
Příloha č. 1 
Z Á P I S  

z jednání poradní skupiny EHK pro oblast nukleární medicíny 
konaného dne 1.9.2004 v Pardubicích 

 
Přítomni: Ing.Bartoš, Ing.Budina, Dr.Friedecký, Doc.Jabor, Dr.Kratochvíla, Dr.Šafarčík, Doc. Štern 
 

Tato schůzka se zabývala novým způsobem hodnocení a certifikace analytů kontrolních cyklů 
Endokrinologie 1, Endokrinologie 2 a Tumorové markery od 1.1.2005. Účastníci vycházeli z výborně 
připravených podkladů od Ing. Bartoše (popisujících aktuální stav v SEKK, v DGKL a alternativy řešení). 
 

Účastníci se dohodli na těchto závěrech: 
Analyty bez referenčních hodnot 

• Množina všech výsledků (SEKK + DGKL) bude rozdělena dle skupin Metoda + výrobce kitu. 
Hodnoceny budou samostatně skupiny s četností n > 5. Ostatní výsledky (nižší četnosti) budou 
sdruženy ve skupině „Ostatní“. 

• Výsledky účastníků budou srovnávány s TV určenými jako MAM vlastní skupiny a TRpor učenými dle 
algoritmu popsaného níže. 

• Pro úspěšné analýzy (oba výsledky uvnitř TV± TRpor) budou účastníci dostávat Certifikát 
porovnatelnosti. 

• Členové skupiny Ostatní nebudou certifikát porovnatelnosti dostávat v žádném případě. Certifikát 
porovnatelnosti dále neobdrží členové těch skupin, jejichž CV > 4 . CV1rok. 

 

Analyty vybavené referenčními hodnotami 
• RMP získávané z RfB Bonn platí a budou i nadále používány. 
• I u těchto analytů bude spočtena statistika a provedeno vyhodnocení (včetně udělení certifikátu 

porovnatelnosti) jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. 
• Navíc budou výsledky účastníků srovnávány s TV určenými jako RMP a TRnav určenými dle algoritmu 

popsaného níže. 
• Pro úspěšné analýzy (oba výsledky uvnitř TV± TRnav) budou účastníci dostávat Certifikát návaznosti. 
• Supervizor je oprávněn (stejně jako v jiných cyklech EHK) rozšířit TRnav až o 1/3 v případě nutnosti 

(zdůvodnit v komentáři). 
• Certifikát návaznosti není nikterak skupinově omezen – jedinou podmínkou je stanovení obou vzorků 

v intervalu RMP± TRnav. 
 

Určení tolerančních rozpětí TRpor a TRnav 
Jako základní hodnota, ze které se bude vycházet při určení TR pro každý analyt na další rok (určují se vždy 
přibližně v září, takže výpočet bude proveden pro cykly druhé poloviny předchozího a první poloviny aktuálního 
roku) bude spočtena průměrná hodnota CV skupin s četností n > 10 ze společných souborů výsledků (SEKK + 
DGKL) – tato hodnota je dále značena jako CV1rok. TR určuje supervizor cyklu na základě podkladů dodaných 
SEKKem. TR budou zaokrouhlena na celá % nahoru. 
 

Pro účely posuzování a certifikace porovnatelnosti Pro účely posuzování a certifikace návaznosti 
TRpor = 2,5 . CV1rok TRnav = 4 . CV1rok 

Poznámka: Koeficienty 2,5 a 4 mohou být ještě upraveny supervizory dle simulace výpočtů. Širší rozpětí pro 
návaznost odráží vyšší heterogenitu výsledků porovnávaných s jedinou TV. 
 

Certifikát 
Formulář certifikátu zůstane i nadále na jednom listu, který bude obsahovat 2 sloupce s výčtem certifikovaných 
analytů: 

1. Sloupec vlevo - Certifikace porovnatelnosti – bude přítomen vždy. 
2. Sloupec vpravo - Certifikace návaznosti – bude uveden pouze v kontrolních cyklech s analyty 

vybavenými RMP (aktuálně jen Endokrinologie 1). 
 

Úkoly 
Ing. Budina: Spočítá a supervizorům zašle CV1rok včetně podkladů. Dále upraví software pro hodnocení výsledků 

EHK tak, aby umožňoval výše uvedený způsob hodnocení. 
Supervizoři (Ing.Bartoš, Dr.Šafarčík, Doc. Štern): Na základě podkladů od Ing.Budiny připraví toleranční 

rozpětí na rok 2005 a napíší dokument Certifikace 2005. 
 
 

Zapsal: ing. Budina, 5.9.2004 




