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StandardyposkytováníspecializovanépaliativnípéēeveformĢkonziliárníhotýmupaliativnípéēe
vnemocnicíchakutníanáslednépéēevR

ÚVOD
Úēeldokumentu
Paliativní péēe (PP) je souēástí zdravotní péēe vR. Standardy specializované PP popisují službu
poskytovanouvrámciposkytovatelƽzdravotníchslužeb(PZS)akutníanáslednélƽžkovépéēeveformĢ
konziliárníhotýmupaliativnípéēe(dáleKTPP).Tentodokumentformulujedoporuēeníprominimální
náležitostiproposkytováníkomplexníspecializovanéPPveformĢKTPP.
Terminologie
Pro úēely tohoto standardu a vsouladu smezinárodními doporuēeními rozlišujeme obecnou a
specializovanouPP.Obecnoupaliativnípéēírozumímedobrouklinickoupraxi,kterájeposkytována
zdravotníkyvšechoborƽvrámcijejichodborností.Jejímzáklademjevēasnérozpoznáníspecifických
potƎeb pacientƽ a jejich blízkých, typicky vkontextu pokroēilého závažného nebo život limitujícího
onemocnĢní,aidentifikaceaovlivŸováníoblastí,kteréjsouvýznamnéprokvalitupacientovaživota
(napƎ. racionální využití kauzálních léēebných postupƽ vsouladu spojmenovanými cíli léēby, léēba
symptomƽ, empatická komunikace, pomoc pƎi organizaēním zajištĢní péēe apƎi využití služeb
ostatních specialistƽ, zajištĢní domácí ošetƎovatelské péēe atd.). Obecnou PP poskytují všichni
zdravotníci sohledem na specifika své odbornosti. Specializovaná PP je aktivní multiprofesní péēe
poskytovaná pacientƽm ajejich rodinám týmem specialistƽ, kteƎí disponují potƎebným vzdĢláním,
týmovým zázemím i kapacitou. Specializovaná PP je poskytovaná pacientƽm i jejich blízkým, kteƎí
komplexností svých potƎeb (somatických, psychických, spirituálních i sociálních) pƎesahují možnosti
poskytovatelƽobecnéPP.
Zhlediska vazby na pokroēilost základního onemocnĢní je dále rozlišována zodborného hlediska
paliativní péēe ēasná, tedy péēe opacienty se závažným nebo život ohrožujícím onemocnĢním s
významným rizikem limitované doby dožití, která je poskytována i souēasnĢ s probíhající terapií
zamĢƎenounaprodlouženíživotapacienta.CílemjepƎispívatkposkytováníindividualizovanéléēby,
ēasnĢ formulovat preference a hodnoty pacienta, stanovit realistický cíl léēby srespektem
kpreferencím pacienta, podílet se na koordinaci rozvahy i péēe, vkonsensu stanovovat pƎimĢƎený
rozsahintervencí,udržet dobroukvalituživotase závažnýmonemocnĢním,stejnĢjakopodporovat
rozvojadekvátníchadaptaēníchmechanismƽupacientƽijejichblízkých.
Paliativní péēe terminálníje péēe o pacienty v závĢru života, s dominantním cílem mírnit jakékoliv
formy diskomfortu u terminálních stádií závažných onemocnĢní (obvykle v posledních dnech až
týdnechpƎedpokládanéhodožitípacientƽ),spolupracovatpƎinaplnĢnípreferencípacientƽsohledem
napreferovanémístopobytuvzávĢruživota,poskytovatkomplexnípodpƽrnéintervencepacientovii
jejichblízkým,snižovatmírunepƎimĢƎenépéēevzávĢruživotaadalší.

KTPPjespecifickáformaposkytováníspecializovanéPPvrámciPZSakutníanáslednélƽžkovépéēe.
KTPPjemultidisciplinárnítýmsdefinovanýmpersonálnímzabezpeēením,kterýprovádíintervenceu
pacientƽvrámcihospitalizace.IntervenceprobíhápƎímoulƽžkanebovjinémurēenémmístĢdaného
PZS.PoskytovanázdravotníasociálnípéēepodléhástandardnímpravidlƽmproprovádĢníkonziliárních
intervencíplatnýchvdanémzdravotnickémzaƎízení.
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KONTEXT
PrincipyazákladníformulacecílovéskupinyapotƎeb
PP je komplexní, aktivní péēe poskytovaná pacientovi, který trpí závažným nebo životlimitujícím
onemocnĢním. Cílem PP je udržet dobrou kvalitu života, zmírnit bolest a dalšítĢlesná a duševní
strádání,zachovatpacientovudƽstojnostaposkytnoutpodporujehoblízkým(definiceWHO).PPje
takédefinovánajakomedicínskýobor,kterýposkytujepéēipacientƽmsezávažnýmonemocnĢním.
Jeho cílem je zlepšit kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Intervence jsou zamĢƎeny na úlevu od
symptomƽastresuspojenéhosezávažnýmonemocnĢním,pƎinášízvláštníúroveŸpéēevbiologických,
psychologických, spirituálních a sociálních potƎebách. Péēe je poskytována vjakémkoliv vĢku a
vjakémkoliv stádiu onemocnĢní, i souēasnĢ sléēbou zamĢƎenou na prodloužení života pacienta
(definiceCAPC2011).

Intervence KTPP tak typicky smĢƎují kpacientƽm se závažnými onkologickými, neurologickými,
interními, infekēními, vrozenými onemocnĢními a dalšími závažnými onemocnĢními vdĢtském i
dospĢlém vĢku, pƎípadnĢ vperinatálním období. Péēe je poskytována ve spolupráci se základními
obory na oddĢleních akutní standardní, intenzivní i následné péēe, pƎípadnĢ i vobdobí po úmrtí
pacientajakopéēepozƽstalostní.

Obvyklésituaceakontext,vekterýchjeindikovánapéēeKTPP
KTPPintervenujenažádostzákladníhoošetƎujícíhotýmunebonazákladĢelektronickéhoscreeningu
potƎebPP,pokudjetakovýsystémudanéhoPZSzaveden.PodnĢtkintervenciKTPPmƽžeiniciovati
pacientsám,pƎípadĢjehoblízcí.
SituaceobvyklýchindikacíprointervencitýmuspecializovanéPPjsoutyto:
 ڄpodpora vporozumĢní situaci a možnostem vývoje i alternativám poskytované péēe
vsituacíchpokroēilýchzávažnýchaživotohrožujícíchonemocnĢní
 ڄprácesemocemiaadaptacínasituacizávažnéhoonemocnĢníizávĢruživota
 ڄkomunikacezávažnýchtémat,formulacehodnotapreferencíklíēovýchprostanovenícílea
plánupéēe
 ڄmediaceneadekvátníhooēekáváníakonfliktƽpƎiformulacicíleaplánupéēe
 ڄléēba a tlumení symptomƽ (napƎ. symptomy závĢru života, dušnost, bolest, GIT symptomy,
poruchyspánku,úzkostadeprese,výživaadalší)
 ڄpsychické a spirituální symptomy a potƎeby jako samota, existenciální tíseŸ, ztráta smyslu,
motivaceēinadĢje
 ڄorganizaēní,sociálníakoordinaēnípotƎebyvkontextuzávĢruživotaaumírání
 ڄorganizaēnízajištĢníapƎedánídonavazujícípéēeposkytovatelespecializovanépaliativnípéēe
 ڄkoordinacekomunikacevkontextumedicínskýchaetickýchdilemat
 ڄpéēesmĢƎovanáblízkýmsezamĢƎenímnapsychickouaemoēnípodporu,adaptacinasituaci
závažnéhoonemocnĢní,sociálnístabilituapod.

KTPPposkytujeintervenceēasnéiterminálníPP.

MístoKTPPvsystémuposkytováníspecializovanéPP
Specializovaná PP vpodobĢ KTPP je souēástí komplexní sítĢ služeb specializované PP vR.
StandardnímisouēástmitétosítĢvevyspĢlýchzdravotnickýchsystémechjepéēeambulantní,lƽžková
vēetnĢkonziliárníapéēeposkytovanávevlastnímsociálnímprostƎedípacientƽ.
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STANDARDYPOSKYTOVÁNÍSPECIALIZOVANÉPALIATIVNÍPÉEVEFORM KTPP
PƎedpokladyēinnostiKTPPvrámciPZS
Standard1
PZS má nastaven systém identifikace specifických potƎeb pacientƽ se závažným onemocnĢním,
jejichž pƎítomnost podporuje vyžádání intervence KTPP.  Obvyklým formátem tohoto popisu je
ƎídícídokumentdanéhoPZS(napƎ.metodickýpokynnebosmĢrnice)

Standard2
PZSmánastavenzpƽsob,jakýmježádánookonziliárnípéēiKTPP.Obvyklýmmodelemjesystém
elektronickýchžádanekokonziliumvrámcidanéhoPZS.

Standard3
Konziliárnípéēejevykonávánavespoluprácisezákladnímoborem(tedyoborem,najehožlƽžkuje
pacient aktuálnĢ hospitalizován) podle nastavených pravidel daného PZS pro poskytování
konziliárnípéēe.


Technickévybavení
Standard4
KTPPmávrámciPZSvyēlenĢnésamostatnézázemíproēinnostitýmuadministrativníikonzultaēní
povahy. Obvyklým zázemím je samostatná místnost pro administrativní ēinnost a samostatná
místnostprokonzultaēníslužby.

Standard5
KTPP disponuje technickým vybavením nezbytným pro poskytování péēe i pro vedení
dokumentaceadalšíchsouvisejícíchēinností.Obvyklýmvybavenímserozumípoēítaēe,tiskárny,
telefony, napojení na nemocniēní informaēní systém (NIS), prostory pro ukládání dokumentace
apod.

PostaveníKTPPvorganizaēnímƎáduPZS
Standard6
KTPPjevedenovrámciPZSivrámciNISjakosamostatnáorganizaēníjednotkanebooddĢlení
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Standard7
Informace o službách KTPP je dostupná pro odbornou i laickou veƎejnost na místĢ obvyklém
vdaném zdravotnickém zaƎízení. Obvyklým místem je web daného PZS, pƎípadnĢ informaēní
tabulevareáluPZS.


Personálnízabezpeēeníamezioborováspolupráce
SouēasnálegislativanedefinujeminimálnípersonálnízabezpeēenízdravotníslužbyKTPP.Vrámci
odbornéhostandardujsoudoporuēenynásledujícípožadavky.
Standard8
KTPPjesloženzezákladníchprofesítýmu–lékaƎ,sestra,zdravotnĢͲsociálnípracovník,psycholog
nebojinýzdravotnickýpracovníksukonēenýmpsychoterapeutickýmvýcvikemakreditovanýmpro
prácivezdravotnictví–dledefinovanýchrozsahƽúvazkuprojednotlivétypytýmƽ(vizpƎílohaē.1).

Standard9
Vedoucí lékaƎ týmu je držitelem zvláštní specializované zpƽsobilosti voboru paliativní medicína
nebopaliativnímedicínaaléēbabolesti.RozsahúvazkulékaƎespecialistyodpovídátyputýmu(viz
pƎílohaē.1).

Standard10
KTPP má pƎi péēi o pacienty a jejich blízké nastaven systém týmové multiprofesní spolupráce.
Obvyklýmformátemmezioborovéspoluprácejedenníspoleēnározvahaēlenƽtýmuopacientech
vpéēiKTPPatýdennímultidisciplinárníkonferencetýmu.


Standard11
KTPPdlepotƎebyspolupracujesdalšímizdravotnickýmiajinýmiprofesemi,pƎípadnĢtytoprofese
mohoubýtintegrálnísouēástítýmu.Obvyklesejednáotytoprofese–administrativnípracovník,
nemocniēní kaplan, farmaceut nebo farmakolog, psychiatr, nutriēní terapeut, logoped,
fyzioterapeutadalší.

PéēeoēlenyKTPP
Standard12
VzhledemkpovazeēinnostiKTPPjeumožnĢnoēlenƽmKTPPabsolvovatsupervizivpracovnídobĢ
vrozsahuminimálnĢ1hodinamĢsíēnĢindividuálnísupervizea2hodinysupervizeceléhotýmu.
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Dostupnostslužby
Standard13
KTPPjedostupnývpracovnídnyvobvyklépracovnídobĢ.KontaktKTPPsžádajícímpracovištĢm
nebopacientemprobíháv90%pƎípadƽnejpozdĢjido2pracovníchdnƽodvyžádáníkonzilia.

VedenízdravotnickédokumentaceasbĢrdat
Standard14
KTPPvededokumentacivsouladusestandardypƎíslušnéhoPZS.

Standard15
Dokumentace povinnĢ obsahuje informaci o intervenujícím ēlenovi KTPP. VpƎípadĢ lékaƎské
intervencejevprƽbĢhuhospitalizacenezbytnousouēástídokumentacesymptomovýscreening,
aktuální stav formulace cíle péēe, aktuální informace ohlednĢ osoby správem zástupného
souhlasu

Standard16
KTPP vykazuje svou ēinnost dle pravidel stanovených daným PZS v souladu se stanoveným
úhradovýmmechanismemproēinnostKPTT.

Standard17
KTPPprovádísystematickýsbĢrdatosvéēinnosti.Povinnousouēástíjeroēnísouhrnnástatistika
poētu intervenovaných pacientƽ a jejich blízkých, celkový poēet intervencí jednotlivých profesí
týmu, ēetnost ēasné a terminální péēe, ēetnost úmrtí pacientƽ pƎi dané hospitalizaci, ēetnost
pƎedánípacientƽdopéēespecializovanéPP(mobilníspecializovanáPPalƽžkováPP)


NÁVAZNÉAKTIVITYAPROCESY
Platnoststandardƽjestanovenadovydánínovýchstandardƽ.SouēástínovýchstandardƽbymĢlabýt
stanoveníprofesníerudicenelékaƎskýchprofesíKTPP.
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P\ÍLOHA1ͲMINIMÁLNÍPERSONÁLNÍZABEZPEENÍKONZILIÁRNÍCHTÝMpPALIATIVNÍPÉE(PRO
ROK2022)

TotopersonálnízabezpeēenívycházízmodelukonziliárníchtýmƽdlepilotníhoprojektuMZR.
Definujeminimálnípersonálnízabezpeēeníprotýmy,kteréseucházíoúhraduvjejíprovizorní
podobĢdleúhradovévyhláškynarok2022.

Typ paliativního
týmu

Personální zabezpeþení1

Minimální úvazek

Typ 1

LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
paliativní medicína

0,5

LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru,
který je základním oborem pro nástavbový obor
paliativní medicína nebo lékaĜ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru paliativní medicína

0,5

Všeobecná sestra (z toho minimálnČ 0,2 dČtská
sestra v pĜípadČ paliativního týmu pro dČti)

1,0

ZdravotnČ-sociální pracovník

0,5

Klinický psycholog nebo psycholog ve
zdravotnictví,pokud je zajištČna dostupnost a
odborný dohled klinického psychologa

0,5

LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
paliativní medicína

0,3

LékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru,
který je základním oborem pro nástavbový obor
paliativní medicína nebo lékaĜ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru paliativní medicína

0,2

Všeobecná sestra (z toho minimálnČ 0,2 dČtská
sestra v pĜípadČ paliativního týmu pro dČti)

0,5

ZdravotnČ-sociální pracovník

0,25

Klinický psycholog nebo psycholog ve
zdravotnictví, pokud je zajištČna dostupnost a
odborný dohled klinického psychologa

0,25

Typ 2



1

PĜi dodržení pravidla, že úvazek zdravotnického pracovníka v rámci jednoho poskytovatele zdravotních služeb
mĤže þinit maximálnČ 1,0 a pĜi soubČhu úvazku u rĤzných poskytovatelĤ zdravotních služeb maximálnČ 1,2.
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDċLÁVACÍCH PROGRAMģ GYNEKOLOGIE
A
PORODNICTVÍ,
INFEKýNÍ
LÉKAěSTVÍ,
OFTALMOLOGIE,
ORTOPEDIE
A
TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO
ÚSTROJÍ,
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, NEUROLOGIE A SOUDNÍ LÉKAěSTVÍ
1. Úprava kapitol 3, 5, 7 a 8 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, uveĜejnČného ve VČstníku Ministerstva
zdravotnictví, þástka 4, Duben 2019
ZnČní po zmČnČ kapitoly 3 - Rozsah požadovaných teoretických znalostí
a praktických dovedností ovČĜovaných na konci vlastního specializovaného výcviku
spoþívá v odstranČní povinnosti zpracování atestaþní práce v bodu:
PĤvodní znČní:
x

Zpracování atestaþní práce (není-li splnČno jinak).

ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
spoþívá v odstranČní níže uvedených bodĤ:
PĤvodní znČní:
PĜedpoklady pĜístupu k atestaþní zkoušce
• a úspČšné absolvování testu na závČr tohoto kurzu,
• aktivní, odborné akci garantované ýLK,
• vypracování písemné práce.
Vlastní atestaþní zkouška
Teoretická þást:
• písemný test (souþást pĜedatestaþního kurzu),
• obhajoba písemné práce.
ZnČní po zmČnČ kapitoly 7 - Charakteristika akreditovaného zaĜízení spoþívá
ve zmČnČ poþtu vyšetĜení/ošetĜení za rok a v odstranČní kardiotografu z technického
a vČcného vybavení:
PĤvodní znČní:
• Minimální poþet vyšetĜení/ošetĜení 5000/rok.
• Kardiotograf.
ZnČní po zmČnČ kapitoly 8 - Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich realizaci – charakteristika spoþívá
v odstranČní níže uvedeného bodu:
PĤvodní znČní:
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OvČĜení znalostí testem.

2

2. Úprava kapitoly 5 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor INFEKýNÍ
LÉKAěSTVÍ, uveĜejnČného ve VČstníku Ministerstva zdravotnictví, þástka 11,
Prosinec 2018
ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
spoþívá v odstranČní vypracování písemné práce a otázky k obhajobČ práce v bodech:
PĤvodní znČní:
PĜedpoklady pro pĜistoupení k atestaþní zkoušce

x

vypracování písemné práce z problematiky infekþního lékaĜství na téma
zadané školitelem, která m.j. dokumentuje i znalosti základních metod
klinického výzkumu,

Vlastní atestaþní zkouška

x

1 otázka se vztahuje k obhajobČ písemné práce.

3. Úprava kapitol 2 a 5 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor
OFTALMOLOGIE, uveĜejnČného ve VČstníku Ministerstva zdravotnictví, þástka 11,
Prosinec 2018
a) ZnČní po zmČnČ kapitoly 2 - Minimální požadavky na specializaþní vzdČlávání
spoþívá v doplnČní ýásti II.: a) úþast na vzdČlávacích aktivitách – povinná
povinnosti absolvovat povinný výroþní sjezd ýeské oftalmologické spoleþnosti Jana
Evangelisty PurkynČ
Aktivity
výroþní sjezd ýeské oftalmologické spoleþnosti Jana Evangelisty PurkynČ (dále jen „ýLS JEP“)
v každém roce pĜípravy, event. dvČ odborné akce v sekci doporuþená úþast na vzdČlávacích akcích
v bodu:
PĤvodní znČní:
2.3 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do vlastního
specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tČchto
kurzĤ více než 5 let, a
a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.
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Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

b) úþast na vzdČlávacích akcích – doporuþená
Aktivity

Délka trvání

další dvČ odborné akce garantované ýeskou oftalmologickou spoleþností nebo
Institutem postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
ýeskou lékaĜskou komorou (dále jen „ýLK“) nebo ýLS JEP nebo lékaĜskými
fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zaĜízeními atd.

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci základního oftalmologického
kmene, neabsolvuje je v rámci specializovaného výcviku.
ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
spoþívá v doplnČní: þást praktická – zkouška z praktických dovedností v bodu:
PĤvodní znČní:
c) Vlastní atestaþní zkouška
þást teoretická – 3 odborné otázky (z nichž jednu lze nahradit obhajobou
písemné práce.

x

4. Úprava kapitoly 5 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor ORTOPEDIE
A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, uveĜejnČného ve VČstníku
Ministerstva zdravotnictví, þástka 2, Únor 2019
ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
spoþívá v odstranČní vypracování písemné atestaþní práce a obhajoby písemné
atestaþní práce v bodech:
PĤvodní znČní:
PĜedpoklady pro pĜistoupení k atestaþní zkoušce

x

vypracování písemné atestaþní práce. Téma práce zadává školitel
a schvaluje garant oboru na pĜíslušné lékaĜské fakultČ, kde se pĜezkoušení
koná. Práce musí být odevzdána minimálnČ 6 týdnĤ pĜed konáním atestace.

Vlastní atestaþní zkouška.

x

obhajoba písemné atestaþní práce je-li obhajoba atestaþní práce v prĤbČhu
teoretické þásti atestaþní zkoušky úspČšná, ale celkové hodnocení atestaþní
zkoušky je „neprospČl/a“, nemusí být pĜi opakování atestaþní zkoušky práce
znovu obhajována a tato povinnost mĤže být uznána za splnČnou.
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5. Úprava kapitoly 2 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor
OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ýást II.a), uveĜejnČného
ve VČstníku Ministerstva zdravotnictví, þástka 11, Prosinec 2018
ZnČní po zmČnČ kapitoly 2 - Minimální požadavky na specializaþní vzdČlávání spoþívá
v pĜesunutí kurzu Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku z bodu a)
úþast na vzdČlávacích aktivitách - povinná do bodu c) úþast na vzdČlávacích aktivitách
– doporuþená
PĤvodní znČní:
ýást II.
2.3 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do vlastního
specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiaþní ochrana a Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy
a krku pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tČchto kurzĤ více než 5 let, a
a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.
Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
b) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Kurzy, semináĜe

40
Délka trvání

kurz Preparaþní – chirurgie nosu

8 hod

kurz Preparaþní – chirurgie ucha

8 hod

kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

8 hod

další kurzy, vČdecké a vzdČlávací akce domácí i zahraniþní garantované
pĜíslušnou odbornou spoleþností pĜi ýeské lékaĜské spoleþnosti J.E.
PurkynČ (dále jen „ýLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdČlávání
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo ýeskou lékaĜskou komorou (dále
jen „ýLK“) nebo lékaĜskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými
zaĜízeními aj.

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci základního
otorinolaryngologického kmene, neabsolvuje je v rámci specializovaného výcviku.
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6. Úprava kapitol 5 a 8 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor NEUROLOGIE,
uveĜejnČného ve VČstníku Ministerstva zdravotnictví, þástka 5, KvČten 2019
ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
spoþívá ve snížení poþtu vyšetĜených pacientĤ ze 3 na 1 v praktické þásti vlastní
atestaþní zkoušky:

PĤvodní znČní:
Vlastní atestaþní zkouška
x

praktická þást – vyšetĜení 3 pacientĤ, klinický rozbor, interpretace výsledkĤ,
diferenciální diagnostika, syndromologický a nosologický
závČr.

ZnČní po zmČnČ kapitoly 8 - Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich realizaci – charakteristika spoþívá
ve zmČnČ požadavkĤ na personální zabezpeþení lektora Kurzu pĜed atestací
z neurologie, a to doplnČní: LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie
nebo pĜíbuzném oboru a praxí nejménČ 5 let v oboru.
PĤvodní znČní:
Personální zabezpeþení a technické vybavení specializaþního Kurzu pĜed atestací
z neurologie
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurologie a praxí nejménČ 5 let v oboru.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu

povolání lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

7. Úprava kapitoly 5 vzdČlávacího programu pro specializaþní obor SOUDNÍ
LÉKAěSTVÍ, uveĜejnČného ve VČstníku Ministerstva zdravotnictví, þástka 3, BĜezen
2019
ZnČní po zmČnČ kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o prĤbČhu specializaþního
vzdČlávání, spoþívá ve zrušení povinnosti vypracování písemné práce (projektu),
týkající se soudnČ lékaĜské problematiky v praktické þásti vlastní atestaþní zkoušky
a odstranČní povinnosti obhajoby písemné atestaþní práce v teoretické þásti vlastní
atestaþní zkoušky:
PĤvodní znČní:
PĜedpoklady pro pĜistoupení k atestaþní zkoušce

O
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x vypracování písemné práce (projektu), týkající se soudnČ lékaĜské
problematiky,
Vlastní atestaþní zkouška
x

teoretická þást – obhajoba písemné atestaþní práce.

13

14

VĚSTNÍK MZ ČR

O

ČÁSTKA 1/2022

2/2022/OLZP
Cenový pĜedpis
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. ledna 2022

kterým se mČní cenový pĜedpis 1/2019/CAU, ze dne 22. kvČtna 2019, o regulaci cen
zdravotnických prostĜedkĤ

Ministerstvo zdravotnictví na základČ § 2a odst. 1 zákona þ. 265/1991 Sb.,
o pĤsobnosti orgánĤ ýeské republiky v oblasti cen, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a § 1 odst.
6 písm. a) a e) a § 10 zákona þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vydává
tento cenový pĜedpis:

ýl. I.
Cenový pĜedpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/CAU, ze dne 22. kvČtna 2019, o regulaci
cen zdravotnických prostĜedkĤ, se mČní takto:

1. V þl. III. odst. 1 se na konec ustanovení doplĖuje vČta:
„To neplatí pro rok 2022, v nČmž cena pĤvodce sériovČ vyrábČného zdravotnického prostĜedku
nesmí pĜekroþit nejvyšší cenu, za kterou pĤvodce uvedl nebo dodal daný zdravotnický
prostĜedek na trh v ýeské republice v roce 2021 navýšenou maximálnČ o 4 %.“
2. V þl. IV odst. 5 se na konec ustanovení doplĖuje vČta:
„To neplatí pro rok 2022, v nČmž cena pĤvodce se stejnou skladbou a rozsahem položek
obsažených v cenové kalkulaci nesmí pĜekroþit nejvyšší cenu daným pĤvodcem uskuteþnČnou
v roce 2021 navýšenou maximálnČ o 4 %.“

ýl. II.
Úþinnost
Tento pĜedpis nabývá úþinnosti dnem 1. února 2022.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
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SPECIFICKÉ LÉýEBNÉ PROGRAMY (SLP)
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
V OBDOBÍ ěÍJEN – PROSINEC 2021
Odbor léþiv a zdravotnických prostĜedkĤ (OLZP) – 3. 1. 2022
Ref: Mgr. Miroslava Linhartová tel: 224 972 396
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky þ. 228/2008 Sb., o registraci léþivých
pĜípravkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zveĜejĖuje odsouhlasené specifické léþebné programy
humánních léþivých pĜípravkĤ.
ěÍJEN 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

ENDOXAN 50 MG obalené tablety 50X50MG (cyclophosphamidum)
199 (þíslo šarže 0K036F, doba použitelnosti 30. 11. 2023)
Baxter Oncology GmbH, NČmecko
BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 Smíchov
BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 Smíchov
ZajištČní léþivého pĜípravku s obsahem léþivé látky cyclophosphamidum
v perorální lékové formČ. Léþivý pĜípravek je urþen k použití jako souþást
kombinovaných chemoterapeutických režimĤ þi v monoterapii v indikacích:
I.
v souladu s platným souhrnem údajĤ o pĜípravku (SPC) léþivého
pĜípravku, který bude používán v rámci léþebného programu:
 adjuvantní terapie karcinomu prsu po resekci nádoru nebo
mastektomii;
 paliativní léþba metastatického karcinomu prsu;
 leukémie - akutní nebo chronická lymfoblastická/lymfatická
a myeloidní leukémie;
 maligní lymfomy - Hodgkinova choroba, non-Hodgkinský
lymfom, plazmocytom;
 metastazující a nemetastazující maligní solidní tumory karcinom ovaria, testikulární karcinom, malobunČþný
bronchiální karcinom, neuroblastom, EwingĤv sarkom,
rhabdomyosarkom u dČtí, osteosarkom;
 autoimunitní onemocnČní - revmatoidní artritida, systémový
lupus erythematodes, (napĜ. s nefritickým syndromem), urþité
typy glomerulonefritid (napĜ. s nefritickým syndromem),
Wegenerova granulomatóza.
II.
dle individuálních potĜeb pacienta na základČ rozhodnutí lékaĜe
v pĜípadech, kdy pro léþbu lze použít perorální lékovou formu
s léþivou látkou cyclophosphamidum:
 progresivní autoimunitní onemocnČní - napĜ. psoriatická
artropatie, sklerodermie, systémová vaskulitida (napĜ.
s nefritickým syndromem), syndromem), myasthenia gravis,
autoimunní hemolytická anémie, choroby charakterizované
chladovou aglutinací;
 imunosupresivní farmakoterapie pĜi transplantacích orgánĤ
 pĜíprava na allogenní transplantaci kostní dĜenČ - závažná
aplastická anémie, akutní myeloidní a akutní lymfoblastická
leukémie, chronická myeloidní leukémie. 
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Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
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PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
Neregistrovaný léþivý pĜípravek ENDOXAN je možné distribuovat
do 31. bĜezna 2022. Léþivý pĜípravek dodaný do lékáren je možné vydávat
a používat pĜi poskytování zdravotních služeb po dobu jeho doby
použitelnosti.

Selumetinib 10 mg, tvrdé tobolky, 60x10mg
Selumetinib 25 mg, tvrdé tobolky, 60x25mg
Selumetinib 60x10mg - 180
Selumetinib 60x25mg - 180
AstraZeneca AB, 151 85, Södertälje, Švédsko
Clinigen Ireland Limited, Lismore Co Waterford, Irsko
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Švédsko zastoupená spoleþností
Clinigen Healthcare Ltd., Idis House Churchfield Road, Weybridge, KT13
8DB, Velká Británie
ZpĜístupnČní léþby selumetinibem u pacientĤ od 3 let do 18 let vČku
s neurofibromatózou
typu
1
s progresivními/symptomatickými,
neoperovatelnými plexiformními neurofibromy, pro nČž neexistuje úþinná
léþebná alternativa.
PracovištČ:
x Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
x Fakultní nemocnice Brno - DČtská nemocnice, ýernopolní 9, 613 00 Brno.
souhlas platí do 30. záĜí 2022.

Leniolisib 70 mg potahované tablety, 35x70mg
11
Novartis Pharma AG, Švýcarsko
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle
ZpĜístupnČní léþivého pĜípravku Leniolisib dČtským pacientĤm s diagnózou
APDS/PASLI
(syndrom
aktivované
delta-fosfatidylinositol-3kinázy/aktivaþní mutace p110-į zpĤsobující senescenci T-lymfocytĤ,
lymfadenopatii a imunodeficienci).
PracovištČ:
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, FN v Motole, V Úvalu 84,
150 06, Praha 5.
souhlas platí do 31. bĜezna 2022.

UX007 (triheptanoin) olej pro perorální podání, 1 lagena x 500ml
50
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., 60 Leveroni Court, Novato, CA
94949, USA
Almac Clinical Services (Ireland) Limited, Finnabair Industrial Estate,
Dundalk, Co. Louth, A91P9KD, Irsko
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PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
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Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
ZajištČní a možnost použití neregistrovaného léþivého pĜípravku UX007
v rámci specifického léþebného programu pro léþbu dČtského pacienta,
který trpí dČdiþnou poruchou ȕ-oxidace mastných kyselin s dlouhým
ĜetČzcem (deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin
s dlouhým ĜetČzcem).
PracovištČ:
Klinika pediatrie a dČdiþných poruch metabolismu 1.LF UK a Všeobecné
fakultní nemocnice, Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2.
souhlas platí do 31. Ĝíjna 2023.

MYRIN 50 potahované tablety, 30X50MG (thalidomid)
MYRIN 100 potahované tablety, 30X100MG (thalidomid)
MYRIN 50 MG - 100
MYRIN 100 MG - 3000
Lipomed AG, Švýcarsko; propouštČní pro EU: CAESARO MED
Gesundheitsprodukte Handels GmbH, Rakousko
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovnČ 945/7, HostivaĜ,
102 00 Praha 10
ýeská myelomová skupina, z.s., Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno
Léþba pacientĤ starších 18 let s novČ diagnostikovaným
a relabovaným/refrakterním mnohoþetným myelomem ve vstupní indukþní
a konsolidaþní þásti indukþní fáze léþby.
PracovištČ:
x Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice
Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno;
x Klinická hematologie, Nemocnice ýeské BudČjovice, a. s.,
B. NČmcové 585/54, 370 01 ýeské BudČjovice;
x Centrum hematoonkologie a klinické biochemie, Nemocnice
HavíĜov, p. o., DČlnická 1132/24, 736 01 HavíĜov;
x IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové;
x OddČlení klinické hematologie, Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
Husova 357/10, 460 63 Liberec;
x Hematologicko-transfuzní oddČlení, Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav, a.s., nemocnice StĜedoþeského kraje (Klaudiánova
nemocnice), tĜída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav;
x Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL Nový Jiþín
a.s., PurkyĖova 2138/16, 741 01 Nový Jiþín;
x Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc,
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc;
x Hematologicko-transfúzní oddČlení, Slezská nemocnice v OpavČ,
p. o., Olomoucká 470/86, 746 01 Opava;
x Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava,
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba;
x OddČlení hematologie a transfúziologie, Nemocnice PelhĜimov
p. o., Slovanského bratrství 710, 393 38 PelhĜimov;
x Hematologicko-onkologické oddČlení, Fakultní nemocnice PlzeĖ,
alej Svobody 80, 304 60 PlzeĖ-Lochotín;
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Hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10;
interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2;
OddČlení klinické hematologie, Krajská zdravotní, a.s. –
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péþe
3316 /12A, 400 13 Ústí nad Labem;
OddČlení klinické hematologie, Fakultní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;
Hematologicko-transfuzní oddČlení, Krajská nemocnice T. Bati,
a.s., Havlíþkovo nábĜeží 600, 762 75 Zlín.

Platnost léþebného
programu

souhlas platí do 31. Ĝíjna 2023.

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP

GASTROFAIT 1G COMPRIMATE, TABLETY, 20X1G (sucralfatum)

Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

67 000
S.C. FELSIN FARM S.R.L., Str. Drumul Piscul Cerbului nr. 20-28, Etaj P,
camerele 1-9 úi etaj, sector 1, Bucureúti, România
AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou sukralfát ke krátkodobé léþbČ
(maximálnČ 8 týdnĤ) gastroduodenální vĜedové choroby k podpoĜe hojení
a úlevy od symptomĤ. Léþivý pĜípravek je urþen pro dospČlé a dČti starší
6 let.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 31. Ĝíjna 2024.

LISTOPAD 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

ALBENDAZOL VIM SPECTRUM 200 MG, tablety, 2X200MG
(albendazol)
10 600
S.C. VIM SPECTRUM S.R.L., 547367 Corunca, Nr. 409, Jud. Mureú,
Rumunsko
AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4
Zabezpeþení léþivého pĜípravku s léþivou látkou albendazol k léþbČ
parazitárních onemocnČní dospČlých, dospívajících a dČtí od 6 let vČku.
Albendazol podávaný v nízkých dávkách je indikován ke krátkodobé léþbČ
parazitárních infekcí:
 Enterobióza (oxyuriáza) - onemocnČní zpĤsobené roupem dČtským
(Enterobius vermicularis),
 trichurióza (trichocefalóza) – onemocnČní zpĤsobené tenkohlavcem
lidským (Trichuris trichiura),
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askarióza – onemocnČní zpĤsobené škrkavkou dČtskou (Ascaris
lumbricoides),
 ankylostomóza - onemocnČní zpĤsobené mČchovcem lidským
(Ankylostoma duodenale),
 nekatorióza – onemocnČní zpĤsobené mČchovcem americkým
(Necator americanus),
 strongyloidóza – onemocnČní háćátkem stĜevním (Strongyloides
stercoralis),
 taenióza – onemocnČní zpĤsobené tasemnicemi (Taenia solium,
Taenia saginata),
 giardióza (lamblióza) - onemocnČní zpĤsobené Giardia lamblia –
u dČtí od 6 do 12 let vČku.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 31. Ĝíjna 2023.


Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu

CAMPATH 30MG/ML, injection, for intravenous infusion after dilution,
injekþní lahviþka, 3X1ML (alemtuzumab)
45
Genzyme Limited, 37 Hollands Road, Haverhill, CB9 8PU, Velká Británie
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice.
Institut klinické a experimentální medicíny, VídeĖská 1958/9,
140 21 Praha 4
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou alemtuzumab pro léþbu
pacientĤ starších 18 let, který je indikován po transplantaci orgánĤ jako
léþba 2. linie v pĜípadČ:
 indukþní léþby u pacientĤ s vysokým imunologickým rizikem,
u kterých není možná léþba králiþím antithymocytárním globulinem
nebo se nepĜedpokládá jeho dostateþná úþinnost,
 záchranné léþby u pacientĤ s biopticky ovČĜenou refrakterní akutní
celulární rejekcí.
Léþba je nejþastČji indikována po transplantaci ledvin a ve výjimeþných
pĜípadech po transplantaci jiných orgánĤ. Toto léþebné použití
alemtuzumabu je v souladu s Doporuþeným postupem Spoleþnosti
pro orgánové transplantace ýLS JEP pro léþbu alemtuzumabem
u nemocných po transplantaci orgánĤ.
PracovištČ:
Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM.
souhlas platí do 31. Ĝíjna 2024.

CATAPRESAN 0,150 MG/ML oplossing voor injectie, injekþní roztok,
ampulky, 5X1 ML (clonidini hydrochloridum)
24 000
Boehringer Ingelheim España S.A., Prat de la Riba, 50, 08174 Sant Cugat
del Vallès (Barcelona), ŠpanČlsko
CZ Pharma s. r. o, námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
CZ Pharma s. r. o, námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
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Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP

Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
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ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou clonidini hydrochloridum
v lékové formČ injekþního roztoku k léþbČ velmi tČžkých forem vysokého
krevního tlaku, kde perorální léþba není možná nebo je považována
za nedostateþnou.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou lĤžkové péþe.
souhlas platí od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2023.

ANTICHOLIUM injektionslösung, injekþní roztok, ampule, 5X5ML/2MG
(physostigmini salicylas)
DIGIFAB powder for solution for infusion, prášek pro infuzní roztok,
sklenČná lahviþka, 1X40MG (antitoxinum digitalis ovillum (FAB))
ANTICHOLIUM - 150
DIGIFAB - 150
Dr.Franz Köhler Chemie GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 14-28, D-64625
Bensheim, NČmecko (ANTICHOLIUM)
Protherics UK Limited, Blaenwaun, Ceredigion SA44 5JT, Velká Británie
(DIGIFAB)
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K pérovnČ 945/7, HostivaĜ,
102 00 Praha 10
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
ANTICHOLIUM injektionslösung, injekþní roztok, ampule,
5X5ML/2MG - zajištČní pohotovostní zásoby léþivého pĜípravku s léþivou
látkou fysostigmin jako antidota pro léþbu otrav doprovázených tČžkým
centrálním anticholinergním syndromem, napĜ. alkoholem, tropanovými
alkaloidy (hyoscyamin, atropin, skopolamin; napĜ v rodech rostlin
Durmanovec, Durman, Rulík), muchomĤrkou tygrovanou a muchomĤrkou
þervenou; tricyklickými antidepresivy (amitriptylin, imipramin,
trimipramin,
klomipramin,
doxepin),
antiemetiky/antihistaminiky
(fenothiazin, thioridazin, chlorpromazin, promethazin, difenhydramin,
dimenhydrinát), neuroleptiky (zejména butyrofenony), benzodiazepiny,
spasmolytiky (tolterodin, oxybutynin), antiparkinsoniky (amantadin,
difenhydramin),
baklofenem,
kyselinou
gama-hydroxymáselnou,
inhalaþními anestetiky, ketaminem, 3-chinuklidinyl benzylátem.
DIGIFAB powder for solution for infusion, prášek pro infuzní roztok,
sklenČná lahviþka, 1X40MG - zajištČní pohotovostní zásoby léþivého
pĜípravku (antidota) pro léþbu tČžkých otrav digoxinem nebo digitalisovými
alkaloidy.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe
(koordinace léþebného programu: Toxikologické informaþní stĜedisko
Kliniky pracovního lékaĜství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze).

Platnost léþebného
programu

souhlas platí do 30. listopadu 2026.
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Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
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Sacituzumab govitecan 180 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok,
injekþní lahviþka, 1X180mg
864
Almac Clinical Services Ltd., Charlestown Road 9, Craigavon, BT63 5PW,
Spojené království
Almac Clinical Services Ltd., Charlestown Road 9, Craigavon, BT63 5PW,
Spojené království
Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Nusle 140 00 Praha 4
ZpĜístupnČní léþby pĜípravkem sacituzumab govitecan pro dospČlé pacienty
s neresekovatelným nebo metastazujícím karcinomem prsu (TNBC), kteĜí
podstoupili dvČ nebo více pĜedchozí systémové terapie, z nichž alespoĖ
jedna byla na pokroþilé onemocnČní. Jedná se o pacienty, kteĜí vyþerpali
veškeré možnosti standardní léþby.
PracovištČ:
x Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, Šrobárova 115/50, 100 34 Praha 10;
x Onkologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2;
x Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec
Králové;
x Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova
185/6, 779 00 Olomouc;
x Onkologická a radioterapeutická klinika, Fakultní nemocnice PlzeĖ,
alej Svobody 80, 304 60 PlzeĖ – Lochotín;
x Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice
v Motole, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5;
x MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno;
x Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice
Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 

Platnost léþebného
programu

souhlas platí do 31. prosince 2022.

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP

VASOSAN P granule pro perorální suspenzi, sáþek, 50X4G
(colestyraminum)
24 000
Agraria Pharma GmbH, Kesselsdorfer Strasse 116, 01159 Dresden,
NČmecko
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Durychova 101/66, Lhotka,
142 00 Praha 4
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Durychova 101/66, Lhotka,
142 00 Praha 4
ZajištČní léþivého pĜípravku s léþivou látkou kolestyramin pro léþbu
dospČlých a dČtských pacientĤ (mužĤ i žen) v následujících terapeutických
indikacích:
 kombinovaná léþba s inhibitorem HMG-CoA-reduktázy (statin)
jako adjuvantní léþba k dietČ pro dosažení aditivního snížení
hladiny
LDL
cholesterolu
u
pacientĤ
s
primární
hypercholesterolémií, u kterých není možná dostateþná kontrola
pouze se statinem,

Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
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monoterapeutická léþba jako adjuvantní léþba k dietČ pro snížení
zvýšeného celkového a LDL cholesterolu u pacientĤ s izolovanou
primární hypercholesterolémií, kteĜí pociĢují statin jako nepĜíjemný
nebo ho dobĜe nesnášejí,
 chologenní diarrhoe,
 pruritus nebo ikterus u parciální neprĤchodnosti žluþových cest.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 31. Ĝíjna 2024.


Platnost léþebného
programu

PROSINEC 2021
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

DORMICUM 15 MG comprimidos revestidos, potahované tablety,
20X15MG (midazolamum)
24 000
Recipharm Leganés S. L. U., Calle Severo Ochoa 13, Leganés,
289 14 Madrid, ŠpanČlsko
CZ Pharma s.r.o., námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
CZ Pharma s.r.o., námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
Krátkodobá léþba nespavosti (benzodiazepiny jsou indikovány pouze
v pĜípadČ, že porucha je závažná, zneschopĖující nebo zpĤsobuje jedinci
výraznou nepohodu). Sedace pĜi premedikaci pĜed chirurgickými nebo
diagnostickými výkony. PĜípravek je urþen pro dospČlé.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 30. listopadu 2023.

UX007 (triheptanoin) olej pro perorální podání, 1 lagena x 500ml
150
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., 60 Leveroni Court, Novato, CA
94949, USA
Almac Clinical Services (Ireland) Limited, Finnabair Industrial Estate,
Dundalk, Co. Louth, A91P9KD, Irsko
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
ZajištČní a možnost použití neregistrovaného léþivého pĜípravku UX007
v rámci specifického léþebného programu pro léþbu dČtského pacienta,
který trpí dČdiþnou poruchou ȕ-oxidace mastných kyselin s dlouhým
ĜetČzcem (deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin
s dlouhým ĜetČzcem).
PracovištČ:
Klinika pediatrie a dČdiþných poruch metabolismu 1.LF UK a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2.
souhlas platí do 30. listopadu 2023.
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Název léþivého
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Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu
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PEDITRACE koncentrát pro infuzní roztok, lahviþka, 10X10ML
(1ml roztoku obsahuje: zinci chloridum 521 μg; cupri chloridum
dihydricum 53,7 μg; mangani chloridum tetrahydricum 3,60 μg; natrii
selenis anhydricum 4,38 μg; natrii fluoridum 126 μg; kalii iodidum 1,31 μg)
4 200
Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norsko
Fresenius Kabi s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Fresenius Kabi s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Parenterální výživa u nedonošených a donošených novorozencĤ, kojencĤ
a dČtí, u kterých je vyžadována parenterální výživa k pokrytí základních
požadavkĤ na stopové prvky (doporuþená dávka je 1ml pĜípravku
PEDITRACE na kg tČlesné hmotnosti a den pro novorozence, kojence a dČti
s maximální tČlesnou hmotností do 15 kg). Do tohoto léþebného programu
mohou být zaĜazeny dČti do 4 let vČku, resp. do hmotnosti 15 kg (pro dČti
nad 4 roky vČku, resp. s tČlesnou hmotností vČtší než 15 kg lze použít
registrované léþivé pĜípravky).
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou lĤžkové péþe v oboru
neonatologie a pediatrie; pĜípadnČ v rámci zdravotní péþe poskytované
ve vlastním sociálním prostĜedí pacienta (domácí péþe).
souhlas platí do 31. prosince 2024.

Asciminib (ABL001) 20mg, potahované tablety, 30x20mg
Asciminib (ABL001) 40mg, potahované tablety, 30x40mg
Asciminib 30x20mg - 384
Asciminib 30x40mg - 864
Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH 4056, Basel, Švýcarsko
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4
ZpĜístupnČní asciminibu pro léþbu dospČlých pacientĤ s chronickou
myeloidní leukemií (CML), a to pro:
 pacienty v chronické fázi (CP) bez dokumentované mutace T315I
po selhání nebo intoleranci léþby dostupnými inhibitory
tyrosinkinázy (TKI) nebo
 pacienty v chronické fázi (CP) s dokumentovanou mutací T315I bez
srovnatelné nebo uspokojivé alternativní terapie k léþbČ
onemocnČní nebo
 pacienty v akcelerované fázi (AP) nebo blastické krizi (BC) bez
srovnatelné nebo uspokojivé alternativní terapie k léþbČ
onemocnČní.
PracovištČ:
Centra vysoce specializované hematoonkologické péþe pro dospČlé
x Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 2094/1,
128 00 Praha 2,
x Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2,
128 08 Praha 2,
x Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
x Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50,
100 34 Praha 10,
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Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6,
779 00 Olomouc,
Fakultní nemocnice PlzeĖ, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 PlzeĖ,
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava.

Platnost léþebného
programu

souhlas platí do 31. prosince 2023.

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP

Entrectinib 100 mg, tvrdé tobolky k otevĜení, 7x100mg nebo
Entrectinib 50 mg, potahované tablety v sáþku, 30x50mg/(20x2,5mg)
Entrectinib 100 mg, tvrdé tobolky k otevĜení, 7x100mg – 500
Entrectinib 50 mg, potahované tablety v sáþku, 30x50mg/(20x2,5mg) – 250
Roche Pharma AG, Emil-Barell-Strasse 1, D-79639, Grenzach-Wyhlen,
NČmecko
DHL Solutions Fashion GmbH, In der Au 9, 61197 Florstadt, NČmecko
Roche s.r.o., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8

Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Název léþivého
pĜípravku (LP)
Poþet balení LP
Výrobce LP
Distributor LP
PĜedkladatel
léþebného programu
Cíl léþebného
programu

Platnost léþebného
programu

Léþba dČtského pacienta s lokálnČ pokroþilým nebo metastatickým solidním
nádorem s potvrzenou fúzí genu NTRK, u kterého již byly vyþerpány
možnosti léþby schválenou nebo pĜijatelnou standardní terapií nebo terapií
s potenciálním efektem, a který nebyl léþen TRK inhibitory.
PracovištČ:
MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno,
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v BrnČ, PekaĜská 664/53, 656 91 Brno.
souhlas platí do 31. kvČtna 2023.

DORMICUM 7,5 MG comprimidos recubiertos con película, potahované
tablety, 20X7,5 MG (midazolamum)
24 000
Recipharm Leganés S. L. U., Calle Severo Ochoa 13, Leganés,
289 14 Madrid, ŠpanČlsko
CZ Pharma s.r.o., námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
CZ Pharma s.r.o., námČstí SmiĜických 42, 281 63 Kostelec nad ýernými
lesy
Krátkodobá léþba nespavosti dospČlých a dČtí od 12 let (benzodiazepiny
jsou indikovány pouze v pĜípadČ, že porucha je závažná, zneschopĖující
nebo zpĤsobuje jedinci výraznou nepohodu). Sedace pĜi premedikaci
pĜed chirurgickými nebo diagnostickými výkony.
PracovištČ:
Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lĤžkové péþe.
souhlas platí do 31. prosince 2023.
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Zvláštní léþebný program (ZLP)
(§ 49 odst. 7 zákona þ. 378/2007 Sb., o léþivech a o zmČnách nČkterých souvisejících zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)
Název léþivého
pĜípravku (LP)
Místo pĜípravy
Oznamovatel ZLP
Klinické pracovištČ
indikující LP
PracovištČ pro odbČr
a testování
autologního séra
Cíl ZLP

Platnost ZLP

Název léþivého
pĜípravku (LP)

Místo pĜípravy
Oznamovatel ZLP
Klinická pracovištČ
indikující LP
PracovištČ pro odbČr
a testování
autologního séra
Cíl ZLP

Platnost ZLP

AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OýNÍ KAPKY 20%, balení 3 ml (složení:
autologní sérum 20 %, fyziologický roztok 80 %) nebo
AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OýNÍ KAPKY 30%, balení 3 ml (složení:
autologní sérum 30 %, fyziologický roztok 70 %)
Ústavní lékárna Fakultní nemocnice PlzeĖ
Fakultní nemocnice PlzeĖ, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 PlzeĖ-Bory
Oþní klinika Fakultní nemocnice PlzeĖ
Transfuzní oddČlení Fakultní nemocnice PlzeĖ (identifikaþní kód zaĜízení
transfuzní služby C2008)
Léþba syndromu suchého oka a defektĤ epitelu, zejména po chirurgických
a laserových zákrocích u pacientĤ, pro které není možné použít dostupné
registrované léþivé pĜípravky nebo v pĜípadech, kdy použití registrovaných
léþivých pĜípravkĤ nemá pro konkrétního pacienta léþebný efekt.
souhlas platí do 30. listopadu 2023.

AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OýNÍ KAPKY 20%, balení 3ml nebo 5 ml
(složení: autologní sérum 20 %, fyziologický roztok 80 %) nebo
AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OýNÍ KAPKY 30%, balení 3ml nebo 5 ml
(složení: autologní sérum 30 %, fyziologický roztok 70 %) nebo
AUTOLOGNÍ SÉROVÉ OýNÍ KAPKY 50%, balení 3ml nebo 5 ml
(složení: autologní sérum 50 %, fyziologický roztok 50 %)
Nemocniþní lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50,
100 34 Praha 10
x Oftalmologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
x Oþní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Transfuzní oddČlení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
(identifikaþní kód zaĜízení transfuzní služby C 2001)
Léþba syndromu suchého oka a defektĤ epitelu, zejména po chirurgických
a laserových zákrocích u pacientĤ, pro které není možné použít dostupné
registrované léþivé pĜípravky nebo v pĜípadech, kdy použití registrovaných
léþivých pĜípravkĤ nemá pro konkrétního pacienta léþebný efekt.
souhlas platí do 31. prosince 2023.
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Národní síĢ center vysoce specializované péþe o pacienty se vzácným onemocnČním
Ministerstvo zdravotnictví uveĜejĖuje podle § 113a odst. 4 zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
Národní síĢ center vysoce specializované péþe o pacienty se vzácným onemocnČním.
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná endokrinologická onemocnČní
European Reference Network on endocrine conditions (Endo-ERN)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná endokrinologická onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10,
Iý: 00064173
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácné a komplexní epilepsie
European Reference Network on epilepsies (ERN EpiCARE)
Evropská referenþní síĢ pro vzácné a komplexní epilepsie
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrnČ, PekaĜská 664/53, 656 91 Brno, Iý: 00159816
a Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná neurologická onemocnČní
European Reference Network on neurological diseases (ERN-RND)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná neurologická onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Fakultní Thomayerova nemocnice, VídeĖská 800, 140 59 Praha 4, Iý: 00064190
Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrnČ, PekaĜská 664/53, 656 91 Brno, Iý: 00159816

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná onemocnČní ledvin
European Reference Network on kidney diseases (ERKNet)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná onemocnČní ledvin
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Institut klinické a experimentální medicíny, VídeĖská 1958/9, 140 21 Praha 4,
Iý: 00023001
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Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná onemocnČní kostí
European Reference Network on bone disorders (ERN BOND)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná onemocnČní kostí
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácné obliþejové anomálie a vzácná
onemocnČní ušní, nosní, krþní
European Reference Network on craniofacial anomalies and ear, nose and throat (ENT)
disorders (ERN CRANIO)
Evropská referenþní síĢ pro vzácné obliþejové anomálie a vzácná onemocnČní ušní,
nosní, krþní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná urogenitální onemocnČní
European Reference Network on urogenital diseases and conditions (ERN eUROGEN)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná urogenitální onemocnČní
Fakultní Thomayerova nemocnice, VídeĖská 800, 140 59 Praha 4, Iý: 00064190
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná oþní onemocnČní
European Reference Network on eye diseases (ERN EYE)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná oþní onemocnČní
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Centrum vysoce specializované péþe pro syndromy s rizikem nádorového
onemocnČní
European Reference Network on genetic tumour risk syndromes (ERN GENTURIS)
Evropská referenþní síĢ pro syndromy s rizikem nádorového onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno, Iý: 00209805
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Centrum vysoce specializované péþe pro vzácné vrozené vývojové vady a vzácná
postižení intelektu
European Reference Network on congenital malformations and rare intellectual disability
(ERN ITHACA)
Evropská referenþní síĢ pro vzácné vrozené vývojové vady a vzácná postižení intelektu
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná respiraþní onemocnČní
European Reference Network on respiratory diseases (ERN LUNG)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná respiraþní onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Fakultní Thomayerova nemocnice, VídeĖská 800, 140 59 Praha 4, Iý: 00064190
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná onemocnČní jater
European Reference Network on hepatological diseases (ERN RARE-LIVER)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná onemocnČní jater
Institut klinické a experimentální medicíny, VídeĖská 1958/9, 140 21 Praha 4, Iý: 00023001
a Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná onemocnČní pojivové tkánČ
a pohybového aparátu
European Reference Network on connective tissue and musculoskeletal diseases (ERN
ReCONNET)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná onemocnČní pojivové tkánČ a pohybového aparátu
Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2, Iý: 00023728

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná autoimunní a imunodeficientní
onemocnČní
European Reference Network on immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune
diseases (ERN RITA)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná autoimunní a imunodeficientní onemocnČní
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
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Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná a nediagnostikovaná kožní
onemocnČní
European Reference Network on skin disorders (ERN Skin)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná a nediagnostikovaná kožní onemocnČní
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10,
Iý: 00064173
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, Iý: 00064211
Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrnČ, PekaĜská 664/53, 656 91 Brno, Iý: 00159816
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácné vrozené vady
European Reference Network on inherited and congenital anomalies (ERNICA)
Evropská referenþní síĢ pro vzácné vrozené vady
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná nádorová onemocnČní dospČlých
European Reference Network on adult cancers (solid tumours) (ERN EURACAN)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná nádorová onemocnČní dospČlých
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
MasarykĤv onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno, Iý: 00209805
Ústav pro péþi o matku a dítČ, Podolské nábĜeží 157, 147 00 Praha 4, Iý: 00023698
Fakultní Thomayerova nemocnice, VídeĖská 800, 140 59 Praha 4, Iý: 00064190

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná hematologická onemocnČní
European Reference Network on hematological diseases (ERN EuroBloodNet)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná hematologická onemocnČní
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2,
Iý: 00023736
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Iý: 00098892
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Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná nervosvalová onemocnČní
European Reference Network on neuromuscular diseases (ERN EURO-NMD)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná nervosvalová onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705

Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná onemocnČní srdce
European Reference Network on diseases of the heart (ERN GUARD-HEART)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná onemocnČní srdce
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Institut klinické a experimentální medicíny, VídeĖská 1958/9, 140 21 Praha 4,
Iý: 00023001
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná dČdiþná metabolická onemocnČní
European Reference Network on hereditary metabolic disorders (MetabERN)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná dČdiþná metabolická onemocnČní
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
Iý: 0064165
Centrum vysoce specializované péþe pro vzácná dČtská hemato-onkologická
onemocnČní
European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology) (ERN PaedCan)
Evropská referenþní síĢ pro vzácná dČtská hemato-onkologická onemocnČní
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Iý: 00064203
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Iý: 65269705
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Metodika realizace populaēního pilotního
programu ēasného záchytu karcinomu plic
Metodika realizace populaēního pilotního
programu ēasného záchytu karcinomu plic

Dokument projednaný Komisí pro pƎípravu programu ēasného záchytu karcinomu plic










NázevprogramuēasnéhozáchytuonemocnĢní:
Programēasnéhozáchytukarcinomuplicvrizikovépopulaci


Odbornýgarantprogramu
prof.MUDr.MartinaVašáková,Ph.D.


Zainteresovanéstrany
eskápneumologickáaftizeologickáspoleēnostLSJEP
eskáradiologickáspoleēnostLSJEP
eskáonkologickáspoleēnostLSJEP
eskáchirurgickáspoleēnostLSJEP
SpoleēnostvšeobecnéholékaƎstvíLSJEP
SdruženípraktickýchlékaƎƽR
Spoleēnostproléēbuzávislostinatabáku
eskáspoleēnostfyzikƽvmedicínĢ
VšeobecnázdravotnípojišƛovnaR
SvazzdravotníchpojišƛovenR
MinisterstvozdravotnictvíR
StátníúƎadprojadernoubezpeēnost
ÚstavzdravotnickýchinformacíastatistikyR
ÚƎadvládyR

ÚstavzdravotnickýchinformacíastatistikyR
PalackéhonámĢstí4,P.O.Box60,12801Praha2–NovéMĢsto
 eͲmail:uzis@uzis.cz;tel.:+420224972712|+420224972243
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Shrnutímetodikypopulaēníhopilotníhoprogramu
Tento dokument pƎedstavuje metodiku realizace populaēního pilotního programu ēasného záchytu
karcinomuplic.PopulaēnípilotníprogramobnášíjasnĢdefinovanouformurealizace,kterápodléhá
prƽbĢžnémuvyhodnocování,atojaklogistikyprocesu,takinaplŸovánícílƽpilotu.
Vlastní realizace bude probíhat na pracovištích, která jsou zaƎazena do populaēního pilotního
programuēasnéhozáchytukarcinomuplicajsoudržiteliosvĢdēeníMZ.
Proces výbĢru vhodných osob pro zaƎazení do populaēního pilotního programu ēasného záchytu
karcinomu plic je definován vēásti Cílová populace spƎihlédnutím kmožným rizikovým faktorƽm
karcinomu plic. SouēasnĢ je však tƎeba individuálnĢ zvážit možné okolnosti, které mohou snižovat
ochotukúēastivprogramunebopƎínosēasnéhozáchytukarcinomuplicpropacienta.Vlastníproces
realizacepilotníhoprogramujedefinovánvtomtodokumentuvēástiAlgoritmusprogramuēasného
záchytu onemocnĢní, který je dále zohlednĢn v rámci definic zdravotních výkonƽ, které stímto
programem souvisejí. Zásadní složkou populaēního pilotního programu je jeho prƽbĢžné
vyhodnocování,kteréjepopsanévēástiEvaluaceprogramu.
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Úvod
KarcinomplicmƽžebýtēásteēnĢpodmínĢngeneticky,alejehohlavnípƎíēinouvznikujsouexogenní
faktory,atopƎedevšímkouƎení.DledatÚZISRsemortalitakarcinomuplicvēasestabilizuje,zatímco
incidencedlouhodobĢmírnĢroste.SouēasnĢlzekonstatovat,ževĢtšinapacientƽsdiagnostikovaným
karcinomemplicnanĢjtakéumírá.Vroce2017bylovRnovĢdiagnostikováno6593pacientƽse
zhoubnýmnovotvarem(ZN)plic(cožje7,6%všechnovĢzjištĢnýchZN).Vroce2017zemƎelo5633
osobvsouvislostiseZNplic(cožje20,4%všechúmrtínaZN).
VsouēasnédobĢneníveskérepublicezavedensystematickýprogramēasnédetekcekarcinomuplic.
Základem diagnostiky karcinomu plic je dobƎe stanovená anamnéza (kouƎení, kašel, dušnost atd.),
peēlivĢ provedené objektivní vyšetƎení a následné radiodiagnostické vyšetƎení – skiagram hrudníku
nebo CT plic a mediastina. Definitivní diagnózu lze urēit až na základĢ histologického nebo
cytologickéhovyšetƎení.
Ovšem bez aktivního oslovování asymptomatické rizikové populace pƎichází klékaƎi Ǝada pacientƽ
vpokroēiléfázionemocnĢní,kdykarcinomjelokálnĢpokroēilýnebojižmetastazovaldookolníchēástí
tĢlaanenímožnéjejoperovat.Protojeēasnádiagnostikatétonemocivjejílatentnífázizcelazásadní.

Cílpopulaēníhopilotníhoprogramu
Primárním cílem ēasného záchytu karcinomu plic je ēasná a pƎesná diagnóza daného onemocnĢní,
která povede vkombinaci svhodnou navazující léēbou ke snížení mortality vdƽsledku tohoto
onemocnĢní.asnýzáchytonemocnĢníbudedálespojensprogramemodvykáníkouƎení,cožpovede
ksnížení nádorové i nenádorové morbidity. eská republika je vsouēasné dobĢ výraznĢ zatížena
karcinomem plic a vĢtšina pacientƽ má vdobĢ diagnózy pokroēilé stadium nemoci a nádor již není
operovatelný. Navzdory významnému vývoji vonkologické léēbĢ pƎežití tĢchto pacientƽ zƽstává
nízkéapĢtiletodstanovenídiagnózysedožijepƎibližnĢ15%léēenýchpacientƽ.Dƽležitéjetedy
zachyceníkarcinomuvranéfázionemocnĢní,kdymáléēbanejvĢtšíúēinekanádorjeoperovatelnýa
bez metastáz vokolních tkáních. Cílem populaēního pilotního programu je zároveŸ nastavit a
vyhodnotitnavrženépostupyproēasnýzáchyt.

Cílovápopulace
DledatÚZISRsekarcinomplicvyskytujepouzevelmizƎídkauosobpod40let,vĢkovĢspecifická
incidence prudce roste u osob starších 55 let a opĢt klesá vnejstarších vĢkových kategoriích.
Nejrozsáhlejší americká studie The National Lung Screening Trial (dále jen “NLST“) se zamĢƎovala
napacientyvevĢkovékategorii55–74letaƎadadalšíchstudiíseshodujenatomtovĢkovémintervalu.
JinéstudiedokoncepreferujízrušeníhornívĢkovéhranice.
VšechnystudievĢnujícísezavedeníplošnéhopreventivníhoprogramuuvažujípouzepopulacivysoce
rizikovýchosob,zejménakuƎákƽ,neboƛjekouƎenínejvíceasociovánosvýskytemaúmrtímnadané
zhoubné onemocnĢní. Konkrétním kvantitativním parametrem je poēet tzv. balíēkorokƽ, pƎiēemž
inkluzním kritériem je alespoŸ 20 balíēkorokƽ (kritérium využité vevropských studiích). U bývalých
kuƎákƽjsounejēastĢjiuvažováníti,kteƎípƎestalikouƎitpƎedménĢnež10Ͳ15lety.
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MetodikavýbĢruvhodnýchúēastníkƽpopulaēníhopilotníhoprogramu
NazákladĢvýšeuvedenéhosejakocílovápopulacenavrhujíkuƎáci(souēasníēibývalí),jejichžkuƎácká
minulostēítáalespoŸ20balíēkorokƽajsouvevĢku55–74let.VelikostpopulaceRvdanévĢkové
kategorii je dle dat SÚ pƎibližnĢ 2,6 mil. osob a podmínku kuƎáctví splŸuje dle pƎiložených rozvah
založených na demografických datech a výbĢrových šetƎeních pƎibližnĢ 500 000 vysoce rizikových
osob.
PƎizaƎazováníosobdoprogramujevhodnézvažovatmaximálnípƎínosprodanouosobuapƎípadný
efekt úēasti, který mƽže souviset svýskytem rizikových faktorƽ karcinomu plic, které však zároveŸ
nemajívýraznýnegativnídopadnapƎínosprogramu.
Jedná se napƎíklad o výskyt jiných plicních onemocnĢní, jako je CHOPN, plicní fibróza, chronická
bronchitida apod., pƎípadnĢ jiné zhoubné onemocnĢní. Dalším potenciálním rizikovým faktorem je
expozicekarcinogennímlátkám.VýbĢrvhodnýchosobprozaƎazenídopopulaēníhopilotuprogramu
ēasnéhozáchytukarcinomuplicjetƎebaindividuálnĢzvážit.Je tƎebapƎihlédnoutkokolnosti,které
mohousnížitochotuēischopnostavhodnostdanéosobyzapojitsedoceléhoprocesu.Mƽžesejednat
ovýskytvážnýchkomorbiditazdravotnístavlimitujícídélkuživotanebopƎípadnĢomezovatschopnost
podstoupit léēbu karcinomu plic apod. Jde vždy o individuální posouzení, základním mĢƎítkem pro
vstup je ochota a schopnost pacienta se zúēastnit screeningu a souhlas se vstupem do programu
odvykáníkouƎení.ProvstupdoprogramunejsouvhodnípacientisonemocnĢním,kterélimitujedélku
životatak,žepƎedpokládanédožitíbybylokratšínežjeplánovanádélkaprojektuscreeningu.
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AlgoritmusprogramuēasnéhozáchytuonemocnĢníavyšetƎení
NapodkladechstudiíNLSTaNELSON,kteréjsouvoblastiovĢƎováníúēinnostiscreeningukarcinomu
plicnejvýznamnĢjší,sejevíjakovhodnéscreeningovévyšetƎeníkdetekcikarcinomupliclowͲdoseCT
(LDCT,technikaCTvyužívajícísníženoudávkuzáƎení).PostupypƎiLDCTvyšetƎenívrámciprogramu
ēasného záchytu karcinomu plic budou definovány prostƎednictvím pƎíslušného Národního
radiologickéhostandardupropilotníprogramēasnéhozáchytukarcinomuplic.
Studieselišívalgoritmustanovenípozitivityvýsledkuvzávislostinavelikostinoduluajejídynamice.
Nálezysezpravidlahodnotíjakonegativní,neurēité(vyžadujícídoplŸujícíLDCTvyšetƎenívezkráceném
intervalu)apozitivní.
VzhledemkpovazevyšetƎeníLDCT,kteréobnášívystavení,byƛsníženémuradiaēnímuzáƎení,jetƎeba
zvolit vhodný screeningový interval. Bylo zjištĢno, že pƎi negativním nálezu je pƎípustné opakování
screeningovéhotestuivroēnímēidvouletémintervalu.PƎineurēitémnálezujevšaknutnointerval
pƎeddalšímvyšetƎenímzkrátitapozorovatpƎípadnýnárƽstnodulu.

Podrobnýpostup
Souēástí realizace populaēního pilotního programu ēasného záchytu karcinomu plic bude zvýšení
povĢdomí o tomto programu mezi laickou i odbornou veƎejností. Do procesu programu ēasného
záchytu karcinomu plic budou zapojeni praktiētí lékaƎi, ambulantní pneumologové a radiologická
pracovištĢ Komplexních onkologických center (KOC) a pƎípadnĢ i dalších poskytovatelƽ zdravotních
služeb, která nemají statut KOC, ale byla zaƎazena do populaēního pilotního programu zdƽvodƽ
zlepšení dostupnosti (dále jen radiologické pracovištĢ). DoplnĢní diagnostického procesu pak bude
provedeno na specializovaných pneumologických pracovištích a následný léēebný postup bude
stanovovánvýhradnĢmultidisciplinárnímtýmemPneumoonkochirurgickýchcenter(POCH).
OsvĢtovákampaŸ
CílemosvĢtovékampanĢbudezvýšenípovĢdomívpopulacijednakorizikuvznikukarcinomuplicna
základĢkouƎeníapozitivnímefektuukonēeníkouƎeníajednakovlastnímprogramuēasnéhozáchytu
zaúēelemzvýšitparticipacicílovépopulace.
PraktiētílékaƎi
MístemprimárníhokontaktubudoupraktiētílékaƎi,pƎípadnĢpneumologové,kteƎíbudouvyhledávat
rizikovéosoby(vĢk,kuƎáctvívanamnéze)acílenýmrozhovoremovĢƎíkuƎáckouzátĢž(20balíēkorokƽ)
apozitivnĢovlivníúēastdanýchosobvprogramuēasnéhozáchytukarcinomuplic.Nedílnousouēástí
je i krátká intervence kzanechání kouƎení vēetnĢ pƎedání kontaktƽ na možnosti léēby závislosti na
tabáku.
Praktiētí lékaƎi odesílají osoby splŸující kritéria kambulantnímu pneumologovi. Vsituacích, kdy je
pneumologickápéēehƽƎedostupnázgeografickýchēikapacitníchdƽvodƽ,jemožnépƎíméodeslání
osoby splŸující kritéria pƎímo do radiologického pracovištĢ. Další vyšetƎení vpƎípadĢ pozitivních ēi
suspektníchnálezƽorganizujeaindikujepneumolog.VpƎípadĢnegativníhonálezupacientpokraēuje
screeningovýmprogramemdleschématuazƽstávávpéēipneumologa,pƎípadnĢpraktickéholékaƎe
voblastechshoršídostupnostíambulantnípneumologicképéēe.
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Ambulantnípneumologové
Provedou cílené plicní vyšetƎení, vylouēí jiné závažné onemocnĢní, pƎípadnĢ doplní vhodnou
diagnostikudlestávajícíchpravidel.Ambulantnípneumologprovedekrátkouintervencikzanechání
kouƎenívēetnĢpƎedáníkontaktƽnamožnostiléēbyzávislostinatabáku.
VhodnéosobypropokraēovánívyšetƎovacíhoalgoritmuodešloudoradiologickéhopracovištĢ.
RadiologicképracovištĢ
VyšetƎení LDCT bude provedeno na radiologickém pracovišti, jemuž byl udĢlen statut KOC a které
splŸuje Akreditaēní standardy pro centra zaƎazená do programu nebo pracovištĢ zregionálního
hlediska potƎebné, které prokazatelným zpƽsobem deklaruje spolupráci sKOC, a které splŸuje
AkreditaēnístandardyprocentrazaƎazenádoprogramu.LDCTvyšetƎeníbudeprovedenovsouladu
sNárodnímradiologickýmstandardem(NRS)proēasnýzáchytkarcinomuplic.OdbornýlékaƎͲradiolog
zhodnotívyšetƎeníapopíšenález.VýsledkyvyšetƎenípƎedáváradiologicképracovištĢambulantnímu
pneumologovinebopraktickémulékaƎivsituacích,kdytentopacientanavyšetƎeníodeslal.
AmbulantnípneumologovépoprovedenémLDCT
Ambulantní pneumolog získá výsledek LDCT zradiologického pracovištĢ a dále koordinuje proces
ēasnéhozáchytu,tedy:
a) Negativní výsledek: referuje pacienta na následující LDCT, v doporuēeném schématu
screeningovéhovyšetƎenídleNRS
b) Neurēitý výsledek: referuje pacienta na opakované LDCT dle NRS a podle specifického
algoritmudálekoordinujepéēiopacienta
c) Pozitivní výsledek: zajišƛuje dovyšetƎení pacienta referuje jej na pneumologické pracovištĢ
KOC/POCHkmultidisciplinárnímuposouzení
Pneumoonkochorurgickécentrum
VrámciMDTprobĢhnezhodnocenínálezƽpacientaastanoveníléēebnéhoprogramu.Odbornápéēe
budeprobíhatdlestávajícíchstandardƽbuěvsamotnémPOCHneboKOC.
Chirurgické výkony budou provádĢny výhradnĢ na pracovištích, která mají platný statut
Pneumoonkochirurgickéhocentra.
NapƎíēvšemiodbornostmibudezdƽrazŸovánadƽležitostodvykáníkouƎeníizapoužitíinformaēních
materiálƽ(letáky,brožurky).BudedávándƽraznavazbukouƎenísnádoryplic,aleidalšímihlavními
diagnózami(dalšíplicnínemoci,kardiovaskulárnínemoci,endokrinnínemocivē.diabetuatd.).Vždy
tedy probĢhne doporuēení k abstinenci od kouƎení (aktivního i pasivního), pƎípadnĢ její udržení
(prevencerelapsu),pacientaknímotivovat(krátkáintervence)anabídnoutspecializovanoupomoc
(kontakty na webu www.slzt.cz). Pacient by mĢl být informován o významu zanechání kouƎení jak
vpƎípadĢ negativního, tak i pozitivního nálezu na LDCT (nižší riziko komplikací pƎi chirurgických
výkonech,lepšívýsledkyléēbyͲradioterapie,chemoterapie).TatoinformacebymĢlabýtoptimálnĢ
pƎedsdĢlenímvýsledkuvyšetƎenívēetnĢposkytnutípísemnýchmateriálƽ.
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Ekonomicképosouzeníprogramu
Na podkladech studie NLST, která ovĢƎovala využití vyšetƎení LDCT pro úēely screeningového
programu, lze usuzovat o této screeningové strategii jako o nákladovĢ efektivní. NicménĢ tato
skuteēnostneníprozatímovĢƎenanapopulaēníúrovni.VsouvislostistímtotématemprobĢhlanapƎ.
kanadskoͲnizozemskástudie,jejížsnahoubylodhadnákladovéefektivitysvyužitímmikrosimulaēního
modelu.ZávĢrystudienasvĢdēujíopotenciálnínákladovéefektivitĢdanéstrategieuvedenévNLSTna
populaēníúrovnizejménapƎivolbĢsilnýchkuƎákƽ.Vrámcihodnocenípotenciálníhoprogramubyla
provedenapƎedbĢžnáanalýzadopaduprogramunarozpoēet.

Modelová analýza dopadu programu ēasného záchytu karcinomu plicna
rozpoēet
Pro uvažovaný modelový pƎípad poēítáme stím, že každý rok zahájí program ēasného záchytu 5 %
zpƽsobilépopulace(25tisíczcca500000osob),tedytytoosobyjsouvyšetƎenyvprvnímroce(1.kolo),
druhémroce(2.kolo)aētvrtémroce(3.kolo).ÚēastníciabsolvujícelýprocesavpƎípadĢnegativního
výsledkupokraēujívdalšímkole.PƎedpokládámejednotkovénáklady
a) 174bodƽpraktickýlékaƎ(bodováhodnotamezikontrolnímacílenýmvyšetƎením)
b) 358bodƽpneumolog(bodováhodnotacílenéhovyšetƎení)
c) 2053bodƽradiolog(bodováhodnotaLDCTvyšetƎenísvĢtšímpoētemscanƽ)
ProzjednodušenísepƎedpokládá1bod=1Kē.
CelkovýmoēekávanýmpoētemLDCTvyšetƎeníbudevprvnímroce29800,vedruhématƎetímroce
55757, ve ētvrtém a pátém roce 81295. Celkovým oēekávaným poētem pozitivních bude vprvním
roce650,ve druhéma tƎetímroce1088,ve ētvrtémapátémroce1662.Oēekáváme,že tƎetinaaž
polovina osob s pozitivním výsledkem bude mít nakonec potvrzen karcinom plic, který bude díky
programu zachycen ve výraznĢ pƎíznivĢjším stadiu, než vpƎípadĢ diagnózy na základĢ pƎíznakƽ.
Celkové oēekávané pƎímé náklady na zajištĢní vyšetƎovacího algoritmu v prvním roce realizace
programu jsou 74479 400 Kē, ve druhém a tƎetím roce realizace programu 140723 321 Kē a ve
ētvrtémapátémrocerealizaceprogramu205874019Kē.
JetƎebavzítvúvahu,žeuvažovanýmodelovýpƎípadzaloženýna5%úēastijezejménavēasných
fázíchprojektuzƎetelnĢoptimistický,askuteēnáúēastbudezávisetnaúspĢšnostiosvĢtyvcílové
populaciaúspĢšnéspoluprácevšechzapojenýchzdravotníkƽ.
Uvedená analýza je pƎedbĢžná a bude se konkretizovat vnávaznosti na dokonēování pƎíslušných
postupƽvēetnĢregistraēníchlistƽpƎíslušnýchvýkonƽ.

Léēbadiagnostikovanéhokarcinomuplic
Veské republice je doporuēený postup pro léēbu karcinomu plic stanoven eskou onkologickou
spoleēností(OS)aeskoupneumologickouaftizeologickouspoleēností(PFS)ajezveƎejnĢnvrámci
Modré knihy, pƎístupné ze stránek OS a PFS (https://www.linkos.cz/files/modraͲkniha/17.pdf;
http://www.pneumologie.cz/guidelines/).
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Dopadrealizovanéhoprogramudoléēebnéhoprocesu
NavrženýprogramnemĢníléēebnýalgoritmus,pouzeoēekávázvýšenízáchytuēasnýchstádií,atedy
pƎesun ēásti péēe do KOC/POCH, se zvýšenými nároky na pƎesnou diagnostiku velmi ēasných lézí
aoperativuēasnýchstadiíkarcinomuplic.asnáapƎesnádiagnózakarcinomuplicjenezbytnázejména
prozahájeníléēbyvranéfázionemocnĢní,kdynádorještĢnediseminovaldookolníchtkáníapacient
mƽžepodstoupitchirurgickýzákrok.PokudjeonemocnĢníodhalenovranémstadiu(I.stadium)pƎes
60%léēenýchpacientƽsedožijepĢtiletodstanovenídiagnózy,vII.stadiujetotoprocentonižší(36%)
aupozdníchstadiídosahujepƎežitíƎádovĢjednotekprocent.

PƎínosyarizikaprogramu
Potenciálními riziky programu jsou obavy pacienta, zdravotní rizika a náklady spojené sfalešnĢ
pozitivním výsledkem. U pacientƽ mƽže vpraxi dojít k tzv. overdiagnosis, tedy detekcionemocnĢní
(benignínádory,fibrózníléze),kterábyzdravípacientavýraznĢnezatížila(pacientbypƎedklinickou
manifestacípravdĢpodobnĢzemƎelzjinépƎíēiny).TakovéhopacientatedypotenciálnĢvystavujeme
zbyteēnémuvyšetƎováníaléēbĢ,kteréhomohoupoškodit,protojetƎeba,abykaždýpacientvstupující
do screeningového procesu byl ƎádnĢ pouēen o možných pƎínosech i rizicích programu. PƎesná
kvantifikace radiaēního rizika bude urēena ve spolupráci se Státním ústavem radiaēní ochrany na
podkladĢdostupnýchepidemiologickýchstudií.

Diskuseakceptovatelnostiprogramuvēesképopulaci
Program ēasného záchytu karcinomu plic lze, vkontextu ēeského sociálnĢͲetického prostƎedí, pro
potenciálnípacientyiparticipujícízdravotníkypovažovatzapƎijatelný.Vyhledávánírizikovýchskupin
jejich praktickým lékaƎem, pƎípadnĢ pneumologem, plnĢ zapadá do bĢžné klinické praxe. Následné
cílené LDCT vyšetƎení je díky neinvazivnosti akceptovatelné, pƎedpokladem je dobƎe informovaný
pacientprosníženínegativníhodopadunekonkluzivníhozávĢruLDCTvyšetƎení.JetƎebadávatdƽraz
nazajištĢníinformovanostioinvazivníchvyšetƎeníchasnimisouvisejícíchmožnýchkomplikacích,kde
budezásadnírolepneumologa.
Mediální podpora tohoto tématu mƽže pƎispĢt k vyšší compliance rizikových osob a ochotĢ se do
programuēasnéhozáchytuzapojit.
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Evaluacepopulaēníhopilotníhoprogramu
PopulaēnípilotníprojektbudeposvémspuštĢníprƽbĢžnĢmonitorovánapƎedbĢžnĢvyhodnocenpo
6mĢsíēnímprƽbĢhu,1letémprƽbĢhuadáleporoce.

Klíēovéindikátorykvality
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PodílpacientƽsouhlasícíchsezaƎazenímdoprogramu
MíraúēastizaƎazenýchpacientƽnaLDCTvyšetƎení
PodílneurēitýchvýsledkƽLDCTvyšetƎení(mezipacienty,kteƎípodstoupiliLDCTvyšetƎení)
MíraúēastipacientƽsneurēitýmvýsledkemLDCTvyšetƎenínaopakovanémLDCTvyšetƎení
PodílpacientƽspozitivnímvýsledkemLDCTvyšetƎení(mezipacienty,kteƎípodstoupiliLDCT
vyšetƎení)
MíraúēastipacientƽspozitivnímvýsledkemLDCTnavyšetƎenívKOC/POCH
DobamezipozitivnímvýsledkemLDCTvyšetƎeníavyšetƎenímvKOC/POCH
Detekēnímírakarcinomuplic(mezipacienty,kteƎípodstoupiliLDCTvyšetƎení)
Míraintervalovýchkarcinomƽ(detekcekarcinomuplicbĢhem1rokuponegativnímvýsledku
LDCT)
Vyhodnocenízkušenostipacientƽ

ZapojeníaktéƎiasbĢrdatdoNZIS
1. PraktickýlékaƎ
x VykazovánízdravotníhovýkonuzdravotnípojišƛovnĢ
i. MANAGEMENTASNÉHOZÁCHYTUKARCINOMUPLIC,varianty:
x 01196ZA\AZENÍDOPROGRAMU
x 01197ODMÍTNUTOZA\AZENÍDOPROGRAMU

2. Ambulantnípneumolog
x VykazovánízdravotníhovýkonuzdravotnípojišƛovnĢ
i. 25505VYŠET\ENÍPNEUMOLOGEMVRÁMCIPROGRAMUASNÉHO
ZÁCHYTUKARCINOMUPLIC
ii. 25504ROZŠÍ\ENÁINTERVENCELÉBYZÁVISLOSTINATABÁKU

3. RadiologpracovištĢakreditovanéhodoprogram
x VykazovánízdravotníhovýkonuzdravotnípojišƛovnĢ
i. CTHRUDNÍKUVRÁMCIPROGRAMUASNÉHOZÁCHYTUKARCINOMUPLIC,
varianty:
x 89663NEGATIVNÍVÝSLEDEK
x 89664NEURITÝVÝSLEDEK
x 89665POZITIVNÍVÝSLEDEK

4. PracovníkKOC/POCH
x VykazováníposkytnutézdravotnípéēezdravotnípojišƛovnĢ
x PeēlivéavēasnévykázánídiagnostikovanéhonádorudoNORR
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SbĢrúdajƽprokomplexníevaluaciprogramu
(dílēípilotníprojekt–napƎ.financovánívrámciEvropskýchfondƽ,neboMZ)

Principy
x

x
x

Zjišƛováníazpracováníúdajƽjeprovedenovsouladusplatnoulegislativouavsouladu
súēelemNárodníhozdravotnickéhoinformaēníhosystémupodlezákonaē.372/2011Sb.,
ozdravotníchslužbách(§70odst.1písm.d),e)a§72odst.1písm.j)).
ElektronickýsbĢrdatzajišƛujízejménaakreditovanápracovištĢvesvýchinformaēních
systémech,centrálnísbĢrdatkoordinujeÚZIS
NazákladĢinformovanéhosouhlasu.

Rozsahdat
x

x

x



PraktickýlékaƎodesílajícípacientapƎímokradiologickémuvyšetƎení(budedoporuēeno,aby
pƎedávalpƎeddefinovanýpapírovýformuláƎspoleēnĢsežádankoupƎímonaakreditované
radiologicképracovištĢ)
o KuƎáckázátĢž
o Rizikovéfaktory(zamĢstnání,anamnéza)
Ambulantnípneumolog(budedoporuēeno,abypƎedávalpƎeddefinovanýpapírovýformuláƎ
spoleēnĢsežádankoupƎímonaakreditovanéradiologicképracovištĢ)
o KuƎáckázátĢž
o Rizikovéfaktory(zamĢstnání,anamnéza)
o VybranévýsledkypneumologickýchvyšetƎení
RadiologicképracovištĢ(sbĢrvýšeuvedenýchpapírovýchformuláƎƽͲ>svozadigitalizace
pracovníkÚZISavyplnĢnípƎeddefinovanéhoelektronickéhoformuláƎespoložkaminíže)
o ParametrickýnálezLDCT,popisnodulƽ
o ZávĢradoporuēenídalšíhopostupu


ČÁSTKA 1/2022

O

VĚSTNÍK MZ ČR

41




Použitáliteratura
[1] S.BlandinKnight,P.A.Crosbie,H.Balata,J.Chudziak,T.Hussell,aC.Dive,„Progressandprospectsofearly
detectioninlungcancer",OpenBiol.,roē.7,ē.9,záƎ.2017.
[2] „Cancertoday".[Online].Dostupnéz:http://gco.iarc.fr/today/home.
[3] „ProgramēasnédetekceaprevencekarcinomuplicvRͲAROථ»Linkos.cz".[Online].Dostupnéz:
https://www.linkos.cz/lekarͲaͲmultidisciplinarniͲtym/kongresy/poͲkongresu/databazeͲtuzemskychͲ
onkologickychͲkonferencnichͲabstrakt/programͲcasneͲdetekceͲaͲprevenceͲkarcinomuͲplicͲvͲcrͲcaro/.
[VidĢno:04ͲproͲ2018].
[4] P.F.Pinsky,„LungcancerscreeningwithlowͲdoseCT:aworldͲwideview",Transl.LungCancerRes.,roē.7,ē.
3,s.234–242,ēer.2018.
[5] L.Simonatoetal.,„LungcancerandcigarettesmokinginEurope:Anupdateofriskestimatesand
anassessmentofinterͲcountryheterogeneity",Int.J.Cancer,roē.91,ē.6,s.876–887,bƎe.2001.
[6] T.ͲY.D.Cheng,S.M.Cramb,P.D.Baade,D.R.Youlden,C.Nwogu,aM.E.Reid,„TheInternational
EpidemiologyofLungCancer:LatestTrends,Disparities,andTumorCharacteristics",J.Thorac.Oncol.,
roē.11,ē.10,s.1653–1671,Ǝíj.2016.
[7] „TheNationalLungScreeningTrial:OverviewandStudyDesign1",Radiology,roē.258,ē.1,s.243–253,led.
2011.
[8] C.Rampinelli,D.Origgi,aM.Bellomi,„LowͲdoseCT:technique,readingmethodsandimage
interpretation",CancerImaging,roē.12,ē.3,s.548–556,úno.2013.
[9] LowͲDoseComputedTomographyforLungCancerScreening:AReviewoftheClinicalEffectiveness,
DiagnosticAccuracy,CostͲEffectiveness,andGuidelines.Ottawa(ON):CanadianAgencyforDrugsand
TechnologiesinHealth,2015.
[10]D.E.Midthun,„Earlydiagnosisoflungcancer",F1000PrimeRep.,roē.5,dub.2013.
[11]M.A.HeuvelmansaM.Oudkerk,„AppropriatescreeningintervalsinlowͲdoseCTlungcancerscreening",
Transl.LungCancerRes.,roē.7,ē.3,s.281–287,ēer.2018.
[12]U.Pastorinoetal.,„AnnualorbiennialCTscreeningversusobservationinheavysmokers:5Ͳyearresultsofthe
MILDtrial",Eur.J.CancerPrev.,roē.21,ē.3,s.308,kvĢ.2012.
[13]„AktuálnívydáníModréknihyථ»Linkos.cz".[Online].Dostupnéz:https://www.linkos.cz/lekarͲaͲ
multidisciplinarniͲtym/diagnostikaͲaͲlecba/modraͲknihaͲcos/aktualniͲvydaniͲmodreͲknihy/.[VidĢno:
10ͲproͲ2018].
[14]A.M.McWilliams,J.R.Mayo,M.I.Ahn,S.L.S.MacDonald,aS.C.Lam,„LungCancerScreeningUsingMultiͲ
SliceThinͲSectionComputedTomographyandAutofluorescenceBronchoscopy",J.Thorac.Oncol.,roē.
1,ē.1,s.61–68,led.2006.
[15]M.Infanteetal.,„ARandomizedStudyofLungCancerScreeningwithSpiralComputedTomography",Am.J.
Respir.Crit.CareMed.,roē.180,ē.5,s.445–453,záƎ.2009.
[16]M.M.W.Willeetal.,„ResultsoftheRandomizedDanishLungCancerScreeningTrialwithFocusonHighͲRisk
Profiling",Am.J.Respir.Crit.CareMed.,roē.193,ē.5,s.542–551,Ǝíj.2015.
[17]N.Beckeretal.,„RandomizedStudyonEarlyDetectionofLungCancerwithMSCTinGermany:
ResultsoftheFirst3YearsofFollowͲupAfterRandomization",J.Thorac.Oncol.,roē.10,ē.6,s.890–896,
ēer.2015.
[18]„Lungcancersurvivalstatistics",CancerResearchUK,15ͲkvĢͲ2015.[Online].Dostupnéz:
https://www.cancerresearchuk.org/healthͲprofessional/cancerͲstatistics/statisticsͲbyͲcancerͲ
type/lungͲcancer/survival.[VidĢno:10ͲproͲ2018].

42

VĚSTNÍK MZ ČR

O

ČÁSTKA 1/2022



[19]R.A.Smithetal.,„AmericanCancerSocietyGuidelinesfortheEarlyDetectionofCancer:UpdateofEarly
DetectionGuidelinesforProstate,Colorectal,andEndometrialCancers:ALSO:Update2001—Testingfor
EarlyLungCancerDetection",CA.CancerJ.Clin.,roē.51,ē.1,s.38–75,led.2001.
[20]T.Naruke,T.Goya,R.Tsuchiya,aK.Suemasu,„Prognosisandsurvivalinresectedlungcarcinomabasedon
thenewinternationalstagingsystem.",J.Thorac.Cardiovasc.Surg.,roē.96,ē.3,s.440–447,záƎ.1988.
[21]NationalLungScreeningTrialResearchTeametal.,„ReducedlungͲcancermortalitywithlowͲdose
computedtomographicscreening",N.Engl.J.Med.,roē.365,ē.5,s.395–409,srp.2011.
[22]Y.R.Zhao,X.Xie,H.J.deKoning,W.P.Mali,R.Vliegenthart,aM.Oudkerk,„NELSONlungcancerscreening
study",CancerImaging,roē.11,ē.1A,s.S79–S84,Ǝíj.2011.
[23]B.BunnaB.Bunn,„NELSONStudyShowsCTScreeningforNoduleVolumeManagement
ReducesLungCancerMortalityby26PercentinMen",s.2.
[24]K.tenHaafetal.,„PerformanceandCostͲ
EffectivenessofComputedTomographyLungCancerScreeningScenariosinaPopulationͲBasedSetting:A
MicrosimulationModelingAnalysisinOntario,Canada",PLOSMed.,roē.14,ē.2,s.e1002225,ēvc.
2017.
[25]„BenefitsandRisksofLungCancerScreeningͲFullTextͲOncologyResearchandTreatment2014,Vol.37,
Suppl.3ͲKargerPublishers".[Online].Dostupnéz:https://www.karger.com/Article/FullText/365234.
[VidĢno:10ͲproͲ2018].
[26]N.Horewegetal.,„DetectionoflungcancerthroughlowͲdoseCTscreening(NELSON):a
prespecifiedanalysisofscreeningtestperformanceandintervalcancers",LancetOncol.,roē.15,ē.12,
s.1342–1350,lis.2014.
[27]FucitoLM,CzabafyS,HendricksPS,KotsenC,RichardsonD,TollBA;AssociationfortheTreatmentofTobacco
UseandDependence/SocietyforResearchonNicotineandTobaccoSynergyCommittee.Pairing
smokingͲcessationserviceswithlungcancerscreening:A
clinicalguidelinefromtheAssociationfortheTreatmentofTobaccoUseandDependenceandtheSociety
forResearchonNicotineandTobacco.Cancer.2016Apr15;122(8):1150Ͳ9.
[28]HoffmanRM,SanchezR.LungCancerScreening.MedClinNorthAm.2017Jul;101(4):769Ͳ785
[29]JosephAM,RothmanAJ,AlmirallD,BegnaudA,ChilesC,CinciripiniPM,FuSS,GrahamAL,LindgrenBR,
MelzerAC,OstroffJS,SeamanEL,TaylorKL,TollBA,ZeliadtSB,VockDM.LungCancerScreeningand
SmokingCessationClinicalTrials.SCALE(SmokingCessationwithintheContextofLungCancerScreening)
Collaboration.AmJRespirCritCareMed.2018Jan15;197(2):172Ͳ182.
[30]MeltzerLR,UnrodM,SimmonsVN,BrandonKO,PiñeiroB,PalmerAM,BrandonTH.Capitalizingona
teachablemoment:DevelopmentofatargetedselfͲhelpsmoking
cessationinterventionforpatientsreceivinglungcancerscreening.LungCancer.2019Apr;130:121Ͳ127.
[31]TaylorKL,CoxLS,ZinckeN,MehtaL,McGuireC,GelmannE.Lungcancerscreeningasateachablemoment
forsmokingcessation.LungCancer.2007;56:125–134.



ČÁSTKA 1/2022

O

VĚSTNÍK MZ ČR

43

PodmínkyakreditaceCTpracovišƛproPopulaēnípilotníprogramēasného
záchytukarcinomuplic

PodrobnámetodikaprogramujezveƎejnĢnánastránkáchMinisterstvazdravotnictví[1].ProvádĢníCT
vyšetƎeníajejichhodnoceníseƎídídokumentemNárodníradiologickéstandardyaindikaēníkritéria–
VyšetƎenívýpoēetnítomografiívrámcipilotníhoprogramuēasnéhozáchytukarcinomuplic(dálejen
NRS),[2].NazákladĢNRSvypracujepracovištĢMístníradiologickýstandardproCTvyšetƎenívrámci
Programu.
Ministerstvo zdravotnictví zƎídí ve spolupráci s Radiologickou spoleēností LS JEP, Národním
screeningovýmcentremÚstavuzdravotnickýchinformacíastatistikyR,StátnímúƎademprojadernou
bezpeēnost, eskou spoleēností fyzikƽ vmedicínĢ, Spoleēností radiologických asistentƽ R,
Všeobecnou zdravotní pojišƛovnou aSvazem zdravotních pojišƛoven R komisi pro schvalování
pracovišƛ pro ēasný záchyt karcinomu plic (dále jen komise), která je poradním orgánem ministra
zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví uveƎejní na svých internetových stránkách (záložka – Úvod/Programy a
strategie/Screeningové programy) výzvu poskytovatelƽm kpodání žádosti ozaƎazení do programu
vēetnĢformuláƎežádosti.
Komise vyhodnotí žádosti poskytovatelƽ o zaƎazení do screeningového programu, zajistí provedení
místníhošetƎenízaúēelemovĢƎenískuteēnostíuvedenýchvžádostiposkytovateleavpƎípadĢsplnĢní
všechpodmínekvydáOsvĢdēeníozaƎazenídoPilotníhoprogramuēasnéhozáchytukarcinomuplic,
kteréjeplatnépodobutrváníprogramu,tedymaximálnĢ5let.

RadiologicképracovištĢmusísplnitnásledujícípožadavky:

CTpracovištĢ

x

PracovištĢ, jemuž byl udĢlen statut KOC a které splŸuje Akreditaēní standardy pro centra
zaƎazenádoprogramunebopracovištĢzregionálníhohlediskapotƎebné,kteréprokazatelným
zpƽsobem deklaruje spolupráci sKOC, a které splŸuje Akreditaēní standardy pro centra
zaƎazenádoprogramu.

x

NapracovištibyloprovedenoalespoŸ1000CTvyšetƎeníhrudníkuroēnĢvposledních3letech
(mƽžesejednatiovyšetƎení,kterájsousouēástívyšetƎeníhrudníkuabƎicha).


Personálnízabezpeēení

x

Na pracovišti je vsouladu s vyhláškou ē. 99/2012 Sb. 3 vždy pƎítomen alespoŸ jeden
radiologický asistent zpƽsobilý kprovádĢní CT vyšetƎení bez odborného dohledu
alékaƎradiolog.
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x

Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku a intervenēní radiologii jedostupný podle
vyhláškyē.99/2012Sb.3,tzn.,žejedostupnájehoradaapomocprostƎednictvímtelefonu
neboelektronickyavpƎípadĢpotƎebyjehofyzickápƎítomnost.

x

Na pracovišti jsou zamĢstnaní minimálnĢ dva oprávnĢní lékaƎi, kteƎí vrámci
pilotníhoprogramusamostatnĢpopisujívyšetƎení,majíspecializovanouzpƽsobilostvoboru
radiologieazobrazovacímetodyapraxizahrnujícípopisminimálnĢ300CThrudníkuzarokpo
dobupƎedešlých3let(oprávnĢnýlékaƎ).


KvalitativníparametryCTvyšetƎení
CTvyšetƎeníseprovádítechnikounízkédávky,doporuēenéparametryjsoupodrobnĢuvedenévNRS.
VyšetƎeníjenatakovékvalitativníúrovni,abybyloschopnéodhalitabnormalityodpovídajícíplicnímu
karcinomu,tedypƎedevšímplicníuzlyamasy.DáleumožŸujemĢƎitjejichvelikost,denzitu,objema
urēit vztah kokolním strukturám nebo orgánƽm. Dále vyšetƎení umožŸuje odhalení (ne nezbytnĢ
detailníposouzení)idalšíchpatologiírelevantníchprovyšetƎovanouēástpopulace,pƎedevšímsejedná
ointersticiálnízmĢny(obrazobvykléintersticiálnípneumonie–UIP)apokroēilýemfyzém.

TechnicképarametryCTzaƎízení,nakterémsevyšetƎeníprovádí
x

Multidetektorové CT zaƎízení schopné akvizice minimálnĢ 64 datových stop bĢhem jedné
otáēkyrentgenky,

x

StáƎíCTzaƎízenípƎivstupudopilotníhoprogramumaximálnĢ8let,

x

Minimálníēasrotacesoustavyrentgenkyadetektorƽo360°ч0,5s,

x

AutomatickámodulaceproudurentgenkyATCMpodélnáasouēasnĢúhlová,tj.3Dmodulace
(CTskenerybez3DATCMnelzepoužít),

x

AkviziēníprotokolodpovídáparametrƽmuvedenýmvNRS,jeoptimalizovanýajeuloženýv
ovládacístanici,

x

ZobrazeníaarchivaceCTDIvolaDLP.


Technicképarametrydiagnostickýchstanicadisplejƽnakterýchseprovádíhodnocení
Diagnostickástanice
x

PoužívanýsoftwarejecertifikovanýjakoprostƎedekzdravotnickétechniky,

x

SoftwareumožŸuje:
o

Simultánnízobrazenívevícerovinách,

o

PlynulýpohybmezivrstvamiaplynulouzmĢnušíƎkyzobrazenýchvrstev,

o

MĢƎenírozmĢrƽ,denzity,objemuuzluavýpoēetzdvojovacíhoēasu,

o

ProvádĢníMPRaMIPrekonstrukcívlibovolnýchrovinách,

o

ExportdatdoúložištĢPACS,

O
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ExportnaexternípamĢƛovémédium(CD,DVD,HDD,flashdisk)veformátuDICOM.


Displej
Displejeproprimárnídiagnostiku,nakterýchsehodnotíCTobrazy:
x

JsouschválenéjakoprostƎedkyzdravotnickétechniky,

x

JejichrozlišeníjeminimálnĢ1Mpx,

x

Minimálníkalibrovanýjasbílébarvyje300cd/m2,

x

Kalibrovanýjasēernébarvyjemenšínež1cd/m2,

x

Diagnostický displej je pƎipojen k odpovídající grafické kartĢ, umožŸující DICOM zobrazení
akalibracinaGSDFkƎivkustolerancí±20%.


Podmínkyradiaēníochranynapracovištích
PoskytovatelmusímítplatnépovolenínakládánísezdrojemionizujícíhozáƎeníodStátníhoúƎadupro
jadernou bezpeēnost podle požadavkƽ zákona ē. 263/2016 Sb. [4], postupuje podle NRS a zajišƛuje
plnĢnípovinnostízákonaē.373/2011Sb.[5]vztahujícíchsekeklinickýmauditƽm.

Interdisciplinárníspolupráce
PracovištĢ,jemužbyludĢlenstatutKOCakterésplŸujeAkreditaēnístandardyprocentrazaƎazenádo
programunebopracovištĢzregionálníhohlediskapotƎebné,kteréprokazatelnýmzpƽsobemdeklaruje
spoluprácisKOC,akterésplŸujeAkreditaēnístandardyprocentrazaƎazenádoprogramu,spolupracuje
spneumologemnebopraktickýmlékaƎem,kterýzaƎadilvyšetƎovanouosobudoprogramu.VpƎípadĢ
pozitivníchnálezƽjeradiologēlenemmultidisciplinárníhotýmurozhodujícíhoodalšímdiagnostickém
aléēebnémpostupu.

Sledováníavyhodnocováníscreeningovéhoprogramu(datovýaudit)
RadiologicképracovištĢzaznamenáváúdajeoscreeningovémprocesuvdatovémrozsahu(struktuƎe)
stanoveném tímto dokumentem (pƎíloha ē. 1: Doporuēené parametry datového auditu). Minimální
rozsahdatsbíranýchscreeningovýmicentryproúēelydatovéhoauditumƽžebýtaktualizovándodatky
schválenými Komisí. Centrálním sbĢrem dat screeningového programu a poskytováním výsledkƽ
datovéhoaudituKomisijepovĢƎenÚZISR.AdresnádatajsounazákladĢsouhlasusezpracováním
osobních údajƽ subjektu údajƽ zradiologických pracovišƛ pƎedávána ÚZIS R na základĢ písemné
smlouvy mezi ÚZIS R a poskytovatelem zdravotních služeb. Exportované datové soubory v
pƎedepsané struktuƎe pƎedává poskytovatel zdravotních služeb formou bezpeēného pƎedání
(elektronickýpƎenosšifrovanýchdatovýchsouborƽ,dleinstrukcíÚZISRzveƎejnĢnýchvmanuáluk
pƎenosudatovýchsouborƽnastránkáchÚZISR).CentrálnísbĢrdatprobíhánapokynKomisenejménĢ
4krátroēnĢ, vždy za každýkalendáƎní kvartál(pƎípadnĢdoplnĢníaopravyza pƎedchozíobdobí)do
koncenásledujícíhomĢsícepoukonēeníkalendáƎníhokvartálu.
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OvĢƎeníplnĢnípodmínekscreeningovéhoprogramu
Poskytovatel zdravotních služeb, jehož souēástí je radiologické pracovištĢ zaƎazené do programu,
umožnízástupcƽmKomiseprovedeníauditu.PƎedmĢtemauditujeovĢƎenídodržovánípodmínekpro
zaƎazení do programu. ÚZIS R, na základĢ souhlasu poskytovatele, poskytuje Komisi pro úēely
datového auditu programu statistické informace surēením konkrétního poskytovatele zdravotních
služeb,jehožsouēástíjeradiologicképracovištĢzaƎazenédoprogramu.

Podmínkyúhrady
VyšetƎení je hrazené z veƎejného zdravotního pojištĢní, pokud je indikované pneumologem nebo
praktickým lékaƎem u osoby zaƎazené do programu provedené na pracovišti, které je držitelem
OsvĢdēení.IntervalyvyšetƎení,zpƽsobjejichprovedeníahodnocenímusíbýtvsouladusMetodikou
programu[1]aNRS[2].UkontrolseintervalmezivyšetƎenímiƎídídoporuēenímvzávĢrupƎedchozího
nálezu.

PƎílohy:
PƎílohaē.1:Doporuēenéparametrydatovéhoauditu

SouvisejícípƎedpisy

1. Metodika realizace populaēního programu ēasného záchytu karcinomu plic [online]
https://www.mzcr.cz/metodikaͲrealizaceͲpopulacnihoͲpilotnihoͲprogramuͲcasnehoͲzachytuͲ
karcinomuͲplic/
2. VĢstníkMinisterstvazdravotnictvíRē.3/2021.
[online]https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnikͲcͲ3Ͳ2021/
3. Vyhláška ē. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpeēení zdravotních
služeb,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
4. Zákonē.263/2016Sb.,atomovýzákon,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ
5. Zákonē.373/2011Sb.,ospecifickýchzdravotníchslužbách,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
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PƎílohaē.1:Doporuēenéparametrydatovéhoauditu
Radiologické pracovištĢ po vyšetƎení vyplní výsledky vyšetƎení do databáze (technologie pƎedání
elektronických dat bude specifikována) snásledujícími položkami (datové rozhraní je specifikováno
vtabulkáchníže).IdentifikovatelnéúdajelzepƎedávatpouzeztituluudĢlenéhoSZOÚ.
Tab.1:Základníúdajeopacientovi
Parametr

NÁZEVPOLE

Datovýtyp

PopisPOLE

Rodnéēíslopacienta

rc_pacient

Char(10)

Záznamrodnéhoēíslabez
lomítka.Nastavenívalidace
zadanéhoR,napƎ.ovĢƎení
správnostidlekontrolní
ēíslice.

Jménapacienta

jmeno_pacient

Char(20)

VyplnĢníceléhojména
pacienta.

PƎíjmenípacienta

prijmeni_pacient

Char(20)

VyplnĢníceléhopƎíjmení
pacienta.

Datumnarození
pacienta

dat_narozeni

datum(DDͲMMͲ
RRRR)

Datumnarozenípacienta
veformátuDDͲMMͲRRRR

Datovýtyp

PopisPOLE

Integer

Identifikátor–primárníklíē
proprovedenévyšetƎení


Tab.2:ProvedenévyšetƎení
Parametr

NÁZEVPOLE
id_vysetreni

UnikátníIDvyšetƎení


Rodnéēíslopacienta

rc_pacient

Char(10)

identifikátor–cizíklíē–z
tabulky„Základníúdajeo
pacientovi“

TypvyšetƎení

typ_vysetreni

Integer(1)

TypprovedenéhovyšetƎení
–vyjádƎenokódempodle
ēíselníku1.1

Datumprovedení
vyšetƎení

dat_vysetreni

datum(DDͲMMͲ
RRRR)

DatumprovedenívyšetƎení
veformátuDDͲMMͲRRRR

PƎítomnostuzlu

uzel_pritomen

Integer(1)

ano/ne(1/0)
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Poēetuzlƽ

pocet_uzlu

Integer(1)

PokuduzelpƎítomen=1,
taksevyplnípoēet
nalezenýchuzlƽ.

Vedlejšínálezy–
emfyzém

vn_emfyzem

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Vedlejšínálezy–fibróza

vn_fibroza

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Vedlejšínálezy–jiné

vn_jine

Text(30)

Specifikacejinýchvedlejších
nálezƽ

ZávĢrvyšetƎení

zaver_vys

Integer(1)

ZávĢrprovedeného
vyšetƎení–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.2


Tab.3:Nalezenéuzly
(provázánoskonkrétnímvyšetƎením)
Parametr

NÁZEVPOLE

Datovýtyp

PopisPOLE

Integer

Identifikátor–primárníklíē
prodanýuzel

Integer

identifikátor–primárnía
cizíklíē–ztabulky
„ProvedenévyšetƎení“

id_uzlu
Identifikaēníēíslouzlu

id_vysetreni
UnikátníIDvyšetƎení


KlasifikaceN

klasif_n

Integer(1)

KlasifikaceN–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.3

KlasifikaceR

klasif_r

Integer(1)

KlasifikaceR–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.4

Lalok–PHL

lalok_phl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–PSL

lalok_psl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–PDL

lalok_pdl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–LHL

lalok_lhl

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Lalok–LDL

lalok_ldl

Integer(1)

ano/ne(1/0)
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Lokalizace

lokalizace

Integer(1)

Lokalizaceuzlu–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.5

Charakteruzlu

charakter

Integer(1)

Charakteruzlu–vyjádƎeno
kódempodleēíselníku1.6

Dalšícharakteristika–
Okraje

Charakter_okraje

Integer(1)

Charakteristikaokraje–
vyjádƎenokódempodle
ēíselníku1.7

Dalšícharakteristika–
Kalcifikace

charakter_kalcif

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Dalšícharakteristika–
Tuk

charakter_tuk

Integer(1)

ano/ne(1/0)

Objem(mm3)

objem

Integer

Uveěteobjem,pokudje
možnýjehorelevantní
výpoēet

Integer

PouzeneníͲlimožné
spoēítatobjemneboje
objemirelevantní

RozmĢr–mean(mm)

rozmer_mean

RozmĢr–min(mm)

rozmer_min

Integer

PouzeneníͲlimožné
spoēítatobjemneboje
objemirelevantní

VDT(dny)

vdt

Integer

U2.adalšíchvyšetƎení



íselníkyktabulkámdatovéhoauditu

íselník1.1
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Kód

TypvyšetƎení

1

Vstupní

2

KontrolnívƎádnémtermínu

3

Kontrolníponeurēitémnálezu
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íselník1.2
Kód

závĢrvyšetƎení

1

Negativní(doporuēenovyšetƎenídleharmonogramu)

2

Neurēitý(doporuēenovyšetƎenívkratšímintervalu)

3

Pozitivní(doporuēenakonzultacemultidisciplinárníhotýmu)


íselník1.3
Kód

klasifikacen

1

N1

2

N2

3

N3

4

N4


íselník1.4
Kód

klasifikacer

1

R1

2

R2

3

R3


íselník1.5





Kód

lokalizace

1

Subpleurální/perifisurální

2

Parenchymová

O
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íselník1.6
Kód

charakteruzlu

1

Solidní

2

ásteēnĢsolidní

3

Denzitamléēnéhoskla



íselník1.7





Kód

dalšíCHARAKTERISTIKA–OKRAJE

1

Hladký

2

Neostrý

3

Cípatý

4

Lobulovaný

5

Spikulární
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