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Termín „kritický/varovný interval“ je podle bodu 3.2 normy ČSN EN ISO 15189 v platném 
znění interval výsledků laboratorního vyšetření mající za následek varování o kritické hodnotě 
zkoušky, která signalizuje bezprostřední riziko poškození nebo smrt pacienta.  

Následující seznam předkládá doporučené varovné (kritické) hodnoty v hematologii pro 
pacienty všech věkových kategorií.  

Metoda Dolní mez Horní mez 

Leukocyty [×109/L] ≤  1  

neutrofily ≤ 0,5 

≥ 30 (od 6 měsíců věku),  

≥ 50 (0-6 měsíce věku) 

Hemoglobin [g/L] ≤  60 ≥ 200 (od 1 měsíce věku),  

≥ 270 (0-30 dní věku) 

Trombocyty [× 109/L]    ≤  20  ≥ 1000  

APTT-R bez údajů o 
léčbě heparinem 

klinicky nevýznamná ≥ 2,0 

Protrombinový test R  
(PT-R) 

klinicky nevýznamná ≥ 2,0 

Protrombinový test INR 
při léčbě warfarinem 

klinicky nevýznamná ≥ 6,0 

Fibrinogen [g/L] ≤ 0,8 neuvádí se 

Antitrombin [%]    ≤ 40 (od 1 měsíce věku),    

 ≤ 25 (0-30 dní věku) 

klinicky nevýznamná 

Hodnocení nátěru 
periferní krve 

přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů 
přítomnost parazitů  
nález schistocytů/fragmentocytů  ≥ 10/1000 erytrocytů, u 
transplantovaných ≥ 40/1000 
 
dále individuálně dle zvyklostí laboratoře  

 

Kritické hodnoty se hlásí při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z výše uvedených 
hodnot. Kritické hodnoty stanoví lékařský garant odbornosti 818 s ohledem na složení 
vyšetřovaných pacientů. Tyto hodnoty by neměly být nižší než nejnižší či vyšší než nejvyšší 
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hodnoty uvedené v tomto doporučení. Lékařský garant laboratoře určuje, které výsledky 
v kritických hodnotách osobně konzultuje a interpretuje s lékařem, který vzorek na 
hematologické vyšetření poslal (např. nález blastů a suspektní přítomnost akutní leukemie; 
hyperleukocytózu; těžkou anémii a trombocytopenii; extrémní trombocytózu, podezření na dg. 
MAHA, DIC; aj.). V mimořádných případech, kdy nelze telefonicky zastihnout ordinujícího 
lékaře, je nutné vyhledat lékaře s pomocí Policie ČR.  
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