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Výzva  

k podání žádosti o udělení statutu  

Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou  

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

poskytování, v platném znění 

                                     

 

Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 

ČÁST I. 

 

Kontext 

 

 

Tuberkulóza (dále také TB) je infekční onemocnění, které je stále významnou celosvětovou 

hrozbou s ročním počtem zemřelých ve výši 1,3 milionů osob, který předstihl v posledních 

2 letech pouze covid-19. Na světě jsou TB infikovány 2,2 miliardy osob a 9,9 milionu ročně 

onemocní, z toho je 0,8 milionu zároveň HIV pozitivních. Epidemiologická závažnost TB 

spočívá v chronicitě onemocnění, dlouhodobém oligosymptomatickém průběhu, kdy nemocný 

může nakazit kolem sebe další osoby, než se dostane k vyšetření a léčbě a obtížná dostupnost 

preventivních opatření a léčby v chudých oblastech světa.  

 

Tuberkulóza vyžaduje nejméně 6 měsíců trvající, zdravotníky kontrolovanou, kombinovanou 

perorální léčbu tzv. režimem DOTS (directly observed treatment-short course), v případě 

tuberkulózy rezistentní na 2 základní léky isoniazid a rifampicin (tzv. multirezistentní TB – 

MDR-TB), pak vyžaduje léčbu speciálními léky, z nichž většina nemá v ČR stanovenu 

maximální cenu a úhradu, a léčba trvá obvykle 18 - 20 měsíců. V ČR byla zatím, před pandemií 

onemocnění covid-19 a před migrační krizí, situace dobrá a počet nových případů tuberkulózy 

byl v posledních letech do 400 nových případů ročně s tím, že počty nových pacientů s MDR-

TB byly jednotkové.  

 

V souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, která vedla ke zhoršení dostupnosti péče o TB 

pacienty a následně v souvislosti s válkou vynucenou migrací z Ukrajiny spojenou s přílivem 

vysokého počtu nemocných osob s řadou chronických infekčních nemocí, hrozí postupná 

ztráta dosud dobré kontroly nad tuberkulózou. Jedním z klíčových faktorů tohoto rizika 

je zvyšující se výskyt importované MDR-TB a dokonce i výskyt extenzivně rezistentních forem 

TB onemocnění (tzv. pre-XDR-TB a tzv. XDR-TB). Pro MDR-TB, pre-XDR-TB i XDR-TB nemá 

a nebude mít ČR dostatek specializovaných lůžek. Navíc nyní nemáme v ČR regulérně 

dostupné nejúčinnější léky nutné pro léčbu těchto rezistentních forem TB onemocnění 

(viz Tabulka 1.)   

 

Tabulka 1. Léky používané v léčbě MDR-TB dle WHO 

 

SKUPINA LÉK Zkratka 

Skupina A: 

Všechny 3 léky (pokud mohou být použity) 

Levofloxacin nebo 

Moxifloxacin 

Lfx 

Mfx 

Bedaquilin  Bdq 

Linezolid Lzd 
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Skupina B: 

Přidej oba léky (pokud mohou být použity) 

Clofazimin Cfz 

Cycloserin nebo 

Terizidone 

Cs 

Trd 

Skupina C: 

Použij na doplnění, pokud nemohou být 

použity léky ze skupiny A a B 

Etambutol E 

Delamanid  Dlm 

Pyrazinamid  Z 

Imipenem-cilastatin nebo 

Meropenem  
Ipm-Cln 

Mpm 

Amikacin nebo 

Streptomycin 

Am 

(S) 

Etionamid 

Protionamid 

Eto 

Pto 

Kyselina paramainosalicylová PAS 

 

 

Globální incidence TB v posledních letech (až do roku 2019) mírně klesala (cca o 2-3 % ročně).  

Mezi roky 2019 a 2020 pak došlo v zemích EU/EAA k poklesu notifikace o 24 % zejména 

v důsledku zanedbání péče a dozoru nad TB v době pandemie onemocnění covid-19 

a zavedení řady protiepidemických opatření, která znamenala vyšší stupeň ochrany před 

přenosnými nemocemi. Nyní je očekáván a již celosvětově i pozorován nárůst případů 

onemocnění TB po uvolnění protiepidemických opatření a zejména je hrozbou 465 tisíc nových 

případů s rifampicin rezistentní TB, z toho 78 % MDR-TB.  

 

Ukrajina, kde došlo kvůli válce k významné migraci obyvatelstva, je dle WHO vysoce rizikovou 

zemí právě pro vysoký výskyt MDR-TB. Největšími příjemci běženců jsou Polsko, Rumunsko, 

Maďarsko a Slovensko, což jsou naši bezprostřední sousedé. Navíc i Česká republika má 

vysoký počet registrovaných migrantů dosahující již 400 000 osob. V roce 2020 Ukrajina 

udávala incidenci TB 73/100.000 obyvatel, kdy z notifikovaných případů byla u každého třetího 

pacienta nalezena právě multirezistentní TB. 

 

Vzhledem k dlouhodobě nízkému výskytu TB v ČR a nízkému počtu MDR-TB (v posledních 

letech cca do 10 případů ročně) diagnostikované v ČR došlo k postupnému oslabení sítě péče 

o tyto pacienty. Situace v oblasti lůžek pro léčbu TB není uspokojivá, neboť v ČR stále platí 

striktní pravidla pro izolaci nemocných, která má za cíl zabránění přenosu TB, a která je dána 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. V ČR jsou tedy léčeni za hospitalizace alespoň úvodem prakticky všichni pacienti, 

včetně bakteriologicky neověřených případů, což kontrastuje s ostatními zeměmi Evropy 

s podobnou epidemiologickou situací, kde je preferován ambulantní způsob léčby, 

a to i u pacientů s mikroskopickou pozitivitou.  

Pro izolace pacientů s TB máme v ČR k dispozici pouze 169 lůžek a jsou oblasti, kde tato 

lůžka zcela chybí, např. v Královéhradeckém nebo v Karlovarském kraji.  Pro samotnou MDR-

TB (případně další rezistentní formy onemocnění) má ČR pouze 15 lůžek ve Fakultní 

Thomayerově nemocnici v Praze. Přitom MDR-TB se nyní stává reálnou hrozbou, kdy sice 

ještě nejsou k dispozici dlouhodobá data o nárůstu případů onemocnění, ale již za první 

polovinu roku 2022 bylo jen ve Fakultní Thomayerově nemocnici zaznamenán stejný počet 

nových případů jako jindy za celý rok. Navíc je předpoklad, že se část migrantů trpících MDR-

TB léčí sama léky, které zatím mají z Ukrajiny a řada dalších dosud o své nemoci neví. 
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Navíc lze předpokládat, že válkou postižené oblasti Ukrajiny nemají zajištěnu ani bazální 

úroveň standardní zdravotní péče, vč. absence diagnostiky a léčby TB.  Tito lidé se pak během 

války a zejména po ní budou s dalšími vlnami migrace dostávat do ČR. 

Je tedy zcela nezbytné co nejrychleji vytvořit základní síť center vysoce specializované péče 

pro pacienty s MDR-TB, kdy je zcela zásadní včasná a kontrolovaná nákladná léčba spolu 

s intervencí závažných komorbidit, jako je například HIV infekce a hepatitida C. Pacienti 

s epidemiologicky závažnými formami MDR-TB musí být izolováni za nejpřísnějších 

hygienicko-epidemiologických opatření na speciálně stavebně upravených a technicky, 

personálně a věcně vybavených pracovištích. Pro ČR by měla pro následující období 

postačovat tři pracoviště takto specializované péče.  

 

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce 

specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou  

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) tímto uveřejňuje podle § 112 zákona 

č. 372/2011 Sb., výzvu k podání žádostí o udělení statutu Centra vysoce specializované péče 

o pacienty s multirezistentní tuberkulózou (dále také CmrTB).  

 

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní 

tuberkulózou se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 

Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 nebo 

datové schránky ID: pv8aaxd, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. 

Pro tento účel je nutné použít formulář žádosti uvedený v příloze č. 1 a 2 výzvy. Lhůta 

pro podání žádosti je zachována, je-li poslední den lhůty žádost podána k poštovní přepravě. 

Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně 

podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva 

zdravotnictví. 

 

CmrTB zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a dispenzární vysoce specializovanou 

péči pro pacienty s multirezistentní tuberkulózou. Tím není dotčeno právo pacienta 

na svobodnou volbu lékaře podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. Územím, 

pro které má být tato vysoce specializovaná péče poskytována, je Česká republika.  

 

Statut CmrTB bude udělen na dobu 10 let.  

 

V ČR budou na základě této výzvy ustavena max. 3 centra vysoce specializované péče 

o pacienty s multirezistentní tuberkulózou. 
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ČÁST II. 

A. Obecná část  

 

Poskytovatel žádající o udělení statutu CmrTB musí splňovat v době podání žádosti 

požadavky uvedené ve výzvě, jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a požadavků podle 

vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak.  

 

B. Speciální část  

 

Definice a rozsah dotčených služeb 

Za vysoce specializovanou péči o pacienty s multirezistentní tuberkulózou se pro účel této 

výzvy považují následující výkony: 

 

a) izolace pacienta s podezřením na multirezistentní tuberkulózu nebo s prokázanou 

multirezistentní tuberkulózou v prostorách, které minimalizují rizika přenosu nákazy mezi 

pacienty navzájem a z pacienta na ošetřující personál,  

b) všechny diagnostické a léčebné výkony, které směřují ke stanovení diagnózy a umožňují 

léčebné výkony vedoucí ke zlepšení klinického stavu, resp. záchraně života nemocného 

za výše uvedené izolace, 

 

c) stanovení individualizovaného léčebného plánu se správnou kombinací 

antimykobakteriálních léků ve správných dávkách. Součástí je i rozvaha o možnostech léčby 

chirurgické, ať už jde o plicní resekce nebo kolapsové operace. Předvídání a řešení 

nežádoucích účinků dlouhodobé kombinované léčby se znalostí lékových interakcí a hrozících 

toxicit či alergických reakcí, 

 

d) ruku v ruce s léčbou MDR-TB probíhající diagnostika a léčba všech ostatních komorbidit, 

zejména koinfekcí jako je HIV nebo hepatitida C, ale i diagnostika interních, chirurgických 

a onkologických komorbidit. Tito pacienti nemohou být překládáni k této péči 

na specializovaná oddělení. Vše musí probíhat v rámci centra, kde nemocný může být 

hospitalizovaný měsíce až roky. 

 
 

Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a organizaci 

CmrTB 

 

 

CmrTB je tvořeno pneumologickým pracovištěm s lůžkovým oddělením disponujícím lůžky 

vhodnými pro izolaci nemocných s multirezistentními formami tuberkulózy v době diagnózy 

a iniciální fáze léčby vč. JIP izolačních lůžek a dále pneumologickou ambulancí s možností 

kontrolované ambulantní léčby pacientů s multirezistentními formami tuberkulózy. 
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V CmrTB musí být zajištěna v rámci poskytovatele nepřetržitá dostupnost 24/7: 

 

• lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie 

• operačního sálu pro provedení výkonu u pacienta s multirezistentní tuberkulózou,  

• laboratoře klinické biochemie a hematologie, 

• oddělení radiologie a zobrazovacích metod s vybavením CT a MRI, 

• laboratoře klinické mikrobiologie (mikroskopie, kultivace, PCR testy včetně testů 

rezistence), 

• provedení akutního bronchoskopického výkonu. 

 

Dále musí být zajištěna dostupnost alespoň v pracovních dnech 

• laboratoře patologické a imunologické,  

• konzultace klinického farmaceuta. 

 

 
CmrTB musí dále splňovat: 
 

Čl. 1 

Požadavky na personální zabezpečení 

 

1. Vedoucím pracovníkem CmrTB je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru 

pneumologie a ftizeologie s úvazkem 1,0 a minimálně 10letou praxí v oboru. 

 

2. Další personální zabezpečení  

 

• 1,0 úvazek lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie,  

• poskytovatel zajistí dostupnost lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru 

intenzivní medicína nebo specializovanou způsobilostí anesteziologie a intenzivní 

medicína v režimu 24/7, s aktuálním vyčleněním personálu pro pacienty s multirezistentní 

formou tuberkulózy potřebující intenzivní/resuscitační péči, 

• nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích 

na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, Část II, bod 3.3. Pneumologie 

a ftizeologie,   

• v pracovních dnech dostupnost nutričního terapeuta vyčleněného pro CmrTB.  

 

 

3. Přítomnost nebo alespoň dostupnost dalších odborností: 

• lékařská mikrobiologie, radiologie a zobrazovací metody.   

 

 

Čl. 2  

Požadavky na technické a věcné vybavení 

 

V CmrTB musí být pro pacienty zajištěna: 

a) akutní lůžková péče intenzivní a resuscitační: 

• min. 1 lůžko akutní intenzivní péče v odbornosti pneumologie (s možností UPV) 

nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení vhodné pro intenzivní péči o pacienty 

s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podezřením na tato onemocnění,  
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b) následná lůžková péče pro pacienty s multirezistentní tuberkulózou: 

• min. 10 lůžek pneumologického oddělení vhodné pro izolaci, diagnostiku a léčbu pacientů 

s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podezřením na toto onemocnění, 

 

c) ambulantní péče pneumologická vhodná pro pokračovací léčbu kontrolované 

antituberkulotické léčby a pro dlouhodobou dispenzarizaci těchto pacientů, pokud se jedná 

o komplikované pacienty, které není možné předat do terénní pneumologické ambulance 

specializované na léčbu tuberkulózy. 

 

Uchazeč o udělení statutu CmrTB musí mít: 

 

• pneumologické oddělení následné lůžkové péče – nejméně 10 lůžek pro diagnostiku 

a léčbu pacientů s multirezistentní formou tuberkulózy, 

• na oddělení anesteziologie a resuscitace nebo jednotce intenzivní péče v oboru 

pneumologie a ftizeologie – vyčleněné nejméně 1 lůžko pro intenzivní péči o nemocné 

s multirezistentní formou tuberkulózy, 

• pneumologickou ambulanci s ambulantní péčí o pacienty s multirezistentními formami 

tuberkulózy (kontrolovaná ambulantní pokračovací léčba, dlouhodobá dispenzarizace, 

konzultační činnost pro externě dispenzarizované pacienty),  

• bronchoskopický sálek pro provádění bronchoskopických vyšetření a ošetření pacientů 

s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo důvodným podezřením na ně, zajištění 

urgentního vyšetření nebo ošetření jednorázovými bronchoskopy, 

• radiologické pracoviště schopné provádět ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření a MRI 

vyšetření pacientů s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo důvodným podezřením 

na ně, 

• chirurgické pracoviště vybavené technicky a věcně k provádění operačních výkonů 

plicních i mimoplicních u pacientů s multirezistentní tuberkulózou, 

• laboratoř   klinické mikrobiologie specializovaná na diagnostiku mykobakteriálních infekcí 

včetně identifikace rezistentních kmenů (mikroskopie, kultivace, PCR testy včetně testů 

rezistence). 

 

 

Čl. 3  

Požadavek na minimální počet diagnostikovaných léčených a ošetřených pacientů 

v CmrTB 

 

Počty léčených a ošetřených pacientů za 1 rok: 

• minimálně 10 pacientů s důvodným podezřením na multirezistentní formu tuberkulózního 

onemocnění a/nebo s prokázanou multirezistentní formou tuberkulózního onemocnění.  

 

 

Čl. 4 

Ostatní požadavky 

 
CmrTB 
 
• se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, 
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• min. 1x ročně pořádá společné semináře s lékaři nemocnice, ambulantními specialisty 

a praktickými lékaři pro dospělé. 

 

 

 

Čl. 5 

Pořadí uchazečů 

 

Za zásadní kritéria pro udělení statutu CmrTB Ministerstvo zdravotnictví považuje: 

a) personální zabezpečení vysoce specializované péče, 

b) stavební, technické a věcné a organizační vybavení pracoviště uchazeče, 

c) počet pacientů se všemi formami TB ošetřenými za rok, 

d) počet výkonů uvedených v tabulce na str. 10-12 

Další kritéria: 

a) zapojení do vědecko-výzkumných projektů, publikační činnost (doložené v žádosti). 

    

Čl. 6 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra 

 

Pro hodnocení kvality poskytované péče jsou stanoveny indikátory kvality, které poskytovatel 

vždy k 31. 12. každého kalendářního roku vyhodnocuje a na základě výzvy předá bezodkladně 

MZ:  

 

• počet diagnostikovaných a léčených pacientů s multirezistentními formami tuberkulózy nebo 

s důvodným podezřením na ně,  

• výskyt komplikací (přerušení léčby) a relapsů, 

• délka hospitalizace,  

• zajištění kontrolované ambulantní pokračovací léčby. 

 

 

Indikátory kvality jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány tak, aby poskytovatel mohl 

tohoto vyhodnocení využít pro další zkvalitnění poskytované zdravotní péče.  
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Příloha č. 1 

 

Žádost o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o pacienty 

s multirezistentní tuberkulózou 

 

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb-uchazeče o statut Centra vysoce 

specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Statutární orgán 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: …………………………………….. e-mail: ………………………………………………. 

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

 

Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o udělení Centra vysoce 

specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou 

 

Poskytovatel prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé, 

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut CmrTB udělen a umožní kontrolu jejich 

plnění,  

3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu byl 

statut CmrTB udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku, 

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytoval ÚZIS Ministerstvu 

zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních výkonů a poskytované vysoce 

specializované péče pacientům s multirezistentní tuberkulózou (netýká se osobních údajů 

o pacientech).  

 

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  

 

 

V……………………………………...Dne ……………. ……………………………………………… 

 

 

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů 

od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, 

Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 nebo datové schránky ID: pv8aaxd.  
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Příloha č. 2 

 

Dokumentace k žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o pacienty 

s multirezistentní tuberkulózou 

 

1. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč o statut 

centra schopen zajistit, 

   

2. údaje o technickém a věcném vybavení poskytovatele zdravotních služeb, u něhož má být 

vysoce specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,   

 

3. jméno, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazků vedoucího CmrTB,   

 

4. prohlášení uchazeče o statut centra, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 

zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní péče a požadavky 

na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a za podmínek uvedených ve výzvě, 

 

5. osobní údaje  

- jméno a příjmení vedoucího pracovníka, který bude vedoucím CmrTB, kopie dokladu 

o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku, 

 

Údaje podle bodu 4 vyplňte do následující tabulky, včetně dalších uvedených údajů: 

 Aktuální stav 

u žadatele (ke dni 

podání žádosti, není-

li uvedeno jinak) 

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního 

úvazku vedoucího pracovníka centra  

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou 

způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů s doloženou 

funkční licencí F018 (rigidní a intervenční bronchoskopie) 

 

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků nelékařských 

zdravotnických pracovníků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., Část 

II, bod 3.3. Pneumologie a ftizeologie a nutričního terapeuta 

 

Počet lůžek následné péče pro pacienty s multirezistentními formami 

tuberkulózy 

 

Počet pneumologických lůžek na jednotce intenzivní péče nebo 

na anesteziologicko-resuscitačním oddělení pro pacienty 
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s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo s podezřením na tato 

onemocnění 

Pneumologická ambulance pro pacienty s multirezistentní formou 

tuberkulózy 

 

Bronchoskopický sálek pro provádění bronchoskopických vyšetření 

a ošetření pacientů s multirezistentními formami tuberkulózy, nebo 

důvodným podezřením na ně, zajištění urgentního vyšetření 

a ošetření jednorázovými bronchoskopy 

 

Radiologické pracoviště schopné provádět ultrazvukové vyšetření, 

CT vyšetření a MRI vyšetření pacientů s multirezistentními formami 

tuberkulózy 

 

Chirurgické pracoviště vybavené technicky a věcně k provádění 

operačních výkonů plicních i mimoplicních u pacientů 

s multirezistentní tuberkulózou  

 

Laboratoř   klinické mikrobiologie specializovaná na diagnostiku 

mykobakteriálních infekcí včetně identifikace rezistentních kmenů 

(mikroskopie, kultivace, PCR testy včetně testů rezistence). 

 

Počty pacientů se všemi formami TB ošetřenými za rok a počet 

léčených pacientů za 1 rok s důvodným podezřením 

na multirezistentní formu tuberkulózního onemocnění a/nebo 

s prokázanou multirezistentní formou tuberkulózního onemocnění 

 

Výzkum – počet studií na pracovišti  

Počet odborných publikací na pracovišti s uvedením výše impakt 

faktoru 

 

Počty výkonů odbornosti Pneumologie  

25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace 

25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace 

Počty výkonů odbornosti Hrudní chirurgie  

57243 Hrudní punkce 

57225 Torakoplastika 

57239 Uzavření bronchopleurální píštěle 

57241 Dekortikace plíce 

57251 Klínovitá resekce plic nebo enuklace tumoru 

57253 Pleurektomie - abraze 

57233 Hrudní drenáž 

57229 Pleurostomie 
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Počty výkonů odbornosti Mikrobiologie  

82057 Identifikace kmene orientační jednoduchým testem  

82036 Amplifikace extrahumánního genomu metodou multiplex PCR (polymerázová řetězová 

reakce) 

82221 Kultivační vyšetření na mykobakteria rychlou kultivační metodou 

82215 Stanovení citlivosti mykobakterií na antituberkulotika (1 preparát) 

82211 Kultivační vyšetření na mykobakteria  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


