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Zkratky:  AV ... vztažná hodnota 
 CVE ... konsenzus expertů (consensus value from experts) 
 ČHS ... Česká hematologická společnost ČLS JEP 
 SEP ... skupina expertních pracovišť 
 
 
1. Smysl existence expertních pracovišť 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu EHK určovány na základě konsenzu SEP (jedná se tedy o AV typu CVE). SEP 
má celkem 10 členů (jejich seznam je trvale k dispozici na www.sekk.cz), přičemž metodika určování CVE je popsána 
v dokumentu Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků (trvale k dispozici na www.sekk.cz, oddíl 
Infoservis, sekce DIF). 
 
Expertní pracoviště vykonávají svou funkci dobrovolně a na smluvním základě. Odměna práce expertních pracovišť 
spočívá v tom, že: 

• Dostávají každoročně 4 cykly DIF včetně dalších 4 sad neobarvených nátěrů za poloviční cenu (tedy se slevou 
50 %). 

• Pracovníkům expertních pracovišť jsou uhrazeny náklady na cestu na pracovní poradu expertů, pokud cestovní 
výlohy doloží. 

• Expertní pracoviště jsou zařazena (2x ročně) do ekvivalentního programu EHK v Německu (RfB, program 
DF: Differential blood count). Účast expertních pracovišť v tomto zahraničním programu hradí SEKK. 

 
 
2. Povinnosti expertních pracovišť 

• Účastnit se všech cyklů DIF v roce. 
• Vyslat svého zástupce na pracovní poradu SEP (obvykle 1x ročně). 
• Zaslat SEKKu osvědčení o účasti, které dokládá účast v zahraničním programu EHK (viz výše). 
• Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci své expertní činnosti v systému EHK doví. 

 
 
3. Hodnocení výkonu expertních pracovišť 
Výkon expertních pracovišť je pravidelně přezkoumáván každé 2 roky (vždy v polovině sudého kalendářního roku) takto: 

a) Pro všechny účastníky programu DIF je určeno průměrné pořadí z pohledu úspěšnosti (počtu bodů) za všechny 
cykly DIF za poslední 3 roky, kterých se zúčastnili. Expertní pracoviště by se měla umístit mezi 10 % nejlepších. 

b) Je přezkoumávána míra shody výsledků v rámci jednotlivých dvojic expertních pracovišť (dlouhodobá míra 
shody nálezů uváděných expertními pracovišti zpravidla nepřekračuje 80 %). 

Jestliže se některé expertní pracoviště ocitne mimo uvedená kritéria, postupuje SEKK po konzultaci se supervizory dle 
následujícího odstavce. 
 
 
4. Výběr nových expertních pracovišť 
Je-li třeba vybrat nové expertní pracoviště, postupuje se dle následujícího algoritmu: 

1. SEKK vyhledá pracoviště, která se za poslední 3 roky účastnila programu DIF každoročně a umístila se mezi 
10 % nejlepších (viz kritérium a), které je uvedeno v předchozím odstavci). 

2. Seznam těchto pracovišť předloží SEKK supervizorům programu DIF a následně jej předá výboru ČHS (a to 
včetně komentáře supervizorů k těmto pracovištím), který SEKKu doporučí nová expertní pracoviště. Pokud 
výbor ČHS nedoporučí žádné pracoviště, budou noví experti vybráni dle dosažené úspěšnosti. 

3. SEKK nová expertní pracoviště osloví a na základě jejich reakce (oslovené pracoviště může zařazení do SEP 
odmítnout) vybere nová expertní pracoviště, která do SEP zařadí tak, aby jako expertní pracoviště fungovala od 
1. ledna následujícího roku. 

 
 

Příští hodnocení expertů je plánováno na polovinu roku 2024. 
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