhodnocení cyklu na webu. 
 
 
Komentář supervizora 
Výsledky nám zaslalo 59 pracovišť, z toho 9 ze Slovenska. 
Určení vztažných hodnot v tomto cyklu probíhá na základě konsenzu expertní skupiny ve složení: 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. (supervizor cyklu) 
MUDr. Kateřina Mrázová (supervizor cyklu) 
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. (Fakultní nemocnice Ostrava) 

 
Fotografie 1 
Na fotografii jsou patrné 2 lymfocytární elementy bez zjevných známek aktivace. Tento výsledek uvedlo správně 100 % 
účastníků. 74 % účastníků dále nález zhodnotilo správně jako „normální“. Pravdou ale je, že ze zadání není 
jednoznačně patrný poměr lymfocytů k případným dalším elementům přítomným v likvoru. Při jejich vyšším 
zastoupení by tak mohl být skutečně cytologický obraz hodnocen jako „lymfocytární oligocytóza“, k čemuž se 
přiklonilo zbývajících 26 % účastníků. Obě alternativy přichází v úvahu a nejsou v zásadním rozporu s finálním resumé 
„normální cytologický obraz“, na kterém se shodli všichni účastníci cyklu. 
 
Fotografie 2 
Na fotografii jednoznačně převažují aktivované 
lymfocyty, což správně uvedlo 95 % účastníků. 
Názor 2 účastníků, že převažují plazmocyty, nelze 
akceptovat. Plazmocyty se vyznačují poměrně jasnými 
morfologickými znaky, tzn. větší velikostí v porovnání s 
lymfocyty, excentricky uloženým heterochromním 
jádrem a v základním barvení MGG výrazněji 
probarvenou cytoplazmou s perinukleárním 
projasněním, jak lze vidět na přiloženém obrázku. 
Na fotografii 2 se krom lymfocytárních elementů 
nachází 1 aktivovaný monocyt. Jelikož ale otázka 
směřovala ke klasifikaci převažujících elementů, nelze 
ani závěr 1 účastníka, že jsou těmito elementy 
„aktivované monocyty“, hodnotit jako správný.  
Převažující výskyt lymfocytů při 123 ·106/L elementů v likvoru pak zhodnotila naprostá většina účastníků (97 %) 
správně jako „lymfocytární pleocytózu“. Závěr 2 účastníků, že se jedná o „smíšenou mononukleární pleocytózu“, není 
opodstatněný. 
Za klíčové však považujeme to, že navzdory drobným nepřesnostem v morfologickém hodnocení elementů a 
syndromologické klasifikaci nálezu dospěli všichni účastníci ke správnému závěru, že lymfocytární pleocytóza s 
patrnou aktivací buněk lymfocytární řady při zvýšené permeabilitě hematolikvorové bariery a zvýšeném rozsahu 
anaerobního metabolizmu v likvorovém kompartmentu představuje „obraz serózního zánětu“. 
 
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 2 7 0 19 1 20 0 10 
relativní - 3,4 % 12 % - 32 % 1,7 % 34 % - 17 % 
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Většina účastníků tohoto cyklu vykazuje dlouhodobou úspěšnost větší než 80 % (pokud se laboratoř za poslední 2 roky 
zúčastnila všech 4 cyklů, získala hodnocení celkem 12 zkoušek a uvedená hranice 80 % připouští 2 neúspěchy). 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 9 účastníků, pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Biomedicínské centrum 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem 
e-mail: petr.kelbich@kzcr.eu 

MUDr. Kateřina Mrázová 
VFN a 1. LF UK 
ÚLBLD 
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
e-mail: katerina.mrazova@vfn.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. 
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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