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Zkratky, definice pojmĤ
AFL systém

dálkovČ ovládaný (afterloadingový) systém

auditor

osoba, jejímž prostĜednictvím jsou provádČny externí klinické audity
v souladu s § 10 vyhlášky þ. 410/2012 Sb. [3]

AZ

zákon þ. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znČní [2]

BED

biologicky úþinná dávka (Biologically Effective Dose)

BRT

brachyradioterapie

C rameno

rentgenové zobrazovací zaĜízení, jehož konstrukce kopíruje tvar
písmene C

CT

výpoþetní tomografie (Computed Tomography)

CTV

klinický cílový objem (Clinical Target Volume)

detektor ionizujícího
záĜení, detekþní
systém

zaĜízení, které je schopno detekovat (mČĜit) ionizující záĜení

dobrá praxe

zavedené postupy založené na legislativních požadavcích, závČrech
klinických hodnocení, výsledcích vČdy a výzkumu, poznatcích
technického vývoje, doporuþeních odborných spoleþností a ovČĜených
praktických zkušenostech 1

DVH

histogram objem – dávka (Dose Volume Histogram)

EKA

externí klinický audit

GTV

nádorový objem (Gross Tumor Volume)

ICRU

International Commission on Radiation Units and Measurements

IKA

interní klinický audit

IMRT

radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (Intensity Modulated
Radiation Therapy)

LO

lékaĜské ozáĜení

MDRÚ

místní diagnostické referenþní úrovnČ

MRS

místní radiologické standardy

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ýeské republiky

NRS

Národní radiologické standardy 2

NTCP

pravdČpodobnost komplikace normální tkánČ (Normal Tissue
Complication Probability)

OAR

kritický orgán (Organ At Risk), tzn. orgán, na který není zamČĜena
léþba záĜením (není tzv. cílový objem) a který by mohl být záĜením
poškozen, a tudíž je vhodné ho chránit pĜed vysokou dávkou záĜení

1

Zdroj: No 159 – EC Guidelines on Clinical Audit for Medical Radiological Practices, Diagnostic Radiology,
Nuclear Medicine and Radiotherapy.
2
UveĜejĖovány ve VČstnících Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách MZ
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performance status

zhodnocení celkového stavu pacienta; pomocné kritérium pĜi
rozhodování o nejvhodnČjší léþbČ

PET

pozitronová emisní tomografie (Pozitron Emission Tomography)

poskytovatel

poskytovatel zdravotních služeb, jejichž souþástí je lékaĜské ozáĜení

PTV

plánovací cílový objem (Planning Target Volume)

pracovištČ

organizaþní jednotka zdravotnického zaĜízení poskytující zdravotní
služby, jejichž souþástí je lékaĜské ozáĜení, definovaná vnitĜním
pĜedpisem

radiologická událost

událost pĜi lékaĜském ozáĜení, která zpĤsobuje chybné ozáĜení
pacienta

RTG

rentgen, rentgenový

SPECT

jednofotonová emisní výpoþetní tomografie (Single–Photon Emission
Computed Tomography)

SÚJB

Státní úĜad pro jadernou bezpeþnost

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léþiv

TCP

pravdČpodobnost kontroly nádoru (Tumor Control Probability)

TLD

termoluminiscenþní dozimetry

TNM klasifikace

systém sloužící k jednoduchému popisu rozsahu nádoru a urþení
stádia onemocnČní

URZ

uzavĜený radionuklidový zdroj

V410

vyhláška þ. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupĤ pĜi
lékaĜském ozáĜení, v platném znČní [3]

V422

vyhláška þ. 422/2016 Sb., o radiaþní ochranČ a zabezpeþení
radionuklidového zdroje, v platném znČní [4]

Z372

zákon þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, v platném znČní [7]

Z373

zákon þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
v platném znČní [1]

ZIZ

zdroj ionizujícího záĜení
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Úvod

Externí klinický audit (dále jen „EKA“) je zákonem definovaný kontrolní mechanismus, který
mĤže vykonávat pouze právnická osoba k tomu oprávnČná Ministerstvem zdravotnictví 3
(dále též „auditorská spoleþnost“). AktuálnČ je na þeském trhu takto oprávnČných více než
8 právnických subjektĤ, které aktivnČ provádČjí EKA v souladu s pravidly procesu hodnocení
MRS a jejích souladu s NRS pro jednotlivé oblasti lékaĜského ozáĜení (dále jen „pravidla
procesu hodnocení“). I pĜesto, že jsou tato pravidla v plném znČní schvalována MZ a SÚJB
a jejich správnost není zpochybĖována, vývojem a získanými zkušenostmi s provádČním
EKA bylo zjištČno, že skrytým nedostatkem je jejich nejednotnost u jednotlivých auditorských
spoleþností, tzn., rozdílnost v nároþnosti, postupech, a pĜedevším ve vyhodnocování auditních
zjištČní pro jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, jejichž souþástí je lékaĜské ozáĜení
(dále jen „LO“).
Na základČ výše uvedeného byla zpracována tato metodika, která má za cíl sjednotit postup
provádČní EKA a vyhodnocování auditních zjištČní na národní úrovni.
EKA je nezbytnou souþástí kontroly LO v klinické praxi, díky nČmuž je možné poskytovat
kvalitní a bezpeþnou zdravotní péþi.
„Cílem externího klinického auditu je ovČĜování a hodnocení dodržování místních
radiologických standardĤ pĜi poskytování zdravotních služeb, jejichž souþástí je lékaĜské
ozáĜení, a to za úþelem zlepšení kvality a výsledkĤ poskytované zdravotní péþe pacientovi.
LékaĜské radiologické þinnosti, postupy a výsledky jsou srovnávány s národními
radiologickými standardy, a je-li to žádoucí, jsou tyto þinnosti modifikovány, nebo je-li
to nezbytné, jsou zavedeny nové standardy“. 4
Výsledek EKA poskytuje auditovanému poskytovateli zdravotních služeb, resp. pracovišti
poskytujícímu zdravotní služby, jejichž souþástí je LO, zpČtnou vazbu, která mu umožĖuje
identifikovat konkrétní kroky potĜebné k optimalizaci zejména klinických aspektĤ a výsledkĤ
poskytované zdravotní péþe ve vazbČ na aplikaci lékaĜského ozáĜení.
ZjištČní uþinČná v rámci EKA nedávají vĤþi auditovanému poskytovateli zdravotních služeb,
jejichž souþástí je LO, sama o sobČ podnČt k udČlení sankcí.
Klinické audity nesuplují systém regulace radiaþní ochrany, který je založen na jasných
legislativních požadavcích zákona þ. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znČní,
a provádČcích právních pĜedpisĤ, ale rozšiĜují je a doplĖují z pohledu klinické praxe.
V rámci zajištČní radiaþní ochrany v ýR má její regulátor (SÚJB) nastaven systém kontrol,
jejichž základními cíli jsou kontrola bezpeþného používání zdrojĤ ionizujícího záĜení,
nepĜekraþování limitĤ, optimalizace radiaþní ochrany a zdĤvodnČní LO. Primární odpovČdnost
za zajištČní radiaþní ochrany má poskytovatel zdravotních služeb, jejichž souþástí je LO
(dále jen „poskytovatel zdravotních služeb“ nebo též „poskytovatel“).
V oblasti použití farmak pĜi lékaĜském ozáĜení je obdobným regulátorem SÚKL.

3
4

§ 75 odst. 2 zákona þ. 373/2011 Sb.
§ 75 odst. 1 zákona þ. 373/2011 Sb.
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1.1. Regulace v souvislosti s provádČním EKA
ProvádČní EKA je þinnost pĜímo vázaná na udČlení oprávnČní od MZ podle § 75 odst. 2 Z373.
Proto je k výkonu kontroly právnických osob oprávnČných k provádČní EKA podle § 107
odst. 1 Z372 [7] zmocnČno Ministerstvo zdravotnictví (dále též jen „ministerstvo“).
PĜedmČtem kontroly je v souladu s uvedeným zmocnČním výhradnČ kontrola podkladĤ, na
jejichž základČ bylo právnické osobČ udČleno oprávnČní k provádČní EKA v dané oblasti LO
ve vazbČ na § 91 Z373. PĜi provádČní kontroly se MZ Ĝídí zákonem þ. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní Ĝád), v platném znČní, v návaznosti na § 91 Z373. V pĜípadČ, že dojde k naplnČní
podmínek podle § 79 odst. 3 Z373, mĤže ministerstvo pĜistoupit až k odejmutí oprávnČní
k provádČní EKA.
SÚJB k výkonu této kontroly oprávnČn není.

1.2. Oþekávaná zjištČní EKA
SprávnČ nastavený systém radiaþní ochrany a systém IKA a EKA dává pĜedpoklad, že v rámci
EKA se nebudou vyskytovat zjištČní související bezprostĜednČ s ohrožením zdraví nebo životĤ
pacientĤ nebo nálezy, u nichž hrozí vážné nebezpeþí z prodlení, pokud by nebyly okamžitČ
odstranČny.
Pokud by nastala situace, že k nálezu závažného charakteru v rámci EKA dojde, je nutno
postupovat podle § 6 odst. 7 zákona þ. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znČní (AZ) [2],
který výslovnČ stanoví, že „každý 5, kdo zjistí skuteþnost, která by mohla vést nebo vede
k ozáĜení fyzické osoby zpĤsobujícímu ohrožení jejího zdraví nebo života, je povinen ji
oznámit neprodlenČ ÚĜadu“ (myšleno SÚJB).
Za nežádoucí a velmi závažný jev v oblasti použití ZIZ se v medicínČ považuje též nepĜijatelná
úroveĖ ozáĜení osob – aĢ už personálu nebo pacientĤ 6. Na základČ retrospektivního hodnocení
obdobných událostí lze konstatovat, že ve vČtšinČ pĜípadĤ se nejednalo o systémové chyby.
K incidentĤm docházelo témČĜ vždy v dĤsledku nežádoucí události zpĤsobené zejména lidským
faktorem. TČmto situacím proto nelze zcela zabránit, a to ani s využitím systému klinických
auditĤ, nicménČ správným nastavením systému klinických auditĤ lze snižovat pravdČpodobnost
jejich výskytu.
Ostatní závČry EKA identifikuje auditorská spoleþnost v souladu s pravidly procesu hodnocení
MRS a jejich souladu s NRS pro jednotlivé oblasti lékaĜského ozáĜení tak, jak byly schváleny
MZ.

1.3. VypoĜádání nedostatkĤ zjištČných pĜi EKA
Na základČ § 71 odst. 1 písm. d) Z373 je poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž
souþástí je lékaĜské ozáĜení, povinen:
„… zajistit provedení externího klinického auditu k tomu oprávnČnými osobami, vyhodnotit
zjištČní uþinČná na jeho základČ, navrhnout Ĝešení zjištČných nedostatkĤ a nesouladĤ
s národními radiologickými standardy, urþit termín k jejich odstranČní a odstranit je; …“
5
6

Tzn. i osoba oprávnČná k provádČní EKA.
§ 5 AZ Zásady mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záĜení.
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To znamená, že auditovaný poskytovatel zdravotních služeb je povinen se všemi zjištČními
EKA podrobnČ zabývat. MČl by je vyhodnotit a zmínit dĤvod, proþ nČkterý nedostatek nebyl
odstranČn. RovnČž by mČl uvést další kroky vedoucí k nápravČ a stanovit lhĤtu k jejich plnČní.
Je doporuþeno, aby poskytovatel vedl o všech krocích písemné záznamy.
Tyto záznamy a jiné dĤkazy dokládající vypoĜádání zjištČní EKA posléze poskytovatel pĜedloží
pĜi kontrole SÚJB, pĜiþemž je pouze na posouzení SÚJB, zda uvedené odĤvodnČní
u neodstranČných nedostatkĤ pĜijme jako dostateþné þi nikoliv, tzn. zda dojde k závČru,
že neodstranČní nedostatku zjištČného pĜi EKA je þi není pĜestupkem dle § 90 odst. 5 Z373.
K projednání pĜestupku je SÚJB zmocnČn podle § 92 Z373.
Podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. e) Z372 je SÚJB dále zmocnČn provádČt kontroly
u poskytovatelĤ zdravotních služeb, jejichž souþástí je LO. V souladu s § 108 odst. 4 Z372
kontroluje dodržování pravidel LO poskytovatelem. PĜedmČtem kontroly jsou pĜedevším
povinnosti poskytovatele dle § 71 Z373 [1], pĜiþemž se kontroluje:
x pĜedložení MRS,
x informace, zda poskytovatel provedl IKA,
x informace o složení týmu, který provedl IKA,
x pĜedložení zprávy z IKA a pokud byly zjištČny nedostatky, zhodnocení, zda je
poskytovatel vyhodnotil a uþinil opatĜení k jejich nápravČ,
x informace, zda poskytovatel zajistil provedení EKA,
x pĜedložení zprávy z EKA v plném rozsahu a pokud byly zjištČny nedostatky,
zhodnocení, zda je poskytovatel vyhodnotil, navrhnul Ĝešení, uþinil opatĜení k jejich
nápravČ, pĜípadnČ zdĤvodnČní neprovedení opatĜení k nápravČ zjištČných nedostatkĤ.

2.

PrĤbČh EKA

EKA probíhá ve tĜech základních fázích:
1. PĜípravná fáze.
2. Audit na pracovišti.
3. Vyhodnocení.

2.1. PĜípravná fáze
PĜípravná fáze probíhá s dostateþným pĜedstihem pĜed auditem na pracovišti. Primárním cílem
je hodnocení souladu mezi MRS a NRS. Tato fáze zahrnuje:
1. administrativní pĜípravu,
2. informace o auditu a podklady pro audit,
3. dotazník.
2.1.1. Administrativní pĜíprava
Administrativní pĜíprava zahrnuje stanovení þasového harmonogramu a další procesy spojené
s ustanovením smluvního vztahu mezi auditovaným pracovištČm a auditorskou spoleþností.
DĤležitou souþástí je ustanovení auditorského týmu, který musí vĤþi auditovanému pracovišti
vždy zachovat nestrannost dle § 81 odst. 2 písm. a) Z373. V auditorském týmu nesmí být žádné
osoby, které by mohly mít zájem na konkrétním výsledku EKA.

10
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Auditovanému pracovišti musí být umožnČno vyjádĜit námitku podjatosti vĤþi þlenovi/þlenĤm
auditorského týmu. Proto musí být auditované pracovištČ v dostateþném þasovém pĜedstihu
informováno o návrhu složení auditorského týmu, pĜiþemž má toto pracovištČ možnost úþast
nČkterých osob na auditu odmítnout. Odmítnutí by mČlo být vždy relevantní a odĤvodnČné,
pĜiþemž by o tom mČl být proveden písemný záznam 7.
Osoby, jejichž prostĜednictvím jsou EKA provádČny, jsou výhradnČ odborníci v oboru své
pĤsobnosti v souladu s § 10 V410, kteĜí byli ĜádnČ schváleni MZ k zaĜazení do seznamu osob
dle § 76 odst. 2 písm. d) Z373 (dále jen „auditoĜi“ nebo „þlenové auditorského týmu“).
Jde konkrétnČ o:
a) lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
1. radiologie a zobrazovací metody pro EKA na radiodiagnostickém pracovišti,
2. nukleární medicína pro EKA na pracovištČ nukleární medicíny, nebo
3. radiaþní onkologie pro EKA na radioterapeutickém pracovišti,
b) klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou zpĤsobilostí pro
1. radiodiagnostiku pro EKA na radiodiagnostickém pracovišti, na pracovišti
intervenþní radiologie nebo kardiologie,
2. radioterapii pro EKA na radioterapeutickém pracovišti, nebo
3. nukleární medicínu pro EKA na pracovišti nukleární medicíny,
c) radiologického asistenta se specializovanou zpĤsobilostí pro
1. radiodiagnostiku pro EKA na radiodiagnostickém pracovišti, na pracovišti
intervenþní radiologie nebo kardiologie,
2. nukleární medicínu pro EKA na pracovišti nukleární medicíny, nebo
3. radioterapii pro EKA na radioterapeutickém pracovišti, a
d) lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
1. intervenþní radiologie pro EKA na pracovišti, kde se provádí výkony intervenþní
radiologie,
2. intervenþní kardiologie pro EKA na pracovišti intervenþní kardiologie.
V každém takto sestaveném auditorském týmu musí být v souladu s § 76 odst. 2 písm. d) Z373
urþena osoba zodpovČdná poskytovateli zdravotních služeb za provedení EKA v souladu
s pravidly procesu hodnocení.
Výstupem této fáze je pevné stanovení podmínek, se kterými souhlasily obČ smluvní strany,
a vyhotovení smlouvy v souladu s § 81 odst. 1 Z373.
2.1.2. Informace o auditu a podklady pro audit
Po uzavĜení smlouvy poskytne auditorská spoleþnost auditovanému pracovišti:
x
x

7

písemné informace o prĤbČhu auditu,
seznam zamČstnancĤ poskytovatele dle pracovního zaĜazení, jejichž pĜítomnost je
v prĤbČhu provádČní EKA požadována, a

Záznam provede osoba odpovČdná poskytovateli za provedení EKA dle § 76 odst. 2 písm. d) Z373.
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dotazník.

Dále si auditorská spoleþnost pĜed provedením EKA vyžádá zaslání vybraných dokumentĤ,
které souvisí s pĜedmČtem EKA. Jedná se zejména o:
x MRS, a pracovní postupy, pokud tyto nejsou souþástí MRS,
x informace o ZIZ a detekþních systémech, které se na pracovišti používají, a o výkonech,
které se na nich provádČjí,
x informace o personálním složení pracovištČ vþetnČ jmenného seznamu aplikujících
odborníkĤ,
x zprávy z pĜedchozích EKA a záznamy o odstraĖování þi odstranČní nedostatkĤ, pokud
byly zjištČny,
x záznamy z provádČných IKA a záznamy o odstraĖování þi odstranČní zjištČných
nedostatkĤ, pokud byly zjištČny,
x seznam MDRÚ, je-li relevantní, záznamy o jejich revizi a podklady k jejich stanovení,
x záznamy o optimalizaci radiaþní ochrany pĜi LO,
x pĜedem specifikované množství anonymizované obrazové zdravotnické dokumentace,
x záznamy ze zkoušek provozní stálosti, zkoušek dlouhodobé stability a pĜejímacích
zkoušek, v radiodiagnostice pĜíp. pouze pro vybrané ZIZ,
x záznamy o radiologických událostech a potenciálních radiologických událostech 8,
x pĜípadnČ záznamy z jiných auditĤ, které se týkají LO (napĜ. korespondenþní TLD
audity).
Auditorský tým musí tyto podklady detailnČ prostudovat pĜed provedením vlastního auditu na
pracovišti, aby byl s provozem auditovaného pracovištČ dostateþnČ teoreticky seznámen
a mohl tak napĜ. identifikovat slabá místa provozu, na která se pak auditor pĜi auditu zamČĜí,
pĜípadné konkrétní nedostatky a následnČ pak formulovat doporuþení ke zlepšení.
V pĜípadČ nutnosti si auditorský tým od pracovištČ vyžádá další související informace nebo
podklady, pĜiþemž primárnČ hodnotí soulad mezi MRS a NRS.
2.1.3. Dotazník
Dotazník 9 obsahuje otázky potĜebné k identifikaci bČžné praxe auditovaného pracovištČ. Slouží
zejména ke zjištČní dĤvodĤ místních specifik (napĜ. zdĤvodnČní odchylek od NRS).
Otázky jsou zamČĜené zejména, nikoliv však výhradnČ, na:
x
x
x
x
x

x
8
9

identifikaci poskytovatele zdravotních služeb,
místo poskytování zdravotních služeb,
oblast LO, ve které má být EKA proveden,
pĜehled a poþet provádČných výkonĤ, jejichž souþástí je LO v auditované oblasti,
dostupnost služeb požadovaných NRS, pĜípadnČ dalších služeb nad rámec NRS, tj. zda
zdravotní služby existují u poskytovatele zdravotních služeb, kam spadá auditované
pracovištČ, nebo zda jsou smluvnČ zajištČné u jiného poskytovatele zdravotních služeb,
ZIZ používané pĜi LO a vybavení pracovištČ nutné k poskytování LO,

Radiologická událost (tj. chybné ozáĜení), která by se stala, pokud by nebyla vþas odhalena.
§ 9 odst. 3 vyhlášky þ. 410/2012 Sb. [3]
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personální zajištČní,
vzdČlávání pracovníkĤ, vþetnČ teoretické a praktické pĜípravy.

Souþástí dotazníku jsou též formuláĜe pro jednotlivé kategorie pracovníkĤ, které dokumentují
jejich kompetence, odpovČdnosti, znalosti MRS a pracovních postupĤ.

2.2. Audit na pracovišti
BČhem auditu na pracovišti se primárnČ hodnotí soulad mezi MRS a místní praxí, postupy
pĜi nestandardních výkonech a dále se hodnotí soulad mezi MRS a dobrou klinickou praxí.
Audit na pracovišti obsahuje následující prvky:
1. Úvodní jednání.
2. Prohlídku pracovištČ.
3. Sledování praktických postupĤ LO.
4. Pohovory s pracovníky.
5. ZávČreþné jednání.
2.2.1. Úvodní jednání
BČhem úvodního jednání se sejde auditorský tým se zástupci vedení poskytovatele zdravotních
služeb, zástupci auditovaného pracovištČ nebo povČĜenými osobami, dále osobami
odpovČdnými za MRS, klinickým radiologickým fyzikem, vedoucím lékaĜem oddČlení nebo
osobou jím povČĜenou.
Hlavní auditor (a souþasnČ osoba odpovČdná za EKA) pĜedstaví þleny auditorského týmu,
uvede jejich zaĜazení 10 a pĜíslušnou odbornou specializaci, dále informuje o úþelu a cíli auditu,
shrne pĜedbČžná zjištČní vzešlá ze studia zaslaných podkladĤ a se zástupci pracovištČ urþí
oþekávaný prĤbČh auditu, þímž stanoví pĜedpokládaný þasový harmonogram auditu pracovištČ.
Poté probČhne detailnČjší diskuze o pĜedbČžných zjištČních ze zaslaných podkladĤ mezi
auditory a pracovníky, kteĜí jsou zodpovČdní za danou oblast LO. Výstupem diskuse by mČlo
být urþení míst provozu, na která se auditor pĜednostnČ zamČĜí pĜi vlastním auditu na pracovišti,
pĜípadnČ sdČlení již konkrétních nedostatkĤ, které budou na pracovištích ovČĜovány.
2.2.2. Prohlídka pracovištČ
Poskytovatel umožní auditorskému týmu prohlídku pracovištČ a dokumentace vztahující se
k pĜedmČtu EKA. Úvodní prohlídka pracovištČ slouží k seznámení auditorského týmu
s dispoziþním Ĝešením pracovištČ (administrativní prostory pro pĜíjem pacientĤ a prostor
vlastního pĜíjmu pacientĤ, þekárny, místnost pro aplikaci radiofarmak, prostory pro vlastní
diagnostická vyšetĜení a terapie, ovladovny a popisovny, pĜípadnČ lĤžkové oddČlení). BČhem
této úvodní prohlídky se auditorský tým seznámí s technologickým vybavením spojeným
s provádČním výkonĤ LO a dojde k pĜedstavení auditorského týmu širšímu personálu
auditovaného pracovištČ. PĜi prohlídce se hodnotí vhodnost pĜístrojového vybavení pro
provádČné výkony, dostupnost dokumentace na pracovišti a zejména praktické naplĖování
pracovních postupĤ uvedených v MRS.

10

Dle § 10 vyhlášky þ. 410/2012 Sb.
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Podmínkou úspČšné prohlídky pracovištČ je, aby auditoĜi žádným zpĤsobem nenarušovali
provoz pracovištČ a nepodnČcovali tak obavy pacientĤ ani pracovníkĤ auditovaného pracovištČ.
Každý auditor musí mít jmenovku a musí být vybaven osobními ochrannými pracovními
pomĤckami a prostĜedky (alespoĖ bílý plášĢ nebo empír).
Po ukonþení prvotní prohlídky pracovištČ jednotliví auditoĜi kontrolují úseky nebo þinnosti
auditovaného pracovištČ, které spadají do oblasti jejich specializace.
AuditoĜi se bČhem této již detailní prohlídky seznámí s prostorovým a technickým vybavením
pracovištČ. Prohlídka si všímá speciálnČ problematických þástí vyplývajících z dotazníku
(kapitola 2.1.3). AuditoĜi posoudí komunikaci mezi jednotlivými úseky pracovištČ, spolupráci
s jinými pracovišti zdravotnického zaĜízení, s vedením zdravotnického zaĜízení a s externČ
spolupracujícími pracovišti. AuditoĜi hodnotí pĜístup personálu k pacientĤm, schopnost
pracovištČ zvyšovat kvalitu péþe novými postupy a metodami a dále pĜípadnou výzkumnou
aktivitu a publikaþní výstupy.
Každý auditorský tým vždy doprovází zástupce auditovaného pracovištČ nebo vedením
poskytovatele zdravotních služeb povČĜená osoba þi osoby. Úþelem je provést kontrolu
poskytnutých informací o ZIZ a detekþních systémech, které se na pracovišti používají,
a o výkonech, které se na nich provádí.
Dále se kontroluje provádČní jednotlivých úkonĤ LO a jejich souladu s pĜíslušnými MRS.
PĜi prohlídce pracovištČ auditorský tým hodnotí pĜedevším:
x vhodnost pĜístrojového vybavení pro pĜíslušné výkony lékaĜského ozáĜení a jeho
umístČní,
x praktické naplĖování místních radiologických standardĤ,
x pĜítomnost a umístČní návodĤ k obsluze v þeském jazyce,
x dostupnost a neporušenost ochranných pomĤcek v závislosti na charakteru pracovištČ,
x personální zajištČní pracovištČ,
x vhodnost prostor pro daný typ výkonu vþetnČ stínČní a varovné signalizace.
2.2.3. Sledování praktických postupĤ LO
U nČkolika náhodnČ vybraných zdravotnických dokumentací je sledován prĤbČh celého procesu
LO u pacienta od posouzení indikace po klinické hodnocení. Pokud toto není proveditelné
u jednoho pacienta (napĜ. z dĤvodu, že celý proces trvá nČkolik týdnĤ), sledují auditoĜi rĤzné
fáze procesu LO u nČkolika rĤzných pacientĤ tak, aby celkovČ bČhem auditu prohlédli
kompletní proces.
V pĜípadČ potĜeby, a pokud je to s ohledem na pacienta vhodné, pokládají auditoĜi, bČhem
sledování praktických postupĤ, pĜítomným zdravotnickým pracovníkĤm doplĖující dotazy.
2.2.4. Pohovory s pracovníky
BČhem pohovorĤ s lékaĜskými i nelékaĜskými zdravotnickými pracovníky se auditoĜi primárnČ
dotazují na konkrétní místní postupy pĜi LO a podrobnosti k dosud uþinČným zjištČním EKA.
Cílem pohovorĤ je dále objasnČní dĤvodĤ pĜípadných rozporĤ mezi MRS a NRS a zjištČní, zda
jsou tyto rozdíly ĜádnČ zdĤvodnČné konkrétními podmínkami na pracovišti a rozsahem
poskytovaných služeb.
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2.2.5. ZávČreþné jednání
ZávČreþné jednání je vedeno za úþasti osob pĜítomných úvodnímu jednání, pĜíp. dalších osob
urþených poskytovatelem zdravotních služeb nebo auditory, za jejichž pĜítomnosti byl EKA
provádČn. V jeho prĤbČhu seznámí auditoĜi úþastníky jednání s pĜedbČžnými výsledky EKA
a s pĜípadnými podnČty ke zlepšení. V závČreþném jednání by nemČly být zmínČny nedostatky
a nesoulady s NRS, které nebyly projednány s kompetentními zdravotnickými pracovníky
auditovaného pracovištČ v prĤbČhu auditu, aþkoli projednány být mohly.
Dále jsou doplnČny nebo upĜesnČny informace nezbytné k sepsání zprávy o provedení EKA,
která je povinným výstupem dle § 82 odst. 1 Z373. Ke všem identifikovaným zjištČním musí
hlavní auditor obdržet zpČtnou vazbu od pracovníkĤ auditovaného pracovištČ.

2.3. Vyhodnocení
Právnická osoba, která provedla externí klinický audit, vydá poskytovateli zprávu o provedení
externího klinického auditu, která obsahuje položky stanovené v § 82 odst. 2 Z373 (dále jen
„zpráva“). V pĜípadČ potĜeby však mohou auditoĜi pĜed vydáním zprávy kontaktovat
auditované pracovištČ a vyžádat si od nČj dodateþné podklady nebo informace, které jsou
relevantní k pĜedmČtu EKA a z nichž budou vycházet pĜi finalizaci zprávy.

3.

Specifická zamČĜení EKA

V souladu s § 75 odst. 1 Z373 je cílem externího klinického auditu je ovČĜování a hodnocení
dodržování místních radiologických standardĤ pĜi poskytování zdravotních služeb, jejichž
souþástí je lékaĜské ozáĜení. LékaĜské radiologické þinnosti, postupy a výsledky jsou
srovnávány s národními radiologickými standardy, a je-li to žádoucí, jsou tyto þinnosti
modifikovány, nebo je-li to nezbytné, jsou zavedeny nové standardy.
EKA hodnotí zejména 11:
x zda jsou MRS zpracovány na radiologickém pracovišti pro každý ZIZ a pro všechny
standardní výkony LO na nČm provádČné,
x zda MRS vycházejí z NRS, dobré klinické praxe, konkrétních podmínek na pracovišti
zdravotnického zaĜízení a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb; v pĜípadČ, že jsou
MRS v rozporu s NRS nebo dobrou klinickou praxí, auditoĜi jsou povinni zjistit dĤvod
této odchylky a na základČ nČho posoudit, zda se jedná o nedostatek þi nikoli,
x zda jsou MRS aktuální,
x odstranČní nedostatkĤ z pĜedchozích EKA, pĜípadnČ dĤvody jejich neodstranČní a jejich
klinický dopad,
x záznamy z probČhlých IKA, kvalitu tČchto auditĤ a efektivitu odstranČní zjištČných
nedostatkĤ,
x technické vybavení pracovištČ,
x personální zajištČní, kvalifikace, pravomoci a odpovČdnosti zdravotních pracovníkĤ
zapojených do lékaĜského ozáĜení,
x záznamy o LO.
11

§ 9 odst. 1 V410
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3.1. Radiaþní onkologie
3.1.1. Indikace LO
AuditoĜi zhodnotí na vybraných pĜípadech, zejména, nikoliv však výhradnČ:
x zda byla léþba zahájena vþas, a pokud ne, zda bylo zpoždČní nad rámec stanovené doby
analyzováno,
x zda jsou pacienti odesíláni k lékaĜskému ozáĜení po stanovení diagnózy na základČ
rozhodnutí multidisciplinárního onkologického týmu nebo v souladu s NRS pro
jednotlivé onkologické diagnózy,
x zda byla provedena obligatorní stagingová vyšetĜení a indikována vhodná fakultativní
stagingová vyšetĜení,
x kdo a u kterých diagnóz rozhoduje o ozáĜení nebo jiném typu léþby,
x kdo a kdy rozhodne o paliativním þi radikálním zámČru léþby,
x kdo stanovuje anamnézu, zjišĢuje pĜedchozí léþbu onemocnČní a pĜedchozí ozáĜení,
x jak se postupuje, pokud byl pacient již ozaĜován,
x jak se postupuje v pĜípadech, kdy se v prĤbČhu plánování zjistí další choroba, jejíž
prĤbČh þi léþba mohou být záĜením ovlivnČny (napĜ. kýla v blízkosti cílového objemu).
3.1.2. Záznamy a dokumentace
Hodnotí se:
• MRS, vþetnČ léþebných protokolĤ pro jednotlivé diagnózy,
• pracovní postupy,
• pracovní náplnČ všech lékaĜských i nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ,
• návody (zákon o zdravotnických prostĜedcích),
• záznamy o instruktáži provedené osobou, která má pĜíslušné vzdČlání, znalosti,
praktické zkušenosti a je pouþena výrobcem dle § 61 zákona o zdravotnických
prostĜedcích.
Dále se hodnotí:
• jednoznaþnost dokumentĤ (datum vydání, þíslo verze, kdo dokument vydal a schválil),
• dostupnost pouze aktuálních verzí relevantních dokumentĤ,
• postup pĜi informování pracovníkĤ o zmČnách v dokumentech,
• nutnost pĜihlášení klinického pracovníka pod osobním uživatelským jménem a heslem
pĜi zápisu do zdravotnické dokumentace pacienta.
3.1.3. Hodnocení místních radiologických standardĤ
Hodnotí se:
• jak þasto a kým jsou standardy aktualizovány a revidovány,
• zda je stanovena osoba odpovČdná za místní radiologické standardy,
• zda jsou ve standardech obsaženy všechny zdroje ionizujícího záĜení pracovištČ
a všechny standardní výkony lékaĜského ozáĜení na nich provádČné,
• zda místní radiologické standardy vycházejí z národních radiologických standardĤ,
konkrétních podmínek na pracovišti zdravotnického zaĜízení a rozsahu poskytovaných
zdravotních služeb,
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indikaþní kritéria pro odĤvodnČní lékaĜského ozáĜení,
stanovení a hodnocení dávek pacientĤ,
zaznamenávání, evidence a archivace všech dat potĜebných ke stanovení pĜídavných
dávek pacientĤ (napĜ. CT, C rameno aj.) a schopnost vyhodnotit dávky na jednotlivé
(kritické) orgány.

3.1.4. Zdravotnická dokumentace pacientĤ
K nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pacientĤ není v souladu s § 65 odst. 2 písm. l Z372
nutný souhlas pacienta. Každé nahlédnutí se však do zdravotnické dokumentace (dále též jen
„dokumentace“) pacienta zaznamená (§ 66 odst. 6 Z372).
PĜi kontrole bude ovČĜeno, zda dokumentace obsahuje:
• identifikaþní údaje pacienta (jméno, pĜíjmení, datum narození, rodné nebo identifikaþní
þíslo, pohlaví, adresu, telefonní þíslo, identifikaci praktického nebo indikujícího lékaĜe,
pĜípadnČ foto pacienta),
• anamnestické údaje,
• diagnózu,
• stanovení stadia onemocnČní dle TNM klasifikace (staging),
• nález z histologického vyšetĜeni novotvaru (grading),
• závažné interkurentní choroby,
• performance status nemocného,
• fyzikální vyšetĜení,
• výšku a hmotnost pacienta,
• záznam o pĜedchozí léþbČ a ozáĜení þi jiném typu léþby vztahující se k základní chorobČ,
• nálezy z provedených vyšetĜení vztahující se k základní chorobČ,
• léþebný zámČr (radioterapie radikální, paliativní, pĜedoperaþní þi pooperaþní,
kombinovaná, analgetická),
• záznamy o kombinaci s jinou modalitou (chemoterapie, hormonoterapie, cílená terapie,
chirurgie, termoterapie) a posloupnost jednotlivých léþebných modalit,
• záznamy parametrĤ potĜebných ke stanovení orgánových dávek pacienta z lokalizace
cílového objemu a kritických orgánĤ, plánovacího vyšetĜení pomocí CT, simulace
ozaĜovacího plánu, verifikace polohy pacienta,
• údaje o GTV, CTV a OAR,
• pĜedpis frakcionaþního režimu a celkové terapeutické dávky,
• stranový protokol,
• pouþení a informovaný souhlas pacienta s léþbou ionizujícím záĜením podepsaný
lékaĜem se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiaþní onkologie a pacientem, který
obsahuje datum vystavení dokladu, informace o povaze onemocnČní, potĜebnosti
výkonu, léþebném režimu, preventivních opatĜeních, pĜínosech a rizicích léþby,
možných omezeních v dĤsledku léþby, alternativách léþby,
• pokyny pro pĜípravu pacientĤ pĜed léþbou.
Dále se sleduje, zda:
• je indikace k lékaĜskému ozáĜení podepsána lékaĜem se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru radiaþní onkologie,
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je ozaĜovací plán podepsán klinickým radiologickým fyzikem a lékaĜem se
specializovanou zpĤsobilosti v oboru radiaþní onkologie,
dokumentace obsahuje záznam o použití zdravotnických prostĜedkĤ tĜídy IIb,
je každý zápis do dokumentace vždy opatĜen datem, jménem a podpisem zapisujícího.

U teleradioterapie se dále sleduje:
• zda je dostupný výpis ozaĜovacích podmínek z plánovacího systému, nebo obdobný
dokument v pĜípadČ paliativní léþby,
• zda je pĜedepsána poloha pacienta, fixaþní pomĤcky a pĜípadnČ bolusy,
• zda je stanovena dávka v referenþním bodČ zpĤsobem popsaným v doporuþeních ICRU,
• zda je stanovena dávka v cílovém objemu a v kritických orgánech,
• zda je dostupný histogram DVH pro cílové objemy a kritické orgány,
• zda je nezávislým výpoþtem zkontrolována dávka alespoĖ v jednom bodČ,
• zda jsou kontrolovány IMRT plány pĜed zahájením léþby,
• zda je správnost pĜenosu dat do verifikaþního systému potvrzena podpisem
radiologického fyzika,
• zda je následující ozaĜovací plán simulován až po dozáĜení pĜedchozího ozaĜovacího
plánu,
• jakým zpĤsobem a zda je dostateþnČ verifikována poloha pacienta bČhem ozaĜování
a zda jsou k dispozici lokalizaþní a simulaþní snímky,
• zda je veden záznam o aplikaci každého ozaĜovacího pole a dostupnost výpisu
z verifikaþního systému,
• zda je aplikovaná dávka dozimetricky ovČĜována a záznamy o dozimetrickém ovČĜení.
U BRT se dále sleduje:
• zda dokumentace obsahuje:
- vzdálenost kritických orgánĤ od cílového objemu,
- u AFL systémĤ s pohybem bodového záĜiþe bČhem ozaĜovaní tĜi kartézské
souĜadnice jednotlivých poloh záĜiþe, dobu pobytu záĜiþe v jednotlivých polohách
a polohu poþátku souĜadného systému vĤþi pevné anatomické struktuĜe pacienta,
- u AFL systémĤ s pevnou polohou bodových záĜiþĤ bČhem ozaĜovaní tĜi kartézské
souĜadnice stĜedĤ jednotlivých záĜiþĤ, aplikaþní dobu jednotlivých záĜiþĤ a polohu
poþátku souĜadného systému vĤþi pevné anatomické struktuĜe pacienta,
- u aplikace lineárních záĜiþĤ tĜi kartézské souĜadnice poþátku a konce záĜiþe,
v pĜípadČ aplikace zakĜiveného záĜiþe pak souĜadnice dalších vnitĜních bodĤ záĜiþe
s krokem (mČĜeno po délce záĜiþe) maximálnČ 20 mm a polohu poþátku souĜadného
systému vĤþi pevné anatomické struktuĜe pacienta,
• zda jsou dostateþnČ verifikovány polohy ZIZ bČhem ozaĜování pacienta a zda jsou
k dispozici lokalizaþní snímky,
• zda a jak je dávka kontrolována a zaznamenávána pomocí in vivo dozimetrie,
• zda je v ozaĜovacím pĜedpisu uveden:
- zpĤsob specifikace dávky vþetnČ referenþních bodĤ, velikost dávky v referenþních
bodech, dávkový pĜíkon na referenþní izodóze, rozložení dávky v þase,
- popis použité techniky (typ aplikátoru, ZIZ, geometrické uspoĜádání ZIZ).
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U nenádorové radioterapie se sleduje:
• zda je indikace k ozáĜení potvrzena lékaĜem se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
radiaþní onkologie,
• zda ozaĜovací pĜedpis obsahuje údaje stanovené národními radiologickými standardy
pro nenádorovou radioterapii uvedené v bodČ OzaĜovací pĜedpis 12,
• zda je uvedeno, že se jedná o stav, u kterého byly všechny ostatní léþebné možnosti
vyþerpány, anebo nejsou aplikovatelné,
• absolutní kontraindikace, a to:
- vČk do 40 let s výjimkou lékaĜského zdĤvodnČní nepoužití jiného typu léþby,
- neovČĜená diagnóza,
- kožní zmČny v ozaĜovaném poli zpĤsobené dráždivými látkami, poleptáním,
popálením þi omrzlinami,
- nitrotkáĖová aplikace kortikoidĤ ménČ než 6 týdnĤ pĜed radioterapií,
- ozaĜovaní imobilních pacientĤ v místech ohrožených vznikem dekubitĤ,
- pĜedchozí radioterapie, nejsou-li spolehlivé údaje o ozaĜovacích podmínkách
a dávkách,
- gravidita a ozaĜovaní pánve u žen ve fertilním vČku a
- genetické onemocnČní s vrozenou hypersenzitivitou k ozáĜení, napĜ. Nijmegen
breakage syndrom 13.
• zda dokumentace obsahuje:
- ozaĜovací pĜedpis,
- dávku a frakcionaþní režim,
- druh a energii záĜení,
- ozaĜovací techniku a
- stínČní kritických orgánĤ.
3.1.5. Zevní ozáĜení
Lokalizace a CT vyšetĜení pro plánování léþby
Auditor hodnotí stanovení optimální polohy a fixace pacienta, lokalizaci cílového objemu –
vymezení skenované oblasti a urþení šíĜky Ĝezu a vzdálenosti jednotlivých ĜezĤ na plánovacím
CT. U plánovacího CT pak hodnotí, zda snímkovaná oblast zahrnuje celou oblast
pĜedpokládaných cílových objemĤ vþetnČ zobrazení celého objemu kritických orgánĤ.
Plánování léþby
Auditor hodnotí u CT použitého pro plánování správnost pĜevodu CT þísel na elektronové
hustoty, kvalitu provedení fúze pĜenesených dat plánovacího CT s magnetickou rezonancí,
pozitronovou emisní tomografií, jednofotonovou emisní výpoþetní tomografií a diagnostickým
CT. Dále hodnotí stanovení a zpĤsob zakreslení objemĤ – GTV, CTV, PTV, OAR, plánovací
objem kritických orgánĤ. Souþástí hodnocení je pĜedpis dávek pro jednotlivé cílové objemy
vþetnČ stanovení referenþních bodĤ, dávky na frakci a poþet frakcí, stanovení toleranþních

12

Ke dni 1. kvČtna 2020 je tento údaj uveden ve VČstníku MZ þ. 9/2011 v bodČ 8.2.2.2.
AutosomálnČ recesivnČ dČdiþná porucha reparace DNA, která snižuje reparaþní schopnosti bunČk po zásahu
ionizujícím záĜením a zvyšuje riziko vzniku malignit u homo i hereterozygotĤ.

13
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dávek pro OAR a volba ozaĜovací techniky pro specifické diagnózy. Dále auditor hodnotí
zpĤsob výbČru optimálního ozaĜovacího plánu a zpĤsob nezávislé kontroly plánu.
Simulace ozaĜovacího plánu
Auditor hodnotí zpĤsob kontroly dat pĜenesených z plánovacího systému do verifikaþního
a záznamového systému. Dále hodnotí provedení simulace plánu nebo verifikace polohy
pacienta na ozaĜovaþi a roli radiaþního onkologa pĜi simulaci plánu.
OzaĜování pacienta
Auditor hodnotí zpĤsob prvního nastavení pacienta na ozaĜovaþi a verifikaci polohy pacienta.
Dále hodnotí zpĤsob kontroly totožnosti pacienta a zpĤsob verifikace polohy izocentra nebo
CTV v prĤbČhu ozaĜovací série.
3.1.6. Klinické kontroly pacientĤ bČhem léþby a ukonþení léþby
Auditor hodnotí zpĤsob a frekvenci klinických kontrol pacientĤ bČhem léþby. Hodnotí
se i zpĤsob, jakým se mĤže zmČnit prĤbČh léþby. PĜi ukonþení léþby auditor hodnotí zpĤsob
kontroly dodržení ozaĜovacího plánu vþetnČ kontroly výstupu ze záznamového a verifikaþního
systému.
3.1.7. Brachyradioterapie
Sleduje se zejména:
• zda ozaĜovací pĜedpis obsahuje údaje o aplikátoru, polohách, þasech a aktivitách
uzavĜených radionuklidových zdrojĤ v dobČ léþby a dávkách v cílovém objemu
a v kritických orgánech,
• zda je zkontrolována správnost pĜenosu plánu do Ĝídícího poþítaþe ozaĜovaþe,
• zda je pĜed aplikací zkontrolováno pĜipojení aplikátoru na správné kanály,
• zda je v ozaĜovnČ k dispozici havarijní kontejner a nástroje pro nouzové zabezpeþení
záĜiþe,
• zda jsou pĜi zavádČní aplikátoru dodrženy aseptické podmínky,
• zda pĜed zavedením URZ jsou poĜízeny lokalizaþní snímky,
3.1.8. Nenádorová radioterapie
Sleduje se zejména:
• jak probíhá kontrola totožnosti pacienta a jeho pouþení o postupu pĜi ozaĜování,
• úplnost pĜíslušné dokumentace (dokumentace obsahuje ozaĜovací pĜedpis, dávku
a frakcionaþní režim, druh a energii záĜení, ozaĜovací techniku a stínČní kritických
orgánĤ),
• dodržení absolutní kontraindikace,
• stanovení polohy a fixace pacienta, pĜípadnČ výroba individuálních fixaþních pomĤcek
dle rozhodnutí lékaĜe,
• lokalizace cílového objemu, vymezení a zakreslení vstupních polí,
• nastavení ozaĜovaþe dle ozaĜovacího pĜedpisu,
• sledování pacienta po celou dobu ozaĜování,
• odesílání pacienta na klinické kontroly dle požadavku lékaĜe.
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3.1.9. Radiologické události
Auditor hodnotí zpĤsob zaznamenávání a evidence radiologických událostí, vþetnČ jejich
hodnocení a zpĤsob pouþení pracovníkĤ o pĜíþinách radiologických událostí a pĜijatých
opatĜeních pro zamezení jejich opakování.
Dále se kontroluje:
• zda je u zdravotnického personálu ovČĜována znalost postupĤ pĜi radiologické události,
• dodržování pĜijatých opatĜení,
• odstranČní osobního pĜístupu a zaruþení naprosté anonymity pracovníkĤ podílejících na
radiologické události,
• dozimetrické a klinické hodnocení radiologické události a informování pacienta.

3.2. Nukleární medicína
3.2.1. Indikace LO
AuditoĜi na náhodnČ vybraných pĜípadech zhodnotí (dĤležité je zvolit reprezentativní poþet
vyžádaných pĜípadĤ, žádanek) správnost indikace vyšetĜení þi léþebného postupu. V rámci této
þásti auditu se berou v úvahu také kontraindikace vyšetĜení þi léþebného postupu. Posuzuje se
zapojení indikujících lékaĜĤ a aplikujících odborníkĤ a jejich postup (napĜ. schválení indikace,
odmítnutí provedení vyšetĜení þi zmČny a jejich dĤvody).
U vyžádaných podkladĤ se hodnotí mimo jiné úplnost žádanek, správnost indikace atd.
3.2.2. Radiofarmaka
Auditor posuzuje vhodnost zvoleného radiofarmaka a zpĤsob pĜepoþtu aktivity pro dČti
a pacienty nad 70 kg v souladu s NRS. AuditoĜi (minimálnČ klinický radiologický fyzik a lékaĜ)
hodnotí zpĤsob stanovení MDRÚ, jejich správnost, použití a revize. U terapeutických
radiofarmak se posuzuje vhodnost použitého radiofarmaka. DRÚ a MDRÚ nestanovují, a tedy
soulad s DRÚ se nehodnotí.
3.2.3. PĜíprava pacienta k vyšetĜení nebo terapii
Auditor zhodnotí pĜípravu pacienta dle postupu uvedeného v MRS ve vazbČ na NRS k danému
vyšetĜení þi léþebné aplikaci, vþetnČ posouzení správnosti podávání informací, pouþení
pacienta pĜed výkonem, pouþení rodiþĤ v pĜípadČ vyšetĜení dítČte, pouþení zdravotnického
personálu v pĜípadČ hospitalizace pacienta.
3.2.4. PrĤbČh vyšetĜení nebo terapie
Auditor posoudí prĤbČh vyšetĜení, což zahrnuje ovČĜení osobních dat (identifikace pacienta),
aplikaci radiofarmaka. PĜi diagnostickém vyšetĜení zhodnotí polohu a nastavení pacienta,
akvizici dat. DĤležitou souþástí této þásti auditu je posouzení zvolené pĜístrojové techniky
a parametrĤ nastavení pĜístroje. PĜi léþbČ radionuklidy se vyhodnotí celkový soulad prĤbČhu
terapie s MRS ve vazbČ na NRS, vþetnČ zpĤsobu stanovení aplikované aktivity radiofarmaka.
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3.2.5. Postup pĜi LO žen v reprodukþním vČku
Tým auditorĤ posuzuje adekvátnost postupĤ zvolených u žen v reprodukþním vČku vzhledem
k relativní, pĜípadnČ absolutní kontraindikaci provádČní diagnostických vyšetĜení nebo terapie
v pĜípadČ gravidity. OvČĜí také znalost a dodržování pravidel platných pro kojící ženy.
3.2.6. OvČĜení aktivity radiofarmaka a zpĤsob aplikace
Auditor hodnotí, zda došlo k ovČĜení aplikované aktivity pĜed podáním radiofarmaka
pacientovi. Dále posuzuje, zda se záznamy o aplikaci radiofarmaka nachází ve zdravotnické
dokumentaci pacienta a pĜi diagnostických vyšetĜeních hodnotí rovnČž pĜípadné pĜekroþení
MDRÚ nebo NDRÚ, vþetnČ jejich zdĤvodnČní. V neposlední ĜadČ pak posuzuje záznamy
o pĜípadné paravenózní aplikaci a Ĝešení této situace. U zpĤsobu podání radiofarmaka auditoĜi
hodnotí, zda je v souladu s NRS.
3.2.7. Zpracování a vyhodnocení obrazu pĜi diagnostických vyšetĜeních
Auditor posoudí kvalitu zpracování obrazu, zhodnotitelnost a technické provedení. Posuzuje
se kvalita zobrazení u vybraných vyšetĜení. Auditor (minimálnČ lékaĜ) zhodnotí, zda byl závČr
z diagnostického vyšetĜení zformulován adekvátnČ, zvláštČ ve vztahu k indikaci uvedené na
žádance.
3.2.8. Technické vybavení pracovištČ
Auditor klinický radiologický fyzik (pĜíp. radiologický asistent) zhodnotí, zda technické
vybavení pracovištČ odpovídá požadavkĤm MRS ve vazbČ na NRS. U zaĜízení, která nejsou
zdrojem ionizujícího záĜení (SPECT, PET, mČĜiþe aplikované aktivity apod.) zhodnotí, zda se
na nich provádí pravidelné provozní zkoušky dle požadavkĤ výrobce a NRS.
3.2.9. Radiologické události
V nukleární medicínČ je hlavním cílem tohoto hodnocení posouzení správnosti zaznamenávání
radiologických událostí kategorie C (napĜ. opakování CT þásti vyšetĜení, aplikace radiofarmaka
bez následné akvizice apod.)14 a jejich hodnocení. Dále posouzení, zda nedochází k neobvykle
vysokému poþtu tČchto událostí a v pĜípadČ že ano, zkoumání dĤvodu.
V pĜípadČ, že na pracovišti došlo k jednorázové radiologické události kategorie A nebo B,
je nutné, aby auditoĜi posoudili správnost postupu pracovištČ pĜi jejím Ĝešení a vyšetĜování,
zda byly správnČ identifikovány pĜíþiny této události a zda byly odstranČny.
Na tomto hodnocení se podílí zejména auditoĜi klinický radiologický fyzik a radiologický
asistent.

14

PĜíloha þ. 23 k vyhlášce þ. 422/2016 Sb. – Kritéria pro zaĜazení radiologické události do kategorie, postupy
v pĜípadČ jejího výskytu, doba uchovávání záznamĤ o ní a rozsah a lhĤty pro informování o ní.
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3.3. Radiodiagnostika a intervenþní radiologie, intervenþní kardiologie,
elektrofyziologie a kardiostimulace
3.3.1. Indikace LO
V rámci této oblasti LO se pĜi EKA hodnotí pĜedevším:
x proces indikace,
x zapojení indikujících lékaĜĤ a aplikujících odborníkĤ,
x pĜedávání klinické odpovČdnosti mezi zdravotnickými pracovníky a jejich vzájemná
komunikace,
x postup pĜi schvalování indikací,
x odmítnutí indikovaných vyšetĜení, jakých a jejich þetnost.
Dále si auditor lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody
(dále též jen „radiolog“) vyžádá žádanky k provedení LO z posledních nČkolika týdnĤ
a z dalších nČkolika týdnĤ v uplynulém období od posledního EKA. Z každé sady žádanek
náhodnČ vybere nejménČ 5, je-li potĜeba více, pak i 10, žádanek na každou radiodiagnostickou
modalitu využívající RTG záĜení a u nich prostuduje jejich úplnost z hlediska administrativního
i klinického a posoudí správnost indikace.
V pĜípadČ neúplných žádanek nebo nesprávných indikací (obzvláštČ u žádanek z nedávného
období) provádí pohovory s radiology a radiologickými asistenty pracovištČ o podrobnostech
konkrétních vyšetĜení s cílem zjistit, zda byla u daného vyšetĜení správným zpĤsobem
pĜedávána klinická odpovČdnost mezi jednotlivými zdravotními pracovníky, zda byl pacient
požádán o doplnČní chybČjících údajĤ a pokud ano, zda probČhla komunikace s indikujícím
lékaĜem o chybČjících údajích a správnosti indikace daného výkonu, dále zda bylo vyšetĜení po
doplnČní všech potĜebných údajĤ vyhodnoceno jako správnČ indikované a bylo provedeno,
nebo zda bylo zmČnČno þi odmítnuto. PĜi tom auditor radiolog a u výkonĤ s indikací
posuzovanou radiologickým asistentem i auditor radiologický asistent, hodnotí správnost všech
postupĤ a správnost závČrĤ o indikaci daného vyšetĜení.
V rámci hodnocení indikace auditor vČnuje zvýšenou pozornost výkonĤm spojeným s vyšší
radiaþní zátČží (napĜ. kontroluje více žádanek).
3.3.2. Postupy pĜi LO žen v reprodukþním vČku
Auditor radiologický asistent posuzuje postupy pracovištČ u výkonĤ u žen v reprodukþním
vČku. U tČhotných žen posuzuje postupy auditor radiolog.
3.3.3. Technické vybavení pracovištČ
Auditor klinický radiologický fyzik (pĜíp. radiologický asistent) zhodnotí, zda technické
vybavení pracovištČ odpovídá požadavkĤm MRS ve vazbČ na NRS a § 75 až 77 V422 [4].
3.3.4. PĜíprava na vyšetĜení
Auditor radiologický asistent posoudí správnost podávání informací, pouþení a pĜípravu
pacienta pĜed výkonem/y.
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3.3.5. Optimalizace LO a nastavování projekcí a expoziþních parametrĤ
AuditoĜi hodnotí provedení a prĤbČh optimalizace vyšetĜovacích protokolĤ, tj. orgánových
pĜedvoleb, pĜípadnČ expoziþních tabulek, v závislosti na indikaci.
Dále se hodnotí, zda jsou obzvláštČ u vysokozátČžových vyšetĜení (napĜ. vícefázová CT
vyšetĜení) vyšetĜovací protokoly a rozsah vyšetĜení modifikovány podle konkrétní indikace
a parametrĤ pacienta (napĜ. u vícefázových CT úprava expoziþních parametrĤ a rozsahu
skenované oblasti pro každou fázi podle indikace a podle klinických zjištČní z pĜedchozích
fází).
Dále se hodnotí správnost vyšetĜovacích protokolĤ, nastavování projekcí, kolimace, použití
ochranného stínČní a expoziþních parametrĤ. Na tomto hodnocení se podílí auditoĜi radiolog,
klinický radiologický fyzik a radiologický asistent.
3.3.6. Postup pĜi použití kontrastní látky
PĜípravu a informovaný souhlas pĜed podáním kontrastní látky hodnotí auditor radiologický
asistent. VýbČr a množství kontrastní látky posuzuje auditor radiolog.
3.3.7. Hodnocení kvality zobrazení
Hodnotí se kvalita zobrazení pro danou indikaci u náhodnČ vybraných vyšetĜení v uplynulém
období – mj. zobrazení všech potĜebných struktur, pĜítomnost artefaktĤ, neostrost, šum a další
parametry kvality obrazu. Na tomto hodnocení se podílí primárnČ auditor radiolog, pĜípadnČ
radiologický asistent i klinický radiologický fyzik.
3.3.8. Klinické hodnocení LO
Auditor (minimálnČ radiolog a klinický radiologický fyzik) se zamČĜí se na následující aspekty:
x kdo provádí klinické hodnocení,
x jaké jsou lhĤty pro zhotovení popisu u akutních a neakutních vyšetĜení,
x zda jsou pro hodnocení používané vhodné displeje v souladu s NRS a MRS a zda jsou
na nich provádČné zkoušky provozní stálosti,
x zda je klinické hodnocení provádČné ve vhodných prostorech,
x v pĜípadČ, že je na pracovišti provozovaná teleradiologie, zkontrolují, zda je k dispozici
seznam vzdálených pracovišĢ a zda jsou i u nich používané vhodné displeje, na kterých
jsou provádČné zkoušky provozní stálosti.
3.3.9. Místní diagnostické referenþní úrovnČ a dávky pacientĤ
Auditor klinický radiologický fyzik hodnotí zpĤsob stanovení MDRÚ, jejich srovnání
s národními diagnostickými referenþními úrovnČmi, jejich správnost, použití a revize.
Dále hodnotí postup pĜi stanovování pacientských dávek (vþetnČ urþování dávek na dČlohu
u výkonĤ provedených u tČhotných žen) v pĜípadČ, že to bylo potĜeba, a jejich správnost.
3.3.10. Zaznamenávání parametrĤ vyšetĜení
Posuzuje se úplnost zaznamenávaných parametrĤ vyšetĜení, tj. expoziþní parametry a geometrie
vyšetĜení, anatomické parametry pacienta, dávkové hodnoty. Toto posuzuje auditor klinický
radiologický fyzik a pĜípadnČ radiologický asistent.
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3.3.11. Radiologické události
V radiodiagnostice je hlavním cílem tohoto hodnocení posouzení správnosti zaznamenávání
radiologických událostí kategorie C (napĜ. opakování snímkĤ) a jejich statistického hodnocení.
Dalším cílem je posouzení, zda nedochází k neobvykle vysokému poþtu tČchto událostí.
V tom pĜípadČ je pak nutno zjistit dĤvod této skuteþnosti.
Jestliže na pracovišti došlo k jednorázové radiologické události kategorie A nebo B, je nutné,
aby auditoĜi posoudili správnost postupu pracovištČ pĜi jejím Ĝešení a vyšetĜování, zda byly
správnČ identifikovány pĜíþiny této události a zda byly odstranČny.
Na tomto hodnocení se podílí zejména auditoĜi klinický radiologický fyzik a radiologický
asistent.
3.3.12. Postup v pĜípadech, kdy mohlo dojít ke tkáĖovým reakcím u intervenþní
radiologie a kardiologie
Auditor klinický radiologický fyzik posuzuje, zda používané zaĜízení umožĖuje zaznamenávání
dávkových veliþin potĜebných k provedení rekonstrukce dávkové distribuce. Dále hodnotí,
zda má pracovištČ nastavený systém, jak provádČt dávkovou rekonstrukci a jak nakládat s jejími
závČry. Na nČkolika vybraných pĜípadech poté ovČĜí funkþnost tohoto systému.
PĜi EKA auditoĜi rovnČž kontrolují výstup procesu hodnocení dávkové distribuce
(mj. informování lékaĜe, pĜípadnČ pacienta, a sledování a zaznamenávání pĜípadných tkáĖových
reakcí). Sleduje se, zda u pacientĤ, kteĜí podstoupí v urþitém þase více intervenþních výkonĤ,
je pĜi hodnocení potenciálního výskytu tkáĖových reakcí pĜihlíženo k pĜedchozím ozáĜením.
3.3.13. Postupy pĜi nelékaĜském ozáĜení a jiných nestandardních výkonech
Hodnotí se postupy pĜi nelékaĜském ozáĜení – obzvláštČ s dĤrazem na zvláštní povahu
zdĤvodnČní tohoto ozáĜení.
U jiných nestandardních výkonĤ se posuzuje dodržování dobré praxe.

4.

Hodnocení závČrĤ EKA

EKA nezavádí kategorizaci z hlediska závažnosti zjištČných nedostatkĤ. Výjimkou je povinnost
oznámení nálezu bezprostĜedního ohrožení zdraví nebo životĤ uvedená v kap. 1.2.
EKA nestanovuje lhĤtu/y k odstranČní zjištČných nedostatkĤ.
Závažnost neodstranČní zjištČných nedostatkĤ, pĜípadnČ prodlení s jejich odstraĖováním,
vþetnČ posouzení, zda se prodlením odstranČní nedostatkĤ nebo jejich neodstranČním
poskytovatel dopustil pĜestupku þi nikoli, je na posouzení pĜíslušným správním orgánem
v souladu s § 92 Z373 (viz kap. 1.3).
Z dĤvodu cíleného sjednocení pĜístupu auditorských spoleþností k provádČní a prĤbČhu EKA
zaĜazuje tento metodický návod zjištČní EKA do následujících skupin:
a) ZjištČní nevykazující žádné nedostatky
b) Doporuþení ke zlepšení
Jedná se o:
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x zjištČní založená na nesouladu MRS s dobrou praxí, pokud existuje a není v rozporu
s NRS,
x jiná doporuþení ke zlepšení.
Poskytovatel není povinen zjištČnou skuteþnost podle § 71 odst. 1 písm. d) Z373 napravit.
c) ZjištČní vykazující nedostatky
Jedná se o:
x zjištČní založená na nesouladu mezi MRS a NRS, s výjimkou pĜípadĤ, kdy je MRS
v souladu s dobrou praxí a jedná se o skuteþnost podle bodu d),
x zjištČní založená na nesouladu mezi skuteþnou praxí na pracovišti a MRS.
Poskytovatel je povinen zjištČnou skuteþnost napravit ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) Z373.
d) Jiné dĤležité skuteþnosti
Jedná se o zjištČní, která nespadají do žádných výše uvedených zjištČní. Mohou sem patĜit
napĜ.:
x zjištČní založená na nesouladu NRS s dobrou praxí, pokud existuje; tato zjištČní
nemohou být hodnocena jako nedostatky podle bodu c) a jsou podnČtem k aktualizaci
NRS (auditor na toto zjištČní neprodlenČ upozorní MZ, a to prostĜednictvím mailové
adresy klinickeaudity@mzcr.cz),
x konkrétní skuteþnosti neplnČní legislativních požadavkĤ poskytovatelem, které
nespadají pod bod c).

5.

Obsah pravidel procesu hodnocení EKA

Každý subjekt žádající MZ o udČlení oprávnČní k provádČní EKA, musí v souladu s § 76 odst. 2
písm. e) Z373 v žádosti pĜedložit pravidla procesu hodnocení zdravotních služeb, jejichž
souþástí je LO, pro jednotlivé oblasti LO.
Ta by mČla obsahovat kromČ detailního popisu prĤbČhu externího klinického auditu v souladu
s tímto metodickým návodem, též kritéria pro hodnocení výsledkĤ jednotlivých zjištČní EKA,
vzorový dotazník, vzorové informace o prĤbČhu auditu, vzorový seznam požadovaných
dokumentĤ zasílaný auditovanému pracovišti pĜed auditem a vzorovou zprávu o EKA.
Žadatelé o udČlení oprávnČní k provádČní EKA musí dále MZ pĜedložit seznam osob, jejichž
prostĜednictvím budou EKA provádČny, vþetnČ dokladĤ o jejich kvalifikaci, které musí
vyhovovat minimálním požadavkĤm definovaným v § 10 V410.
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Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe
a center vysoce specializované kardiovaskulární péþe

ýást I.
Centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe a center vysoce specializované
komplexní kardiovaskulární péþe
Ministerstvo zdravotnictví zveĜejĖuje podle § 112 odst. 5 zákona þ. 372/2011Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), seznam
poskytovatelĤ zdravotních služeb, jimž byl, podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základČ výzvy
ministerstva uveĜejnČné ve VČstníku MZ ýR þástka 13/2020, udČlen statut:
a) 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“)
b) centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dČti, která provádČjí
transplantace srdce a související výkony (dále jen „KKCD - HTx“)
c) centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe (dále jen „KC“)
d) centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe pro dČti (dále jen „KCD“)

1) Vymezení oboru péþe
Centra KKC, KKC-HTx, KKCD a KKCD_HTx zajišĢují komplexní diagnostickou a léþebnou
péþi o pacienty s kardiovaskulárním onemocnČním.

2) Seznam center KKC, KKC-HTx, KKCD a KKCD_HTx
Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro
dospČlé

Statut udČlen
do:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IýO: 00064203

31. 12. 2025

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2
IýO:0064165
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha
10, IýO: 00064173 ve spolupráci s
Kardiologií na Bulovce, s.r.o., Na TruhláĜce 62, 180 85, Praha 8,
IýO: 49679236
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5, IýO:00023884
Fakultní nemocnice PlzeĖ, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99
PlzeĖ, IýO: 00669806
Nemocnice ýeské BudČjovice, a.s., Boženy NČmcové 585/54, 370 01 ýeské
BudČjovice, IýO: 26068877
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc,
IýO: 00098892

31. 12. 2025
31. 12. 2025

31. 12. 2025
31. 12. 2025
31. 12. 2025
31. 12. 2025
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Nemocnice AGEL TĜinec-Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 TĜinec,
IýO: 48401129
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Sociální péþe 3312/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IýO: 25488627
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,
IýO: 00179906, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, ve spolupráci
s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
IýO: 27520536 a
Kardiologickým centrem Agel, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IýO: 25959905
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
IýO: 00843989 ve spolupráci s
MČstskou nemocnicí Ostrava, p. o., Nemocniþní 898/20A, 728 80 Ostrava,
IýO:00635162

31. 12. 2025

Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro
dospČlé, která provádČjí transplantace srdce a související výkony

Statut udČlen
do:

Institut klinické a experimentální medicíny, VídeĖská 1958/9, 140 01 Praha 4,
Krþ, IýO:00023001
Fakultní nemocnice u sv. Anny, PekaĜská 664/53, 656 91 Brno,
IýO: 00159816, ve spolupráci s
Centrem kardiovaskulární a transplantaþní chirurgie, PekaĜská 664/53, 656
91 Brno, IýO: 00209775, a
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IýO: 65269705

31. 12. 2025

31. 12. 2025
31. 12. 2025

31. 12. 2025

31. 12. 2025

Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péþe pro dČti,
která provádČjí transplantace srdce a související výkony

Statut udČlen
do:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IýO: 00064203

31. 12. 2025

Centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe

Statut udČlen
do:
31. 12. 2025

ÚstĜední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, U vojenské
nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, IýO: 61383082
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec
IýO: 27283933
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíþkovo nábĜeží 600, 76 001 Zlín
IýO 27661989
Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezruþova 1190/19, 360 01 Karlovy
Vary, IýO: 26365804
Nemocnice Jihlava, pĜíspČvková nemocnice, Vrchlického 4630/59, 586 33
Jihlava, IýO: 0090638, zajištČna smluvní spolupráce s
Kardiocentrem Vysoþina CZ, a.s., NámČstí ýsl. armády 26, 373 41 Týn nad
Vltavou, IýO: 26088266
Centra vysoce specializované kardiovaskulární péþe pro dČti
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IýO: 65269705

31. 12. 2025
31. 12. 2025
31. 12. 2025
31. 12. 2025

Statut udČlen
do:
31. 12. 2025
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ýást II.
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:
x Poþty vysoce specializovaných výkonĤ uvedených v tabulce þ. 1
x 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.

x

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).

Tabulkaē.1.Poētyvysocespecializovanýchvýkonƽprojednotlivétypycenter
Typēinnosti/charakteristika

Výkonyintervenēníkardiologie
SrdeēníkatetrizaceobecnĢ
Perkutánníkoronárníintervence(PCI)
Strukturálníintervence(implantacechlopní,okludérƽ)

Arytmologickévýkony
Katetrizaēníablacekomplexnícharytmií
Implantacekardiostimulátorƽ,defibrilátorƽa
epizodníchzáznamníkƽ

Cévníperkutánníintervence
Perkutánnírevaskularizaceperiferníchtepen(PTA)vē.
lokálnítrombolýzyfarmakologickéēimechanické,
implantacestentƽaperiferníchiaortálních
stentgraftƽ.

Kardiochirurgickévýkony

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

Cévníchirurgie
Výkonynaperiferníchtepnách
VysvĢtlivky:ͲͲnenípožadováno

KC

KKC
KKCͲHTx

KCD

KKCDͲ
HTX*



ͲͲ






ͲͲ



ͲͲ








ͲͲ
ͲͲ








ͲͲ

ͲͲ

ͲͲ



ͲͲ



ͲͲ



ͲͲ







ͲͲ

ͲͲ
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