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Tento 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 
V tomto cyklu byly použity nativní vzorky lidské krve získané odběrem od dvou pacientů. 
Použití vzorků nativní krve přináší zásadní výhodu spočívající v tom, že je zcela eliminován problém „matriční 
nepřiměřenosti“, tj. potenciální nevhodnosti arteficiálních vzorků pro jednotlivé systémy POCT. Díky tomu není třeba 
dělit účastníky do samostatně hodnocených skupin, tj. atomizovat soubor výsledků na podkladě použitých měřicích 
systémů. Daní za použití nativních vzorků je jejich omezená dostupnost a stabilita - proto jsme účastníky cyklu 
upozornili na nutnost provést měření ihned po přijetí zásilky se vzorky. 
Pro všechny vzorky jsme zajistili certifikované referenční hodnoty (CRV) s metrologickou návazností na referenční 
metodu IFCC. Certifikát vydala European Reference Laboratory for Glycohemoglobin (Winterswijk, Nizozemsko). 
Měření CRV v Nizozemsku proběhlo druhý den po rozeslání vzorků. 

Analyt Jednotka 
Vzorek A Vzorek B 

CRV Uc 
(k = 2) CRV Uc 

(k = 2) 
HbA1c mmol/mol 73,7 1,8 34,8 1,0 

 
 
Komentář supervizora 
Své výsledky nám zaslalo 72 účastníků, z toho 1 ze Slovenska. 
 
Jako vztažné hodnoty (očekávané výsledky) byly použity výše uvedené hodnoty CRV. 
Pro hodnocení byla použita standardní kritéria, jejichž souhrnný přehled naleznete v případě zájmu na www.sekk.cz 
v oddíle EHK pod odkazem přijatelné rozdíly (Dmax). 
Za výše uvedených podmínek byla celková úspěšnost velmi dobrá (89 %). 
Účastníci dosáhli velmi dobrých výsledků i z pohledu rozptylu a bias: při měření vzorku A (vyšší hodnota HbA1c) byl 
celkový rozptyl výsledků CVA = 4,6 % a celkový bias (tj. vychýlení celkového průměru proti CRV) byl bA = -0,8 %. 
V případě vzorku B (nízká hodnota HbA1c) byly tyto ukazatele CVB = 7,6 % a bB = -3 %. 
 
Bohužel jsme ale zaznamenali i několik extrémních výsledků 
(viz obrázek vpravo), které byly zatíženy tak velkými chybami, 
že je nebylo možné zobrazit v Youdenově grafu. 
 
Tyto extrémní výsledky uvádíme anonymně na následujících 
řádcích a příslušné účastníky prosíme, aby nalezení příčiny 
věnovali náležitou pozornost. 
 

Účastník Vzorek A Vzorek B 
1 29,7 20,2 
2 33 22 
3 72 149 
4 126 30 

 

 
Pro zajímavost můžeme uvést, že v případě použití přísnějšího kritéria Dmax = 10 % by úspěšnost poklesla ze 
současných 89 % na 78 %. 
 
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 2 5 4 0 0 0 0 0 61 
relativní 2,8 % 6,9 % 5,6 % - - - - - 85 % 
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Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 

Většina účastníků tohoto cyklu dosahuje excelentní dlouhodobé úspěšnosti 100 %. Za ještě přijatelnou lze považovat 
úspěšnost 75 % (při účasti ve 4 cyklech za 2 roky to představuje 1 neúspěch). 
Úspěšnost 50 % nebo nižší (7 účastníků) by měla být varovným signálem a impulsem ke zlepšení. 
 
 
Dotazník 
V rámci tohoto cyklu jsme účastníkům položili dvě doplňující otázky, na které nám odpověděla přibližně čtvrtina 
účastníků cyklu. Všem účastníkům, kteří nám zaslali odpovědi, velmi děkujeme! 
 
1. Jak často provádíte srovnání výsledků svého POCT systému s výsledky získanými v laboratoři? 
Účastníci odpověděli takto: 

Odpověď Počet účastníků Relativně 
1x měsíčně nebo častěji 3 14 % 
4x za rok 4 19 % 
2x za rok 4 19 % 
1x za rok 6 29 % 
Srovnání neprovádíme 4 19 % 

Porovnání výsledků POCT s výsledky dosaženými v klinických laboratořích je nezbytné pro zajištění srovnatelné 
úrovně klinické interpretace (kompenzace stavu diabetiků) u ambulantních pacientů. Srovnávání představuje 
jednoduchý nástroj včasné detekce problémů při měření, které by mohly poškodit pacienty. Frekvence srovnávání není 
explicitně (např. legislativně) daná – pokud nenastanou mimořádné okolnosti (viz dále), lze doporučit jako optimální 
frekvenci čtyři porovnání za rok (tak již nyní postupují dvě pětiny účastníků tohoto cyklu). Zvýšení této frekvence, resp. 
provedení okamžitého porovnání „mimo plán“, by mělo proběhnout po zjištění větších diferencí mezi srovnávanými 
výsledky, při výměně šarží reagencií (potenciální rozdíly výsledků dané šaržemi) a také se velmi doporučuje při 
podstatném zásahu do systému POCT (např. návrat z opravy, servisní zásah, instalace nového software/firmware). 
Je velice potěšujícím zjištěním, že naprostá většina účastníků cyklu pravidelně porovnává výsledky svého systému 
POCT s výsledky získanými v laboratoři. Avšak 4 účastníci uvádí, že srovnávání s výsledky laboratoře neprovádí 
vůbec, což je stav, který doporučujeme zlepšit. 
 
2. Když porovnáváte svůj výsledek a výsledek z laboratoře, jaký rozdíl považujete za ještě přijatelný? 
Účastníci odpověděli takto: 

Odpověď Počet účastníků Relativně 
Do 5 mmol/mol 15 75 % 
Do 10 mmol/mol 3 15 % 
Do 20 mmol/mol 1 5 % 
Máme jiné kritérium (účastník formou poznámky 
uvedl kritérium 2 mmol/mol) 

1 5 % 

Změna koncentrace o 5 mmol/mol je v literatuře označována jako krajní mez klinické signifikance. Proto lze 
za rozumné kritérium při porovnávání výsledků získaných systémem POCT a v laboratoři označit právě 5 mmol/mol (tj. 
rozdíl mezi výsledky by měl být < 5 mmol/mol) - viz obrázek níže. Větší toleranci si dovolujeme označit za nepřijatelně 
měkké kritérium. 
Podrobnější informace najdete např. v článku: Weykamp C,  Siebelder C.: Evaluation of Performance of Laboratories 
and Manufacturers Within the Framework of the IFCC model for Quality Targets of HbA1c. J Diabetes Sci Technol 12, 
747–752 (2018).  
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Dotazník v tomto cyklu byl identický s tím z cyklu GHP3/17. Pokud oba dotazníky porovnáme, nevidíme po dvou 
letech žádné významné změny ani v počtu respondentů ani ve skladbě odpovědí. Přestože nás velmi těší, že alespoň 
17 pracovišť provádí pravidelné srovnání s laboratorní metodou, po přihlédnutí k celkovému počtu 72 účastníků vidíme 
opravdu velký prostor ke zlepšení. Přitom organizace takovéto spolupráce s laboratoří ani související náklady nejsou 
nijak dramatické. 
Některé moderní POCT přístroje pro stanovení HbA1c jsou dle odborných publikací, co se kvality měření týče, 
srovnatelné s laboratorními přístroji, ovšem za předpokladu, že jsou u nich uplatněna stejně přísná kritéria interní 
kontroly kvality (Schnell O, Crocker J, Weng, J: Impact of HbA1c Testing at Point of Care on Diabetes Management. J 
Diabetes Sci Technol 11, 611-617 (2017)).  
Důsledná kontrola kvality, zaškolení personálu a postup dle instrukcí výrobce jsou tak klíčové pro získání výsledků, 
které mohou být skutečně efektivně využity pro monitorování a terapii pacientů. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Josef Kratochvíla 
SEKK 
Pardubice 
e-mail: kratochvila@sekk.cz 

Mgr. Ondřej Wiewiorka 
FN Brno 
Oddělení klinické biochemie 
e-mail: Wiewiorka.Ondrej@fnbrno.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 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
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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