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ČÁSTKA 13/2020

Výzva k žádosti o udČlení statutu centra vysoce specializované zdravotní
péþe podle § 112 zákona þ. 372/2011 Sb.
Centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe v ýR
ýÁST I.
Kontext
V souþasné dobČ jsou kardiovaskulární choroby, i pĜes významné pokroky, na 1. místČ pĜíþin
úmrtí obþanĤ v ýR. Nemoci obČhové soustavy se na celkové standardizované úmrtnosti v ýR
podílejí témČĜ 45 %. Proto je diagnostika a léþba tČchto závažných onemocnČní soustĜedČna
do center vysoce specializované péþe tak, aby byla zajištČna dostupnost, kvalita a efektivita
zdravotní péþe.
Kritéria zaĜazení poskytovatelĤ zdravotních služeb do sítČ vysoce specializovaných
kardiovaskulárních center byla pĜipravena ve spolupráci se zástupci zdravotních pojišĢoven
a odborných spoleþností (ýeská kardiologická spoleþnost, ýeská spoleþnost kardiovaskulární
chirurgie, ýeská angiologická spoleþnost, ýeská spoleþnost intervenþní radiologie, ýeská
radiologická spoleþnost).

ýÁST II.
ýl. 1
Výzva k podání žádosti o udČlení statutu centra vysoce specializované
kardiovaskulární péþe
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveĜejĖuje, podle § 112 zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zákon o zdravotních
službách), výzvu k podání žádosti (dále jen „výzva“) o udČlení statutu:
a) centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe (dále jen „KC“)
b) centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe pro dČti (dále jen „KCD“)
c) centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dospČlé (dále
jen „KKC“), vþetnČ center, která navíc provádČjí transplantace srdce a související
výkony (dále jen „KKC-HTx“)
d) centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dČti, která
provádČjí transplantace srdce a související výkony (dále jen „KKCD - HTx“)

ýl. 2
Základní podmínky pro udČlení statutu
Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péþe poskytována, je ýeská republika.
Statut bude udČlen na dobu 5 let.
Pro zajištČní kvality a dostupnosti kardiovaskulární péþe se za optimální pro ýR považuje:
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maximálnČ 13 center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dospČlé,
z toho dvČ centra provozující program transplantace srdce a komplexní program
mechanické srdeþní podpory
1 centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dČti vþetnČ
programu transplantace srdce a komplexní program mechanické srdeþní podpory (KKCDHTx)
maximálnČ 10 center vysoce specializované kardiovaskulární péþe
1 centrum vysoce specializované kardiovaskulární péþe pro dČti

Zdravotní výkony považované za vysoce specializovanou komplexní kardiovaskulární péþi
jsou uvedeny v tabulce þ. 1.
Žádost o udČlení statutu KC, KKC, KCD, KKCD- HTx se stanovenými doklady se pĜedkládá
Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe,
Palackého námČstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních dnĤ od zveĜejnČní
této výzvy. Pro tento úþel je nutné použít formuláĜ žádosti uvedený v pĜíloze výzvy. LhĤta
pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhĤty žádost podána k poštovní
pĜepravČ. Bude-li žádost podána prostĜednictvím datové schránky, považuje se žádost za
vþasnČ podanou, je-li nejpozdČji poslední den lhĤty dodána do datové schránky Ministerstva
zdravotnictví.

ýÁST III
Obecné požadavky
ýl. 1
Rozsah poskytovaných služeb jednotlivými typy kardiocenter – Tabulka þ.1
Všechny úrovnČ kardiovaskulárních center
x urgentní pĜíjem;
x heliport nebo provozní místo HEMS (Helicopter Emergency Medical Services). Platí
pro všechna centra s výjimkou KCD;
x lĤžkové zázemí akutní a standardní lĤžkové péþe dle specifikací uvedených v tabulce
þ. 1 a 2. Obsah tabulek je udán symboly: Ɣ - je požadováno, ż - mĤže být zĜízeno, - není obsahem þinnosti;
x poskytují základní diagnostické spektrum v kardiologii a angiologii (neinvazivní
a funkþní vyšetĜení, ambulantní monitorace EKG a krevního tlaku) vþetnČ
zobrazovacích metod (echokardiografie, MRI, CT, invazivní vyšetĜení);
x zajišĢují nepĜetržitou dostupnost kardiovaskulární péþe vþetnČ invazivních vyšetĜení
kardiovaskulárního systému (s výjimkou KCD, kde je tato péþe požadována
v elektivním režimu).
KC, KCD:
x zajišĢují nepĜetržitou dostupnost intervenþní kardiologické péþe a angiologické nebo
intervenþnČ radiologické péþe a cévnČ chirurgické péþe;
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zajišĢují specializovanou kardiologickou a angiologickou péþi o všechna bČžná
kardiovaskulární onemocnČní;
zajišĢují specializovanou ambulantní péþi vþetnČ specializované péþe o pacienty
s velmi pokroþilým srdeþním selháváním
provádí pravidelný roþní interní audit výsledkĤ a výskytu komplikací.

KKC, KKCD:
x zajišĢují nepĜetržitou dostupnost kardiochirurgické péþe (vþ. intenzivní
a anesteziologické péþe, perfuzionistĤ), cévnČ chirurgické péþe, intervenþnČ
radiologické nebo angiologické péþe;
x implantace a explantace dlouhodobých mechanických obČhových podpor, pokud je
provádČno v KKC, pak pouze v indikaci destinaþní terapie (po pĜedchozím posouzení
pĜípadné indikace k transplantaci a vylouþení transplantability), pĜiþemž zajištČní této
služby není mandatorní;
x podílí se na pregraduální a/nebo postgraduální výuce;
x provádí výzkum, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních vČdeckovýzkumných projektĤ, zavádí výsledky lékaĜské vČdy do praxe, vykazuje publikaþní
þinnost v mezinárodních odborných þasopisech;
x provádí pravidelný roþní interní audit výsledkĤ a výskytu komplikací;
x pravidelnČ odesílá pĜíslušná data o specializovaných výkonech do národních registrĤ
dle platné právní úpravy;
x minimálnČ 1x týdnČ realizuje indikaþní semináĜe (indikaþní kardiotým, indikaþní
angiotým, indikaþní elektrofyziologický tým);
x ad hoc svolává indikaþní ECMO tým (indikace zavedení a/nebo odpojení mechanické
obČhové podpory).
KKC a KKCD s transplantaþním programem zajišĢují:
x transplantace srdce;
x implantace a explantace dlouhodobých mechanických obČhových podpor, vþetnČ
„bridge to transplant“ léþby a „destinaþní“ léþby;
x intervenþní a operaþní výkony u pacientĤ na dlouhodobých mechanických podporách
a po transplantaci srdce;
x dostupnost služeb transplantaþní imunologie, transplantaþní patologie; koordinaþní
služby orgánových transplantací, služby koordinátorĤ dlouhodobých mechanických
podpor, dostupnost eliminaþních metod pro léþbu rejekcí v prostĜedí intenzivní péþe
(plazmaferéza/imunoadsobce) a zavedené metody monitorace hladin imunosupresiv;
x léþbu komplikací u nemocných po transplantaci srdce a s dlouhodobou mechanickou
srdeþní podporou v indikaci mostu k transplantaci a poskytují konzultaþní þinnost;
Dále provádČjí vyšetĜování pacientĤ s pokroþilým srdeþním selháním, posuzují
transplantabilitu a provádČjí léþbu pacientĤ na þekací listinČ transplantace srdce (ve
spolupráci s KC a KKC).
ýl. 2
Požadavky na vybavení jednotlivých center – Tabulka þ. 2
Požadavky na technické vybavení jednotlivých center udává tabulka þ. 2. taxativnČ jsou
vyjmenovány pouze pĜístroje pro specializovanou péþi.
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PĜedpokladem je vybavení pro bČžnou kardiologickou péþi (EKG, sonografy vyšší a stĜední
tĜídy, pĜístroje pro zátČžové a funkþní testování, zázemí biochemických laboratoĜí vþ.
stanovení specifických kardiomarkerĤ, radiodiagnostických metod vþ. CT a MRI).
Je pĜedpokládáno propojení s poskytováním služeb dalších odborností, jakými jsou interní
medicína, neurologie, anesteziologie a resuscitaþní péþe, radiodiagnostika.
ýl. 3
Požadavky na personální obsazení jednotlivých center – Tabulka þ. 3
Vedoucím pracovníkem centra:
je lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru kardiologie nebo kardiochirurgie s minimálnČ
10letou praxí a úvazkem 1,0. V pĜípadČ KCD je vedoucím pracovníkem centra lékaĜ se
specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtské kardiologie. V pĜípadČ KKCD je to lékaĜ se
specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtské kardiologie nebo v oboru kardiochirurgie
s rozsáhlou zkušeností s dČtskou kardiochirurgií. Ve fakultních nemocnicích mĤže být úvazek
souþtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékaĜské fakultČ.
Další personální zabezpeþení centra sumarizuje tabulka þ. 3:
Ve všech pĜípadech, kde je uvádČna celková výše úvazkĤ, mĤže být ve fakultních nemocnicích
úvazek konkrétního lékaĜe souþtem jeho úvazku ve fakultní nemocnici a na lékaĜské fakultČ.
V odĤvodnČných pĜípadech lze nahradit úvazek 1,0 souþtem þásteþných pracovních úvazkĤ,
minimálnČ však ve výši 0,4.
ýl. 4
Požadavky na výkony provádČné v jednotlivých centrech – Tabulka þ. 4
Poþty sledovaných výkonĤ pro jednotlivé typy center udává tabulka þ. 4.

ýl. 5
PoĜadí uchazeþĤ
PoĜadí uchazeþĤ o udČlení statutu centra bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 4
zákona o zdravotních službách, tj.: s pĜihlédnutím ke kvalifikaþním pĜedpokladĤm
zdravotnických pracovníkĤ, objemu a rozsahu poskytované zdravotní péþe a její dostupnosti
a s pĜihlédnutím k provedeným zdravotním výkonĤm a poþtĤm hospitalizovaných pacientĤ
uvedených v tabulce þ. 4 v období od 1.1.2017 – 31.12.2019 a to vždy jednotlivČ za každý
kalendáĜní rok.
Za zásadní kritéria pro udČlení statutu centra Ministerstvo zdravotnictví považuje v tomto
poĜadí dĤležitosti:
1. personální zabezpeþení vysoce specializované kardiovaskulární péþe podle tabulky
þ. 3
2. technické a vČcné vybavení podle tabulky þ. 2
3. poþet výkonĤ intervenþní kardiologie, arytmologických výkonĤ, cévních perkutánních
intervencí, kardiochirurgických a cévních výkonĤ podle tabulky þ. 4
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ýl. 6
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti centra
Poskytovatel, který získá statut centra, pravidelnČ sleduje níže uvedené indikátory kvality
poskytované zdravotní péþe a pravidelnČ ke dni 1. 6. daného roku uveĜejĖuje ucelené výsledky
za pĜedchozí rok na svých internetových stránkách. Verifikaþní analýza z centrálních dat
Národního zdravotnického informaþního systému (NZIS) bude pravidelnČ publikována ke
dni 1. 6. následujícího kalendáĜního roku.
Indikátory kvality:
- Poþty vysoce specializovaných výkonĤ uvedených v tabulce þ. 4;
- Pro KC, KKC, poþty nemocných ošetĜených pro akutní koronární syndromy (AKS)
a þasu „door-to-needle“ pro pacienty léþené primární PCI pro AKS s ST elevacemi.
- Pro KKCD- HTx je indikátorem kvality 30 denní pooperaþní úmrtnost vztažená ke
komplexitČ výkonĤ sledovaná v databázi European Congenital Heart Surgeons
Association (https://echsacongenitaldb.org).
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Tabulkaē.1Vysocespecializovanázdravotnípéēeposkytovanávjednotlivýchtypechcenter
Typvýkonu/charakteristika

Výkonyintervenēníkardiologie
Diagnostickákoronarografie,pravostranná
katetrizace
Metodykposouzenífunkēnívýznamnostikoronární
stenózyainvazivnízobrazovacímetody
Perkutánníkoronárníintervence(PCI)
Implantaceokludérƽ
Perkutánníimplantacechlopníadalšístrukturální
intervencenachlopních
Endomyokardiálníbiopsie(EMB)

Arytmologickévýkony
Katetrizaēníablacevē.ablacíkomplexnícharytmií
KatetrizaēníablacezepikardiálníhopƎístupu
Implantacekardiostimulátorƽ,defibrilátorƽa
epizodníchzáznamníkƽ
Extrakcenitrosrdeēníchelektrod

Cévníperkutánníintervence
Perkutánnírevaskularizaceperiferníchtepen(PTA+
stenty,stentgrafty)vē.lokálnítrombolýzy
farmakologickéimechanické,
implantacekaválníchfiltrƽ,
embolizacekrvácivýchkomplikací
ImplantacestentgraftƽdohrudníabƎišníaorty
Endovaskulárnívýkonysvysokýmrizikem
reperfuzníhopoškozeníplic

ImplantaceobĢhovýchpodpor
ImplantacekrátkodobýchobĢhovýchpodpor
ImplantacedlouhodobýchobĢhovýchpodporjako
„bridgetotransplant“
ImplantacedlouhodobýchobĢhovýchpodporjako
„destinationtherapy“*

Kardiochirurgickévýkony

Kardiochirurgie
Všechnytypykardiochirurgickýchoperací
(revaskularizaēníachlopennívýkony,operace
vrozenýchvadudospĢlých,výkonynaaortĢa
perikardu,výkonyproarytmie)
Srdeēnítransplantace

KC

KKC
KKCͲHTx

KCD

KKCDͲHTX

භ

භ

භ

භ

භ

භ

Ͳ

ӑ

භ
භ
Ͳ

භ
භ
භ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ӑ
භ
භ

Ͳ

ӑභ+

Ͳ

භ

භ
Ͳ
භ

භ
ӑභ+
භ

ӑ
Ͳ
Ͳ

භ
භ
භ

Ͳ

ӑභ+

Ͳ

භ

භ

භ

ӑ

ӑ

Ͳ
Ͳ

භ
ӑභ+

Ͳ
Ͳ

ӑ
ӑ

භ
Ͳ

භ
භ+

ӑ
Ͳ

භ
භ

Ͳ

ӑ*භ+

Ͳ

ӑ

Ͳ

භ

Ͳ

භ

Ͳ

භ+

Ͳ

භ
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\ešenívrozenýchsrdeēníchvadudĢtí
Ͳ
Ͳ

Cévníchirurgie
Výkonynaperiferníchtepnách
භ
භ
TransplantacecévníchštĢpƽēerstvýchnebo
Ͳ
ӑ
kryoprezervovaných
Operacetorakoabdominálníchvýdutí
Ͳ
ӑ
OperacebƎišníaortyviscerálníchvĢtvíaorty
ӑ
ӑ

Jinéslužbyavýkony
Poradnapronemocnéspokroēilýmiformami
භ
භ
srdeēníhoselhání
Komplexníinvazivnípéēeonemocnésesrdeēní
භ
භ
zástavou
Péēeonemocnésplicníhypertenzí**
Ͳ
ӑ
PéēeonemocnésvzácnýmiKVon.***
Ͳ
ӑභ+
GenetickávyšetƎeníKVonemocnĢní
Ͳ
ӑභ+
SpecializovanévyšetƎenívzorkƽEMB
Ͳ
ӑභ+
Legenda
භͲjepožadováno,ӑͲmƽžebýtzƎízeno,ͲͲneníobsahemēinnosti;
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Ͳ

භ

Ͳ
Ͳ

ӑ
ӑ

Ͳ
Ͳ

ӑ
ӑ

ӑ

භ

ӑ

භ

ӑ
භ
භ
ӑ

භ
භ
භ
භ

+ͲplatíjenproKKCͲHTxaKKCDͲHTx
*ͲpopƎedchozímposouzenípacientavKKCͲHTxavylouēenítransplantability
**ͲcentrasdostupnoucentrovoupéēíhrazenouzprostƎedkƽveƎejnéhozdravotního
pojištĢní
***Ͳvzácnévrozenésrdeēnívady,aortálnísyndromy,vaskulitidy,dĢdiēnéarytmie,dĢdiēné
kardiomyopatie,vzácnámetabolickáonemocnĢní
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Tabulkaē.2Vybaveníjednotlivýchkategoriícenterkardiovaskulárnípéēe
Typēinnosti/charakteristika

KC

UrgentnípƎíjem
Heliport/dostupnostHEMS

Dostupnápéēe
KardiologievēetnĢintervenēníkardiologie
Kardiochirurgie
Cévníchirurgie
Anesteziologie/intenzivnípéēe
Angiologie
Radiodiagnostika
Vaskulárníintervenēníradiologie,intervenēní
radiologienebointervenēníangiologie
(slicencíF021LK)
Biochemieahematologie
Neurologie
Internavē.endoskopií
VyšetƎeníkposouzeníimunokompatibility
KoordinátoƎitransplantací
KoordinátordlouhodobýchobĢhovýchpodpor

Lƽžkovákapacita

Kardiologie
Lƽžkaintenzivnípéēe
Lƽžkastandardní

Kardiochirurgieacévníchirurgie
Lƽžkaintenzivnípéēekardiochirurgie
Lƽžkaintenzivnípéēecévníchirurgie
Lƽžkastandardníkardiochirurgická
LƽžkastandardnícévnĢͲchirurgická

Katetrizaēníaoperaēnísály
Kat.sálykoronární/srdeēníintervence
Kat.sályarytmologické(ablace,implantace)
Katetrizaēnísályproperiferníintervence
Sál/RTGpƎístrojproendomyokard.biopsie
Operaēnísályprokardiochirurgii
Operaēnísályprocévníchirurgii

Dalšívybavení
CTsrdcevē.CTkoronarografie+CTA
periferníchcév
MRIsrdce+MRAperiferníchcév
EchokardiografievēTEE
ZaƎízenípromechanickoutrombektomii

KCD

KKCDͲHTX

භ
භ

KKC
KKCͲHTx
භ
භ

භ
Ͳ

භ
භ

භ
Ͳ
භ
භ
භ
භ
භ

භ
භ
භ
භ
භ
භ
භ

භ
Ͳ
Ͳ
භ
Ͳ
භ
ӑ

භ
භ
භ
භ
භ
භ
ӑ

භ
භ
භ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

භ
භ
භ
භ+
භ+
ӑභ+

භ
භ
භ***
Ͳ
Ͳ
Ͳ

භ
භ
භ***
භ
භ
ӑ

6
20

8
20

4
6

4
6

0

0


10
5
15
10

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

6
Ͳ
10
Ͳ

2
1
1
0
0
1

2
1/2+
1
0/1+
2/3+
1

1
1
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

1
1
Ͳ*
Ͳ*
2
Ͳ

භ**

භ

භ

භ

භ**
භ
භ

භ
භ
භ

භ
භ
Ͳӑ

භ
භ
Ͳӑ
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ZaƎízenípromechanickouaterektomii
ӑ
ӑ
Cévnísonografie
භ
භ
AblaēnízaƎízení
භ
භ
ICUS
භ
භ
Vybavenípromech.podporykrátkodobé
Ͳ*
භ
Vybavenípromech.podporydlouhodobé
Ͳ
ӑභ+
Funkēnímetody(zátĢžové)
භ
භ
Monitorovacímetody(EKG,krevnítlak)
භ
භ
Plazmaferéza/imunoadsorbce
Ͳ
භ+

Specializovanéambulance
Ambulancesrdeēníhoselhání
භ
භ
Ambulancedlouhodobýchsrdeēníchpodpor
Ͳ
ӑභ+
භͲjepožadováno,ӑͲmƽžebýtzƎízeno,ͲͲneníobsahemēinnosti;
*ͲmƽžebýtzƎízeno
**ͲCTaMRIpƎístrojevKCnemusíbýtschopnoprovádĢníCTaMRIsrdce
***ͲuKKCDͲHTxdostupnostpediatrie
+ͲplatíjenproKKCͲHTx
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Tabulkaē.3Požadavkynapersonálnízabezpeēenípéēevjednotlivýchtypechcenter*
Odbornázpƽsobilost/praxe/licence

KC

KKC
KCD
KKCDͲHTX
KKCͲHTx

Kardiologie/intenzivnímedicína/angiologie/intervenēníradiologie
Specializovanázpƽsobilostkardiologie
6
11
4****
8****
Intervenēníkardiologie
4
4
2
2
Transesofageálníechokardiografie
2
3
Ͳ
2
Kardiostimulace
1
2
0
1
Elektrofyziologie/Intervenēníarytmologie
2
3
1
1
Anesteziologie/intenzivnímedicína
Ͳ
8
2
5
Vaskulárníintervenēníradiologienebo
1***
2***/
0
1
+
2*** 
intervenēníradiologienebointervenēní
angiologie(slicencíLKF021)
Angiologie
1
2
0
1

Kardiochirurgie/cévníchirurgie
Specializovanázpƽsobilostkardiochirurgie
0
4/5+
0
4
Cévníchirurgie
2
3
0
1
*ͲVevšechpƎípadech,kdejeuvádĢnacelkovávýšeúvazkƽ,mƽžebýtvefakultníchnemocnicích
požadovanýúvazekkonkrétníholékaƎesouētemjehoúvazkƽvefakultnínemocnicianalékaƎské
fakultĢ.
**VodƽvodnĢnýchpƎípadechlzenahraditúvazek1,0souētemēásteēnýchpracovníchúvazkƽ,
minimálnĢvšakvevýši0,4.VšechnytytoēásteēnéúvazkymusíbýtvdanémzdravotnickémzaƎízení
žadatele.
***2lékaƎisezvláštníodbornouzpƽsobilostívoboruvaskulárníintervenēníradiologienebo
intervenēníradiologienebosespecializovanouzpƽsobilostívoboruangiologieaslicencíLKF021
(intervenēníangiologie)
****ͲzvláštníodbornázpƽsobilostvoborudĢtskákardiologie
+ͲplatíjenproKKCͲHTx
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Tabulkaē.4.Minimálnípoētyvýkonƽpožadovanéprojednotlivétypycenter
Typēinnosti/charakteristika
KC
KKC
KCD
KKCͲHTx

Výkonyintervenēníkardiologie
SrdeēníkatetrizaceobecnĢ
1500
1500
50
Perkutánníkoronárníintervence(PCI)
400
500
0
Strukturálníintervence(implantacechlopní,
Ͳ
80
0
okludérƽ)

Arytmologickévýkony
Katetrizaēníablacekomplexnícharytmií
75
100/150+
0
Implantacekardiostimulátorƽ,defibrilátorƽa
120
150
0
epizodníchzáznamníkƽ

Cévníperkutánníintervence
Perkutánnírevaskularizaceperiferníchtepen
150
400
0
(PTA)vē.lokálnítrombolýzyfarmakologickéēi
mechanické,implantacestentƽaperiferníchi
aortálníchstentgraftƽ.

Kardiochirurgickévýkony

Kardiochirurgie
Všechnytypykardiochirurgickýchoperací
0
400
0
(revaskularizaēníachlopennívýkony,operace
vrozenýchvadudospĢlých,výkonynaaortĢa
perikardu,výkonyproarytmie)
Srdeēnítransplantace
0
භ**+
0

Cévníchirurgie
Výkonynaperiferníchtepnách
150
200
0
*ͲuKKCDͲHTxpoētynelzefixnĢstanovitproobecnĢnízkýamĢnlivýpoēetvýkonƽ

**ͲēíslonelzepƎedpovĢdĢt,závisínadostupnostidárcƽorgánƽ
+ͲplatíjenproKKCͲHTx
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Ͳ
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PƎíloha

ŽádostoudĢlenístatutu centravysocespecializovanézdravotnípéēe


PoskytovatelzdravotníchslužebtímtožádáoudĢlení:
a) statutucentravysocespecializovanékardiovaskulárnípéēeprodospĢléൈ
b) statutucentravysocespecializovanékardiovaskulárnípéēeprodĢtiൈ
c) statutucentravysocespecializovanékomplexníkardiovaskulárnípéēeprodospĢléൈ
d) statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péēe pro dospĢlé která,
provádĢjítransplantacesrdceൈ
e) statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péēe pro dĢti, která
provádĢjítransplantacesrdceൈ

IdentifikaēníúdajeposkytovatelezdravotníchslužebͲuchazeēeostatutcentravysocespecializované
zdravotnípéēe

Adresamístanebomístposkytovánízdravotníchslužeb

Statutárníorgán………………………………………………………………………………………......................IO………………

Telefon:……………………………………………………………………………………………..DS………………………………………….
Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PoskytovateltímtožádáoudĢlenístatutucentra(doplnittypcentra)
Poskytovatelprohlašuje,že:
1. všechnyúdajeuvedenévžádostiapƎiloženýchdokumentechjsoupravdivé,
2. dodržívšechnypodmínky,zanichžmubudestatutcentravysocespecializovanékardiovaskulární
péēeudĢlen,aumožníkontrolujejichplnĢní,
3. písemnĢoznámíMinisterstvuzdravotnictvízmĢnyvšechúdajƽapodmínek,zanichžmubylstatut
centra vysoce specializované kardiovaskulární péēe udĢlen, a to nejpozdĢji do 15 dnƽ ode dne
jejichvzniku,
4. souhlasístím,abypropotƎebyzhodnoceníjehoēinnostiposkytovalyzdravotnípojišƛovnyaÚstav
zdravotnických informací a statistiky R Ministerstvu zdravotnictví údaje o poētu provedených
zdravotních výkonƽ a poskytované vysoce specializované kardiovaskulární péēe. Souhlas není
udĢlenproúēelyjakéhokolivzveƎejnĢnítĢchtoúdajƽēiposkytnutítƎetímosobám.


Podpisstatutárníhoorgánuarazítkoposkytovatele
V................................dne................................................................................................
VyplnĢnouapodepsanoupísemnoužádostzašletedo30kalendáƎníchdnƽoduveƎejnĢnívýzvyna
adresu:MinisterstvozdravotnictvíR,odborzdravotnípéēe,PalackéhonámĢstí4,12801Praha2.
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KžádostioudĢlenístatutucentravysocespecializovanékardiovaskulárnípéēemusíbýtpƎiloženy:
1. prohlášenížadateleostatutKC,KCD,KKC,žesplŸujepožadavkynatechnickéavĢcnévybavení
zdravotnickéhozaƎízení,vnĢmžmábýtvysocespecializovanáonkologickápéēeposkytována,ana
personálnízabezpeēenítétopéēevrozsahuuvedenémvevýzvĢ,
2. údaje o technickém a vĢcném vybavení centra, vnĢmž má být vysoce specializovaná péēe
poskytována,aojejímpersonálnímzabezpeēení,
3. osobníúdaje–jménoapƎíjmenípracovníkaurēenéhoprovýkonfunkcevedoucíhocentra,kopie
dokladuojehonejvyššídosaženékvalifikaciaúdajeovýšijehopracovníhoúvazku,
4. údajeopoētupacientƽ,jimžbylyuposkytovatele,ukteréhomábýtvysocespecializovanápéēe
poskytována,provedenynížeuvedenézdravotnívýkonypodletabulkyē.4(prokaždýzdravotní
výkon zapoēíst stejné rodné ēíslo vždy pouze 1x) v období od 1.1.2017 – 31.12.2019 a to vždy
jednotlivĢzakaždýkalendáƎnírok.

Údajepodlebodu2Ͳ4vyplŸtedonásledujícítabulky,vēetnĢdalšíchúdajƽ:



Intervenēníkardiologie
Poēetsrdeēníchkatetrizací
Poēetperkutánníchkoronárníchintervencí
Poēetstrukturálníchintervencí(implantacechlopní,okludérƽ)
Arytmologickévýkony
Poēetkatetrizaēníchablacíkomplexnícharytmií
Poēetimplantacíkardiostimulátorƽ,defibrilátorƽaepizodníchzáznamníkƽ
Cévníperkutánníintervence
Poþet perkutánních revaskularizací periferních cév(PTA+stenty,stentgrafty)
vē.lokálnítrombolýzyfarmakologickéimechanické,implantacekaválních
filtrƽ,embolizacekrvácivýchkomplikací
Poēetaortálníchstentgraftƽ
KardiochirurgickévýkonyͲkardiochirurgie
Poēetkardiochirurgickýchachlopenníchvýkonƽvšechtypƽaoperací
vrozenýchvadudospĢlých
Poēetrevaskularizaēníchachlopenníchvýkonƽ
PoēetoperacívrozenýchvadudospĢlých
PoēetvýkonƽnaaortĢaperikardu
Poēetvýkonƽproarytmie
Poēetsrdeēníchtransplantací
Cévníchirurgie
Poēetvýkonƽnaperiferníchtepnách

JménoapƎíjmení,nejvyššídosaženévzdĢláníavelikostpracovníhoúvazku
vedoucíhopracovníkacentra
JmennýseznamavýšeúvazkƽlékaƎƽsespecializovanouzpƽsobilostí
voborukardiologie
JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽspraxívintervenēní
kardiologii

Aktuálnístavužadatele
(kednipodánížádosti,
neníͲliuvedenojinak)
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JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽspraxívtransezofageální
echokardiografii
JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽspraxívkardiostimulaci
JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽsodbornouzpƽsobilostí
voboruelektrofyziologie/intervenēníarytmologie
JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽsespecializovanou
zpƽsobilostívoboruanesteziologie/intenzivnímedicína
JmennýseznamavýšepracovníchúvazkƽlékaƎƽspraxí
velektrofyziologii/intervenēníarytmologii
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JmennýseznamavýšipracovníchúvazkƽlékaƎƽsezvláštníspecializovanou
zpƽsobilostívoboruangiologie/intervenēníradiologie



JmennýseznamavýšipracovníchúvazkƽlékaƎƽsespecializovanou
zpƽsobilostívoborukardiochirurgie
JmennýseznamavýšipracovníchúvazkƽlékaƎƽsespecializovanou
zpƽsobilostívoborucévníchirurgie
Lƽžkakardiologie
Poēetlƽžekintenzivnípéēe
Poēetstandardníchlƽžek
Lƽžkakardiochirurgieacévníchirurgie
Poēetlƽžekintenzivnípéēekardiochirurgie
Poēetlƽžekintenzivnípéēecévníchirurgie
Poēetlƽžekstandardníchkardiochirurgie
PoēetlƽžekstandardníchcévnĢchirurgických

Poēetkatetrizaēníchsálƽkoronární/srdeēníintervence
Poēetkatetrizaēníchsálƽarytmologické(ablace,implantace)
Poēetkatetrizaēníchsálƽproperiferníintervence
Poēetsál/RTGpƎístrojƽproendomyokard.biopsie
Poēetoperaēníchsálƽprokardiochirurgii
Poēetoperaēníchsálƽprocévníchirurgii

CTsrdce
MRIsrdce
EchokardiografievēTEE
Cévnísonografie
AblaēnízaƎízení
ICUS
Vybavenípromech.podporykrátkodobé
Vybavenípromech.podporydlouhodobé
Funkēnímetody(zátĢžové)
Monitorovacímetody(EKG,krevnítlak)
Plazmaferéza/imunoadsorbce
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Epileptologická péþe v ýR
Centra vysoce specializované péþe pro farmakorezistentní epilepsie

ýÁST I.
ýl. 1
Kontext
Epilepsie a epileptické syndromy rĤzného typu se vyskytují ve všech vČkových kategoriích.
V ýeské republice žije témČĜ 100 000 nemocných s aktivní epilepsií. Epilepsie a epileptické
syndromy ale pĜedstavují velkou heterogenní skupinu þasto vzácných onemocnČní, která
vyžadují komplexní mezioborovou a vysoce specializovanou péþi.
Dle rozsáhlých metaanalýz lze pĜi správnČ strukturované péþi plnČ kompenzovat až 70 %
pacientĤ s epilepsií. Zbývajících 30 % pacientĤ je farmakorezistentních, tedy i pĜes optimální
farmakologickou léþbu není bez záchvatĤ. PrávČ v tČchto pĜípadech se jedná þasto o vzácná
onemocnČní a o situace, které vyžadují komplexní mezioborovou a vysoce specializovanou
péþi. Tyto pacienty je tĜeba koncentrovat k poskytovatelĤm zdravotních služeb (dále jen
„poskytovatel“), kteĜí jsou schopni takovou péþi poskytnout.
Koncentrace pacientĤ do center vysoce specializované péþe o pacienty s farmakorezistentní
epilepsií (dále jen „CFE“) umožĖuje stanovení jednotných pravidel tak, aby se sjednotila
zdravotní péþe poskytovaná pacientĤm s farmakorezistentní epilepsií po stránce technické,
materiální a personální a dále umožĖuje jak vytvoĜení a udržení dostateþné erudice všech
þlenĤ multidisciplinárního týmu, tak zajištČní dostupnosti, kvality a efektivity zdravotní péþe
pĜi zachování nebo dokonce zvýšení kvality poskytované péþe.
Správná a vþasná diagnostika farmakorezistentních epilepsií sníží náklady na opakovaná
vyšetĜení, umožní v ĜadČ pĜípadĤ poskytnout cílenou léþbu a zvýší kvalitu života pacientĤ
a jejich peþovatelĤ. Epileptochirurgické resekþní výkony provádČné ve specializovaných
centrech mají v indikovaných pĜípadech vysokou úspČšnost (50-80 % pacientĤ je po operaci
zcela bez záchvatĤ), u poloviny úspČšnČ operovaných pacientĤ je navíc možné postupnČ
vysadit nebo redukovat léþbu antiepileptiky, což má vzhledem k chronicitČ choroby
významný ekonomický pĜínos.
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ýl. 2
Péþe o nemocné s epilepsií v ýeské republice
Pod pojmem „epileptologická péþe“ rozumíme zdravotní péþi poskytovanou pacientĤm
s epilepsií nebo s epileptickými záchvaty, zajišĢovanou oborem neurologie nebo dČtské
neurologie v úzké spolupráci s ostatními klinickými a diagnostickými obory.
Poskytování epileptologické péþe je zajišĢováno na úrovni 1 (viz níže) lékaĜi se
specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie (nebo dČtská neurologie) a na úrovních 2 až
4 (viz níže) lékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie (nebo dČtská
neurologie), kteĜí absolvovali školící pobyt na pracovišti poskytujícím komplexní
epileptologickou péþi vþetnČ chirurgické léþby, ukonþený testem a kladným závČreþným
hodnocením garanta, dále "epileptolog".
Epileptologická péþe je zajišĢována sítí poskytovatelĤ ve formČ lĤžkové a ambulantní
zdravotní péþe a probíhá na þtyĜech úrovních:
1) ambulantní a lĤžková péþe v oboru neurologie (nebo dČtská neurologie): zajištČní
poskytování zdravotní péþe v rozsahu základní diagnostiky, zahájení léþby a sledování
pacientĤ s kompenzovanou epilepsií;
2) ambulantní a lĤžková péþe v oboru neurologie (nebo dČtská neurologie): zajištČní
poskytování zdravotní péþe pacientĤm s obtížnČ kompenzovatelnou epilepsií,
s diagnostickými problémy. Dále zajišĢuje sledování a péþi o nemocné vyšetĜené a/nebo
léþené na pracovištích „vyššího typu“ (viz níže – poskytovatelé úroveĖ 3 a 4).
3) ambulantní a lĤžková péþe v oboru neurologie (nebo dČtská neurologie), disponující
video-EEG
monitorováním:
zajištČní
poskytování
zdravotní
péþe
pacientĤm
s farmakorezistentní epilepsií nebo s nevyĜešenými diferenciálnČ-diagnostickými problémy.
„Referují“ pacienta v pĜípadČ potvrzené farmakorezistence do CFE k posouzení možnosti
resekþního nebo neurostimulaþního operaþního Ĝešení a v pĜípadČ nejasné etiologie
k dalšímu dovyšetĜení.
4) Centra vysoce specializované péþe pro farmakorezistentní epilepsie – ambulantní
a lĤžková péþe v oboru neurologie a dČtská neurologie, disponující invazivním video-EEG:
zajištČní poskytování zdravotní péþe pacientĤm s potvrzenou farmakorezistencí, potenciálnČ
indikované k resekþnímu nebo neurostimulaþnímu výkonu. U pacientĤ s podezĜením na
vzácnou epilepsii poskytují diagnostické upĜesnČní, pĜípadnČ komplexní mezioborovou péþi
a registrují pacienty se vzácnými epilepsiemi podle požadavkĤ Evropské referenþní sítČ pro

18

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 13/2020

vzácné a komplexní epilepsie (ERN EpiCARE). V odĤvodnČných pĜípadech zprostĜedkuje
CFE konzultaci pacientĤ v rámci ERN. Péþe o pacienta s epilepsií v CFE je koordinována
oborem neurologie, resp. dČtské neurologie. CFE zajišĢuje komplexní diagnostickou,
léþebnou, psychologickou, rehabilitaþní a psychosociální péþi o pacienty s epilepsií.
Spolupracuje s neurologickými pracovišti „nižšího typu“ v regionu.
Kritéria zaĜazení poskytovatelĤ do sítČ CFE byla pĜipravena týmem složeným ze zástupcĤ
Ministerstva zdravotnictví ýR, zdravotních pojišĢoven, odborných spoleþností ýLS JEP
(ýeské ligy proti epilepsii, ýeské neurologické spoleþnosti a Spoleþnosti dČtské neurologie).

ýÁST II.
Výzva k podání žádosti o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe pro
farmakorezistentní epilepsie
ýl. 1
Základní podmínky udČlení statutu CFE
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveĜejĖuje podle § 112 zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o udČlení statutu Centra vysoce
specializované péþe pro farmakorezistentní epilepsie.
Územím, pro které má být vysoce specializovaná péþe pro pacienty s farmakorezistentní
epilepsií poskytována, je ýeská republika.
Statut CFE bude udČlen na období 5 let.
Žádost se stanovenými doklady se pĜedkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe, Palackého námČstí 4, 128 01 Praha 2, a to
ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních dnĤ od zveĜejnČní této výzvy. LhĤta pro podání žádosti je
zachována, je-li posledním dnem lhĤty žádost podána k poštovní pĜepravČ. Bude-li žádost
podána prostĜednictvím datové schránky, považuje se žádost za vþasnČ podanou, je-li
nejpozdČji poslední den lhĤty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.
Pro tento úþel lze použít doporuþený formuláĜ žádosti o udČlení statutu centra uvedený
v pĜíloze výzvy.
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Za vysoce specializovanou neurologickou péþi pro pacienty s farmakorezistentní
epilepsií se považuje:
x Invazivní dlouhodobá monitorace video-EEG z intracerebrálních a/nebo subdurálních
elektrod
x Selektivní amygdalo-hipokampektomie a její modifikace
x Antero-mediální temporální resekce a její modifikace
x Fokální kortikální resekce
x RozšíĜená lezionektomie
x Peroperaþní elektro-kortikografie a funkþní mapování kortexu
x Neurostimulaþní léþba s implantací elektrod do centrálních nebo periferních struktur
nervového systému
x Kalosotomie
x Funkþní nebo anatomická hemisferektomie
x MolekulárnČ-genetická diagnostika epilepsií
x Diagnostika autoimunitních a metabolických epilepsií
x Ketogenní dieta

ýl. 2
Obecné požadavky
Statut CFE bude udČlen poskytovateli, který zajistí pacientĤm (dospČlým i dČtským)
s farmakorezistentní epilepsií poskytování komplexní zdravotní péþe, disponuje
neurologickým týmem s pĜíslušným lĤžkovým, ambulantním, stacionárním a laboratorním
zázemím.
Dále je v rámci jednoho poskytovatele nezbytná 24 hodinová dostupnost a souþinnost
s Ĝadou dalších medicínských oborĤ a komplementu: vnitĜní lékaĜství, chirurgie,
anesteziologie a intenzivní medicína, radiologie a zobrazovací metody, klinická biochemie,
hematologie a transfuzní lékaĜství, transfuzní oddČlení – krevní banka, lékaĜská
mikrobiologie tak, aby byla zajištČna nepĜetržitá konziliární, diagnostická a léþebná péþe.
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ýl. 3
Požadavky na personální zabezpeþení péþe v CFE
a) Vedoucím Centra vysoce specializované péþe pro farmakorezistentní epilepsie je lékaĜ se
specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie nebo nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru dČtská neurologie – „epileptolog“ s minimálnČ 5letou praxí v plánování a indikaci
chirurgické léþby epilepsie, a hodnocení dlouhodobého intrakraniálního EEG, který pracuje
v rozsahu plného pracovního úvazku (1,0).
b) Mimo vedoucího lékaĜe dále CFE disponuje:
1. LékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie nebo se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru dČtská neurologie, minimálnČ 12,0 úvazkĤ, z toho nejménČ 3
epileptologové
2. LékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurochirurgie, minimálnČ 6,0 úvazku,
z toho nejménČ jeden lékaĜ s minimálnČ 2letou praxí v epileptochirurgii, minimálnČ 0,3
úvazku
3. LékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,
minimálnČ 6,0 úvazku, z toho nejménČ jeden lékaĜ s minimálnČ 2letou praxí v diagnostice
pacientĤ s epilepsií, minimálnČ 0,6 pracovního úvazku
c) Další pracovníci centra:
1. LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru psychiatrie, minimálnČ 0,1 pracovního
úvazku v rámci zdravotnického zaĜízení
2. LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru dČtská psychiatrie, minimálnČ 0,1
pracovního úvazku v rámci zdravotnického zaĜízení
3. LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru patologie, minimálnČ 0,1 pracovního
úvazku
4. LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neontologie, minimálnČ 0,1 pracovního
úvazku
5. Dostupnost lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru nukleární medicína (je
pĜípustné smluvní zajištČní s jiným poskytovatelem)
6. NelékaĜští zdravotniþtí pracovníci zpĤsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a
se zvláštní odbornou zpĤsobilostí v elektrodiagnostice nervového systému (EEG),
minimální souhrnný poþet 8,0 pracovních úvazkĤ v rámci centra. Vedoucí zdravotnických
nelékaĜských pracovníkĤ prokáže nejménČ 2letou praxi v provádČní dlouhodobé
neinvazivní a invazivní EEG registrace
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1. Klinický psycholog, minimální souhrnný poþet 1,5 pracovních úvazkĤ, z toho nejménČ
jeden s minimálnČ 2letou praxí v psychologickém a neuropsychologickém vyšetĜování
pacientĤ s epilepsií, minimálnČ 0,3 pracovního úvazku
2. ZdravotnČ-sociální pracovník, minimálnČ 0,5 pracovního úvazku
3. Biomedicínský inženýr, minimálnČ 0,2 pracovního úvazku
4. Bioanalytik pro klinickou genetiku, minimální souhrnný poþet 1,0 pracovních úvazkĤ,
z toho nejménČ jeden s minimálnČ 2letou praxí v genetickém vyšetĜování pacientĤ
s epilepsií, minimálnČ 0,3 pracovního úvazku
5. Nutriþní terapeut, minimálnČ 0,1 pracovního úvazku
Ve fakultních nemocnicích mĤže být úvazek lékaĜĤ souþtem úvazku ve fakultní nemocnici
a na lékaĜské fakultČ.

ýl. 4
Požadavky na technické a vČcné vybavení
A) LĤžková péþe
1. LĤžková péþe pro dlouhodobé video-EEG monitorování, vþetnČ invazivního EEG
s možností extraoperaþní pĜímé elektrické kortikální stimulace, provoz v režimu 24/7 –
minimálnČ 4 lĤžka
2. Akutní lĤžková péþe standardní v oboru neurologie (minimálnČ 25 lĤžek) a dČtská
neurologie (minimálnČ 25 lĤžek)
3. Akutní lĤžková péþe intenzivní v oboru neurologie (minimálnČ 5 lĤžek) a dČtská
neurologie nebo pediatrie (minimálnČ 5 lĤžek)
4. Akutní lĤžková péþe v oboru neurochirurgie standardní (minimálnČ 15 lĤžek)
B) PĜístrojové vybavení
1. EEG (elektroencefalografická) laboratoĜ
2. MR (magnetická rezonance) mozku vþetnČ možnosti provedení vyšetĜení v celkové
anestézii.
3. Interiktální a iktální SPECT (jednofotonová emisní tomografie) mozku, vþetnČ
„koregistrace“ s MR. Je pĜípustné smluvní zajištČní s jiným poskytovatelem.
4. PET (pozitronová emisní tomografie) mozku vþetnČ „koregistrace“ s MR. Je pĜípustné
smluvní zajištČní s jiným poskytovatelem.
5. High-density EEG s možností analýzy zdroje signálu (current source imaging).
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ýl. 5
Požadavky na minimální poþet léþených pacientĤ a provedených zdravotních výkonĤ
v CFE
CFE provede roþnČ minimálnČ:
1. 200 vyšetĜení pacientĤ pomocí video-EEG monitorování
2. 25 resekþních epileptochirurgických výkonĤ dle doporuþení Evropské federace
neurologických spoleþností – EFNS [Pre-surgical evaluation for epilepsy surgery European standards. European Federation of Neurological Societies Task Force. Eur J
Neurol. 2000 Jan;7(1):119-122.]
3. 10 invazivních video-EEG vyšetĜení
CFE vyšetĜí roþnČ minimální poþet pacientĤ a minimální poþet nových pacientĤ s urþitým
typem vzácné nebo komplexní epilepsie: genetická (150/40), strukturální (150/40), infekþní
(25/5), autoimunitní (25/5), metabolická (25/5).
Poþty je nutno uvést za uplynulé 2 roky, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019.
þl. 6
Ostatní požadavky
CFE se podílí:
x na specializaþním vzdČlávání lékaĜĤ a nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ všech
zainteresovaných oborĤ, a je držitelem akreditace pro specializaþní vzdČlávání v oboru
neurologie a dČtská neurologie.
x na celoživotním vzdČlávání lékaĜských i nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ. Je
pracovištČm pro školící pobyty neurologĤ a dČtských neurologĤ k pĜiznání statutu
epileptologa. Je školícím pracovištČm pro funkþní odbornost v EEG.
x na výzkumu v oblasti epilepsie a dalších záchvatových onemocnČní, a na osvČtových
aktivitách.
CFE:
x Indikuje epileptochirurgické výkony výhradnČ na indikaþních multioborových semináĜích.
x Vede databázi provedených výkonĤ.
x Vede registry pacientĤ se vzácnými epilepsiemi.
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ýl. 7
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti CFE
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti CFE
Poskytovatel, který získá statut CFE, pravidelnČ sleduje níže uvedené indikátory kvality
poskytované zdravotní péþe a pravidelnČ ke dni 1. 6. daného roku uveĜejĖuje ucelené
výsledky za pĜedchozí rok na svých internetových stránkách. Verifikaþní analýza
z centrálních dat Národního zdravotnického informaþního systému (NZIS) bude pravidelnČ
publikována ke dni 1. 6. následujícího kalendáĜního roku.


Indikátory kvality a výkonnosti centra:
1. Poþet provedených neinvazivních video-EEG monitorací.
2. Poþet provedených invazivních video-EEG monitorací.
3. Poþet provedených epileptochirurgických výkonĤ celkem, rozdČlených na resekþní
a stimulaþní zákroky.
4. Hodnocení úþinnosti resekþních operací, 2 roky od operace.
5. Poþty vyšetĜených pacientĤ a vyšetĜených nových pacientĤ s jednotlivými typy vzácných
epilepsií (dle registru)
ýl. 8
PoĜadí uchazeþĤ
PoĜadí uchazeþĤ o udČlení statutu centra bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 4
zákona o zdravotních službách, tj.: s pĜihlédnutím ke kvalifikaþním pĜedpokladĤm
zdravotnických pracovníkĤ, dobČ a rozsahu poskytované zdravotní péþe a její dostupnosti
a s pĜihlédnutím k provedeným zdravotním výkonĤm a poþtĤm pacientĤ v þasovém období
vymezeném ve výzvČ dle þl. 5, a k požadavkĤm na pĜístrojové vybavení dle þl. 4.
A) Za zásadní kritéria pro udČlení statutu CFE Ministerstvo zdravotnictví považuje:
1. Personální zabezpeþení vysoce specializované epileptologické péþe
2. Poþet zdravotních výkonĤ a poþet pacientĤ podle þl. 5 za uplynulé 2 roky, tj. od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
a) poþet vyšetĜení pacientĤ pomocí video-EEG monitorování
b) poþet resekþních epileptochirurgických výkonĤ dle doporuþení Evropské federace
neurologických spoleþností – EFNS
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c) poþet invazivních video-EEG vyšetĜen
d) poþet pacientĤ a minimální poþet nových pacientĤ s urþitým typem vzácné nebo
komplexní epilepsie: genetická (150/40), strukturální (150/40), infekþní (25/5),
autoimunitní (25/5), metabolická (25/5).
3. PĜístrojové vybavení centra podle þl. 4
B) Za další kritéria pro udČlení statutu CFE Ministerstvo zdravotnictví považuje:
a) Zapojení do vČdecko-výzkumných projektĤ, publikaþní þinnost podle þl. 6
b) Zapojení do vzdČlávacích a osvČtových aktivit podle þl. 6
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PĜíloha
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ýR
Žádost o udČlení statutu Centra vysoce specializované péþe pro farmakorezistentní
epilepsie
Identifikaþní údaje uchazeþe o statut centra statut centra vysoce specializované péþe
o pacienty s farmakorezistentní epilepsií
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
……………………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….. e-mail: ………………………………………………
DS:……………………………………………………………………………………………………..
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a pĜílohách jsou pravdivé,
2. dodržím všechny podmínky, za nichž bude statut Centra vysoce specializované péþe pro
farmakorezistentní epilepsie udČlen, a umožním kontrolu jejich plnČní,
3. písemnČ oznámím Ministerstvu zdravotnictví zmČny všech údajĤ a podmínek, za nichž
mi byl statut centra udČlen, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne jejich vzniku.
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb
V……………………. dne …………….………………………………………………
VyplnČnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendáĜních dnĤ od
uveĜejnČní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ýR, odbor zdravotní péþe
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
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Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zaĜazení do sítČ Center vysoce
specializované péþe pro farmakorezistentní epilepsie v ýR:
1. prohlášení žadatele o statut CFE, že splĖuje požadavky na technické a vČcné vybavení
zdravotnického zaĜízení, v nČmž má být vysoce specializovaná epileptologická péþe
poskytována, a na personální zabezpeþení této péþe v rozsahu uvedeném ve výzvČ
2. údaje o technickém a vČcném vybavení CFE, v nČmž má být vysoce specializovaná
péþe poskytována, a o jejím personálním zabezpeþení
3. osobní údaje – jméno a pĜíjmení pracovníka urþeného pro výkon funkce vedoucího
CFE, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho
pracovního úvazku
4. osobní údaje – jmenný seznam zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí se podílí na
þinnostech CFE vþetnČ uvedení jejich kvalifikace a výše úvazkĤ (doklady o kvalifikaci
neposílat)
5. výþet spolupracujících pracovišĢ v rámci poskytovatele, která se pĜímo podílejí na péþi
o pacienty s epilepsií a jejich þasová dostupnost
6. seznam pracovníkĤ, kteĜí jsou registrovanými školiteli postgraduálního doktorského
studia
7. seznam pĜidČlených grantĤ na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví za posledních 5 let
(se vztahem k epilepsiím)
8. seznam 10 nejkvalitnČjších publikací v odborném tisku za posledních 5 let tykajících se
epileptologie a poþet všech publikací tykajících se epileptologie v zahraniþních
impaktovaných þasopisech za stejné období
9. seznam vzdČlávacích a osvČtových akcí za poslední 2 roky (od 1. 12. 2019 do 31. 12.
2019) týkajících se epileptologie
11. údaje o poþtu pacientĤ, jimž byly u uchazeþe o statut centra provedeny níže uvedené
zdravotní výkony (pro každý zdravotní výkon zapoþíst stejné rodné þíslo vždy pouze 1x)
za uplynulé 2 roky, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:
a) Poþet pacientĤ vyšetĜených pomocí video-EEG monitorování

ČÁSTKA 13/2020



VĚSTNÍK MZ ČR

27

b) Poþet provedených epileptochirurgických výkonĤ celkem, rozdČlených na
resekþní a stimulaþní zákroky
c) Poþet invazivních video-EEG vyšetĜení.
d) Poþty vyšetĜených pacientĤ a vyšetĜených nových pacientĤ s jednotlivými typy
vzácných epilepsií (dle registru)
Údaje požadované v podkladové dokumentaci vyplĖte do následující tabulky.
Aktuální stav u žadatele ke dni podání žádosti, není-li uvedeno
jinak.
Poþet pacientĤ vyšetĜených pomocí video-EEG monitorování
Poþet invazivních video-EEG vyšetĜení
Poþet provedených epileptochirurgických výkonĤ celkem, rozdČlených
na resekþní a stimulaþní zákroky
Poþet pacientĤ a poþet nových pacientĤ s urþitým typem vzácné
epilepsie: genetická, strukturální, infekþní, autoimunitní a metabolická
Jméno a pĜíjmení, nejvyšší dosažené vzdČlání a velikost pracovního
úvazku vedoucího pracovníka centra
Jmenný seznam a výši úvazkĤ lékaĜĤ se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru neurologie a/nebo dČtská neurologie a jejich kvalifikaci
Jmenný seznam a výši úvazkĤ lékaĜĤ „epileptologĤ“ viz. þl.3
Jmenný seznam a výši úvazkĤ lékaĜĤ se zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí v oboru neurochirurgie a jejich kvalifikaci
Jmenný seznam a výši pracovních úvazkĤ lékaĜĤ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody
Jmenný seznam a výši pracovních úvazkĤ nelékaĜských
zdravotnických pracovníkĤ se zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru
EEG
Výše úvazku:
x Klinického psychologa
x Psychiatra
x DČtského psychiatra
x Bioanalytika pro klinickou genetiku
x Biomedicínského inženýra
x Neonatologa
x Patologa
Poþet standardních lĤžek oboru neurologie
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Poþet standardních lĤžek oboru dČtská neurologie
Poþet intenzivních lĤžek oboru neurologie
Poþet intenzivních lĤžek oboru dČtská neurologie nebo pediatrie
Poþet lĤžek neurochirurgie
Interiktální a iktální SPECT
PET
MR mozku s možností celkové anestézie
High-density EEG s možností analýzy zdroje signálu
Výzkum – poþet studií
Poþet odborných publikací tykajících se epileptologie v zahraniþních
impaktovaných þasopisech za posledních 5 let
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www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. BOX 169,
830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního
ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SEVT, a.s., Pekařova 4, Praha 8.
Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354; drobný prodej v prodejnách
SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel.: 542 211 427 – České Budějovice, Česká 3, tel.:
387 312 087 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány
jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba),
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa
27. 12. 1994.
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