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Seznam center vysoce specializované péče o pacienty 
s multirezistentní tuberkulózou  

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) seznam poskytovatelů 

zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované péče o pacienty 

s multirezistentní tuberkulózou, platných k 1. 1. 2023. 

1) Vymezení oboru zdravotní péče 

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. 

2) Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní 
tuberkulózou 

 Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní    

 tuberkulózou 
 

Statut CVSP 
udělen do: 

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč, IČ: 
00064190 

31. 12. 2033 

 

3) 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:  
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• 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.  

 


