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SPECIFICKÉ LÉ EBNÉ PROGRAMY (SLP) 
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 

V OBDOBÍ ERVENEC – ZÁ Í 2022 
 
Odbor lé iv a zdravotnických prost edk  (OLZP) – 4. 10. 2022 
Ref: Mgr. Miroslava Linhartová tel: 224 972 396 
 
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky . 228/2008 Sb., o registraci lé ivých 
p ípravk , ve zn ní pozd jších p edpis , zve ej uje odsouhlasené specifické lé ebné programy 
humánních lé ivých p ípravk . 

 

ERVENEC 2022 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

CLONIDINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M., 
150 mikrogram /ml, injek ní roztok, ampulka, 10X1ML (clonidini 
hydrochloridum) 

Po et balení LP 13 000 
Výrobce LP Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Via De Ambrosiis n. 2, 

15067 Novi Ligure (Alessandria), Itálie 
Distributor LP CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 

lesy 

P edkladatel 
lé ebného programu 

CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 
lesy 

Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní lé ivého p ípravku s lé ivou látkou klonidin hydrochlorid v lékové 
form  injek ního roztoku k lé b  hypertenzní krize a p ípad  hypertenze, 
kdy je do asn  nemožné perorální podání nebo je považováno za 
nedostate n . Parenterální podání je vyhrazeno pro hospitalizované 
pacienty. Lé ivý p ípravek je ur en pro dosp lé pacienty. 
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou l žkové pé e. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. ervence 2024 

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

AMBISOME LIPOSOMAL 50MG, prášek pro infuzní disperzi, 
jednodávková injek ní lahvi ka, 10X50MG (amfotericin B) 

Po et balení LP 1 365 
Výrobce LP Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business & Technology Park, 

Carrigtohill, County Cork, Irsko 
Distributor LP Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
P edkladatel 
lé ebného programu 

Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 

Cíl lé ebného 
programu 

Lé ivý p ípravek AmBisome je indikován u dosp lých pacient  a d tí 
ve v ku od 1 m síce do 18 let v ku k: 

 lé b  t žkých systémových a/nebo orgánových mykóz, 
 lé b  viscerální leishmaniózy u imunokompetentních dosp lých 

i pediatrických pacient , 
 empirické lé b  p edpokládaných mykotických infekcí u pacient  

s febrilní neutropenií, kte í neodpov d li na terapii širokospektrými 
antibiotiky a u nichž provedená vhodná vyšet ení nevedla 
k identifikaci bakteriální nebo virové p í iny. 
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Infekce úsp šn  lé ené p ípravkem AmBisome zahrnují diseminovanou 
kandidózu, aspergilózu, mukormykózu, chronický mycetom, 
kryptokokovou meningitidu a viscerální leishmaniózu. 
P ípravek AmBisome by se nem l používat k lé b  b žných klinicky 
inaparentních forem mykotických onemocn ní, u kterých jsou pouze 
pozitivní kožní a serologická vyšet ení. 
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou l žkové pé e. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 30. ervna 2023        

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

PURI-NETHOL 50 MG, tablety, 25X50MG (mercaptopurinum) 

Po et balení LP 6 800 
Výrobce LP Excella GmbH & Co. KG, Nürnberger Strasse 12, Feucht, 90537, N mecko 

nebo Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, Bad Oldesloe, 
23843, N mecko 

Distributor LP PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K Pérovn  945/7, 
102 00 Praha 10 - Hostiva  

P edkladatel 
lé ebného programu 

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, CityWest Business 
Campus, Dublin 24, Irsko zastoupený Lubošem Melicharem, bytem 
Markova 290, 50321 St žery 

Cíl lé ebného 
programu 

Lé ba akutní leukemie a navození remise, udržovací lé ba akutní 
lymfoblastické leukemie a akutní myeloidní leukemie. Lé ivý p ípravek je 
ur en pro d ti, mladistvé a dosp lé pacienty. 
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a l žkové pé e 
v oborech HEM a ONK. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. ervence 2024 

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

MIOSTAT oplossing voor injectie voor intraocular gebruik 0,1mg/ml,  
injek ní roztok k nitroo nímu podání, 12x1,5ml (carbacholum) 

Po et balení LP 800 
Výrobce LP S. A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, Puurs, Belgie; 

Alcon Laboratories Belgium, Lichterveld 3, B-2870 Puurs-Sint-Amands, 
Belgie 

Distributor LP CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 
lesy 

P edkladatel 
lé ebného programu 

CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 
lesy 

Cíl lé ebného 
programu 

Lé ivý p ípravek je indikován k vyvolání úplné miózy jak po odstran ní 
o ky p i extrakci katarakty s neporušenou zornicí, tak p i perforující 

keratoplastice a jiné operaci p edního segmentu, kde je žádoucí mióza, jako 
je cyklodialýza. Dále je p ípravek indikován k prevenci prolapsu duhovky 
a usnadn ní umíst ní steh  v rohovce.  
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a l žkové pé e 
v oboru oftalmologie. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. ervence 2024 
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Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

MALARONE PAEDIATRIC 62.5 MG/25 MG, potahované 
tablety,12X62,5MG/25MG (atovachon/proguanil hydrochlorid) 

Po et balení LP 330 
Výrobce LP Glaxo Wellcome, S. A., Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de 

Duero, Burgos, Špan lsko nebo Aspen Bad Oldesloe GmbH, 
Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, N mecko 

Distributor LP GlaxoSmithKline, s.r.o., Hv zdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 
P edkladatel 
lé ebného programu 

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hv zdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 

Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní lé ivého p ípravku k profylaxi malárie vyvolané Plasmodium 
falciparum u jedinc  s t lesnou hmotností 11 – 40 kg; a k lé b  akutní 
nekomplikované malárie vyvolané Plasmodium falciparum u d tí s t lesnou 
hmotností  5 kg a <11 kg.  
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a l žkové pé e. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. ervence 2025 

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

TRANDATE 5mg/ml injek ní roztok, ampule, 5x20ML  
(labetalol hydrochlorid) 

Po et balení LP 65 balení šarže F6068 (doba použitelnosti 12/2023) 
160 balení šarže F6069 (doba použitelnosti 1/2024) 

Výrobce LP CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, 
Francie 

Distributor LP PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K Pérovn  945/7, 
102 00 Praha 10 - Hostiva  

P edkladatel 
lé ebného programu 

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, CityWest Business 
Campus, Dublin 24, Irsko zastoupený Lubošem Melicharem, bytem 
Markova 290, 50321 St žery 

Cíl lé ebného 
programu 

Lé ba t hotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie 
a eklampsie).  
Pracovišt : 
Poskytovatelé zdravotních služeb formou l žkové pé e v oboru gynekologie 
a porodnictví. 

Platnost lé ebného 
programu 

V souladu s tímto rozhodnutím je lé ivý p ípravek možné distribuovat 
do 31. kv tna 2023. Lé ivý p ípravek dodaný do lékáren je možné vydávat 
a používat p i poskytování zdravotních služeb po dobu jeho doby 
použitelnosti. 

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

Vamorolone 4% perorální suspenze, lahev, 1X100ML   

Po et balení LP 200 
Výrobce LP Velesco Pharmaceutical Services, 29235 Lorie Lane, Wixom, MI 48393, 

USA 
Distributor LP Almac Clinical Services, 9 Charlestown Road, Craigavon BT63 5PW, 

Spojené království (Severní Irsko) 
P edkladatel 
lé ebného programu 

PrimeVigilance s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 

Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní dostupnosti p ípravku Vamorolone 4% pro d tské pacienty 
s diagnózou Duchennovy svalové dystrofie, kte í se ú astnili klinického 
hodnocení EudraCT number: 2017-002704-27 (VBP15-004), po ukon ení 
klinického hodnocení a kte í mají dle ošet ujících léka  z lé by prosp ch.  
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Pracovišt :  
 Klinika d tské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Fakultní 

nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5,  
 Klinika d tské neurologie, FN Brno - D tská nemocnice, 

ernopolní 9, 613 00 Brno.

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. ervence 2024  

 
 
SRPEN 2022 
 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

Nivolumab (BMS-936558) koncentrát pro infuzní roztok 100mg/10ml, 
5 injek ních lahvi ek x 100mg/10ml a 
Nivolumab (BMS-936558) koncentrát pro infuzní roztok 100mg/10ml, 
10 injek ních lahvi ek x 100mg/10ml 

Po et balení LP 600 injek ních lahvi ek 100mg/10ml (pro oba p ípravky celkem) 
Výrobce LP Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de La Hulpe 185, 

1170 Bruxelles, Belgie 
Distributor LP Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de La Hulpe 185, 

1170 Bruxelles, Belgie 
P edkladatel 
lé ebného programu 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Bud jovická 778/3, 140 00 Praha 4 - 
Michle 

Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní možnosti použít neregistrovaný lé ivý p ípravek Nivolumab pro 
lé bu d tských pacient  od 2 let v ku do dovršení 18 let s nádory 
vykazujícími vysokou muta ní nálož (TMB high) nebo s mikrosatelitovou 
nestabilitou (MSI high) i deficitem v MMR genech, u kterých selhala 
veškerá standardní lé ba, a to u následujících malignit: 

 nádory typické pro dosp lý v k, u kterých je terapie nivolumabem 
v n kterém stát  schválena nebo probíhá registra ní ízení: 
melanom, karcinom plic (NSCLC), karcinom st eva s MSI high 
fenotypem, nasofaryngeální karcinom, renální karcinom, 
hepatocelulární karcinom, 

 Merkel v karcinom k že, 
 nádory CNS: anaplastický ependymom, difúzní brain stem gliom, 

glioblastom v 1. linii, 
 lymfomy: Hodgkin v a N-HL lymfomy – rekurentní, 
 sarkomy kostí: osteosarkom a Ewing v sarkom – rekurentní, 
 sarkomy m kkých tkání – rekurentní, 
 Wilms v nádor, 
 hepatoblastom, 
 neuroblastom, 
 metastatické nádory u d tí s vy erpanými možnostmi standardní 

lé by, kde byl stanoven vysoký muta ní load (TMB), ev. vysoká 
mikrosatelitová instabilita (MSI) nebo deficit v MMR genech a kde 
lze dle názoru ošet ujícího léka e o ekávat p ínos anti-PD1 terapie. 

Neregistrované lé ivé p ípravky Nivolumab byly a jsou p edm tem 
n kolika klinických hodnocení pro lé bu d tských pacient . Poskytnutí 
lé by nivolumabem je pro onkologicky nemocné d ti a mladistvé na základ  
nad jných výsledk  imunoterapeutických p ístup  v lé b  dosp lých 
pacient  doporu eno Sekcí pediatrické onkologie eské onkologické 
spole nosti eské léka ské spole nosti J. E. Purkyn  v centrech vysoce 
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specializované onkologické pé e pro d ti (Fakultní nemocnice v Motole 
a Fakultní nemocnice Brno). 
Pracovišt : 
Centra vysoce specializované onkologické pé e pro d ti 

 Klinika d tské onkologie, Fakultní nemocnice Brno, ernopolní 9, 
613 00 Brno; 

 Klinika d tské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. srpna 2024 

 
 
 
ZÁ Í 2022 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

IASOdopa 0,3 GBq/ml, injek ní roztok, vícedávková injek ní lahvi ka 
15ML [fluordopa-(18F)] (jedna 15ML vícedávková injek ní lahvi ka 
obsahuje 0,5 – 11ml injek ního roztoku, což odpovídá 0,15 GBq až 3,3 GBq 
na lahvi ku k datu a k asu kalibrace) 
IASOdopa 0,3 GBq/ml, injek ní roztok, vícedávková injek ní lahvi ka 
25ML [fluordopa-(18F)] (jedna 25ML vícedávková injek ní lahvi ka 
obsahuje 0,5 – 20 ml injek ního roztoku, což odpovídá 0,15 GBq až 6 GBq 
na lahvi ku k datu a k asu kalibrace) 
 

Po et balení LP 364 (platí kumulativn  pro všechny p ípravky) 
Výrobce LP ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH, Seilerstätte 4, 4020 Linz, Rakousko 
Distributor LP LACOMED, spol. s r.o., Vodárenská 699, Lobe ek, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou 
P edkladatel 
lé ebného programu 

LACOMED, spol. s r.o., Vodárenská 699, Lobe ek, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou, zastoupený spole ností VALUE OUTCOMES s.r.o., 
Václavská 316/12, Nové M sto, 120 00 Praha 2  

Cíl lé ebného 
programu 

Zabezpe ení lé ivého p ípravku s látkou fluordopa-(18F) pro PET 
diagnostiku v následujících indikacích: 
Neurologie 
Vyšet ení PET s fluordopou-(18F) je indikováno k detekci funk ních ztrát 
dopaminergních neuron  ve striatu. P ípravek m že být použit ke stanovení 
diagnózy parkinsonismu a k rozlišení esenciálního t esu a Parkinsonova 
syndromu. P ípravek lze v rámci specifického lé ebného programu použít, 
pokud je vyšet ení SPECT presynaptických transportér  dopaminu 
nekonkluzivní, pop . negativní p i p etrvávající vysoké klinické suspekci 
a o ekávaný výsledek PET s fluordopou-(18F) by ovlivnil následnou volbu 
lé ebného postupu. 
 
Onkologie 
PET s fluordopou-(18F) je zobrazovací metoda poskytující funk ní 
informaci u onemocn ní, u nichž je diagnostickým cílem zvýšený 
intracelulární transport a dekarboxylace aminokyseliny 
dihydroxyfenylalaninu ve specifických orgánech a tkáních. 
Zdokumentovány byly obzvlášt  následující indikace: 
Diagnóza 

 Diagnóza a lokalizace fokální hyperplázie beta bun k v p ípad  
hyperinzulinismu u kojenc  a d tí; 
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 Diagnóza a lokalizace paragangliom  p i naléhavé klinické 
suspekci a nekonkluzivním výsledk m konven ního zobrazování; 

 Lokalizace feochromocytom  p i naléhavé klinické suspekci 
a nekonkluzivním výsledk m konven ního zobrazování. 

Stanovení stádia nádoru 

 Feochromocytomy a paragangliomy p i vysoké klinické suspekci 
na metastatické onemocn ní a nekonkluzivním výsledk m 
konven ního zobrazování. 

 Dob e diferencované neuroendokrinní nádory st edního st eva 
v p ípad , že je PET somatostatinových receptor  negativní 
a o ekávaný výsledek PET s fluordopou-(18F) by ovlivnil následnou 
volbu lé ebného postupu. 

Detekce v p ípad  opodstatn ného podez ení rekurence reziduální nemoci 

 Primární nádory mozku všech stup  diferenciace v p ípad , 
že o ekávaný výsledek PET s fluordopou-(18F) by ovlivnil 
následnou volbu lé ebného postupu a vyšet ení s jiným 
registrovaným PET radiofarmakem ur eným pro vyšet ení 
mozkových nádor  [s výjimkou fludeoxyglukosy-(18F), která je pro 
hodnocení mozkových nádor  nevhodná] je nekonkluzivní, pop . 
reáln  nedostupné; 

 Feochromocytomy a paragangliomy; 
 Medulární karcinom štítné žlázy se zvýšenou koncentrací 

kalcitoninu v séru; která dosahuje úrovn  aktuálních relevantních 
odborných doporu ení (v sou asné dob  > 150 pg/ml), 
ev. ke sledování efektu lé by pomocí lé iv cílené terapie; 

 Dob e diferencované neuroendokrinní nádory st edního st eva 
v p ípad , že bylo/je PET somatostatinových receptor  negativní 
a o ekávaný výsledek PET s fluordopou-(18F) by ovlivnil následnou 
volbu lé ebného postupu. 

 Další endokrinní karcinomy trávicího traktu s negativní scintigrafií 
somatostatinových receptor , v p ípad , že o ekávaný výsledek 
PET s fluordopou-(18F) by ovlivnil následnou volbu lé ebného 
postupu. 

Pracovišt :  
Pracovišt  (odd lení) nukleární medicíny poskytovatel  zdravotních služeb 
formou ambulantní nebo l žkové pé e s p ístrojovým vybavením pro 
PET/CT nebo PET/MR zobrazení. 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. srpna 2024 

 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

UX007 (triheptanoin) olej pro perorální podání, 1 lagena x 500ml 

Po et balení LP 160 
Výrobce LP Ultragenyx Pharmaceutical Inc., 60 Leveroni Court, Novato, 

CA 94949, USA 
Distributor LP Almac Clinical Services (Ireland) Limited, Finnabair Industrial Estate, 

Dundalk, Co. Louth, A91P9KD, Irsko 
P edkladatel 
lé ebného programu 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
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Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní a možnost použití neregistrovaného lé ivého p ípravku UX007 
v rámci specifického lé ebného programu pro lé bu d tské pacientky, která 
trpí d di nou poruchou -oxidace mastných kyselin s dlouhým et zcem 
(deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým 
et zcem). 

Pracovišt :  
Klinika pediatrie a d di ných poruch metabolismu 1.LF UK a Všeobecné 
fakultní nemocnice, Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 31. srpna 2024 

 
Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO 0,2 mg/1 ml soluzione 
iniettabile, injek ní roztok, injek ní lahvi ka, 5X1 ML 

Po et balení LP 20 000 
Výrobce LP MONICO SPA, Via Ponte di Pietra 7, 30173 Venezia/Mestre, Itálie 
Distributor LP CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 

lesy 
P edkladatel 
lé ebného programu 

CZ Pharma s.r.o., nám stí Smi ických 42, 281 63 Kostelec nad ernými 
lesy 

Cíl lé ebného 
programu 

Zajišt ní lé ivého p ípravku s lé ivou látkou isoprenalini 

hydrochloridum v lékové form  injek ního roztoku pro lé bu 
celkového atrioventrikulárního bloku (v etn  Adamsova-Stokesova 
syndromu) a srde ní zástavy, lé bu bronchospasmu b hem anestezie 
a pro dopl kovou lé bu kardiogenního šoku. 
Pracovišt :  
Poskytovatelé zdravotních služeb formou l žkové pé e. 
 

Platnost lé ebného 
programu 

souhlas platí do 30. zá í 2024 

 
 
 

Zvláštní lé ebný program (ZLP) 
(§ 49 odst. 7 zákona . 378/2007 Sb., o lé ivech a o zm nách n kterých souvisejících zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis ) 
 

Název lé ivého 
p ípravku (LP) 

AUTOLOGNÍ SÉROVÉ O NÍ KAPKY  
(složení: autologní sérum 20 %, fyziologický roztok 80 %) 

Místo p ípravy Nemocni ní lékárna Nemocnice Havlí k v Brod 
Oznamovatel ZLP Nemocnice Havlí k v Brod, p ísp vková organizace, Husova 2624, 

580 22 Havlí k v Brod, 
Klinické pracovišt  
indikující LP 

O ní odd lení Nemocnice Havlí k v Brod 

Pracovišt  pro odb r 
a testování 
autologního séra 

Hematologicko-transfúzní odd lení Nemocnice Havlí k v Brod, 
identifika ní kód za ízení transfuzní služby C 2023 

Cíl ZLP Lé ba syndromu suchého oka a defekt  epitelu, zejména po chirurgických 
a laserových zákrocích u pacient , pro které není možné použít dostupné 
registrované lé ivé p ípravky nebo v p ípadech, kdy použití registrovaných 
lé ivých p ípravk  nemá pro konkrétního pacienta lé ebný efekt. 

Platnost ZLP souhlas platí do 31. srpna 2024 
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SEZNAM OSOB OPRÁVN NÝCH ODSTRA OVAT NEPOUŽITELNÁ LÉ IVA 
(aktualizace 29. 9. 2022) 

 
 
Jiho eský kraj  
 
Provozovatel: RUMPOLD s.r.o. 
Sídlo: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ných odpad  umíst ná v areálu firmy JOHNSON 

CONTROLS FABRICS STRAKONICE s.r.o. 
Adresa: Hejdukova 1111, 386 16 Strakonice 
Kontakt: tel.: +420 383 321 291, e-mail: strakonice@rumpold.cz 
Kontaktní osoba: Stanislav Rajchot, tel.: +420 724 021 147        
Webová adresa: www.rumpold.cz    

 

Plze ský kraj 
 
Provozovatel: Recovera Využití zdroj  a. s. 
Sídlo: Špan lská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ných odpad  – Plze  
Adresa: Skladová 488/10, 326 00 Plze  
Kontakt: tel.: +420 377 454 711, e-mail: info.plzen@suez.cz 
Kontaktní osoby: Zden k Rys (správce provozu), tel.: +420 602 417 922,  

  e-mail: zdenek.rys@suez.com; 
Ing. Libor ech (technicko-provozní manažer), tel.: +420 602 705 183,  
  e-mail:libor.cech@suez.com 

Webová adresa: www.veolia.cz 

 

Karlovarský kraj  
 
V Karlovarském kraji nep sobí žádné právnické ani fyzické osoby, které mají souhlas 
k odstra ování nepoužitelných lé iv dle § 88 odst. 3 zákona . 378/2007 Sb., o lé ivech 
a o zm nách n kterých souvisejících zákon  (zákon o lé ivech), ve zn ní pozd jších p edpis . 
 

Ústecký kraj 
 
Provozovatel: Recovera Využití zdroj  a. s. 
Sídlo: Špan lská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna pr myslových odpad  – provoz ÚSTÍ NAD LABEM – 

spalovna Trmice 
Adresa: Na Rovném 865, 400 04 Trmice 
Kontakt: tel.: +420 725 054 660, e-mail: lubomir.loudil@veolia.com 
Kontaktní osoby: Lubomír Loudil, tel.: +420 725 054 660,  

  e-mail: lubomir.loudil@veolia.com; 
Václav Mokriš (technolog), tel.: +420 724 076 498,  
  e-mail: vaclav.mokris@veolia.com; 
Ivan Andrýsek (správce provozu), tel.: +420 724 076 499,  
  e-mail: ivan.andrysek@veolia.com 

Webová adresa: www.veolia.cz 
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Liberecký kraj  
 
Provozovatel: SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
Sídlo: Belgická 4613/1A, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice 
Tech. za ízení  
Název: SP 3202/E Wasteko  
Adresa: Belgická 4613/1A, 466 05 Jablonec nad Nisou  
Kontakt: tel.: +420 483 306 305, +420 606 323 765, e-mail: spl.jbc@volny.cz 
Kontaktní osoba: Milan Lama  
Webová adresa: www.volny.cz/spl.jbc/ 

 

Hlavní m sto Praha  
 
V hlavním m st  Praze nep sobí žádné právnické ani fyzické osoby, které mají souhlas 
k odstra ování nepoužitelných lé iv dle § 88 odst. 3 zákona . 378/2007 Sb., o lé ivech 
a o zm nách n kterých souvisejících zákon  (zákon o lé ivech), ve zn ní pozd jších p edpis . 
 

St edo eský kraj   
 
Provozovatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice 

St edo eského kraje 
Sídlo: Máchova 400, 256 30 Benešov 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna odpad  v areálu nemocnice 
Adresa: Máchova 400, 256 30 Benešov 
Kontakt: tel.: +420 317 756 111, e-mail: reditel@hospital-bn.cz   
Kontaktní osoba: Stanislav Petr, tel.: +420 317 756 409, +420 607 817 263,  

  e-mail: stanislav.petr@hospital-bn.cz 
Webová adresa: www.hospital-bn.cz   

 

Provozovatel: Purum s.r.o. 
Sídlo: Národní 961/25, 110 00 Praha 1 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna Areál Paramo Kolín  
Adresa: Ov árecká 314, 280 00 Kolín 
Kontakt: tel.: +420 257 910 199 
Kontaktní osoba: Tomáš Palán, tel.: +420 733 612 501, e-mail: palan@purum.cz 
Webová adresa: www.purum.cz   

 

Provozovatel: AVE Kralupy s.r.o. 
Sídlo: O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna pr myslových odpad  
Adresa: O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Kontakt: tel.: +420 315 718 036, +420 800 118 800, e-mail: kralupy@avecz.cz 
Kontaktní osoba: Jan Polanecký, tel.: +420 602 196 307, e-mail: jan.polanecky@ave.cz 
Webová adresa: www.ave.cz   
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Královéhradecký kraj  
 
Provozovatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nemocni ního odpadu, st. parcela 3320 
Adresa: k.ú. Nový Hradec Králové, Hradec Králové 
Kontakt: tel.: +420 495 831 111 
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Špinová, tel.: +420 495 832 110,  

  e-mail: michaela.spinova@fnhk.cz 

 

Pardubický kraj 
 
Provozovatel: Hamzova odborná lé ebna pro d ti a dosp lé Luže 
Sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ných odpad  HL Luže 
Kontakt: tel.: +420 469 648 190 
Kontaktní osoba: Miroslav Hegr, mobil: +420 733 533 005 

 

Provozovatel: Nemocnice Pardubického kraje, a. s.  
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna odpad  v areálu nemocnice Pardubice, 
Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice   
Kontakt: tel.: +420 466 011 111 (úst edna) 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Groulíková, tel.: +420 466 011 724, +420 727 983 099 

 

Kraj Vyso ina 
 
Provozovatel: RUMPOLD s.r.o. 
Sídlo: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové M sto 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna odpad  Jihlava 
Adresa: Humpolecká 313/5, 586 01 Jihlava  
Kontakt: tel.: +420 602 669 825, +420 606 781 270, e-mail: praha@rumpold.cz 
Kontaktní osoby: Petr Adensam, tel.: +420 602 669 825; 

Zden k Pech, tel.: +420 606 781 270, e-mail: pech@rumpold.cz 
Webová adresa: www.rumpold.cz    

 

Olomoucký kraj 
 
Provozovatel: MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o. 
Sídlo: U Spalovny 4225/6, 796 01 Prost jov 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ných odpad  
Adresa: U Spalovny 4225/6, 796 01 Prost jov 
Kontakt: tel.: +420 582 330 056, e-mail: ekoterm.m@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Paluda, tel.: +420 736 631 781 
Webová adresa: www.megawaste-ekoterm.cz 
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Moravskoslezský kraj  
 
Provozovatel: Recovera Využití zdroj  a. s. 
Sídlo: Špan lská 1073/10, 120 00, Praha 2 – Vinohrady 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna pr myslových odpad  – Ostrava 
Adresa: Slovenská 2071, 709 00 Ostrava-Mariánské hory 
Kontakt: tel.: +420 596 945 830, e-mail: info.ostrava@recovera.cz 
Kontaktní osoby: Milan Vala (vedoucí provozního odd lení), e-mail: milan.vala@veolia.com; 

Ing. Petr Langer (manažer obchodní skupiny), tel.: +420 602 445 310,  
  e-mail: petr.langer@veolia.com; 
Ing. Jakub Wrzecionko, Ph.D. (technolog), tel.: +420 724 605 708,  
  e-mail: jakub.wrzecionko@veolia.com; 
Petr Kuhpast (správce provozu) tel.: +420 725 821 788,  
  e-mail: petr.kuhpast@veolia.com 

Webová adresa: www.veolia.cz 

 

Zlínský kraj 
 
Provozovatel: DEZA A.S. 
Sídlo: Masarykova 753, 757 28, Valašské Mezi í í 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ných odpad  
Adresa: Masarykova 753, 757 28 Valašské Mezi í í 
Kontakt: tel.: +420 571 691 111, e-mail: info@deza.cz 
Webová adresa: www.deza.cz   

 
 
Provozovatel: Uherskohradiš ská nemocnice a.s. 
Sídlo: J. E. Purkyn  365, 686 68 Uherské Hradišt  
Tech. za ízení  
Název: Spalovna v areálu nemocnice 
Adresa: J. E. Purkyn  365, 686 68 Uherské Hradišt  
Kontaktní osoba: Vladimír Kudr (energetika, životní prost edí), tel.: +420 572 529 303,  

  e-mail: kudr@nemuh.cz 
Webová adresa: www.nemuh.cz   

 
 
Provozovatel: Recovera Využití zdroj  a. s. 
Sídlo: Špan lská 1073/10, 120 00, Praha 2 – Vinohrady 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna nebezpe ného odpadu – Zlín  
Adresa: T ída 3. kv tna 1180, 763 02 Zlín – Malenovice 
Kontakt: tel.: 725 522 142, e-mail: info.zlin@recovera.cz 
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Jihomoravský kraj  
 
Provozovatel: Nemocnice Znojmo, p ísp vková organizace 
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
Tech. za ízení  
Název: Spalovna v areálu nemocnice Znojmo  
Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
Kontakt: tel.: +420 515 215 250, +420 602 239 513 
Kontaktní osoba: Ing. Svatoslav Kornelly, e-mail: Svatoslav.Kornelly@nemzn.cz 

 
 
Aktualizace byla provedena na základ  údaj  poskytnutých jednotlivými krajskými ú ady 
a spole ností Recovera Využití zdroj  a.s. 
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Metodické doporu ení Ministerstva zdravotnictví R pro poskytovatele zdravotních služeb 

v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic  

a pro maximální zabezpe ení personálního využití porodních asistentek p i vedení porodu  

v rámci stávající sít  porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence, které bylo uve ejn no  

ve V stníku Ministerstva zdravotnictví R . 11/2020, se zrušuje bez náhrady. 
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Metodický pokyn k zajišt ní zdravotní prohlídky a zdravotnické dokumentace
osobám s do asnou ochranou

Kontext

Ministerstvo zdravotnictví zve ej uje Metodický pokyn k zajišt ní zdravotní prohlídky a zdravotnické
dokumentace osobám s do asnou ochranou (dále jen „metodický pokyn“) osob – pojišt nc , kterým
byla ud lena do asná ochrana nebo podobný institut umož ující vstup do systému ve ejného
zdravotního pojišt ní, cizinc s p edpokládaným pobytem delším než 90 dn (dále jen „pacient“).

Tento metodický pokyn upravuje parametry zdravotní prohlídky (dále jen „prohlídka“), která by m la
minimalizovat epidemiologická a zdravotní rizika spojená s vysokým po tem p íchozích v pom rn
krátkém asovém období.

Pr b h a záv r zdravotní prohlídky bude zaznamenán do zdravotnické dokumentace, která bude
sloužit k snadn jšímu vstupu pacient do zdravotnického systému a p i kontaktu s poskytovateli
zdravotních služeb urychlí orientaci nutnou k poskytování další zdravotní pé e a m že také zamezit
duplicitám a nadužívaní zdravotních služeb.

Prohlídku absolvuje pacient pouze 1x, p ípadné další zdravotní služby mu budou poskytovány
již v jiném režimu. Prohlídku m že absolvovat i pacient, kterému již byly poskytnuty jiné zdravotní
služby, ale tuto prohlídku neabsolvoval. Prohlídku m že provést poskytovatel, který má se zdravotní
pojiš ovnou nasmlouván výkon 03100.

ást I. Zdravotní prohlídka

Cílem prohlídky je zjistit a zdokumentovat anamnestické údaje a informace o aktuálním zdravotním
stavu ve v tšin p ípad bez znalosti i objektivního doložení anamnestických dat a vyplnit
zdravotnickou dokumentaci. Prohlídka je asto provád na za nestandardních podmínek, kamm žeme
nap . za adit komunika ní bariéru nebo psychosociální zát ž pacient .

Prohlídky budou provád ny v k tomuto ú elu z ízených nízkoprahových ambulancích p i fakultních
nemocnicích nebo u jiných poskytovatel zdravotních služeb v souladu s ustanovením § 17 zákona
. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis a § 7 odst. 1 vyhlášky . 306/2012 Sb., o podmínkách p edcházení vzniku a ší ení
infek ních onemocn ní a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických za ízení a ústav
sociální pé e, ve zn ní pozd jších p edpis . Aktualizovaný seznam poskytovatel nízkoprahových
ambulancí a dalších poskytovatel zdravotních služeb bude uve ejn n na webu Ministerstva
zdravotnictví.

l. 1 Obsah a rozsah zdravotní prohlídky d tských pacient

 Anamnéza osobní, rodinná, sociální, farmakologická, alergická, epidemiologická,

 standardní fyzikální vyšet ení, orienta ní zhodnocení psychomotorického vývoje,
antropometrických dat a výživy,

 kontrola o kování, p ípadn doporu ení k dopln ní chyb jícího o kování s cílem harmonizovat
o kování dít te v souladu s o kovacím kalendá em R a nutností ochrany eské populace p ed
zavle ení preventabilních nákaz (v p ípad v tšího po tu osob p icházejících z konkrétní zem
je p íslušný o kovací kalendá uve ejn n na webových stránkách Státního zdravotního ústavu),

 depistáž tuberkulózy – epidemiologická, rodinná a osobní anamnéza prod laná tuberkulóza
i jakýkoli kontakt s tuberkulózou v minulosti, možné symptomy tuberkulózy, v p ípad
pozitivních anamnestických údaj a/nebo symptom odeslání k vyšet ení pneumoftizeologem,

ČÁSTKA 12/2022        VĚSTNÍK MZ ČR 15



 cílené zam ení na infek ní onemocn ní spojená s migrací,

 orienta ní zhodnocení psychického stavu,

 zjišt ní sou asného zdravotního stavu se zam ením na akutní a p ípadná chronická
onemocn ní a jejich terapii, objektivní vyšet ení zam ené na subjektivní potíže,

 diagnostická rozvaha a záv r, rozhodnutí o dalším postupu, v etn indikace dalších klinických,
laboratorních nebo zobrazovacích vyšet ení, doo kování, event. p edpis lé ivých p ípravk
a zdravotnických prost edk ,

 rozhodnutí o p ípadném dalším lé ebném postupu,

 nezbytné administrativní úkony a poskytnutí informací pojišt nci, rodi m i zákonnému
zástupci nezletilého,

 vypln ní zdravotnické dokumentace,

 provedení záznamu o zdravotní prohlídce.

Pro zdárný pr b h prohlídky m že být vhodná p ítomnost tlumo níka, o kterého si pacient požádá
nebo si s sebou p ivede osobu, která bude tlumo it. Pacient má právo na tlumo ení z cizího jazyka
podle § 30 odst. 2 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Tlumo nické služby nejsou hrazeny ze systému ve ejného zdravotní pojišt ní.

Další systematická pé e o d ti bude probíhat v ambulancích praktických léka pro d ti a dorost.

l. 2 Obsah a rozsah zdravotní prohlídky dosp lých pacient

 Anamnéza osobní, rodinná, sociální, pracovní, farmakologická, alergická, epidemiologická,
v etn kontroly o kování, u žen gynekologická,

 standardní fyzikální vyšet ení, objektivní vyšet ení zam ené na subjektivní potíže pacienta,
chronická onemocn ní, rizikové faktory, profesní rizika,

 depistáž tuberkulózy – epidemiologická, rodinná a osobní anamnéza prod laná tuberkulóza
i jakýkoli kontakt s tuberkulózou v minulosti, možné symptomy tuberkulózy, v p ípad
pozitivních anamnestických údaj a/nebo symptom odeslání k vyšet ení pneumoftizeologem,

 cílené zam ení na infek ní onemocn ní spojená s migrací,

 orienta ní zhodnocení psychického stavu,

 diagnostická rozvaha a záv r, rozhodnutí o dalším postupu, v etn indikace dalších klinických,
laboratorních nebo zobrazovacích vyšet ení, doo kování, event. p edpis lé ivých p ípravk
a zdravotnických prost edk ,

 rozhodnutí o p ípadném dalším lé ebném postupu,

 nezbytné administrativní úkony a poskytnutí informací pojišt nci,

 vypln ní zdravotnické dokumentace,

 provedení záznamu o zdravotní prohlídce.

Pro zdárný pr b h prohlídky m že být vhodná p ítomnost tlumo níka, o kterého si pacient požádá
nebo si s sebou p ivede osobu, která bude tlumo it. Pacient má právo na tlumo ení z cizího jazyka
podle § 30 odst. 2 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Tlumo nické služby nejsou hrazeny ze systému ve ejného zdravotní pojišt ní.

l. 3 Úhradové pokrytí zdravotní prohlídky

Zdravotní pojiš ovny pro ú ely úhradového pokrytí vstupu osob se statusem do asné ochrany
do systému ve ejného zdravotního pojišt ní v eské republice vytvo ily výkon 03100, který je sou ástí
íselníku výkon zdravotních pojiš oven.
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Smyslem výkonu je úhradov pokrýt první vyšet ení pacienta, které je de facto náhradou preventivní
prohlídky provedené jinde než u registrujícího poskytovatele daného pojišt nce. Sou ástí vyšet ení
je mimo jiné odebrání anamnézy a vypln ní dokumentace, která bude pacientovi sloužit jako podklad
pro další vyšet ení u jiných poskytovatel zdravotních služeb v p ípad pot eby.

Tento výkon je p ipraven pro využití p i dalších krizových situacích spo ívajících v p ílivu osob
se statusem do asné ochrany do eské republiky a p i jejich prvním kontaktu se systémemposkytování
zdravotní pé e v eské republice i v budoucnu.

ást II. Zdravotnická dokumentace

Cílem metodického pokynu je mimo jiné vytvo it strukturu zdravotnické dokumentace, která bude
p ehledná, obsahov jednotná, zabrání p ípadné duplicit a urychlí pr chod pacienta systémem
zdravotní pé e. Bude obsahovat informace týkající se zdravotního stavu pacienta, popis jeho akutních
a chronických onemocn ní, p ehled o kování, záznamy o provedených vyšet eních, intervencích,
a dále viz níže. Zdravotnická dokumentace bude vedena v eském jazyce bu v klasické papírové form
nebo v digitální form .

Ú elem metodického pokynu je p edevším doplnit stávající legislativní rámec vztahující se
ke zdravotnické dokumentaci ve smyslu vedení a obsahu zdravotnické dokumentace. Náležitosti,
nakládání, uchovávání a další regule zdravotnické dokumentace jsou definovány zákonem . 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškou . 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci.

Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje
o zdravotním stavu pacienta a skute nostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb
pacientovi.

Ve zdravotnické dokumentaci je zaznamenán každý vyšet ovací, diagnostický, terapeutický, lé ebný,
ošet ovatelský, eduka ní nebo administrativní výkon, hodnocení výsledk vyšet ení nebo ú ink lé by,
doklad o p edpisu lé iv i zdravotnických pom cek, které se týkají duševního, t lesného nebo
sociálního zdraví pacienta. Dále je zaznamenáváno posouzení zdraví pacienta léka em, vystavení
doporu ení k dalšímu vyšet ení, každý kontakt s jinou infek ní osobou i odmítnutí lé by nebo
indikované vyšet ení. Výše uvedené je považováno za poskytování zdravotní pé e a musí být písemn
dokumentováno ve zdravotnické dokumentaci.

l. 1 Obsah a rozsah zdravotnické dokumentace ke zdravotní prohlídce

Zdravotnická dokumentace obsahuje zejména následující údaje a informace:

1. Identifika ní údaje poskytovatele

� Jméno, pop ípad jména, p íjmení poskytovatele,

� adresa místa poskytování zdravotních služeb v p ípad fyzické osoby,

� obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa podnikání v p ípad
právnické osoby,

� identifika ní íslo osoby, bylo li p id leno,

� název odd lení nebo obdobné ásti, je li zdravotnické za ízení poskytovatele takto len no.

2. Základní informace – identifika ní údaje pacienta

� Jméno, pop ípad jména
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� P íjmení

� datum narození, rodné íslo, je li p id leno,

� íslo pojišt nce ve ejného zdravotního pojišt ní, není li tímto íslem rodné íslo pacienta,

� kód zdravotní pojiš ovny,

� státní p íslušnost,

� pohlaví, je li ur eno,

� adresa místa pobytu na území eské republiky, adresa bydlišt mimo území eské republiky,

� koresponden ní adresa,

� kontaktní telefonní íslo,

� kontaktní adresa elektronické pošty,

� p ípadn další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sd leny,

� státní p íslušnost,

� jazyk/y, kterými lze komunikovat s pacientem.

3. Zdravotní stav

� Anamnéza – osobní, rodinná, pracovní, sociální, farmakologická, alergická, epidemiologická.

Cílem odb ru anamnézy je zjišt ní sou asného zdravotního stavu se zam ením na akutní
a p ípadná chronická onemocn ní, subjektivní potíže spojené s r znými aspekty pacienta
(akutní, chronická onemocn ní, rodinné dispozice, rizikové pracovní faktory apod.).

Ženy – t hotenství

� ANO uve te týden ………………… � NE

� Zjišt ní prod laných onemocn ní

Zaškrtn te prod laná onemocn ní v minulosti

� Tuberkulóza

� Virová hepatitida A, B, C

� D tské nemoci (Spalni ky, P íušnice, Zard nky, Záškrt, erný kašel, …)

� Tetanus

� HIV/AIDS

� cílené zam ení na infek ní onemocn ní spojené s migrací ……………….

� Kontrola o kování, p ípadn doporu ení k dopln ní chyb jícího o kování.

Byl/a jste o kován/a proti následujícím onemocn ním?

Spalni ky � ANO � NE � NEVÍM

Zard nky � ANO � NE � NEVÍM

P íušnice � ANO � NE � NEVÍM

Záškrt � ANO � NE � NEVÍM

Tetanus � ANO � NE � NEVÍM
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erný kašel � ANO � NE � NEVÍM

P enosná d tská obrna � ANO � NE � NEVÍM

Virová hepatitida A � ANO � NE � NEVÍM

Virová hepatitida B � ANO � NE � NEVÍM

Haemophilus influensae � ANO � NE � NEVÍM

Meningitida � ANO � NE � NEVÍM

Tuberkulóza � ANO � NE � NEVÍM

(Depistáž tuberkulózy – epidemiologická, rodinná a osobní anamnéza – prod laná tuberkulóza
i jakýkoli kontakt s tuberkulózou v minulosti, možné symptomy tuberkulózy, v p ípad
pozitivních anamnestických údaj a/nebo symptom odeslání k vyšet ení
pneumoftizeologem.)

� Objektivní vyšet ení

Fyzikální vyšet ení – prohlídka k že, dutiny ústní, objektivní vyšet ení zam ené na subjektivní
potíže pacienta, TK, P, základní zhodnocení celkového stavu pacienta v etn hodnocení
v domí a orientace. Jedná li se o dít , hodnotí se orienta n psychomotorický vývoj dít te,
antropometrická data a výživa.

� Nyn jší onemocn ní

Lé íte se s n kterou z následujících nemocí, která vyžaduje akutní pomoc? (zaškrtn te)
� Cukrovka
� Onemocn ní srdce
� Onemocn ní plic
� Onemocn ní ledvin
� Neurologické onemocn ní
� Nemoci zažívacího traktu
� Onemocn ní pohybového aparátu
� Nádorové onemocn ní
� Alergie
� Jiné, uve te jaké ……………………………………………………

� Léky a zdravotnické pom cky

Jaké léky pravideln užíváte? ………………………………………………

Máte dostatek lék pro lé bu svého onemocn ní (na min. 7 dní)? � ANO � NE

Používáte zdravotnické pom cky? � ANO � NE

Pokud ANO, uve te jaké ………………………………………………

Máte implantát? � ANO � NE

Pokud ANO, uve te jaký ………………………………………………

� Subjektivní obtíže s p ípadným zhodnocením bolesti.

Máte v sou asné dob n jaký z níže uvedených p íznak ? (zaškrtn te)

� teplota

� kašel

� pr jem

� bolesti b icha
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� bolesti hlavy

� bolest na prsou

� vyrážka

Byl/a jste v kontaktu v posledních 21 dnech s osobou, u které bylo potvrzeno akutní infek ní
onemocn ní?

� ANO � NE � NEVÍM

V p ípad , že Vaše odpov je ANO vypl te, o jaké onemocn ní se jednalo.

…………………………………………

� Covid 19

Prod l/a jste v posledních 6 m sících onemocn ní covid 19? � ANO � NE � NEVÍM

Byl/a jste proti onemocn ní covid 19 o kován(a)? � ANO � NE � NEVÍM

� 1. dávka � 2. dávka � 3. dávka � 4. dávka

l. 2 Další náležitosti zdravotnické dokumentace

� Diagnostická rozvaha provedená na základ získaných informací o pacientovi, záv r,
rozhodnutí o dalším postupu, v etn indikace dalších klinických, laboratorních nebo
zobrazovacích vyšet ení, doo kování, event. p edpis lé iv i zdravotnických prost edk .

� Provedené intervence v rámci ošet ení.

� Terapeutický postup v etn ordinace lé iv i podané medikace.

� Rozhodnutí o p ípadném dalším lé ebném postupu, doporu ení ošet ení léka em specialistou
nebo odeslání na urgentní p íjem i do l žkového zdravotnického za ízení.

� Nezbytné administrativní úkony a poskytnutí informací pojišt nci, rodi m i zákonnému
zástupci nezletilého.

� Informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, že není zp sobilý posoudit
poskytnutí zdravotních služeb, pop ípad d sledky jejich poskytnutí,

� Identifika ní a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta nebo jiné
osoby oprávn né ud lit souhlas za pacienta.

� U pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením
též informace o formách komunikace, které pacient preferuje.

� Sd lení doporu ení, pou ení, instruktáž pacienta, pop . osob blízkých, zákonných zástupc ,
opatrovníka. P ed opušt ním zdravotnického za ízení pacientem ošet ující léka sd lí
srozumitelnou formou informace, jak má pacient postupovat v p ípad neo ekávaného
zhoršení zdravotního stavu, dietní omezení, pohybový a klidový režim apod.

� Záznam o zdravotní prohlídce se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden je p edán pacientovi
(zákonným zástupc m/opatrovníkovi), druhý je uchováván u ošet ujícího léka e.

� Zajišt ní podklad pro vyú tování.

Veškeré zdravotní výkony v etn poskytnutí informací pacientovi i jeho blízkým, zákonným
zástupc m, opatrovníkovi jsou podrobn zaznamenány do zdravotnické dokumentace pacienta
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s ozna ením data, asového intervalu, jmenovky a podpisu ošet ujícího léka e i osoby, která provedla
zápis a otisk razítka poskytovatele.

P i propušt ní do domácího ošet ení je pacientovi p edáno doporu ení týkající se stanovení termínu
kontroly v ambulanci všeobecného praktického léka e nebo praktického léka e pro d ti a dorost
i léka e specialisty nebo stanovení termínu další kontroly na ambulanci v nemocni ním za ízení,
pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje.

Ošet ující léka odpovídá za ú elnost indikované zdravotní pé e, za správné a úplné vypln ní údaj
ve zdravotnické dokumentaci a je povinen zaznamenat p esný rozsah a objem indikované
a poskytované zdravotní pé e.

Jestliže ošet ující léka na základ zhodnocení zdravotního stavu pacienta nem že zajistit pot ebnou
zdravotní pé i, poskytne neodkladnou pé i v nezbytném rozsahu zabra ujícímu vzniku a rozvoji
komplikací. Následn zajistí pot ebnou pé i u odpovídajícího poskytovatele a p im ený transport
(samostatný p esun, doprovod, sanitní v z apod.).

Provoz ambulantního za ízení je organizován tak, aby byli p ednostn ošet eni pacienti podle
naléhavosti. Po adí pacient ur uje ošet ující léka dle aktuálního zdravotního stavu a naléhavosti
p íznak onemocn ní jednotlivých pacient . Pacient nesmí být odeslán k jinému poskytovateli bez
vyšet ení léka em a provedením záznamu do zdravotnické dokumentace.

ČÁSTKA 12/2022        VĚSTNÍK MZ ČR 21



Výzva  
k žádosti o ud lení statutu  

Centra vysoce specializované pé e o pacienty s multirezistentní tuberkulózou  
podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, v platném zn ní 
                         

 
Centra vysoce specializované pé e o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 

ÁST I. 
 

Kontext 
 
 

Tuberkulóza (dále také TB) je infek ní onemocn ní, které je stále významnou celosv tovou 
hrozbou s ro ním po tem zem elých ve výši 1,3 milion  osob, který p edstihl v posledních 
2 letech pouze covid-19. Na sv t  jsou TB infikovány 2,2 miliardy osob a 9,9 milionu ro n  
onemocní, z toho je 0,8 milionu zárove  HIV pozitivních. Epidemiologická závažnost TB 
spo ívá v chronicit  onemocn ní, dlouhodobém oligosymptomatickém pr b hu, kdy nemocný 
m že nakazit kolem sebe další osoby, než se dostane k vyšet ení a lé b  a obtížná dostupnost 
preventivních opat ení a lé by v chudých oblastech sv ta.  
 

Tuberkulóza vyžaduje nejmén  6 m síc  trvající, zdravotníky kontrolovanou, kombinovanou 
perorální lé bu tzv. režimem DOTS (directly observed treatment-short course), v p ípad  
tuberkulózy rezistentní na 2 základní léky isoniazid a rifampicin (tzv. multirezistentní TB – 
MDR-TB), pak vyžaduje lé bu speciálními léky, z nichž v tšina nemá v R stanovenu 
maximální cenu a úhradu, a lé ba trvá obvykle 18 - 20 m síc . V R byla zatím, p ed pandemií 
onemocn ní covid-19 a p ed migra ní krizí, situace dobrá a po et nových p ípad  tuberkulózy 
byl v posledních letech do 400 nových p ípad  ro n  s tím, že po ty nových pacient  s MDR-
TB byly jednotkové.  
 
V souvislosti s pandemií onemocn ní covid-19, která vedla ke zhoršení dostupnosti pé e o TB 
pacienty a následn  v souvislosti s válkou vynucenou migrací z Ukrajiny spojenou s p ílivem 
vysokého po tu nemocných osob s adou chronických infek ních nemocí, hrozí postupná 
ztráta dosud dobré kontroly nad tuberkulózou. Jedním z klí ových faktor  tohoto rizika 
je zvyšující se výskyt importované MDR-TB a dokonce i výskyt extenzivn  rezistentních forem 
TB onemocn ní (tzv. pre-XDR-TB a tzv. XDR-TB). Pro MDR-TB, pre-XDR-TB i XDR-TB nemá 
a nebude mít R dostatek specializovaných l žek. Navíc nyní nemáme v R regulérn  
dostupné nejú inn jší léky nutné pro lé bu t chto rezistentních forem TB onemocn ní 
(viz Tabulka 1.)   
 
Tabulka 1. Léky používané v lé b  MDR-TB dle WHO 
 

SKUPINA LÉK Zkratka 
Skupina A: 
Všechny 3 léky (pokud mohou být použity) 

Levofloxacin nebo 
Moxifloxacin 

Lfx 
Mfx 

Bedaquilin  Bdq 
Linezolid Lzd 
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Skupina B: 
P idej oba léky (pokud mohou být použity) 

Clofazimin Cfz 
Cycloserin nebo 
Terizidone 

Cs 
Trd 

Skupina C: 
Použij na dopln ní, pokud nemohou být 
použity léky ze skupiny A a B 

Etambutol E 
Delamanid  Dlm 
Pyrazinamid  Z 
Imipenem-cilastatin nebo 
Meropenem  

Ipm-Cln 
Mpm 

Amikacin nebo 
Streptomycin 

Am 
(S) 

Etionamid 
Protionamid 

Eto 
Pto 

Kyselina paramainosalicylová PAS 
 
 
Globální incidence TB v posledních letech (až do roku 2019) mírn  klesala (cca o 2-3 % ro n ).  
Mezi roky 2019 a 2020 pak došlo v zemích EU/EAA k poklesu notifikace o 24 % zejména 
v d sledku zanedbání pé e a dozoru nad TB v dob  pandemie onemocn ní covid-19 
a zavedení ady protiepidemických opat ení, která znamenala vyšší stupe  ochrany p ed 
p enosnými nemocemi. Nyní je o ekáván a již celosv tov  i pozorován nár st p ípad  
onemocn ní TB po uvoln ní protiepidemických opat ení a zejména je hrozbou 465 tisíc nových 
p ípad  s rifampicin rezistentní TB, z toho 78 % MDR-TB.  
 
Ukrajina, kde došlo kv li válce k významné migraci obyvatelstva, je dle WHO vysoce rizikovou 
zemí práv  pro vysoký výskyt MDR-TB. Nejv tšími p íjemci b ženc  jsou Polsko, Rumunsko, 
Ma arsko a Slovensko, což jsou naši bezprost ední sousedé. Navíc i eská republika má 
vysoký po et registrovaných migrant  dosahující již 400 000 osob. V roce 2020 Ukrajina 
udávala incidenci TB 73/100.000 obyvatel, kdy z notifikovaných p ípad  byla u každého t etího 
pacienta nalezena práv  multirezistentní TB. 
 

Vzhledem k dlouhodob  nízkému výskytu TB v R a nízkému po tu MDR-TB (v posledních 
letech cca do 10 p ípad  ro n ) diagnostikované v R došlo k postupnému oslabení sít  pé e 
o tyto pacienty. Situace v oblasti l žek pro lé bu TB není uspokojivá, nebo  v R stále platí 
striktní pravidla pro izolaci nemocných, která má za cíl zabrán ní p enosu TB, a která je dána 
zákonem . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon . V R jsou tedy lé eni za hospitalizace alespo  úvodem prakticky všichni pacienti, 
v etn  bakteriologicky neov ených p ípad , což kontrastuje s ostatními zem mi Evropy 
s podobnou epidemiologickou situací, kde je preferován ambulantní zp sob lé by, 
a to i u pacient  s mikroskopickou pozitivitou.  

Pro izolace pacient  s TB máme v R k dispozici pouze 169 l žek a jsou oblasti, kde tato 
l žka zcela chybí, nap . v Královéhradeckém nebo v Karlovarském kraji.  Pro samotnou MDR-
TB (p ípadn  další rezistentní formy onemocn ní) má R pouze 15 l žek ve Fakultní 
Thomayerov  nemocnici v Praze. P itom MDR-TB se nyní stává reálnou hrozbou, kdy sice 
ješt  nejsou k dispozici dlouhodobá data o nár stu p ípad  onemocn ní, ale již za první 
polovinu roku 2022 bylo jen ve Fakultní Thomayerov  nemocnici zaznamenán stejný po et 
nových p ípad  jako jindy za celý rok. Navíc je p edpoklad, že se ást migrant  trpících MDR-
TB lé í sama léky, které zatím mají z Ukrajiny a ada dalších dosud o své nemoci neví. 
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Navíc lze p edpokládat, že válkou postižené oblasti Ukrajiny nemají zajišt nu ani bazální 
úrove  standardní zdravotní pé e, v . absence diagnostiky a lé by TB.  Tito lidé se pak b hem 
války a zejména po ní budou s dalšími vlnami migrace dostávat do R. 

Je tedy zcela nezbytné co nejrychleji vytvo it základní sí  center vysoce specializované pé e 
pro pacienty s MDR-TB, kdy je zcela zásadní v asná a kontrolovaná nákladná lé ba spolu 
s intervencí závažných komorbidit, jako je nap íklad HIV infekce a hepatitida C. Pacienti 
s epidemiologicky závažnými formami MDR-TB musí být izolováni za nejp ísn jších 
hygienicko-epidemiologických opat ení na speciáln  stavebn  upravených a technicky, 
personáln  a v cn  vybavených pracovištích. Pro R by m la pro následující období 
posta ovat t i pracovišt  takto specializované pé e.  

 

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce 

specializované pé e o pacienty s multirezistentní tuberkulózou  

 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) tímto uve ej uje podle § 112 zákona 
. 372/2011 Sb., výzvu k podání žádostí o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e 

o pacienty s multirezistentní tuberkulózou (dále také CmrTB).  
 
Žádost o ud lení statutu centra vysoce specializované pé e o pacienty s multirezistentní 
tuberkulózou se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2 nebo 
datové schránky ID: pv8aaxd, a to ve lh t  do 30 kalendá ních dn  od zve ejn ní této výzvy. 
Pro tento ú el je nutné použít formulá  žádosti uvedený v p íloze . 1 a 2 výzvy. Lh ta 
pro podání žádosti je zachována, je-li poslední den lh ty žádost podána k poštovní p eprav . 
Bude-li žádost podána prost ednictvím datové schránky, považuje se žádost za v asn  
podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové schránky Ministerstva 
zdravotnictví. 

 
CmrTB zajiš uje komplexní diagnostickou, lé ebnou a dispenzární vysoce specializovanou 
pé i pro pacienty s multirezistentní tuberkulózou. Tím není dot eno právo pacienta 
na svobodnou volbu léka e podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona . 372/2011 Sb. Územím, 
pro které má být tato vysoce specializovaná pé e poskytována, je eská republika.  
 
Statut CmrTB bude ud len na dobu 10 let.  
 
V R budou na základ  této výzvy ustavena max. 3 centra vysoce specializované pé e 
o pacienty s multirezistentní tuberkulózou. 
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ÁST II. 
A. Obecná ást  

 
Poskytovatel žádající o ud lení statutu CmrTB musí spl ovat v dob  podání žádosti 
požadavky uvedené ve výzv , jdoucí i nad rámec požadavk  podle vyhlášky . 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a požadavk  podle 
vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  

 
B. Speciální ást  

 

Definice a rozsah dot ených služeb 

Za vysoce specializovanou pé i o pacienty s multirezistentní tuberkulózou se pro ú el této 
výzvy považují následující výkony: 

 

a) izolace pacienta s podez ením na multirezistentní tuberkulózu nebo s prokázanou 
multirezistentní tuberkulózou v prostorách, které minimalizují rizika p enosu nákazy mezi 
pacienty navzájem a z pacienta na ošet ující personál,  

b) všechny diagnostické a lé ebné výkony, které sm ují ke stanovení diagnózy a umož ují 
lé ebné výkony vedoucí ke zlepšení klinického stavu, resp. záchran  života nemocného 
za výše uvedené izolace, 
 
c) stanovení individualizovaného lé ebného plánu se správnou kombinací 
antimykobakteriálních lék  ve správných dávkách. Sou ástí je i rozvaha o možnostech lé by 
chirurgické, a  už jde o plicní resekce nebo kolapsové operace. P edvídání a ešení 
nežádoucích ú ink  dlouhodobé kombinované lé by se znalostí lékových interakcí a hrozících 
toxicit i alergických reakcí, 
 
d) ruku v ruce s lé bou MDR-TB probíhající diagnostika a lé ba všech ostatních komorbidit, 
zejména koinfekcí jako je HIV nebo hepatitida C, ale i diagnostika interních, chirurgických 
a onkologických komorbidit. Tito pacienti nemohou být p ekládáni k této pé i 
na specializovaná odd lení. Vše musí probíhat v rámci centra, kde nemocný m že být 
hospitalizovaný m síce až roky. 

 
 

Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení a organizaci 
CmrTB 

 
 

CmrTB je tvo eno pneumologickým pracovišt m s l žkovým odd lením disponujícím l žky 
vhodnými pro izolaci nemocných s multirezistentními formami tuberkulózy v dob  diagnózy 
a iniciální fáze lé by v . JIP izola ních l žek a dále pneumologickou ambulancí s možností 
kontrolované ambulantní lé by pacient  s multirezistentními formami tuberkulózy. 
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V CmrTB musí být zajišt na v rámci poskytovatele nep etržitá dostupnost 24/7: 
 
� léka e se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie 
� opera ního sálu pro provedení výkonu u pacienta s multirezistentní tuberkulózou,  
� laborato e klinické biochemie a hematologie, 
� odd lení radiologie a zobrazovacích metod s vybavením CT a MRI, 
� laborato e klinické mikrobiologie (mikroskopie, kultivace, PCR testy v etn  test  

rezistence), 
� provedení akutního bronchoskopického výkonu. 

 
Dále musí být zajišt na dostupnost alespo  v pracovních dnech 

� laborato e patologické a imunologické,  
� konzultace klinického farmaceuta. 

 
 
CmrTB musí dále spl ovat: 
 

l. 1 
Požadavky na personální zabezpe ení 

 
1. Vedoucím pracovníkem CmrTB je léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru 
pneumologie a ftizeologie s úvazkem 1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
2. Další personální zabezpe ení  
 
� 1,0 úvazek léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie,  
� poskytovatel zajistí dostupnost léka e se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru 

intenzivní medicína nebo specializovanou zp sobilostí anesteziologie a intenzivní 
medicína v režimu 24/7, s aktuálním vy len ním personálu pro pacienty s multirezistentní 
formou tuberkulózy pot ebující intenzivní/resuscita ní pé i, 

� neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ást II, bod 3.3. Pneumologie 
a ftizeologie,   

� v pracovních dnech dostupnost nutri ního terapeuta vy len ného pro CmrTB.  
 

 
3. P ítomnost nebo alespo  dostupnost dalších odborností: 
� léka ská mikrobiologie, radiologie a zobrazovací metody.   
 
 

l. 2  
Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
V CmrTB musí být pro pacienty zajišt na: 
a) akutní l žková pé e intenzivní a resuscita ní: 
� min. 1 l žko akutní intenzivní pé e v odbornosti pneumologie (s možností UPV) 

nebo na anesteziologicko-resuscita ním odd lení vhodné pro intenzivní pé i o pacienty 
s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podez ením na tato onemocn ní,  
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b) následná l žková pé e pro pacienty s multirezistentní tuberkulózou: 
� min. 10 l žek pneumologického odd lení vhodné pro izolaci, diagnostiku a lé bu pacient  

s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podez ením na toto onemocn ní, 
 
c) ambulantní pé e pneumologická vhodná pro pokra ovací lé bu kontrolované 
antituberkulotické lé by a pro dlouhodobou dispenzarizaci t chto pacient , pokud se jedná 
o komplikované pacienty, které není možné p edat do terénní pneumologické ambulance 
specializované na lé bu tuberkulózy. 
 
Uchaze  o ud lení statutu CmrTB musí mít: 
 
� pneumologické odd lení následné l žkové pé e – nejmén  10 l žek pro diagnostiku 

a lé bu pacient  s multirezistentní formou tuberkulózy, 
� na odd lení anesteziologie a resuscitace nebo jednotce intenzivní pé e v oboru 

pneumologie a ftizeologie – vy len né nejmén  1 l žko pro intenzivní pé i o nemocné 
s multirezistentní formou tuberkulózy, 

� pneumologickou ambulanci s ambulantní pé í o pacienty s multirezistentními formami 
tuberkulózy (kontrolovaná ambulantní pokra ovací lé ba, dlouhodobá dispenzarizace, 
konzulta ní innost pro extern  dispenzarizované pacienty),  

� bronchoskopický sálek pro provád ní bronchoskopických vyšet ení a ošet ení pacient  
s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo d vodným podez ením na n , zajišt ní 
urgentního vyšet ení nebo ošet ení jednorázovými bronchoskopy, 

� radiologické pracovišt  schopné provád t ultrazvukové vyšet ení, CT vyšet ení a MRI 
vyšet ení pacient  s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo d vodným podez ením 
na n , 

� chirurgické pracovišt  vybavené technicky a v cn  k provád ní opera ních výkon  
plicních i mimoplicních u pacient  s multirezistentní tuberkulózou, 

� laborato    klinické mikrobiologie specializovaná na diagnostiku mykobakteriálních infekcí 
v etn  identifikace rezistentních kmen  (mikroskopie, kultivace, PCR testy v etn  test  
rezistence). 

 
 

l. 3  
Požadavek na minimální po et diagnostikovaných lé ených a ošet ených pacient  

v CmrTB 
 
Po ty lé ených a ošet ených pacient  za 1 rok: 
� minimáln  10 pacient  s d vodným podez ením na multirezistentní formu tuberkulózního 

onemocn ní a/nebo s prokázanou multirezistentní formou tuberkulózního onemocn ní.  
 

 
l. 4 

Ostatní požadavky 
 
CmrTB 
 
� se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, 
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� min. 1x ro n  po ádá spole né seminá e s léka i nemocnice, ambulantními specialisty 
a praktickými léka i pro dosp lé. 
 
 

 
l. 5 

Po adí uchaze  
 
Za zásadní kritéria pro ud lení statutu CmrTB Ministerstvo zdravotnictví považuje: 

a) personální zabezpe ení vysoce specializované pé e, 
b) stavební, technické a v cné a organiza ní vybavení pracovišt  uchaze e, 
c) po et pacient  se všemi formami TB ošet enými za rok, 
d) po et výkon  uvedených v tabulce na str. 10-12 

Další kritéria: 

a) zapojení do v decko-výzkumných projekt , publika ní innost (doložené v žádosti). 

    

l. 6 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 

 
Pro hodnocení kvality poskytované pé e jsou stanoveny indikátory kvality, které poskytovatel 
vždy k 31. 12. každého kalendá ního roku vyhodnocuje a na základ  výzvy p edá bezodkladn  
MZ:  
 

� po et diagnostikovaných a lé ených pacient  s multirezistentními formami tuberkulózy nebo 
s d vodným podez ením na n ,  

� výskyt komplikací (p erušení lé by) a relaps , 
� délka hospitalizace,  
� zajišt ní kontrolované ambulantní pokra ovací lé by. 

 
 
Indikátory kvality jsou pravideln  aktualizovány a vyhodnocovány tak, aby poskytovatel mohl 
tohoto vyhodnocení využít pro další zkvalitn ní poskytované zdravotní pé e.  
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P íloha . 1 

 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e o pacienty 
s multirezistentní tuberkulózou 

 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb-uchaze e o statut Centra vysoce 
specializované pé e o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………….. e-mail: ………………………………………………. 

Kontaktní osoba (jméno, tel., email) ……………………………………………………………... 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení Centra vysoce 
specializované pé e o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 
 
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut CmrTB ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu byl 
statut CmrTB ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval ÚZIS Ministerstvu 
zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované vysoce 
specializované pé e pacient m s multirezistentní tuberkulózou (netýká se osobních údaj  
o pacientech).  
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
 
V……………………………………...Dne ……………. ……………………………………………… 
 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  
od uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 nebo datové schránky ID: pv8aaxd.  
 
 
 
 

ČÁSTKA 12/2022        VĚSTNÍK MZ ČR 29



 
P íloha . 2 

 
Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e o pacienty 
s multirezistentní tuberkulózou 
 
1. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  o statut 
centra schopen zajistit, 
   
2. údaje o technickém a v cném vybavení poskytovatele zdravotních služeb, u n hož má být 
vysoce specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
3. jméno, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího CmrTB,   
 
4. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve výzv , 
 
5. osobní údaje  

- jméno a p íjmení vedoucího pracovníka, který bude vedoucím CmrTB, kopie dokladu 
o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku, 

 

Údaje podle bodu 4 vypl te do následující tabulky, v etn  dalších uvedených údaj : 

 Aktuální stav 
u žadatele (ke dni 
podání žádosti, není-
li uvedeno jinak) 

Jméno a p íjmení, nejvyšší dosažené vzd lání a velikost pracovního 
úvazku vedoucího pracovníka centra  

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  se specializovanou 
zp sobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  se zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  léka  s doloženou 
funk ní licencí F018 (rigidní a interven ní bronchoskopie) 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazk  neléka ských 
zdravotnických pracovník  podle vyhlášky . 99/2012 Sb., ást 
II, bod 3.3. Pneumologie a ftizeologie a nutri ního terapeuta 

 

Po et l žek následné pé e pro pacienty s multirezistentními formami 
tuberkulózy 

 

Po et pneumologických l žek na jednotce intenzivní pé e nebo 
na anesteziologicko-resuscita ním odd lení pro pacienty 
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s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podez ením na tato 
onemocn ní 

Pneumologická ambulance pro pacienty s multirezistentní formou 
tuberkulózy 

 

Bronchoskopický sálek pro provád ní bronchoskopických vyšet ení 
a ošet ení pacient  s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo 
d vodným podez ením na n , zajišt ní urgentního vyšet ení 
a ošet ení jednorázovými bronchoskopy 

 

Radiologické pracovišt  schopné provád t ultrazvukové vyšet ení, 
CT vyšet ení a MRI vyšet ení pacient  s multirezistentními formami 
tuberkulózy 

 

Chirurgické pracovišt  vybavené technicky a v cn  k provád ní 
opera ních výkon  plicních i mimoplicních u pacient  
s multirezistentní tuberkulózou  

 

Laborato    klinické mikrobiologie specializovaná na diagnostiku 
mykobakteriálních infekcí v etn  identifikace rezistentních kmen  
(mikroskopie, kultivace, PCR testy v etn  test  rezistence). 

 

Po ty pacient  se všemi formami TB ošet enými za rok a po et 
lé ených pacient  za 1 rok s d vodným podez ením 
na multirezistentní formu tuberkulózního onemocn ní a/nebo 
s prokázanou multirezistentní formou tuberkulózního onemocn ní 

 

Výzkum – po et studií na pracovišti  

Po et odborných publikací na pracovišti s uvedením výše impakt 
faktoru 

 

Po ty výkon  odbornosti Pneumologie  

25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická v etn  premedikace 

25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická v etn  premedikace 

Po ty výkon  odbornosti Hrudní chirurgie  

57243 Hrudní punkce 

57225 Torakoplastika 

57239 Uzav ení bronchopleurální píšt le 

57241 Dekortikace plíce 

57251 Klínovitá resekce plic nebo enuklace tumoru 

57253 Pleurektomie - abraze 

57233 Hrudní drenáž 

57229 Pleurostomie 
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Po ty výkon  odbornosti Mikrobiologie  

82057 Identifikace kmene orienta ní jednoduchým testem  

82036 Amplifikace extrahumánního genomu metodou multiplex PCR (polymerázová et zová 
reakce) 

82221 Kultiva ní vyšet ení na mykobakteria rychlou kultiva ní metodou 

82215 Stanovení citlivosti mykobakterií na antituberkulotika (1 preparát) 

82211 Kultiva ní vyšet ení na mykobakteria  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 12/202232



 

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉ E PRO LÉ BU D TSKÉHO DIABETU 

 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované 
zdravotní pé e pro lé bu d tského diabetu podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách)  

 

 ÁST I 

Kontext 

Diabetes pat í mezi nej ast jší závažná chronická onemocn ní d tského v ku. Údaje 
z eského registru d tského diabetu ukazují, že aktuální incidence diabetu se pohybuje okolo 
30 nových p ípad  na 100 000 d tí do 15 let v ku za kalendá ní rok, což je 4x více, než tomu 
bylo p i zahájení sb ru dat v roce 1989. Prevalence d tského diabetu se odhaduje na 1: 400–
1:1000 d tí (podle v kové kategorie), celkový po et d tí s diabetem je u nás okolo 4500 
a každoro n  roste. To sice p edstavuje pouze zlomek všech diabetických pacient  
bez rozdílu v ku, jde nicmén  o skupinu velmi ohroženou, s nejvyšším rizikem rozvoje 
akutních i pozdních komplikací diabetu, protože tyto d ti prožijí prakticky celý sv j život 
se zvýšenou glykémií. Rozdíl proti diabetu u dosp lých je též v zastoupení jednotlivých typ  
diabetu – zatímco u dosp lých se nej ast ji (p ibližn  v 90 %) setkáváme s diabetem 2. typu, 
u d tí je vedoucím diabetes typu 1, který diagnostikujeme u p ibližn  95 % diabetických d tí. 
Tento typ diabetu vzniká v d sledku autoimunitního procesu postihujícího beta bu ky 
Langerhansových ostr vk  slinivky b išní, nesouvisí s obezitou, se zp sobem stravování 
ani s životním stylem a je ze své podstaty od po átku zcela závislý na lé b  inzulínem. 

V sou asnosti jsou d ti s diabetem v eské republice sledovány ve více než 50 d tských 
diabetologických ambulancích, které jsou nej ast ji afiliovány k d tskému odd lení i d tské 
klinice p íslušného zdravotnického za ízení. Z dat eské národní d tské diabetické databáze 
( ENDA) víme, že st ední po et dlouhodob  sledovaných pacient  na jedno centrum je nižší 
než 40, což je podstatn  mén  v porovnání s jinými rozvinutými zem mi. Mezinárodní studie 
p itom ukazují, že pro zajišt ní dostate n  kvalitní pé e o d ti s diabetem je vhodné mít 
dlouhodobou zkušenost s vedením p inejmenším 50 d tí (Birkebaek et al., Center Size 
and Glycemic Control: An International Study With 504 Centers From Seven 
Countries.Diabetes. Care 2019; Mar;42(3):e37-e39). Také naše vlastní analýzy vycházející 
z projektu ENDA ukazují, že hlavní ukazatele kompenzace diabetu významn  souvisejí 
s velikostí centra (Šumník Z et al. Five years of improving diabetes control in Czech children 
after the establishment of the population-based childhood diabetes register ENDA. Pediatr 
Diabetes. 2020 Feb;21(1):77-87).  

P ístup k terapii diabetu 1. typu se v posledních p ti letech výrazn  prom nil vstupem nových 
technologií (zejména kontinuálních monitor  glykémie a inzulinových pump s automatickými 
funkcemi) do klinické praxe. Tém  všechny d ti s diabetem 1. typu využívají kontinuální 
monitory glykémie, které umož ují sledovat dynamiku glykémií v reálném ase a které zcela 
nahradily osobní glukometry. Trendem sou asné doby je propojování kontinuálních monitor  
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glykémie s inzulínovými pumpami schopnými samostatn  reagovat na pr b h glykémie 
(tzv. automatické funkce inzulinových pump) s cílem p iblížit se dlouhodob  tém  normální 
glykémii a vylou it hypo- a hyperglykemické výkyvy. Tyto nové p ístroje pracují ú eln  
ve prosp ch pacienta pouze p i správném nastavení diabetologem, vyžadují nové p ístupy 
v edukaci diabetických d tí a jejich rodi  a zejména vysokou erudici diabetologického 
týmu p i ešení komplikací i selhání t chto systém .  

Centralizace pracoviš  pro lé bu d tského diabetu byla zahájena v roce 2019 na základ  
které vznikla sí  prvních 16 vysoce specializovaných center pro lé bu d tského diabetu. 
Tato centra jsou charakterizována standardizovaným složením len  multidisciplinárního týmu 
a vysokou kvalitou poskytované pé e. Kone ným cílem t chto snah je zajišt ní dostupnosti, 
nejlepší možné kvality a sou asn  efektivity zdravotní pé e pro všechny d ti s diabetem jako 
d ležitého nástroje pro prevenci závažných diabetických komplikací. Cestou k tomuto cíli 
je nastavení pravidel pro sjednocení pé e o diabetické d ti na pracovištích specializovaných 
pro terapii d tského diabetu po stránce technické, materiální a personální. Centralizace 
má v neposlední ad  klí ový význam pro postgraduální vzd lávání a m la by být zohledn na 
v systému specializa ního vzd lávání. 

Kritéria za azení poskytovatel  zdravotních služeb do sít  center vysoce specializované 
zdravotní pé e pro lé bu d tského diabetu byla inovována na základ  t íletých zkušeností 
a p ipravena týmem složeným ze zástupc  Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojiš oven, 
odborných spole ností ( eské diabetologické a eské pediatrické spole nosti LS JEP) 
a zástupc  poskytovatel  zdravotních služeb. 

 
 

 
 

 ÁST II 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované 
komplexní pé e pro lé bu d tského diabetu a centra vysoce specializované 

pé e pro lé bu d tského diabetu 
 

l. 1 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), výzvu k podání 
žádosti o ud lení: 

a) statutu centra vysoce specializované komplexní pé e pro lé bu d tského diabetu (dále jen 
„DIAKC“), 

b) statutu centra vysoce specializované pé e pro lé bu d tského diabetu (dále jen „DIAC“). 

Požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení, požadavky na personální 
zabezpe ení a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu DIAKC a DIAC musí být spln ny 
ke dni podání žádosti o ud lení statutu.  

Územím, pro které má být vysoce specializovaná pé e pro lé bu d tského diabetu 
poskytována, je eská republika. 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 12/202234



Pro zajišt ní vysoké kvality a sou asn  dostate né celoplošné dostupnosti vysoce 
specializované pé e pro lé bu d tského diabetu se za optimální pro R považuje nejvýše 8 
DIAKC a 25 DIAC; regionální systém diferencované pé e nemusí být identický s územn  
správním (krajským) uspo ádáním. 

Statut bude ud len na dobu do 31. 12. 2027.  

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 375/4, 128 01 Praha 2 
nebo prost ednictvím datové schránky ID pv8aaxd, a to ve lh t  do 30 kalendá ních dn  
od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lh ty 
žádost podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost podána prost ednictvím datové schránky, 
považuje se žádost za v asn  podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové 
schránky Ministerstva zdravotnictví. 

Pro tento ú el se doporu uje použít formulá  žádosti o ud lení statutu DIAKC a DIAC uvedený 
v p íloze výzvy. 

 
l. 2 
 

Strukturovaná pé e o pacienty s d tským diabetem zajistí poskytování komplexní zdravotní 
pé e multioborovým týmem s p íslušným l žkovým, ambulantním a laboratorním zázemím. 

DIAKC a DIAC je specializovaným funk ním celkem v oblasti lé ebn  preventivní. Poskytuje 
komplexní pé i o nemocné d ti se všemi typy diabetu po stránce diagnostické i terapeutické, 
zajiš uje vysoce specializovanou pé i o d ti s diabetem, a to v etn  p idružených chorob 
autoimunitních i metabolických i akutních a pozdních diabetických komplikací. DIAKC 
zajiš uje na svém pracovišti odborný výzkum v oblasti d tské diabetologie a zapojuje se 
do pre-, i postgraduální výuky. Nedílnou sou ástí obou typ  center je eduka ní pracovišt  
a pracovišt  nutri ního terapeuta. DIAKC spolupracují na horizontální úrovni p i dlouhodobém 
rozvoji pé e i v akutn  vzniklých situacích, aby se usnadnila a urychlila ešení vzniklých 
problém  na regionální a celonárodní úrovni. DIAKC efektivn  spolupracují s DIAC.  

 

l. 3 

Centrum vysoce specializované komplexní pé e pro lé bu d tského diabetu 

Požadavky na organizaci, personální zabezpe ení pé e v DIAKC a DIAC  
 

V rámci jednoho poskytovatele, který žádá o statut DIAKC, musí být pro pacienty zajišt no: 
 40 l žek d tského odd lení nebo kliniky, z toho minimáln  5 l žek intenzivní pé e 

o d ti I. stupn  a 3 l žka II. stupn . 
 

V rámci jednoho poskytovatele, který žádá o statut DIAC, musí být pro pacienty zajišt no: 
 20 l žek d tského odd lení nebo kliniky, z toho minimáln  5 l žek intenzivní pé e 

o d ti I. stupn , 
 o statut DIAC se m že ucházet též ambulantní specialista za p edpokladu 

smluvního zajišt ní dostupnosti l žkové pé e o d ti s diabetem v za ízení, které  
spl uje uvedené kapacitní požadavky.  
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Personální požadavky (úvazky mohou být nahrazeny sou tem menších díl ích úvazk , vyjma 

vedoucích pracovník ): 

Poskytovatel žádající o ud lení statutu DIAKC a DIAC musí spl ovat v dob  podání žádosti 
požadavky jdoucí i nad rámec požadavk  podle vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb.  
 
DIAKC 
 
Vedoucí léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru pediatrie nebo d tské léka ství 
a sou asn  v oboru d tská endokrinologie a diabetologie nebo endokrinologie a diabetologie 
nebo diabetologie (dle zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního 
léka e a farmaceuta) s úvazkem 1,0 v rámci daného zdravotnického za ízení i v sou tu 
s úvazkem na místní léka ské fakult . 

 
Dále se požaduje nejmén : 

 1,0 úvazek léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru pediatrie nebo d tské 
léka ství a sou asn  v oboru d tská endokrinologie a diabetologie nebo endokrinologie 
a diabetologie nebo diabetologie (lze i v sou tu s úvazkem na místní léka ské fakult ), 

 0,5 úvazek klinického psychologa nebo d tského klinického psychologa, 

 1,0 úvazek d tské sestry nebo všeobecné sestry kvalifikované v pé i o diabetické d ti 
prost ednictvím Certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry v edukaci diabetik  nebo 
doloženou praxí v pé i o d ti s diabetem 1. typu po dobu minimáln  3 roky,  

 0,5 úvazek nutri ního terapeuta v rámci zdravotnického pracovišt , 

 1,0 úvazek sociálního pracovníka nebo zdravotn  sociálního pracovníka v rámci 
zdravotnického pracovišt . 

 

DIAC 
 
Vedoucí léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru pediatrie nebo d tské léka ství 
a sou asn  v oboru d tská endokrinologie a diabetologie nebo endokrinologie a diabetologie 
nebo diabetologie (dle zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního 
léka e a farmaceuta) nebo s doloženou praxí v ambulanci d tské diabetologie po dobu 
minimáln  10 let, a to v úvazku 1,0 v rámci daného zdravotnického za ízení (lze i v sou tu 
s úvazkem na místní léka ské fakult ).  

 
Dále se požaduje nejmén : 

 0,2 úvazek klinického psychologa nebo d tského klinického psychologa v rámci 
vlastního i smluvn  spolupracujícího zdravotnického pracovišt , 
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 0,5 úvazek d tské sestry nebo všeobecné sestry kvalifikované v pé i o diabetické d ti 
prost ednictvím Certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry v edukaci diabetik  nebo 
doloženou praxí v pé i o d ti s diabetem 1. typu po dobu minimáln  3 roky, 

 0,2 úvazek nutri ního terapeuta v rámci vlastního i smluvn  spolupracujícího 
zdravotnického pracovišt , 

 0,5 úvazek sociálního pracovníka nebo zdravotn  sociálního pracovníka v rámci 
vlastního i smluvn  spolupracujícího zdravotnického pracovišt . 

Oba typy pracoviš  zajistí v režimu 24/7 l žkovou pé i o akutní stavy spojené s diabetem 
a nep etržitou pé i typu hotline pro telefonické konzultace pacient  centra.   

 

l. 4 

Zajišt ní komplementu a související pé e 

 
 V míst  DIAKC a DIAC musí být zajišt ny následující služby, a to bu  zam stnanci 

poskytovatele, nebo smluvn  jiným poskytovatelem zdravotních služeb:      

 dostupnost konziliárních služeb t chto obor : oftalmolog se zkušeností v diabetologii, 
diabetolog specializovaný v podiatrii, d tský kardiolog, d tský chirurg, d tský neurolog, 
d tský endokrinolog, d tský nefrolog,  

 trvalá dostupnost komplementárních služeb v režimu 24/7 - biochemických, 
hematologických, mikrobiologických, 

 dostupnost rozší ených komplementárních služeb – imunologických, genetických,  

 krevní banka nebo transfuzní odd lení, 

 lékárna s p ípravnou sterilních roztok  pro p ípravu parenterální výživy a jiných lé iv, 

 radiodiagnostika, v etn  dostupnosti ultrazvuku, CT a MR. 

 
Nedílnou sou ástí jsou i zdravotní služby související s ošet ovatelskou a lé ebn  rehabilita ní 
pé í. 

 

l. 5 

 

Požadavky na technické a v cné vybavení DIAKC a DIAC  

Minimální požadavky pro technické a v cné vybavení jsou stanoveny vyhláškou . 92/2012 
Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení  
a kontaktních pracoviš  domácí pé e, ve zn ní pozd jších p edpis .   

P ístrojové a prostorové vybavení  

a) Ambulantní ást centra 

 vybavení pro zavedení a vyhodnocování dat z kontinuální monitorace glykémie, 
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 vybavení pro zahájení a vedení terapie inzulínovou pumpou,  
 glukometr, 
 software pro stahování a analýzu dat z glukometr , kontinuálních monitor  glykémie 

a inzulínových pump využívaných v centru, 
 p ístroj pro ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM), 
 tonometr, 
 místnost pro d tského diabetologa, 
 místnost pro eduka ní sestru (vedoucí léka  zajistí trvalou p ítomnost eduka ní sestry 

na ambulanci v dob  jejího provozu),  
 PC se sí ovým p ipojením v místnosti diabetologa i eduka ní sestry s p íslušným 

softwarem,  
 eduka ní pom cky a eduka ní materiály. 

 
b) L žková ást centra  

 jednotka intenzivní pediatrické pé e s vybavením odpovídajícím platným právním 
p edpis m,  

 jednotka intermediární pé e s vybavením odpovídajícím platným právním p edpis m,  
 l žka pro standardní pé i o d ti s diabetem,  
 místnost pro eduka ní sestru a nutri ního terapeuta, 
 místnost pro psychologické konzultace, 
 kuchy ka, 
 váha pro posouzení množství jednotlivých ástí stravy ve vztahu k ur ení po tu 

sacharid  v jídle,  
 eduka ní pom cky a eduka ní materiály, 
 vybavení pro zavedení a vyhodnocování kontinuálního monitorování glykémie, 
 vybavení pro zavedení inzulinové pumpy, 
 glukometr, 
 p ístroj pro monitorování ketolátek v krvi, 
 software pro stahování a analýzu dat z glukometr , kontinuálních monitor  glykémie 

a inzulínových pump,  
 p ístroj pro ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM). 

 

 

l. 6 

Ostatní požadavky 

DIAKC na regionální úrovni rozvíjí spole n  s lé ebn -diagnostickou inností i innost 
vzd lávací a výzkumnou. DIAKC se podílí na v decko-výzkumné innosti v oblasti d tské 
endokrinologie a diabetologie, tato innost je dokumentována publikacemi v asopisech 
zahrnutých v databázích SCOPUS i Web of Science a/nebo ú astí na ešení výzkumných 
grant .  

DIAKC je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro specializa ní vzd lávání léka  v oboru 
d tská endokrinologie a diabetologie nebo pediatrie II. stupn . DIAC je akreditováno v oboru 
d tská endokrinologie a diabetologie nebo pediatrie I. stupn . 
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DIAC a DIAKC vedou evidenci ambulantních a hospitalizovaných pacient  s diabetem 
a tato data pravideln  hlásí do eského národního d tského diabetologického registru 

ENDA. Oba typy center pravideln  provád jí komplexní analýzu kvality pé e a ú astní se 
odborných akcí organizovaných sekcí pro d tskou diabetologii DS LS JEP.  

Minimální po et dlouhodob  sledovaných d tí s diabetem v roce p edcházejícím zaslání 
žádosti o statut centra je 100 pro DIAKC a 40 pro DIAC. Po et t chto pacient  je t eba doložit 
výpisem z p íslušné strany Výro ní zprávy databáze ENDA. 

Minimální po et ošet ení dlouhodob  sledovaných d tí s diabetem v roce p edcházejícím 
zaslání žádosti o statut centra je 300 pro DIAKC a 120 pro DIAC.  

Oba typy center musí doložit pravidelné používání moderních technologií:  

 DIAKC 10 nov  zavedených inzulínových pump a 30 d tí lé ených inzulinovými 
pumpami za rok p edcházející podání žádosti 

 DIAC 5 nov  zavedených inzulínových pump a 10 d tí lé ených inzulinovými pumpami 
za rok p edcházející podání žádosti 

 

l. 7 

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti DIAKC a DIAC 
 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut DIAC a DIAKC pravideln  zadává data 
o indikátorech kvality pé e do celostátní databáze ENDA, vždy ke 31. 1. následujícího roku. 
 
Jedná se o následující parametry:  
 
a) Dít  s nov  manifestovaným diabetem  

 pH krve p i p ijetí do zdravotnického za ízení, 
 p ítomnost autoprotilátek specifických pro diabetes 1. typu, 
 HbA1c, 
 typ terapie diabetu, dávka inzulínu na den rozd lená do bazální a bolusové dávky. 

 
b) Dlouhodob  lé ené d ti 

 HbA1c (všechna dostupná data za kalendá ní rok), 
 typ terapie diabetu, dávka inzulínu na den rozd lená do bazální a bolusové dávky, 
 doba strávená na kontinuálním monitorování glykémie v procentech, 
 procento asu stráveného ve standardních glykemických rozmezích 

(normoglykémie, hypoglykémie 1. a 2. stupn , hyperglykémie 1. a 2. stupn ), 
 p ítomnost sdružených onemocn ní (celiakie, autoimunitní tyreopatie),  
 p ítomnost diabetických komplikací (nefropatie, hypertenze) a jejich lé ba, 
 hmotnost, výška, BMI, krevní tlak. 
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l. 8 

Po adí uchaze  

Po adí uchaze  o ud lení statutu DIAKC a DIAC bude stanoveno v souladu s kritérii danými 
v § 112 odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj.: s p ihlédnutím zejména ke kvalifika ním 
p edpoklad m zdravotnických pracovník , dob  a rozsahu poskytované zdravotní pé e a její 
dostupnosti, k po t m dlouhodob  sledovaných d tí s diabetem a p ístrojovém a prostorovém 
vybavení centra.    

Za zásadní kritéria pro ud lení statutu DIAKC a DIAC Ministerstvo zdravotnictví považuje: 
 
1. personální zabezpe ení vysoce specializované pé e v d tské diabetologii,   
2. celkový po et d tí dlouhodob  sledovaných v centru,  
3. technické a v cné vybavení podle l. 5. 
 
Další kritéria: 
 
1. regionální dostupnost v rámci R, 
2. zapojení do v decko-výzkumných projekt , publika ní innost podle l. 6, 
3. zapojení do pre- a postgraduálního vzd lávání. 
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P íloha 

Žádost o ud lení statutu centra  

a) vysoce specializované komplexní pé e pro lé bu d tského diabetu (DIAKC) 

b) vysoce specializované pé e pro lé bu d tského diabetu (DIAC) 

(nehodící se škrtn te) 

 

Identifika ní údaje uchaze e o statut centra:  

 

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
I  poskytovatele 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Statutární orgán 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . ………………………….. 

Kontaktní osoba (jméno, tel., email) ……………………………………………………………... 

 
Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o ud lení statutu DIAKC nebo DIAC (nehodící se 

škrtn te):  

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a jejích p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut DIAKC / DIAC ud len a umožní 

kontrolu jejich pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž 

mu byl statut DIAKC / DIAC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 

zdravotnických informací a statistiky R a zdravotní pojiš ovny Ministerstvu 
zdravotnictví pot ebné údaje o poskytovaných zdravotních službách (netýká se 
osobních údaj  o pacientech). 

 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  
od uve ejn ní výzvy na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2 
nebo ID pv8aaxd. 
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P ílohy k žádosti poskytovatele zdravotních služeb o ud lení statutu DIAKC / DIAC 

 

1. Kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb. 

2. Údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované pé e  
pro lé bu d tského diabetu, kterou je uchaze  o statut DIAKC/DIAC schopen zajistit. 

3. Údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení uchaze e o statut 
DIAKC/DIAC, v n mž má být vysoce specializovaná pé e pro lé bu d tského diabetu 
poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení. 

4. Prohlášení uchaze e o statut DIAKC/DIAC, že je schopen splnit požadavky 
na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce 
specializované pé e pro lé bu d tského diabetu a požadavky na personální 
zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a ve lh t  uvedených ve výzv . 

5. Vymezení území, pro které je uchaze  o statut DIAKC/DIAC schopen zajistit 
poskytování vysoce specializované pé e pro d tský diabetes.  

6. Údaje o po tu dlouhodob  sledovaných pacient  v rámci zdravotnického za ízení 
uchaze e o statut DIAKC/DIAC v intervalu od 1. 1. do 31. 12. posledního 
kalendá ního roku (scan p íslušné stránky z Výro ní zprávy databáze ENDA). 

7. Osobní údaje vedoucího pracovníka DIAKC/DIAC – jméno a p íjmení, kopie dokladu 
o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku.  

8. Seznam p id lených grant  na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví v oboru 
pediatrie/d tská diabetologie a endokrinologie/diabetologie za posledních 10 let. 

9. Seznam deseti nejkvalitn jších publikací oboru v odborném tisku za posledních 10 
let. 

 

 

Údaje pro body 2, 3, 4, 7, 8 a 9 prosím vyplnit pomocí Evalua ního dotazníku.  
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Evalua ní dotazník centra vysoce specializované komplexní pé e pro lé bu

d tského diabetu (DIAKC) / centra vysoce specializované pé e pro lé bu

d tského diabetu (DIAC)

Název a adresa pracovišt ___________________________________________

___________________________________________

Vedoucí léka pracovišt (jméno, úvazek) ____________________________________________

V souladu s Výzvou k podání žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované zdravotní pé e

podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

o zdravotních službách) žádám o ud lení statutu centra

DIAKC

DIAC

Celkový po et l žek d tského odd lení/kliniky ______________

 po et l žek intenzivní pé e o d ti I. stupn ______________

 po et l žek intenzivní pé e o d ti II. stupn ______________

1. Seznam pracovník centra

Titul, jméno, p íjmení Atestace (obor, rok) Úvazek Roky praxe v oboru
(u neléka ských pracovník

uve te funkci v rámci DIAKC/DIAC)

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________

_____________________ _____________________ _______ _________
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2. Po et diabetických d tí pravideln sledovaných v centru za poslední rok (nutno doložit

screenshotem z Výro ní zprávy databáze enda, Strana 5, Bod 2, vložit do p ílohy)

______________

Celkový po et ambulantních ošet ení d tí s diabetem za poslední rok

___________

Po et diabetických d tí pravideln sledovaných v centru lé ených inzulinovou pumpou v posledním

roce

___________

3. Po et nov zavedených inzulínových pump za p edchozí rok

___________

4. Zajišt ná l žková pé e o akutní stavy spojené s diabetem a nep etržitá pé e typu hotline

pro telefonické konzultace pacient centra v režimu 24/7*

ano ne

* pro uchaze e o DIAC – ambulantní specialisty je t eba doložit smlouvu o spolupráci s l žkovým

za ízením

Název smluvního l žkového za ízení

___________

5. P ístrojové a prostorové vybavení

a) Ambulantní ást centra

vybavení pro kontinuální monitorování glykémie ano ne

vybavení pro terapii inzulínovou pumpou ano ne

glukometr ano ne

software pro stahování a analýzu dat z glukometr , kontinuálních monitor glykémie a inzulínových

pump ano ne

p ístroj pro ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) ano ne

tonometr ano ne

místnost pro d tského diabetologa ano ne
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místnost pro eduka ní sestru (vedoucí léka zajistí trvalou p ítomnost eduka ní sestry na ambulanci

v dob jejího provozu) ano ne

PC se sí ovým p ipojením v místnosti diabetologa i eduka ní sestry s p íslušným softwarem

eduka ní pom cky a eduka ní materiály ano ne

b) L žková ást centra

místnost pro eduka ní sestru a nutri ního terapeuta ano ne

místnost pro psychologické konzultace ano ne

kuchy ka ano ne

váha pro posouzení množství jednotlivých ástí stravy ve vztahu k ur ení po tu sacharid v jídle

ano ne

eduka ní pom cky a eduka ní materiály ano ne

vybavení pro kontinuální monitorování glykémie ano ne

vybavení pro terapii inzulínovou pumpou ano ne

glukometr ano ne

p ístroj pro monitorování ketolátek v krvi ano ne

software pro stahování a analýzu dat z glukometr , kontinuálních monitor glykémie a inzulínových

pump ano ne

p ístroj pro ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) ano ne

6. Po et nov zavedených inzulínových pump za p edchozí rok

______________

7. Po et publikací pracovišt za posledních 10 let v asopisech

Bez IF: ______________

S IF: ______________

8. Po et ešených grant a jiných výzkumných projekt pracovišt ešených v posledních 10

letech

______________

Datum Razítko a podpis vedoucího pracovišt
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Metodický pokyn  

k p íprav  a realizaci vzd lávacího programu  

akreditovaného kvalifika ního kurzu   
  

  

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) k zákonu . 96/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických 

povolání a k výkonu inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  

n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 

. 96/2004 Sb.“), kterým se stanoví pravidla p ípravy akreditovaného kvalifika ního kurzu 

(dále jen „ AKK“) a realizace studia pro ú astníky akreditovaného kvalifika ního kurzu.  

 

Tento metodický pokyn nahrazuje Metodický pokyn k p íprav  a realizaci vzd lávacího 

programu akreditovaného kvalifika ního kurzu (zpracování žádosti, pr b h, realizace, 

zapo ítávání a ukon ení AKK), který byl zve ejn n ve V stníku MZ . 6/2008. 

  

Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o akreditaci a akreditovaná za ízení, 

která jsou oprávn ná uskute ovat vzd lávací program akreditovaného kvalifika ního 

kurzu.   

  

I. 

 P íprava vzd lávacího programu  

  

Struktura vzd lávacího programu akreditovaného kvalifika ního kurzu je v souladu 

s ustanovením § 51 zákona . 96/2004 Sb., dále je dána vyhláškou . 39/2005 Sb., 

o minimálních požadavcích na studijní programy k získání odborné zp sobilosti k výkonu 

neléka ského zdravotnického povolání a schválenými vzd lávacími programy pro jednotlivé 

neléka ské obory, které byly vydány ve v stníku MZ a vyhláškou . 189/2009 Sb., 

o atesta ní zkoušce, zkoušce k vydání osv d ení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu, záv re né zkoušce akreditovaných kvalifika ních kurz  

a aproba ní zkoušce a o postupu p i ov ení znalosti eského jazyka (vyhláška o zkouškách 
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podle zákona o neléka ských zdravotnických povoláních) (dále jen  „vyhláška 

. 189/2009 Sb.). Na webových stránkách MZ jsou zve ejn ny jednotlivé vzd lávací 

programy a p ehled akreditovaných zdravotnických za ízení.  

Zve ejn ný vzd lávací program stanoví minimální požadavky na obsah akreditovaného 

kvalifika ního kurzu daného zdravotnického povolání, m že však být dopracován 

nad rámec minimálních požadavk  podle pot eb žadatele o akreditaci. Vzd lávací program 

m že být realizován kombinovanou formou, kdy je celá (nebo díl í) teoretická ást 

vzd lávacího programu realizována distan n  (on-line), doporu uje se však, 

aby ve vzd lávacím programu byly vymezeny konkrétní p edm ty/moduly, které budou 

takto realizovány. Distan ní výuka je realizována interaktivn  a neobsahuje samostudium. 

Praktická výuka, díl í i záv re né zkoušky nemohou být realizovány distan n . 

 

Žádost o ud lení/prodloužení akreditace k uskute ování vzd lávacího programu 

akreditovaného kvalifika ního kurzu je nutno p edložit na celý vzd lávací program. Žádost 

o ud lení/prodloužení akreditace se vypl uje ve webovém portálu Evidence zdravotnických 

pracovník .  Žádost se, po jejím vypln ní, vygenerování PDF souboru, vytišt ní 

a podepsání žadatelem, podává s dalšími pot ebnými p ílohami MZ (více informací 

naleznete na webových stránkách MZ).  

Podání lze u init nejlépe prost ednictvím datové schránky MZ (ID: pv8aaxd), emailu se 

zaru eným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz, poštou na adresu 

MZ nebo osobn  na podatelnu MZ. V p ípad  podání prost ednictvím poštovní p epravy 

nebo osobním podáním na podatelnu, se žádost p edkládá v trojím písemném vyhotovení 

a v elektronické podob  (flash disk nebo CD).  

Správní poplatek za podání žádosti je 1000 K . Zaplacení správního poplatku lze u init 

bankovním p evodem nebo nalepením kolku v hodnot  1000 K  na žádost (více informací 

naleznete na stránkách MZ - správní poplatek - AKK).  
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Vzd lávací program akreditovaného kvalifika ního kurzu obsahuje: 

  

1. Název vzd lávacího programu  

Název vzd lávacího programu je zpravidla v souladu se vzd lávacím programem 

akreditovaného kvalifika ního kurzu zve ejn ným ve v stníku MZ.  

  

2. Pracovní uplatn ní absolventa  

Absolvováním akreditovaného kvalifika ního kurzu se získává odborná zp sobilost 

k výkonu p íslušného zdravotnického povolání.  

  

3. Cíl akreditovaného kvalifika ního kurzu   

Vysv tlení, za jakým ú elem je ú astník p edkládaného programu vzd láván, popisuje 

o ekávaný výsledek kvalifika ního kurzu, jaké znalosti, dovednosti a žádoucí profesní 

návyky získá, jakou bude mít roli ve zdravotnickém týmu.   

 

4. Vstupní podmínky a pr b h kvalifika ního vzd lávání   

Stanoví podmínky p ijetí do kurzu – nap . požadavek na zdravotní zp sobilost, 

p edchozí vzd lání, zvláštní odbornou zp sobilost podle zvláštních právních p edpis  

(nap . zákon . 250/2021 Sb., o bezpe nosti práce v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických za ízení a o zm n  souvisejících zákon ). Pro kombinovaný 

typ výuky stanoví spln ní minimálních technických požadavk  pro ú ast na kurzu, 

tj. technické za ízení umož ující online distan ní výuku, v etn  vizuálního a hlasového 

kontaktu (nap . po íta , kamera, mikrofon, internetové p ipojení).  

Ur uje stru ný p ehled pr b hu vzd lávání, po et hodin teoretické a praktické výuky, 

asový rozsah hodin teoretické i praktické výuky, podmínky pro p ihlášení k záv re né 

zkoušce i po et možných opakování (tj. nejvýše dv  opakování podle ustanovení 

§ 52 odst. 2 v ta druhá zákona . 96/2004 Sb.) záv re né zkoušky. 

  

5. Obsah kurzu  

Obsah je vymezen v u ebním plánu a v u ebních osnovách teoretické a praktické ásti 

vzd lávacího programu.  
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         5a. U ební plán   

P ehled vzd lávacích p edm t  (tematických celk ) s hodinovou dotací, s celkovým 

po tem hodin výuky len ným na po et hodin teoretické a praktické výuky. Pokud je 

praktická výuka realizována na více pracovištích, je po et hodin praktické výuky 

uveden i pro jednotlivá pracovišt .  

  

5b. U ební osnovy  

Rozpracované u ební plány vzd lávacích p edm t  (tematických celk ), kdy u ivo 

tematického celku (p edm tu) je osnováno do témat s po tem hodin. U ební osnovy 

obsahují konkrétní výsledky vzd lávání podle oblastí a blok . Obecné i odborné 

v domosti, dovednosti, postoje, klí ové kompetence, kterých má být dosaženo.  

 

6. Rozsah vzd lávacího programu a výuková pracovišt    

Celkový po et hodin praktického a teoretického vyu ování (bez samostudia a domácí 

p ípravy), p i emž jedna hodina praktické výuky trvá 60 minut a jedna hodina teoretické 

výuky trvá 45 minut a jeho formu – prezen ní, nebo kombinovaná. Minimální rozsah 

celkového po tu hodin je ur en vzd lávacím programem uvedeném ve v stníku MZ 

a zve ejn ném na webových stránkách MZ. Seznam výukových pracoviš , na kterých 

praxe probíhá.  

  

7. Po et ú astník   

Uvedený po et je maximální po et míst pro vzd lávací program v jednom b hu kurzu 

(i ve smluvních za ízeních). Maximální po et míst pro vzd lávací program by m l 

odpovídat prostorovému vybavení žadatele a smluvního za ízení.  

  

8. Organiza ní a pedagogické zajišt ní   

Informace o organizaci výuky, nap . vybavení pracoviš  a u eben, ve kterých výuka 

probíhá, p ehled lektor  jednotlivých p edm t  i témat a údaje o jejich zp sobilosti, 

informace o zp sobu organizování online výuky. Praktická výuka musí být vždy alespo  

z ásti zajiš ována zdravotnickým za ízením. Pokud je ást praktické výuky realizována 
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v u ebnách, je nutné uvést její rozsah a obsah. Je-li akreditovaný kvalifika ní kurz 

realizován akreditovaným pracovišt m a jeho smluvními partnery (nap . školou 

a poskytovatelem zdravotních služeb), je t eba ve vzd lávacím programu uvést zp sob 

ešení vzájemných vztah  t chto subjekt  (zejména jejich odpov dnost za konkrétní 

ásti kurzu, ukon ení kurzu apod.) a doložit p íslušné dokumenty (nap . smlouvu 

o vzájemné spolupráci). Doporu uje se smlouvu o vzájemné spolupráci uzav ít na dobu 

neur itou, p ípadn  alespo  na dobu trvání akreditace. Odbornou zp sobilost garanta 

i dalších osob zapojených do výuky (lektor  teoretické ásti vzd lávacího programu 

a školitel ) je t eba doložit kvalifika ními doklady i výpisem z NR-ZP. 

  

9.  Odborný garant   

Fyzická osoba odpovídající za odbornou úrove  vzd lávacího programu, koordinuje 

obsahovou p ípravu vzd lávacího programu, dohlíží na kvalitu jeho uskute ování, 

vyhodnocuje a rozvíjí jej. Odbornou garanci teoretické a praktické ásti vzd lávacího 

programu zpravidla zajiš uje jedna osoba. Požadavky na odbornou, pop . 

specializovanou nebo zvláštní odbornou zp sobilost odborného garanta vyplývají 

ze zam ení kurzu a personálních požadavk  stanovených zve ejn ným vzd lávacím 

programem.  

Osoba, která odpovídá za organiza ní pr b h kvalifika ního kurzu a vedení 

administrativy, není ve smyslu výše uvedeného odborným garantem.  

  

10.  Výkony a jejich etnost  

Je t eba uvést typ pracovišt , na kterém budou výkony provád ny a osoby (školitelé), 

které povedou vzd lávání, a pod jejichž p ímým vedením budou výkony provád ny, 

v etn  jejich kvalifikace, rozsahu a délky praxe. Pokud budou n které výkony 

nacvi ovány v u ebnách, je nutné tuto skute nost ve vzd lávacím programu uvést.   

  

11.  Zp sob zakon ení  

Záv re né ov ování znalostí a dovedností je organizováno v souladu s platnými 

p edpisy (zákon . 96/2004 Sb., vyhláška . 189/2009 Sb.).   
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12.  Seznam doporu ené studijní literatury   

Aktuální seznam studijní literatury je uveden v záv ru vzd lávacího programu.   

  

   

II.   

Realizace akreditovaného kvalifika ního kurzu  

  

Akreditovaný kvalifika ní kurz realizuje akreditované za ízení, kterému byla MZ 

ud lena/prodloužena akreditace k uskute ování vzd lávacího programu akreditovaného 

kvalifika ního kurzu (dle ustanovení § 45 odst. 1 písm. b) zákona . 96/2004 Sb.). Seznam 

akreditovaných za ízení je umíst n na webových stránkách MZ.  

 

Za azení do akreditovaného kvalifika ního kurzu   

  

1) Žádost o za azení do akreditovaného kvalifika ního kurzu podává uchaze  

akreditovanému za ízení prost ednictvím poskytovatele zdravotních služeb 

nebo jiného za ízení, které je jeho zam stnavatelem, nebo svým jménem, pokud 

absolvuje akreditovaný kvalifika ní kurz na vlastní náklady.  

2) Akreditované za ízení za adí uchaze e do akreditovaného kvalifika ního kurzu 

do 30 dn  od obdržení žádosti, pokud spl uje vstupní podmínky vzd lávacího 

programu a zárove  uchaze i oznámí termín za átku vzd lávání.  

3) Podmínkami za azení do kurzu se rozumí nap . požadavek na p edchozí vzd lání, 

zdravotní zp sobilost, zvláštní odbornou zp sobilost podle zvláštních právních 

p edpis  (nap . zákon . 250/2021 Sb., o bezpe nosti práce v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických za ízení a o zm n  souvisejících zákon ).  

4) Ú ast na vzd lávání v akreditovaných kvalifika ních kurzech se považuje 

za zvyšování kvalifikace nebo za rekvalifikaci v p ípad  kurz , které ur í MZ 

po dohod  s Ministerstvem práce a sociálních v cí.    
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Pr b h a realizace  

1) Akreditované za ízení seznámí uchaze e s organizací akreditovaného kvalifika ního 

kurzu a s požadavky na jeho úsp šné absolvování.  

2) Za odbornou úrove  a pr b h akreditovaného kvalifika ního kurzu odpovídá 

akreditované za ízení, resp. garant, lekto i a školitelé. 

3) Ú astník akreditovaného kvalifika ního kurzu je povinen absolvovat vzd lávání 

v rozsahu stanoveném vzd lávacím programem. Akreditované za ízení zapo te 

nejvýše 15% omluvenou absenci z celkového po tu hodin daného vzd lávacího 

programu. 

  

Zapo tení studia  

1) Do vzd lávání v akreditovaném kvalifika ním kurzu zapo te akreditované za ízení 

ást d íve absolvovaného studia, pokud odpovídá n které ásti vzd lávacího 

programu akreditovaného kvalifika ního kurzu, a ást odborné praxe ur ené 

vzd lávacím programem, kterou ú astník vykonal v jiném než akreditovaném 

za ízení.   

2) O zapo tení vydá akreditované za ízení potvrzení.  

3) Postup zapo ítávání praxe stanoví akreditované za ízení vnit ním p edpisem (komu 

se žádost podává, kdo posuzuje a schvaluje, kdo vystaví doklad o zapo tení apod.).  

4) V p ípad  pochybností o zapo tení rozhodne na žádost ú astníka vzd lávání 

nebo akreditovaného za ízení MZ.  

  

Ukon ení akreditovaného kvalifika ního kurzu  

1) Akreditovaný kvalifika ní kurz se ukon uje záv re nou zkouškou p ed zkušební 

komisí podle zkušebního ádu stanoveného provád cím právním p edpisem 

(vyhláška . 189/2009 Sb.).  

2) P edpokladem pro vykonání záv re né zkoušky je spln ní všech požadavk  

stanovených p íslušným vzd lávacím programem. 

3) Uchaze  musí být za azen na termín záv re né zkoušky nejpozd ji do 3 m síc  

od spln ní všech požadavk  stanovených p íslušným vzd lávacím programem. 
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4) Zkušební komisi z izuje akreditované za ízení. leny zkušebních komisí jmenuje 

a odvolává statutární zástupce akreditovaného za ízení. MZ m že jmenovat dalšího 

lena zkušební komise. 

5) Zkušební komise má nejmén  3 leny, z nichž 1 len je garantem p íslušného 

vzd lávacího programu. 

6) Akreditované za ízení informuje MZ o termínu a míst  konání záv re né zkoušky 

a složení zkušební komise, a to minimáln  30 dn  p ed dnem konání zkoušky.   

7) Záv re ná zkouška se skládá z praktické a teoretické ásti a koná se zpravidla 

v jednom dni. Praktická ást záv re né zkoušky p edchází ásti teoretické; 

v p ípad , že je praktická ást záv re né zkoušky hodnocena „neprosp l“, 

v teoretické ásti záv re né zkoušky se nepokra uje a celkové hodnocení 

záv re né zkoušky zní „neprosp l“. Teoretická ást záv re né zkoušky spo ívá 

v odpov di alespo  na 3 odborné otázky. Za praktickou ást se považuje úsp šné 

provedení praktických výkon , nebo analýza p edložených ošet ovatelských nebo 

laboratorn  diagnostických problém . Výsledek každé ásti záv re né zkoušky 

a celkové hodnocení záv re né zkoušky se hodnotí prosp l nebo neprosp l. 

8) Záv re ná zkouška se m že opakovat nejvýše dvakrát. 

9) O úsp šném absolvování akreditovaného kvalifika ního kurzu vydá akreditované 

za ízení osv d ení o získané odborné zp sobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání, a to nejdéle do 30 dn  ode dne úsp šného vykonání záv re né zkoušky.  

   

III.   

Povinnosti akreditovaných za ízení  

  

1) Plnit povinnosti dle ustanovení § 50 zákona . 96/2004 Sb.;  

2) uskute ovat vzd lávání podle p edloženého a schváleného vzd lávacího 

programu;   

3) p edkládat ro ní zprávu o organiza ním a finan ním zajišt ní vzd lávání, 

a to nejpozd ji do 31. b ezna následujícího kalendá ního roku, formulá  je k dispozici 

na webových stránkách MZ Povinnosti akreditovaného za ízení – Ministerstvo 

zdravotnictví (mzcr.cz); 
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4) podrobit se kontrole dodržování povinností stanovených zákonem . 96/2004 Sb., 

provád né MZ;  

5) dle Metodického pokynu o stanovení vedení dokumentace pr b hu specializa ního 

vzd lávání, certifikovaného kurzu a akreditovaného kvalifika ního kurzu vést 

dokumentaci o vzd lávání, která dokládá skute nosti nutné pro doložení povinností 

vyplývajících ze vzd lávacího programu, a která obsahuje také seznam ú astník  

vzd lávání; dokumentace o vzd lávání absolvent  je archiválií podle zákona 

. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb  a o zm n  n kterých souvisejících 

zákon , v platném zn ní;  

6) vést evidenci docházky jednotlivých ú astník  vzd lávání s ozna ením konkrétního 

pracovišt , na kterém praxe probíhala; 

7) doložit do 60 dn  MZ spln ní kritérií vzd lávacího programu, pokud MZ zve ejní 

ve v stníku MZ takovou úpravu vzd lávacího programu, která m ní kritéria 

pro akreditovaná za ízení, a to v rozsahu zve ejn né úpravy vzd lávacího 

programu; 

8) neprodlen , nejpozd ji do 30 dn , oznámit MZ každou zm nu podmínek 

souvisejících se zabezpe ením vzd lávání, p i oznámení personálních zm n, 

je nutné doložit p íslušné kvalifika ní doklady, formulá  je k dispozici na webových 

stránkách MZ Povinnosti akreditovaného za ízení – Ministerstvo zdravotnictví 

(mzcr.cz); 

9) informovat o termínu a míst  záv re né zkoušky MZ, a to alespo  30 dn  p ed dnem 

konání záv re né zkoušky;  

10) oznámit MZ zám r ukon it uskute ování vzd lávání nejmén  3 m síce 

p ed plánovaným datem ukon ení a písemn  o tom informovat ú astníky 

vzd lávání; 

11) p edat MZ, pop ípad  pov ené organizaci, veškerou dokumentaci a evidenci 

týkající se ú astník  vzd lávání, pokud akreditované za ízení hodlá ukon it 

uskute ování vzd lávacího programu, aniž by oprávn ní k této innosti p ešlo 

na jeho právního nástupce;  

12) na žádost MZ umožnit vykonání záv re né zkoušky akreditovaného kvalifika ního 

kurzu podle zákona . 96/2004 Sb.;  
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13) na žádost ú astníka vzd lávání, který p echází v pr b hu vzd lávání k jinému 

akreditovanému za ízení, p edat bez zbyte ného odkladu kopie dokumentace 

vedené o tomto ú astníkovi novému akreditovanému za ízení; 

14) p edávat údaje o získané odborné zp sobilosti zdravotnických pracovník  

do Národního registru zdravotnických pracovník  nejpozd ji do 3 pracovních dn  

ode dne vzniku údaje v souladu s zákonem . 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

Podmínky odejmutí akreditace jsou stanoveny v ustanovení § 49 odst. 7 zákona 

. 96/2004 Sb.   
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Seznam akreditovaných kvalifika ních kurz : 
 
Asistent behaviorálního analytika 

Autoptický laborant 

Behaviorální analytik 

Behaviorální technik 

Biomedicínská technika 

Biomedicínské inženýrství 

Laboratorní metody 

Laboratorní metody v asistované reprodukci 

Laboratorní metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 

Logoped ve zdravotnictví 

Masér ve zdravotnictví 

Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 

Odborné laboratorní metody v ochran  a podpo e ve ejného zdraví 

Odborné zdravotnické laboratorní metody 

Ochrana a podpora ve ejného zdraví – asistent 

Ochrana a podpora ve ejného zdraví – odborný pracovník 

Ošet ovatel 

Pitevní laborant – preparátor 

Pracovní terapeut 

Praktická sestra 

Psycholog ve zdravotnictví 

Radiologická fyzika 

Radiologická technika 

idi  vozidla ZZS 

idi  ZDS 

Sanitá  

Výroba, p íprava a kontrola lé ivých p ípravk  

Zdravotn -sociální pracovník 

Zraková terapie (zrakový terapeut) 

Zubní instrumentá ka 
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Spondylochirurgická pé e v R 

 
 

Centra vysoce specializované pé e ve spondylochirurgii 
 

ÁST I. 
 

l. 1 
Kontext 

 
Spondylochirurgie je mladý chirurgický obor, který vznikl na pomezí ortopedie, neurochirurgie 
a traumatologie. Chirurgická lé ba pacient  s páte ním onemocn ním v minulosti ukázala 
neoprávn nost jednostranného pohledu a potvrdila pot ebu konvergence primárn  zna n  
odlišných vstupních paradigmat, opera ních p ístup  a klinických zkušeností. Moderní 
spondylochirurg p i své práci využívá znalostí biologie kostní i nervové tkán , ovládá 
biomechanické aspekty související s chirurgickým výkonem, je obšírn  obeznámen 
s procesem kostního hojení a orientuje se v otázkách optimální p ípravy a na asování 
intervence. Z praktického pohledu b hem operace využívá opera ní mikrochirurgické 
techniky, stejn  jako je schopen efektivn  stabilizovat operovaný segment. B žnou sou ástí 
operací jsou mobilizace nervových struktur, stejn  jako resekce kostí. Z primárn  
rozt íšt ného pole páte ní chirurgie se tak stal p íklad moderní problémov  orientované 
medicínské disciplíny.  
    
Chirurgická onemocn ní páte e nalezneme ve všech v kových kategoriích. V eské 
republice každoro n  podstupuje opera ní výkon na páte i p ibližn  15 000 pacient . 
Nej ast jším d vodem k intervenci jsou následky degenerativního onemocn ní páte e 
následované páte ními úrazy, zán tlivým a nádorovým postižením páte e. Vysoce 
specializovanou disciplínu, které se v jednotlivých zemích v nují pouze vybraná jednotlivá 
pracovišt , p edstavuje lé ba páte ních deformit. Chirurgická onemocn ní páte e jsou 
heterogenní skupinou asto vzácných onemocn ní, která vyžadují komplexní mezioborovou 
a vysoce specializovanou pé i.  
 
Dle výsledk  jednotlivých studií a s p ihlédnutím k výsledk m metaanalýz lze p i systému 
správn  strukturované pé e, s využitím moderních technologií spravovaných 
specializovaným a dedikovaným personálem o ekávat dosažení optimálních terapeutických 
výsledk . V p ípad  celé ady diagnóz je pot ebné za ú elem dosažení dobrých 
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terapeutických výstup  nastavit p ednemocni ní pé i a v souvislosti s pot ebou dosažení 
optimálních dlouhodobých výsledk  je klí ová organizace poopera ní multioborové pé e. 
Toto jsou hlavní argumenty pro z ízení center vysoce specializované pé e o dosp lé 
spondylochirurgické pacienty (spondylochirurgických center, dále jen „SChC“). Existence 
systému takovýchto SChC umožní stanovit jednotná pravidla tak, aby se sjednotila zdravotní 
pé e poskytovaná segmentem spondylochirurgie po stránce technické, materiální 
a personální a dále umož uje vytvo it a udržet dostate nou erudici všech len  
multidisciplinárních tým , zajistit dostupnost, racionalitu a efektivitu zdravotní pé e p i 
zachování nebo dokonce zvýšení její kvality. 
 
Správná a v asná diagnostika, cílené využití jednotlivých modalit stejn  jako rutinní 
provád ní jinak vzácn jších typ  p edopera ních vyšet ení jsou p edpokladem pro ú elnou 
syntézu se snížením náklad  na opakovaná vyšet ení. Personál opera ních sál  zam ený 
na páte ní chirurgii a schopný ovládat specializované opera ní technologie, z ízení oborov  
specifických režim  práce a soustavné sledování ukazatel  kvality jsou p edpoklady pro 
nekomplikované vedení opera ních výkon  a snížení incidence p íhod, které mívají 
dalekosáhlé osobní, ekonomické a celospole enské následky. Komplexní poopera ní pé e 
v segmentu intenzivistické pé e a pé e na standardním poopera ním odd lení, nabízející 
poopera n  asný rehabilita ní servis a podle pot eb také psychologickou podporu, p ispívá 
k prohloubení efektivity cílené lé by se zvýšením kvality života pacient . Vhodn  vedená 
lé ba tak m že u celé ady pacient  vyústit ve vysazení nebo redukci symptomatické 
medikamentózní a podp rné lé by, což má vzhledem k chronicit  chorob a množství 
pacient  významný ekonomický p ínos. Nezanedbatelné v tomto smyslu je také výsledné 
šet ení kapacit zdravotnických za ízení a lidských zdroj .  
 
Komplexní diagnostickou a lé ebnou, psychologickou a rehabilita ní pé i o dosp lé pacienty 
s chirurgickým onemocn ním páte e budou zajiš ovat SChC v návaznosti na již existující 
seznam pracoviš  nabízejících standardní spondylochirurgickou pé i (viz www.spine.cz). 
Poskytovatel, se statutem SChC bude mít p irozené napojení na spádové a spolupracující 
poskytovatele v odb. neurologie, rehabilitace, revmatologie a onkologie. Bude konziliárn  
spolupracovat s regionálními poskytovateli revmatologické pé e a ú astnit se multioborových 
onkologických board . SChC dále budou spolupracovat se spinálními jednotkami, které 
nabízejí rehabilita ní a resocializa ní servis pacient m s míšním postižením. Do širšího 
spektra spolupracujících léka ských za ízení dále pat í za ízení balneologická, zam ená 
na dolé ování chronických funk ních poruch. 
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ÁST II. 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované 
spondylochirurgické pé e 

 
l. 1  

Základní podmínky ud lení statutu SChC 
 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve zn ní pozd jších p edpis  
(zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o ud lení statutu Centra vysoce 
specializované spondylochirurgické pé e. 
 
Územím, pro které má být vysoce specializovaná spondylochirurgická pé e ur ena, je eská 
republika.  
 
Pro zajišt ní kvality a regionální dostupnosti vysoce specializované spondylochirurgické 
pé e se za optimální pro R považuje: 11 center. 
 
Statut SChC bude ud len na období 5 let.  
 
Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2, a to 
ve lh t  do 30 kalendá ních dn  od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro podání žádosti je 
zachována, je-li posledním dnem lh ty žádost podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost 
podána prost ednictvím datové schránky, považuje se žádost za v asn  podanou, je-li 
nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. 
 
Pro tento ú el lze použít doporu ený formulá  žádosti o ud lení statutu Centra uvedený 
v p íloze výzvy. 
 
Za vysoce specializovanou spondylochirurgickou pé i se považuje: 
 

 Chirurgická lé ba víceetážového degenerativního postižení páte e v etn  ešení 
degenerativních skolióz se zohledn ním v kov  specifických aspekt  a aspekt  
globálního uspo ádání páte e. 

 Úplné pokrytí segmentu páte ní traumatologie. Klasifikace typu poran ní, rozhodnutí 
o jeho adekvátním chirurgickém ošet ení, jeho na asování, za azení v rámci 
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managementu polytraumatu  a jeho provedení v etn  komplexních stabiliza ních 
metod.  

 Chirurgická lé ba infek ních proces  páte e. 

 Chirurgická lé ba nádorového onemocn ní páte e zahrnující jak segment lokáln  
radikálních výkon , tak segment paliativních intervencí indikovaných 
k symptomatické chirurgické lé b  onkologického postižení páte e.   

 Chirurgická lé ba komplexních páte ních deformit je provád na výhradn  
atestovaným ortopedem se spondylochirurgickou atestací. 

 Elektrofyziologická diagnostika použitelná v kontextu indikací, intraopera ního 
neuromonitoringu a ambulantního vedení vybraných stav .   

 Diagnostika poruch globálního anatomického uspo ádání páte e, jejich interpretace 
a adekvátní zohledn ní b hem spondylochirurgických intervencí.  

 Lé ba s využitím prost edk  zevní imobilizace a zevní fixace páte e.  

 Chirurgická lé ba páte e využívající metody kvalitního intraopera ního 3D zobrazení, 
plánování, navigace a mechanicky podporované instrumentace páte e. 

 Chirurgická lé ba proces  v oblasti míchy, míšních obal  a nádory nervových ko en . 
Jejich lé ba v rámci Centra vysoce specializované spondylochirurgické pé e spadá 
výhradn  do kompetence odbornosti neurochirurgie a je provád na výhradn  
atestovaným neurochirurgem. 

 
Pé i SChC popisují následující kodifikace:  

1. Kombinace kód  66321 Resekce obratlového t la – somatektomie – kompletní – 
jednoho obratle a 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, každého 
segmentu v jakémkoli po tu a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 

2. Kombinace kód  66323 P ední resekce obratlového t la – somatektomie – 
inkompletní – parciální a 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, 
každého segmentu v jakémkoli po tu a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 

3. Kód 66315 Instrumentace C,T,L,S páte e – p ední – zadní, každého segmentu 
v po tu 3 a více a ve spojení s jakýmikoli dalšími kódy. 

4. Kód 56219 Laminektomie pro intradurální neurolýzu nebo neobvyklé léze. 
Ne laminektomie pro prostou dekompresi /1-3 segmenty/. 

5. Kód 56221 Laminektomie pro intradurální neurolýzu nebo neobvyklé léze. 
Ne laminektomie pro prostou dekompresi /více než 3 segmenty/. 

6. Kód 56227 Dekompresivní operace v oblasti kraniocervikálního p echodu. 
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7. Kód 56229 Syringomyelie, drenážní operace, terminální ventrikulostomie. 

8. Kód 56243 Dekomprese nebo biopsie intramedulárního tumoru míchy /1 – 3 
segmenty/. 

9. Kód 56244 Dekomprese nebo biopsie intramedulárního tumoru míchy /více než 3 
segmenty/. 

10. Kód 56245 Odstran ní intramedulárního tumoru nebo excize nebo obliterace AV 
malformace míchy /1-3 segmenty/.  

11. Kód 56246 Odstran ní intramedulárního tumoru nebo excize nebo obliterace. 

12. Kód 56247 áste né nebo totální odstran ní extradurálního tumoru míchy.  

13. Kód 56249 Odstran ní extradurálního tumoru míchy p edním nebo antero – later. 
p ístupem. 

14. Kód 56251 áste né nebo totální odstran ní intradurálního tumoru míchy /1 – 3 
segmenty/. 

15. Kód 56253 áste né nebo totální odstran ní intradurálního tumoru míchy /více než 3 
segmenty/. 

 
l. 2 

Obecné požadavky 
 
Statut SChC bude ud len poskytovateli se statutem traumacentra, komplexního 
onkologického centra který zárove  zajistí dosp lým spondylochirurgickým pacient m 
komplexní zdravotní pé i, disponuje erudovaným spondylochirurgickým týmem s p íslušným 
opera ním vybavením, l žkovým, ambulantním a laboratorním zázemím.   
 
1) Nep etržitá dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu na pracovišti v t chto oborech: 
- Neurologie, 
- všeobecná chirurgie, 
- neurochirurgie, 
- ortopedie a traumatologie, 
- anesteziologie a intenzivní medicína, 
- radiologie a zobrazovací metody, 
- klinická biochemie, hematologie a transfuzní léka ství, 
- transfuzní odd lení – krevní banka, 
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- klinické onkologie (KOC). 
 
 
2) Dostupnost další pé e minimáln  v rámci pracovní doby: 
- Léka ská mikrobiologie a antibiotické centrum, 
- lé ebn  rehabilita ní pé e, 
- infek ní léka ství (lze zajistit smlouvou o spolupráci s jiným poskytovatelem), 
- algeziologie, 
- klinická psychologie. 
 
 

l. 3 
Požadavky na personální zabezpe ení pé e v SChC 

 
a) Vedoucím SChC je léka  se specializovanou zp sobilostí v nástavbovém oboru 
spondylochirurgie s minimáln  5letou praxí v oblasti konzervativní a chirurgické lé by 
páte ních onemocn ní, který pracuje v rozsahu plného pracovního úvazku (1,0). 
  
b) Mimo vedoucího léka e SChC dále disponuje: 

1. Léka i se specializovanou zp sobilostí v nástavbovém oboru spondylochirurgie 
minimáln  2,0 úvazk  (napln ní požadavku lze akceptovat i po dobu následných 5 let). 

2. Léka i se specializovanou zp sobilostí ve specializa ním oboru neurochirurgie 
s minimálním úvazkem 2,0 a dále specializa ním oboru ortopedie a traumatologie 
(úrazové chirurgie) pohybového ústrojí nebo specializovanou zp sobilostí v nástavbovém 
oboru traumatologie (úrazové chirurgie) s minimálním úvazkem 2,0. 
 

c) Neléka ští zdravotni tí pracovníci zp sobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a 
se zvláštní odbornou zp sobilostí nad rámec minimálního personálního zabezpe ení 
uvedeného ve vyhlášce . 99/2012 Sb.:  
  
1. Zdravotn -sociální pracovník, minimáln  0,5 pracovního úvazku v rámci poskytovatele na 

jednom míst  poskytování zdravotních služeb. 
2. Biomedicínský inženýr, minimáln  0,5 pracovního úvazku. 
3. Rentgenový laborant, minimáln  1,0 pracovního úvazku v rámci poskytovatele na jednom 

míst  poskytování zdravotních služeb (pro pot eby opera ních sál ).  
 
Ve fakultních nemocnicích m že být úvazek léka  sou tem úvazku ve fakultní nemocnici 
a na léka ské fakult .
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l. 4 
Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
A) L žková pé e 
 
1. V rámci PZS je pro l žkovou spondylochirurgickou pé i vy len na l žková kapacita 

(minimum 12 l žek) standardní akutní l žkové pé e na klinice/odd lení neurochirurgie, 
ortopedie, traumatologie eventueln  samostatn  vy len ného odd lení 
spondylochirurgie.  

2. V rámci PZS je pro intenzivní resuscita ní spondylochirurgickou pé i vy len no 
minimáln  6 l žek intenzivní pé e, z toho alespo  2 l žka s možností um lé plicní 
ventilace v rámci ARO, neurointenzivistické jednotky nebo ortopedické intenzivistické 
jednotky na jedné adrese poskytovatele zdravotních služeb. 
 

B) Ambulantní pé e 
 
1. Ambulance ortopedie, neurochirurgie i spondylochirurgie ur ená k indika ním vyšet ením 
pacient , konzultacím a k poopera nímu a konzervativnímu vedení nemocných atestovaným 
spondylochirurgem nebo spondylochirurgem v p edatesta ní p íprav  (minimum 
1 ambulance s pot ebnou ekací kapacitou). 
2. Elektrofyziologická laborato  ur ená k diagnostice a dlouhodobému sledování míšních 
a radikulárních funkcí u spondylochirurgických pacient .  
 
C) Periopera ní pé e 
 
1. Opera ní sál vybavený k provád ní vysoce specializovaných spondylochirurgických 
opera ních výkon  (minimum 1 opera ní sál), jehož vybavení je popsáno dále. 
2. Obecný opera ní sál ur ený pro standardní spondylochirurgické intervence, septické 
a urgentní opera ní výkony (minimum 1 opera ní sál v rámci poskytovatele na jedné adrese 
poskytování zdravotních služeb). 
 
 
D) P ístrojové vybavení 
 
1. P ístrojová technika pro vyšet ení EMG, EP a technika ur ená k intraopera nímu 

elektrofyziologickému monitoringu v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování 
zdravotních služeb. 

2. MR (magnetická rezonance) páte e s možnosti provedení vyšet ení v celkové anestézii 
v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 
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3. CT (výpo etní tomografie) páte e s možností provedení vyšet ení v celkové anestezii 
v rámci poskytovatele na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 

4. Angiografické pracovišt  s možností katetriza ních intervencí v rámci poskytovatele 
na jedné adrese poskytování zdravotních služeb. 

5. P ístrojová technika k vyšet ení kostní denzitometrie (možno smluvn  u jiného 
poskytovatele). 

6. Technologie celot lového 3D zobrazení umož ující diagnostikovat a analyzovat poruchy 
globálního anatomického uspo ádání osového skeletu a plánovat chirurgické intervence 
(v rámci zdravotnického za ízení). 

7. Opera ní mikroskop nebo exoskop umož ující zv tšení a iluminaci opera ního pole. 
8. Intraopera ní skiaskopické zobrazení. 
9. Intraopera ní 3D zobrazení páte e s návazností na spinální naviga ní systémy.  
10. Spinální navigace v etn  integrovaného systému naviga n  vedené mechanické 

podpory páte ních instrumentací s aplika ním pokrytím všech segment  páte e 
p i implantaci pedikulárních šroub  r zných výrobc  a naviga n  vedené mechanické 
podpory implantace náhrad meziobratlových plotének. 

11. P ístrojové vybavení umož ující bezpe né provedení kostní osteotomie (ultrazvukový ez 
kostí zajiš ující ochranu m kkých tkání p ed mechanickým poškozením).  

12. Speciální spinální opera ní st l s radiolucentním otev eným rámem.  
13. P ístrojové vybavení pro intraopera ní kolekci krevních ztrát, jejich purifikaci a návrat do 

pacientova krevního ob hu.  
 

l. 5  
Požadavky na minimální po et lé ených pacient  a provedených zdravotních výkon  

ve SChC 
 

SChC provede ro n : 
1. Minimáln  1100 vyšet ení ambulantních pacient  ve fázi indika ní nebo poopera ní. 
2. Pr m rn  alespo  500 opera ních spondylochirurgických výkon . Spondylochirurgická 

pracovišt  jsou v této souvislosti kategorizována na základ  po tu opera ních výkon  
rozd lených podle jejich náro nosti do kategorií. Systém hodnocení výkonnosti popisuje 
každoro n  databáze výkon  eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP a p esný 
popis je prezentován na webových stránkách www.spine.cz. 

3. Po ty je nutno uvést za uplynulé 2 roky, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. 

 
 
 
 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 12/202264



l. 6 
 Ostatní požadavky 

 
SChC se podílí: 

 Na specializa ním vzd lávání léka  a neléka ských zdravotnických pracovník  všech 
zainteresovaných obor , a je držitelem akreditace pro specializa ní vzd lávání 
v nástavbovém oboru spondylochirurgie. 

 Na celoživotním vzd lávání léka ských i neléka ských zdravotnických pracovník . 
Je pracovišt m pro školící pobyty neurochirurg , ortoped  a traumatolog  b hem jejich 
specializa ní p ípravy.  

 Na výzkumu v oblasti spondylochirurgie a v oblastech základního výzkumu páte e. 
 
SChC: 

 Se aktivn  ú astní po ádání a práce na indika ních multioborových seminá ích, které 
propojují spondylochirurgickou problematiku s ostatními obory. 

 Vede databázi provedených výkon  a každoro n  p ispívá do databáze opera ních 
výkon  eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP. 

 Vede databázi etnosti a výsledk  vybraných diagnóz a p ispívá do eské verze 
mezinárodní databáze SpineTango. 

 Pravideln  prezentuje výsledky své innosti na odborných akcích (minimáln  
1 prezentace na výro ním kongresu eské spondylochirurgické spole nosti ro n ) a má 
publika ní výstupy v podob  minimáln  1 sd lení na stránkách impaktovaného asopisu 
ro n .   

 
 

l. 7 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti SChC 

 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti SChC 

Poskytovatel, který získá statut SChC, pravideln  sleduje níže uvedené indikátory 
poskytované zdravotní pé e a pravideln  ke dni 1.5. daného roku odevzdává ucelené 
výsledky za p edchozí rok eské spondylochirurgické spole nosti LS JEP 
(www.spine.cz). Verifika ní analýza z centrálních dat Národního zdravotnického 
informa ního systému (NZIS) není v této souvislosti k dnešnímu dni použitelná, data bude 
prozatím spravovat eská spondylochirurgická spole nost LS JEP. 
 

Indikátory kvality a výkonnosti Centra: 
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1. Po et provedených spondylochirurgických výkon . 
2. Spektrum provedených spondylochirurgických výkon  podle pravidel databáze eské 

spondylochirurgické spole nosti LS JEP. 
3. Periprocedurální mortalita vztažená k diagnostickým okruh m. 
4. Incidence infek ních poopera ních komplikací vztažená k diagnostickým okruh m. 
 

l. 8 
Po adí uchaze

 
Po adí uchaze  o ud lení statutu Centra bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 
4 zákona o zdravotních službách, tj.: s p ihlédnutím ke kvalifika ním p edpoklad m 
zdravotnických pracovník , dob  a rozsahu poskytované zdravotní pé e a její dostupnosti 
a s p ihlédnutím k provedeným zdravotním výkon m a po t m pacient  v asovém období 
vymezeném ve výzv  dle l. 5, a k požadavk m na p ístrojové vybavení dle l. 4.
 

A) Za zásadní kritéria pro ud lení statutu SChC Ministerstvo zdravotnictví R považuje: 
1. Personální zabezpe ení vysoce specializované spondylochirurgické pé e. 
2. Po et spondylochirurgických výkon  a jejich spektrum podle l. 5 za uplynulé 2 roky, 

tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
3. Organiza ní vybavení zdravotnického za ízení v etn  p ítomnosti traumacentra 

a komplexního onkologického centra. 
4. Stávající p ístrojové vybavení centra podle l. 4 a b hem nadcházejícího funk ního 

období SChC. 
 
B) Za další kritéria pro ud lení statutu SChC Ministerstvo zdravotnictví považuje: 

1. Zapojení do v decko-výzkumných projekt , p ednášková a publika ní innost podle 
l. 6. 

2. Zapojení do vzd lávacích a osv tových aktivit podle l. 6. 
3. Platná akreditace pro specializa ní vzd lávání v nástavbovém oboru 

spondylochirurgie. 
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P íloha . 1

 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ R 

 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované spondylochirurgické pé e  

 
Identifika ní údaje uchaze e o statut Centra vysoce specializované 
spondylochirurgické pé e 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: …………………………………….. e-mail: ……………………………………………… 
 
DS:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a jejích p ílohách jsou pravdivé, 

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut SChC ud len a umožní kontrolu 

jejich pln ní,  

3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž 

mu byl statut SChC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 

4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 

zdravotnických informací a statistiky R Ministerstvu zdravotnictví R pot ebné údaje 

o poskytovaných zdravotních službách (netýká se osobních údaj  o pacientech). 

 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. dne …………….……………………………………………… 
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Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  
od uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
 
 
Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o za azení do sít  Center vysoce 
specializované spondylochirurgické pé e v R: 
 
1. Prohlášení žadatele o statut SChC, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 

poskytovatele na jednom míst  poskytování zdravotních služeb., v n mž má být vysoce 
specializovaná spondylochirurgická pé e poskytována, a na personální zabezpe ení této 
pé e v rozsahu uvedeném ve výzv . 

 
2. Údaje o technickém a v cném vybavení SChC, v n mž má být vysoce specializovaná 

pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení. 
 
3. Osobní údaje – jméno a p íjmení pracovníka ur eného pro výkon funkce vedoucího 

SChC, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho 
pracovního úvazku. 

 
4. Osobní údaje – jmenný seznam zdravotnických pracovník , kte í se podílí 

na innostech SChC v etn  uvedení jejich kvalifikace a výše úvazk  (doklady 
o kvalifikaci neposílat). 

 
5. Vý et spolupracujících pracoviš  v rámci poskytovatele, která se p ímo podílejí na pé i 

o spondylochirurgické pacienty a jejich asová dostupnost. 
 
6. Seznam p id lených grant  na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví za posledních 5 let 

(se vztahem ke spondylochirurgii). 
 
7. Po et odborných publikací tykajících se spondylochirurgie a páte ní problematiky 

v impaktovaných asopisech za posledních 5 let a vý et historicky nejcitovan jších 
publikací tykajících se spondylochirurgie. 

 
8. Seznam vzd lávacích a osv tových akcí a po ádání odborných konferencí zam ených 

na problematiku spondylochirurgie za poslední 2 roky (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021). 
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Údaje požadované v podkladové dokumentaci vypl te do následující tabulky. 
 
Aktuální stav u žadatele ke dni podání žádosti, není-li uvedeno jinak. 
Po et spondylochirurgických operací z období mezi 1.1. a 31.12. 2020  
Po et spondylochirurgických operací z období mezi 1.1. a 31.12. 2021  
Kategorizace pracovišt  podle údaj  databáze SChS LS JEP  
Jméno a p íjmení, nejvyšší dosažené vzd lání a velikost pracovního úvazku 
vedoucího pracovníka Centra 

 

Jmenný seznam a výše úvazk  léka  se specializovanou zp sobilostí 
v nástavbovém oboru spondylochirurgie a jejich kvalifikace 

 

Jmenný seznam a výše úvazku léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru neurochirurgie a jejich kvalifikace 

 

Jmenný seznam a výše úvazku léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo úrazová 
chirurgie a jejich kvalifikace 

  

Žadatel je traumacentrem Ano - ne 
Žadatel je komplexním onkologickým centrem Ano - ne 
Nep etržitá dostupnost odd lení neurologie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení všeobecné chirurgie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení neurochirurgie 24 hodin 7 dní v týdnu 
na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení ortopedie nebo traumatologie 24 hodin 
7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení anesteziologie a intenzivní medicína 
24 hodin 7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení radiologie a zobrazovací metody 24 hodin 
7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost odd lení klinické biochemie, hematologie 
a transfuzního léka ství 24 hodin 7 dní v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Nep etržitá dostupnost transfúzního odd lení - krevní banky 24 hodin 7 dní 
v týdnu na adrese PZP. 

Ano - ne 

Dostupnost mikrobiologie a antibiotického centra na adrese PZP. Ano - ne 
Dostupnost lé ené rehabilita ní pé e na adrese PZP.  
Dostupnost infek ního odd lení na adrese PZP nebo doložení smluvního 
vztahu  

Ano - ne 

Výše úvazku: 
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 Zdravotn  sociálního  pracovníka  

 Biomedicínského inženýra  

 Rentgenového laboranta  

P ístrojové vybavení pro vyšet ení EMG, EP a intraopera ní 
elektrofyziologický neuromonitoring 

 

Magnetická rezonance  
Výpo etní tomografie  
Angiografické a katetriza ní pracovišt   
P ístrojová technika k vyšet ení kostní denzitometrie (p íp. smluvní za ízení)  
Opera ní mikroskop nebo exoskop  
Intraopera ní skiaskopie  
Intraopera ní 3D zobrazení páte e  
Spinální naviga ní systém  
Systém naviga n  vedené mechanické podpory páte ní instrumentace 
s aplika ním pokrytím celé páte e p i implantaci pedikulárních šroub  
a náhrad meziobratlových plotének. 

 

P ístroj pro bezpe nou kostní osteotomii pro chirurgii páte e Ano - ne 
Spinální opera ní st l s radiolucentním otev eným rámem Ano - ne 
Technologie celot lového 3D zobrazení umož ující diagnostikovat 
a analyzovat poruchy globálního anatomického uspo ádání osového skeletu 
a plánovat chirurgické intervence 

Ano - ne 

P ístrojové vybavení pro intraopera ní kolekci krevních ztrát, jejich purifikaci 
a návrat do pacientova krevního ob hu 

Ano - ne 

Po et odborných publikací tykajících se spondylochirurgie a páte ní 
problematiky v impaktovaných asopisech za posledních 5 let 

 

Nejcitovan jší publikaci s páte ní problematikou v historii   
P ednášky se spondylochirurgickou problematikou za poslední rok  
Vzd lávací a osv tové akce a odborné konference za poslední 2 roky  
Vý et probíhajících studií  
Platná akreditace pro specializa ní vzd lávání v nástavbovém oboru 
spondylochirurgie. 

Ano - ne 
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