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Centra vysoce specializované traumatologické péče
Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami
Část I.

Kontext
Těžké úrazy jsou v ČR hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci jsou čtvrtou
nejčastější příčinou smrti. Ročně je nutno ošetřit přibližně 10 000 těžkých úrazů, které sebou
přinášejí nejen závažné zdravotní, ale i sociální a ekonomické problémy, a proto bude
ošetřování těchto závažných poranění soustředěno do center vysoce specializované péče
tak, aby byla zajištěna dostupnost, kvalita a efektivita zdravotní péče.
Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě vysoce specializovaných
traumatologických center (dále jen „traumacentra“) a vysoce specializovaných center pro
pacienty s popáleninami (dále jen „popáleninová centra“) byla připravena ve spolupráci se
zástupci Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a odborných společností (České
společnosti úrazové chirurgie, České chirurgické společnosti, České společnosti
neurochirurgické, České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, České
společnosti intervenční radiologie, Společnosti popáleninové medicíny, Společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof, České pediatricko-chirurgické společnosti, České radiologické
společnosti a Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR).
Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bude udělen statut traumacentra nebo
popáleninového centra budou ve vztahu ke zdravotním službám poskytovaným v rámci
center považováni za subjekty zajišťující veřejnou službu, resp. službu obecného
hospodářského zájmu ve smyslu předpisů Evropské unie (rozhodnutí Komise
č. 2012/21/EU).

ČÁST II.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované
traumatologické péče
Čl. 1
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
výzvu k podání žádostí o udělení:
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Statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé,
Statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti,
Statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami.

Územím, pro které má být vysoce specializovaná zdravotní péče poskytována, je Česká
republika.
Statut traumacentra pro dospělé, statut traumacentra pro děti a statut popáleninového centra
bude udělen maximálně na dobu 5 let.
V souladu s odst. 4 § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování není na udělení statutu centra právní nárok.
Pro zajištění kvality a dostupnosti ošetření těžkých úrazů a závažných popálenin se za
optimální pro ČR považuje maximálně:
- 12 traumacenter pro dospělé,
- 8 traumacenter pro děti,
- 3 popáleninová centra.
Za vysoce specializovanou traumatologickou péči se považuje zdravotní péče o Triáž
pozitivní pacienty a zdravotní péče o pacienty s těžkými úrazy uvedenými v čl. 2 část
A a B. Za vysoce specializovanou péči v oboru popáleninová medicína se považuje
zdravotní péče o pacienty se závažnými popáleninami uvedenými v čl. 2 část C.
Součástí výzvy je doporučený formulář žádosti o udělení statutu traumacentra pro děti
a/nebo dospělé a/nebo statutu popáleninového centra; žádost se stanovenými doklady se
předkládá MZ na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého
náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy.
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu traumacentra pro dospělé,
traumacentra pro děti a popáleninového centra, musí splňovat v době podání žádosti
požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na min.
personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., a vyhlášky
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na min. technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a
kontaktních pracovišť domácí péče, není-li dále uvedeno jinak.
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Čl. 2

Část A
Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé
Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a organizaci
Traumacentra pro dospělé zajišťují komplexní diagnosticko léčebnou péči zejména
o pacienty s těmito těžkými úrazy:
1. Polytrauma
2. Kraniocerebrální poranění s přetrvávající poruchou vědomí a závažnou neurologickou
symptomatologií
3. Závažné maxilofaciální poranění, především s postižením očnice, s obturací horních cest
dýchacích a s poruchou skusu
4. Poranění krčních cév, průdušnice a brachiálního plexu
5. Sériová zlomenina žeber s nestabilitou hrudní stěny, závažné krvácení do hrudníku
a mediastina, velkých bronchů
6. Závažná poranění nitrobřišních a retroperitoneálních orgánů, zejména dilacerace jater
7. Dislokované zlomeniny pánevního kruhu
8. Sdružené poranění s dislokovanou zlomeninou acetabula
9. Sdružené poranění se závažnými nitrokloubními zlomeninami postihující velké klouby
10. Zlomeniny dlouhých kostí sdružené s cévním a nervovým poraněním
11. Rozsáhlé devastace měkkých tkání a končetinová amputační poranění vyžadující
kooperaci traumatologa a mikrochirurga
12. Závažná poranění obratlů, poranění míchy
13. Střelná, bodná a střepinová poranění spojená s ohrožením vitálních funkcí

Čl. 1
Obecné požadavky
V traumacentru musí být pro pacienty zajištěn:
- urgentní příjem:
 min. 5 lůžek,
- akutní lůžková péče intenzivní:
 min. 10 lůžek na jednotce intenzivní péče 2. stupně splňující požadavky na
personální, věcné a technické vybavení JIP chirurgických oborů pro potřeby
traumacentra,
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min. 6 samostatných resuscitačních lůžek anesteziologicko-resuscitačního
oddělení vyčleněných pro potřeby traumacentra,

-

akutní lůžková péče standardní:
 min. 30 lůžek samostatného oddělení nebo kliniky traumatologie,
 min. 100 lůžek v dalších chirurgických oborech,

-

akutní rehabilitační péče s min. počtem 15 lůžek pro potřeby traumacentra,

-

Heliport nebo provozní místo HEMS vybudované v souladu s národním předpisem
L14H.

Dále je v traumacentru zajištěna mezioborová spolupráce a dostupnost
1) Nepřetržitá dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu na pracovišti v těchto oborech:
-

traumatologie,
chirurgie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
neurochirurgie,
anesteziologie a intenzivní medicína,
radiologie a zobrazovací metody.

2) Dostupnost během pracovní doby na pracovišti, nepřetržitá dostupnost 24 hodin 7 dní
v týdnu na telefonu:
-

hrudní chirurgie,
cévní chirurgie,
orální a maxilofaciální chirurgie,
intervenční radiologie,
vnitřní lékařství, včetně zajištění endoskopie,
neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, gynekologie a
porodnictví, urologie, psychiatrie,
antibiotické středisko.

3) Dostupnost další péče:
-

plastická chirurgie, je přípustné smluvní zajištění,
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-

smluvní návaznost na spinální jednotku a následnou rehabilitační péči (obor
rehabilitační a fyzikální medicína),
smluvní návaznost na oddělení provádějící replantace,
smluvní návaznost na oddělení popáleninové medicíny,
psychologická péče,
péče o stomie,
nutriční péče,
sociální péče,
protetika.

Čl. 2
Požadavky na personální zabezpečení péče v traumacentru
Vedoucím pracovníkem traumacentra je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
traumatologie s minimálně desetiletou praxí v oboru a s úvazkem 1,0.
Traumatologický tým
Traumacentrum disponuje 3 traumatologickými týmy dostupnými 24 hod. denně, z toho
jeden tým je přítomný na pracovišti a další dva týmy dostupné v rámci Traumatologického
plánu.
Vedoucím pracovníkem traumatýmu je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
traumatologie nebo v oboru chirurgie s minimálně desetiletou praxí v oboru a s úvazkem 1,0.
Vedoucí traumatologického týmu je vyčleněn pro oddělení urgentního příjmu a je
zodpovědný za převzetí Triáž pozitivních pacientů od vedoucího lékaře urgentního příjmu
nebo lékaře zdravotnické záchranné služby/letecké záchranné služby a odpovídá za zajištění
a organizaci zdravotní péče o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy (Čl. 2 část
A).
Další personální zajištění:
1) Minimálně 32 lékařů se specializovanou způsobilostí v chirurgických oborech, z toho:
- min. 6 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,
- min. 6 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí,
- min. 6 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie,

5

ČÁSTKA 15     l     VĚSTNÍK MZ ČR 

-

7

min. 5 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie,
min. 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru cévní chirurgie,
min. 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie nebo se zvláštní
odbornou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie,
min. 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru orální a maxilofaciální chirurgie.

2) Minimálně 15 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní
medicína.
3) Nelékařští zdravotničtí pracovníci:
- všeobecná sestra bez dohledu s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra,
- klinický psycholog s úvazkem 0,5 na každých 30 lůžek,
- fyzioterapeut s úvazkem 1,0 na každých 15 lůžek,
- sanitář s úvazkem 1,0 nebo ošetřovatel s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra.
.
Čl. 3
Požadavky na technické a věcné vybavení
a) Přístrojové vybavení
-

-

radiodiagnostické vybavení pro kompletní zobrazovací metody - vybavení pro skiagrafii,
CT a MRI diagnostiku, sonografii, vaskulární a nevaskulární intervenční radiologické
metody, vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě,
laboratorní diagnostika biochemická, hematologická a mikrobiologická.

b) Operační sály
-

1 urgentní operační sál,
1 operační sál pro dutinovou chirurgii,
1 operační sál pro končetinovou chirurgii.
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Operační sály jsou vybaveny pro operativu v oblasti chirurgie břišní (včetně laparoskopie),
hrudní (včetně thorakoskopie), páteře a hlavy, končetinové, cévní, otorinolaryngologie,
urogenitální a plastické chirurgie.

Čl. 4
Ostatní požadavky

Traumacentrum:
- pravidelně aktualizuje Traumatologický plán,
- zadává data do Národního registru úrazů,
- provádí výzkum, zapojuje se do národních i mezinárodních výzkumných projektů,
- zavádí výsledky lékařské vědy do praxe,
- zajišťuje specializační vzdělávání,
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro uskutečňování vzdělávacího programu
pro obor specializačního vzdělávání traumatologie, chirurgie, ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí a anesteziologie a intenzivní medicína 2. stupně.
Poskytovatel zdravotních služeb, kterému bude udělen statut centra, pravidelně sleduje
ke dni 31. prosince daného roku stanovené indikátory kvality poskytované zdravotní péče
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví.

Čl. 5
Pořadí uchazečů:
V souladu s § 112 odst. 4 zákona o zdravotních službách bude stanoveno pořadí uchazečů
o udělení statutu traumacentra pro dospělé, kteří vyhověli podmínkám a požadavkům výzvy.
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:
- počet hospitalizovaných Triáž pozitivních pacientů od 1. 1. do 31. 12. 2014,
- počet hospitalizovaných pacientů s diagnózou polytraumatu od 1. 1. do 31. 12. 2014,
- území, pro které bude uchazeč o statut traumacentra zajišťovat vysoce
specializovanou zdravotní péči.
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Část B
Centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti
Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a organizaci
Traumacentra pro děti zajišťují komplexní diagnosticko léčebnou péči zejména o pacienty
s těmito těžkými úrazy:
1. Polytrauma
2. Kraniocerebrální poranění s přetrvávající poruchou vědomí a/nebo závažnou
neurologickou symptomatologií
3. Závažné poranění hrudní, nitrobřišní a retroperitoneálních orgánů, zvláště při
sdruženém poranění
4. Závažné maxilofaciální poranění
5. Závažné zlomeniny:
- vícečetné zlomeniny,
- etážové vícečetné zlomeniny ipsilaterální i kontralaterální, zvláště v oblasti fýz,
- závažné, rozsáhlé otevřené zlomeniny s větší ztrátou krytu měkkých tkání, nebo
s rozsáhlým poškozením měkkých tkání, periferních nervů, kompartmentový
syndrom,
- nereponibilní, nestabilní a závažné atypické suprakondylické zlomeniny humeru,
- dislokované zlomeniny pánevního kruhu, zvláště při sdruženém poranění,
- zlomeniny acetabula, v oblasti ypsilonové chrupavky,
- zlomeniny krčku femuru,
- fyzární poranění a nitrokloubní zlomeniny s nejasnou diagnózou,
- tříštivé a dislokované zlomeniny obratlů.

Čl. 1
Obecné požadavky
V traumacentru musí být pro pacienty zajištěn:
- urgentní příjem:
 min. 2 lůžka pro dětské pacienty,
-

akutní lůžková péče intenzivní:
 min. 6 lůžek na jednotce dětské intenzivní péče, splňující požadavky na
personální, věcné a technické vybavení JIP chirurgických oborů pro potřeby
traumacentra, z toho min. 4 samostatná resuscitační lůžka pro děti,
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-

akutní lůžková péče standardní - min. 20 lůžek samostatného oddělení nebo kliniky
traumatologie nebo dětské chirurgie,

-

Heliport nebo provozní místo HEMS vybudované v souladu s národním předpisem
L14H.

Dále je v traumacentru pro děti zajištěna mezioborová spolupráce a dostupnost
1) Nepřetržitá dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu na pracovišti v těchto oborech:
-

dětská chirurgie nebo traumatologie
anesteziologie a intenzivní medicína,
dětské lékařství,
radiologie a zobrazovací metody.

2) Dostupnost během pracovní doby na pracovišti, nepřetržitá dostupnost 24 hodin 7dní
v týdnu na telefonu v těchto oborech:
-

intenzivní medicína – pediatrický modul,
hrudní chirurgie,
cévní chirurgie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
neurochirurgie,
intervenční radiologie
orální a maxilofaciální chirurgie,
vnitřní lékařství, včetně zajištění endoskopie,
konziliární služby v oborech neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, gynekologie a porodnictví, urologie, psychiatrie,
antibiotické středisko.

3) Dostupnost další péče:
-

plastická chirurgie, je přípustné smluvní zajištění,
smluvní návaznost na spinální jednotku a následnou rehabilitační péči (obor
rehabilitační a fyzikální medicína),
smluvní návaznost na oddělení provádějící replantace,
smluvní návaznost na oddělení popáleninové medicíny,
psychologická péče,
péče o stomie,
nutriční péče,
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sociální péče,
protetika.

Čl. 2
Požadavky na personální zabezpečení péče v traumacentru pro děti
Vedoucím pracovníkem traumacentra pro děti je lékař se specializovanou způsobilostí
v oboru dětská chirurgie nebo traumatologie s min. desetiletou praxí v oboru a úvazkem 1,0.
Traumatologický tým
Traumacentrum disponuje 2 traumatologickými týmy dostupnými 24 hod. denně, z toho
jeden tým je přítomný na pracovišti a 1 tým je dostupný v rámci Traumatologického plánu.
Vedoucím pracovníkem traumatýmu je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
dětská chirurgie, nebo traumatologie s min. desetiletou praxí v oboru. Vedoucí
traumatologického týmu je vyčleněn pro oddělení urgentního příjmu a je zodpovědný za
převzetí Triáž pozitivních pacientů od vedoucího lékaře urgentního příjmu nebo lékaře
zdravotnické záchranné služby/letecké záchranné služby a odpovídá za zajištění a
organizaci zdravotní péče o Triáž pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy (Čl. 2 část B).
Další personální zajištění:
- min. 5 lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru dětská chirurgie nebo
traumatologie s min. pětiletou zkušeností v péči o dětské pacienty s úvazkem 1,0,
- všeobecná sestra bez dohledu s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra,
- klinický psycholog s úvazkem 0,5 na každých 30 lůžek,
fyzioterapeut s úvazkem 1,0 na každých 15 lůžek,
- sanitář s úvazkem 1,0 nebo ošetřovatel s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra.
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Čl. 3
Požadavky na technické a věcné vybavení
a) Přístrojové vybavení
-

-

radiodiagnostické vybavení pro kompletní zobrazovací metody - vybavení pro skiagrafii,
CT a MRI diagnostiku, sonografii, vaskulární a nevaskulární intervenční radiologické
metody, vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě,
laboratorní diagnostika biochemická, hematologická a mikrobiologická.

b) Operační sály
-

1 urgentní operační sál,
1 operační sál pro dutinovou chirurgii,
1 operační sál pro končetinovou chirurgii.

Operační sály jsou vybaveny pro operativu v oblasti chirurgie břišní (včetně laparoskopie),
hrudní (včetně thorakoskopie), páteře a hlavy, končetinové, cévní, otorinolaryngologie,
urogenitální a plastické chirurgie.
Čl. 4
Ostatní požadavky

Traumacentrum pro děti:
- pravidelně aktualizuje Traumatologický plán,
- zadává data do Národního registru úrazů,
- provádí výzkum, zapojuje se do národních i mezinárodních výzkumných projektů,
- zavádí výsledky lékařské vědy do praxe,
- zajišťuje specializační vzdělávání.
Poskytovatel zdravotních služeb, kterému bude udělen statut centra, pravidelně sleduje ke
dni 31. prosince daného roku stanovené indikátory kvality poskytované zdravotní péče
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví.

Čl. 5
Pořadí uchazečů:
V souladu s § 112 odst. 4 zákona o zdravotních službách bude stanoveno pořadí uchazečů
o udělení statutu traumacentra pro děti, kteří vyhověli podmínkám a požadavkům výzvy.

11
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Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:
- počet hospitalizovaných Triáž pozitivních pacientů od 1. 1. do 31. 12. 2014,
- počet hospitalizovaných pacientů s diagnózou polytraumatu od 1. 1. do 31. 12. 2014
- území, pro které bude uchazeč o statut traumacentra pro děti zajišťovat vysoce
specializovanou zdravotní péči.

Část C
Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami
Požadavky na personální zabezpečení, technické a věcné vybavení a organizaci
Čl. 1
Obecné požadavky
V popáleninovém centru musí být pro pacienty zajištěn:
- urgentní příjem,
- akutní lůžková péče intenzivní:
 min. 5 lůžek na jednotce intenzivní péče 2. stupně v oboru popáleninová
medicína;
- akutní lůžková péče standardní:
 min. 10 lůžek na oddělení popálenin.
Čl. 2
Požadavky na personální zabezpečení péče v popáleninovém centru
Vedoucím pracovníkem popáleninového centra je lékař se specializovanou způsobilostí
v oboru popáleninová medicína s desetiletou praxí v oboru a s úvazkem 1,0.

Další personální zajištění:
- min. 8 lékařů se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí
v oboru popáleninová medicína, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru plastická

12
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chirurgie nebo chirurgie nebo traumatologie s min. 3 letou praxí v péči o pacienty
s popáleninami a úvazky 1,0,
min. 1 lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
intenzivní medicína a úvazkem 1,0,
min. 1 lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo dětská
chirurgie a úvazkem 1,0,
všeobecná sestra bez dohledu s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra,
klinický psycholog s úvazkem 0,5 na každých 30 lůžek,
fyzioterapeut s úvazkem 1,0 na každých 15 lůžek,
sanitář s úvazkem 1,0 nebo ošetřovatel s úvazkem 1,0 na každých 30 lůžek nad rámec
požadavků na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na
min. personální zabezpečení zdravotních služeb. Naplnění tohoto kritéria je přípustné do
2 let od získání statutu vysoce specializovaného centra.
Čl. 3
Požadavky na technické a věcné vybavení

Operační sály
-

1 operační sál pro korektivní a rekonstrukční výkony po popálení, kromě výkonů
mikrochirurgických,
věcné vybavení pro operativu pacientů s popáleninami - specializované
instrumentárium pro odběr a transplantaci kůže.
Čl. 4
Ostatní požadavky

Popáleninové centrum:
- pravidelně aktualizuje Traumatologický plán,
- zadává data do Národního registru úrazů,
- provádí výzkum, zapojuje se do národních i mezinárodních výzkumných projektů, zavádí
výsledky lékařské vědy do praxe,
- je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro uskutečňování vzdělávacího programu v
oboru popáleninová medicína.
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Poskytovatel zdravotních služeb, kterému bude udělen statut popáleninového centra,
pravidelně sleduje ke dni 31. 12. daného roku stanovené indikátory kvality poskytované
zdravotní péče a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu
zdravotnictví.

Čl. 5
Pořadí uchazečů:
V souladu s § 112 odst. 4 zákona o zdravotních službách bude stanoveno pořadí uchazečů
o udělení statutu popáleninového centra, kteří vyhověli podmínkám a požadavkům
vymezeným ve výzvě.
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:
- počet hospitalizovaných pacientů s popáleninami v rozsahu nad 50% povrchu těla
od 1. 1. do 31. 12. 2014,
- počet hospitalizovaných pacientů s popáleninami v rozsahu do 50% povrchu těla
od 1. 1. do 31. 12. 2014
- území, pro které bude uchazeč o statut popáleninového centra zajišťovat vysoce
specializovanou zdravotní péči.

Příloha - Triáž
Třídění úrazových pacientů podle závažnosti zdravotního stavu (dále jen „Triáž“) je
nástrojem k jejich systematickému směrování z místa zranění k cílovému poskytovateli, který
je způsobilý odborně zajistit pokračování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti
postižení zdraví nebo přímému ohrožení života v daném regionu. Triáž rizika vychází
z Triáže ohrožení životních funkcí, která identifikuje pacienty s rizikem ohrožení životních
funkcí ≥10%, případně z Triáže u popálenin u dospělých a dětí.
Triáž pozitivní pacient
Triáž ohrožení životních funkcí se skládá z veličin zjistitelných na místě úrazu, kterými jsou
první zjištěné hodnoty fyziologických funkcí, fyzikálně zjistitelná anatomická poranění a určité
prvky vypovídající o mechanizmu úrazu. Dostačuje jedna pozitivní veličina v alespoň jedné
ze tří uvedených skupin veličin k tomu, aby byl pacient označen za Triáž pozitivního (dále jen
„Triáž pozitivní pacient“). Pomocným kritériem je věk a komorbidita. Triáž pozitivní pacient je
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považován za pacienta v přímém ohrožení života a je indikovaný k primárnímu směrování do
traumacentra. V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě, má traumacentrum povinnost Triáž pozitivního pacienta převzít. V průběhu přepravy
pacienta na urgentní příjem traumacentra operační středisko poskytovatele zdravotnické
záchranné služby informuje traumatologické centrum o klinickém stavu pacienta.
Triáž ohrožení životních funkcí
Identifikuje na místě úrazu pacienty vystavené energii ekvivalentní nárazu v rychlosti ≥ 35
km/h. Až 90 % pacientů se zraněním klasifikovaným v Injury Severity Score > 15 bylo takové
energii vystaveno a jejich riziko brzkého ohrožení některé ze životních funkcí ≥ 10 %.
Tito pacienti splňují kritéria pro primární směrovaní do traumacentra.
Pozitivita:
Stačí pozitivní jedna položka v alespoň jedné skupině „F“ nebo „A“ nebo „M“. Skupina „P“
obsahuje pomocné faktory.
F. Fyziologické ukazatele:
1. GCS
< 13
2. TK syst. < 90 mmHg
3. DF
< 10 nebo > 29/´
4. Přetrvávající úrazová paréza / plegie
A. Anatomická poranění:
1. pronikající kraniocerebrální poranění,
2. nestabilní hrudní stěna,
3. pronikající hrudní poranění,
4. pronikající břišní poranění,
5. nestabilní pánevní kruh,
6. zlomeniny ≥ 2 dlouhých kostí (humerus, femur, tibie)
M. Mechanizmus poranění:
1. pád z výše > 6 m,
2. přejetí vozidlem,
3. sražení vozidlem rychlostí > 35 km/h,
4. katapultáž z vozidla,
5. zaklínění ve vozidle,
6. smrt spolujezdce,
7. zavalení těžkými předměty.
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P. Pomocná kritéria:
1. věk < 6 let,
2. věk > 60 let,
3. komorbidita kardiopulmonální,
4. vliv omamných a psychotropních látek.
Triáž popálenin dospělých a dětí
1. Rozsah a hloubka postižení:
- I st. > 50 % TBSA,
- II st. > 20 % TBSA,
- III st. > 5 % TBSA.
2. Lokalizace zranění ≥ II. st.
- obličej,
- ruce,
- nohy,
- genitál.
3. Popálenina v rámci polytraumatu nebo závažných komorbidit.
4. Zasažení a průchod elektrickým proudem.
5. Porušení kožního krytu zářením (onkologie, radiační nehody).

Třídění popálenin u dětí:
Věková kategorie 0 – 2 roky
-

I. st. > 5 % TBSA
II. st. > 2 % TBSA
IIb.-III. st. > jakýkoli rozsah a lokalizace

Věková kategorie 2 – 8 let
-

I. st. > 15 % TBSA
II. st. > 5 % TBSA
IIb. - III. st. > jakýkoli rozsah a lokalizace

16
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Věková kategorie 8 – 15 let
-

I. st. > 30 % TBSA
II. st. > 10 % TBSA
IIb. - III. st. > jakýkoli rozsah a lokalizace

Věková kategorie 15 – 18 let
-

I st. > 50 % TBSA,
II st. > 20 % TBSA,
III st. > 5 % TBSA.

17
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Příloha

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče
Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení:
a) statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé ⃰
b) statutu centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti ⃰
c) statutu centra vysoce specializované péče pro pacienty s popáleninami ⃰

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb – uchazeče o statut centra
vysoce specializované péče
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………………
Statutární orgán
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………………………..
FAX:…………………………………………………………………………………………………………………

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokladech jsou pravdivé,
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut centra vysoce specializované
zdravotní péče udělen a umožní kontrolu jejich plnění,
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž
mu byl statut centra vysoce specializované zdravotní péče udělen, a to nejpozději do
15 dnů ode dne jejich vzniku,
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení jeho činnosti poskytovala příslušná
zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví potřebné údaje o poskytovaných
zdravotních službách (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 ČR, odbor zdravotních služeb, Palackého
náměstí 4, 128 01 Praha 2.
⃰ nehodící se škrtněte!
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Dokumentace k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče
K žádosti poskytovatele zdravotních služeb o udělení statutu centra vysoce specializované
zdravotní péče musí být přiloženy:
1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč
o statut centra schopen zajistit (počet pacientů, jimž pracoviště provedlo zdravotní
výkony - podle „Výroční zprávy traumacenter“ za rok 2014),
3. 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 ve lhůtě uvedených ve výzvě,
4. údaje o území, pro které bude uchazeč o statut centra vysoce specializovanou
zdravotní péči zajišťovat - popis oblasti (okresy či kraje, počty obyvatel), z níž
zejména přijímá všechny Triáž pozitivní pacienty.
5. Jméno, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazku odborného
zástupce centra.
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Seznam subjektů, kterým byl pro rok 2015 vydán Ministerstvem zdravotnictví souhlas
s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi
Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem
ze třetí země ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
IČ: 49689011
Cara Plasma s.r.o., Perlová 371/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 01552376
EUROPLASMA s.r.o., Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 28493591
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový
Hradec Králové, IČ:00179906
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc, IČ:00098892
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba,
IČ: 00843989
Grifols s.r.o, Žitná 2, 120 00 Praha 2, IČ: 48041351
Krevní centrum s.r.o., tř. T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 26798981
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7,
IČ: 24747246
Plasmafera s.r.o., Prachatická 1658, 370 05 České Budějovice, IČ: 28082516
sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00 Brno, IČ: 27616959
SOTIO a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, IČ: 24662623
Transfúzní služba a.s., B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČ: 26797917
UNICAplasma s. r. o., Barvičova 833/53, 602 00 Brno, IČ: 28294815
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Výzva Ministerstva zdravotnictví k doplnění identifikačních údajů seznamu osob
pořádajících kurzy pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků oprávněných ve
smyslu vyhlášky č. 106/2008 Sb., o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých
přípravků a odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků (dále jen
"vyhláška č. 106/2008 Sb.").
Ke splnění povinnosti dle § 11 písm. f) bod 2. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo
zdravotnictví vyzývá školitele, kteří pořádají kurzy pro prodejce vyhrazených léčivých
přípravků, k zaslání identifikačních údajů.
Výzva je určena fyzickým i právnickým osobám oprávněným pořádát kurzy pro prodejce
vyhrazených léčiv v souladu s § 3 vyhlášky č. 106/2008 Sb.
Identifikační údaje zasílejte na odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví,
e-mail: far@mzcr.cz.

Ministerstvo zdravotnictví, odbor farmacie
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: far@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
V OBDOBÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ 2015
Zn: FAR - 1. 10. 2015
Ref: RNDr. Dan Nekvasil, tel: 224 972 362
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých
přípravků.
ČERVENEC 2015 (P – přípravek, V – výrobce, D – distributor, PŘ – předkladatel programu,
C – cíl programu a doba platnosti souhlasu)
P: blinatumomab prášek pro přípravu infuzního roztoku, 30,3µg v 1 inj. lahvičce, 36 lahv. à 4ml
50 balení (tj. 1800 lahviček)
V: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemí
D: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, Nizozemí
PŘ: Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1
C: léčba pacientů starších 28 dní až dospělí (mužů a žen) s relabující/refrakterní (R/R) B-prekurzorovou akutní
lymfoblastickou leukemií (ALL).
Pracoviště:
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2
FN v Motole, klinika dětské hematologie a onkologie, Praha 5
FN Královské Vinohrady, Interní hematologická klinika, Praha 10
FN Hradec Králové, IV. Interní hematologická klinika, Hradec Králové
FN Brno, IHOK, Brno,
souhlas platí do 31. července 2016;
P: NINTEDANIB cps. (nintedanib) 70x100mg
NINTEDANIB cps. (nintedanib) 70x150mg 250 balení (oba přípravky celkem)
V: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Německo
D: ALMAC CLINICAL SERVICES LIMITED, 9 Charlestown Road, Seagoe Industrial Estate, Craigavon,
Co Armagh, BT63 5PW, V. Británie
PŘ: Boehringer Ingelheim s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
C: léčba pacientů obou pohlaví od 40 let věku s diagnózou idiopatické plicní fibrózy (IPF).
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb – Centra diagnostiky a léčby IPF
1) Sdružené centrum- Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha + I. klinika TRN 1.
LF UK VFN Praha+ Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce- vedoucí: Doc.
MUDr. Martina Vašáková, Ph.D, DrSc., koordinátoři za jednotlivé členy centra: MUDr. Martina
Šterclová, Ph.D/ prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., MUDr, Lacina Ladislav,
2) Sdružené centrum Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno+ Plicní oddělení nemocnice Znojmo/
Plicní oddělení nemocnice Jihlava- vedoucí: MUDr. Martina Doubková, koordinátoři za jednotlivé členy
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centra: MUDr. Ilona Binková, MUDr. Martina Doubková / prim. MUDr. Jan Kervitzer/ prim.
MUDr.Tomáš Snížek,
3) Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s.- vedoucí: prim. MUDr. Vladimír Řihák,
souhlas platí do 31. srpna 2016;
SRPEN 2015
P: trametinib 0,5mg tablety 32x0,5mg 310 balení
trametinib 2mg tablety 32x2mg 490 balení
V: GlaxoSmithKline, New Frontiers Science Park, Harlow, Velká Británie
D: Idis Ltd, Churchfield road, Weybridge, KT13 8D8, Velká Británie
PŘ: Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
C: léčba neresektovatelného nebo metastatického melanomu, s prokázanou mutací BRAF, pacientů, kteří nebyli
předléčeni BRAF inhibitorem.
Pracoviště:
Komplexní onkologická centra (KOC):
KOC FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové ve spolupráci s Radiologickým
centrem společnosti Multiscan, s.r.o.,
KOC FN Na Bulovce, Ústav radiační onkologie, Budínova 67/2 ve spolupráci
s Onkologickou klinikou VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 a Onkologickým oddělením
Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4,
KOC FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc,
KOC FN Plzeň, Doudlevecká 69, Plzeň,
KOC FN s poliklinikou Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava,
KOC FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5,
KOC Krajské nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec,
KOC Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín,
KOC MOÚ, Žlutý kopec 7, Brno ve spolupráci s FN Brno, Jihlavská 20, Brno
a FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno,
KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, V Podhájí 21, Ústí nad Labem,
KOC Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585, České Budějovice,
KOC Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, Jihlava,
KOC Nový Jičín, Onkologické centrum J. G. Mendela, Radioterapie, a.s., Máchova 30,
Nový Jičín,
Dermatovenerologická centra:
Dermatovenerologická klinika VFN, U Nemocnice 2, Praha 2,
Dermatovenerologická klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10,
Kožní oddělení, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava,
souhlas platí do 30. června 2017;
P: NINTEDANIB cps. 60x100mg (nintedanib / BIBF 1120/) 10 balení
V: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Německo
D: ALMAC CLINICAL SERVICES LIMITED, 9 Charlestown Road, Seagoe Industrial Estate, Craigavon,
Co Armagh, BT63 5PW, V. Británie
PŘ: Boehringer Ingelheim s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
C: léčba pacienta s lokálně pokročilým s nemalobuněčným karcinom plic, u kterého došlo k progresi onemocnění
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po předchozí chemoterapii 1. linie.
Pracoviště: FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Jihlavská 20, Brno,
souhlas platí do 31. srpna 2016;
P: TETANOL PUR inj.susp. 0,5ml/dávka (tetanus toxoid, adsorbed min. 40 U.I.)
1 x předpl.stříkačka s obsahem 1 dávky 170000 balení/dávek
V: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, Německo
D: GlaxoSmithKline s.r.o., ČR (na dodávkách dotčeného přípravku se mohou podílet držitelé platného
povolení k distribuci léčivých přípravků)
PŘ: GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
C: poúrazová profylaxe dětí, mladistvých a dospělých proti tetanu.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče,
pracoviště orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící očkování,
souhlas platí do 31. prosince 2017;
P: CAMPATH, injection for intravenous use, 30mg/ml, (alemtuzumab) inf. cnc. sol. 3x1 ml 900 balení
V: Genzyme Limited, Velká Británie
D: sanofi-aventis, s.r.o., ČR
PŘ: sanofi-aventis, s. r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
C: - léčba dospělých pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří jsou refrakterní na léčbu
standardními přípravky registrovanými v České republice
- léčba dospělých pacientů s T-prolymfocytární leukémií
- léčba dospělých pacientů s CLL indukovanou autoimunní hemolytickou anémií či autoimunitní
trombocytopenií, s dalšími lymfoproliferativními onemocněními.
Pracoviště:
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
I. Interní klinika VFN Praha, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
Ústav hematologie a krevní transfúze, U nemocnice 1, 128 00 Praha 1
IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK Kradec Králové
Odd. klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Hematoonkologické oddělení FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Hematoonkologická klinika FN Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Klinika hematoonkologie, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba,
souhlas platí do 1. září 2017;
ZÁŘÍ 2015
P: SUNVEPRA cps. 100mg (asunaprevir) 28x100mg 4800 balení
V: Bristol-Myers K.K., Japonsko (propouštění pro EU: Swords Laboratories T/A, Irsko)
D: Bristol-Myers Squibb s.r.o., ČR
PŘ: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4
C: léčba pacientů starších 18 let s chronickou virovou hepatitidou typu C (genotyp 1b HCV), po předchozím
selhání léčby, špatné toleranci nebo kontraindikaci k léčbě pegylovaným interferonem alfa v kombinaci
s ribavirinem.
Pracoviště:
1. Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
I. interní klinika FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Klinika infekčního lékařství FNsP Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava
Sdružení lékařů pro interní a infekční nemoci, V Jirchářích 62/2, 400 01 Ústí nad Labem
Hepato-Gastroenterologie HK, Třída Edvarda Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové
Klinika infekčních nemocí FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králově
Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, Boženy Němcové 54/585, 370 87 České Budějovice
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, Budínova 2,
180 81 Praha 8
11. Infekční oddělení Slezské nemocnice, Olomoucká 86, 746 79 Opava
12. Interní klinika Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, 150 06 Praha 5
13. Remedis, s.r.o., Vladimírova 10, 140 00 Praha 4
14. IV. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK, U Nemocnice 2,
128 08 Praha 2
15. II. Interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
16. Infekční oddělení Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
17. Infekční oddělení Nemocnice Mělník, Pražská 528, 276 01, Mělník
18. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH), Pekařská 53, 656 91 Brno,
souhlas platí do 31. března 2017
(pozn.: tento léčebný program nahrazuje léčebný program s využitím téhož přípravku odsouhlasený Ministerstvem
zdravotnictví v dubnu 2015);
P: LAMPRENE cps. (clofaziminum) 100x50mg 500 balení
V: Catalent Germany Eberbach GmbH, Německo
D: BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR
PŘ: BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4
C: léčba tuberkulózy, která není citlivá na běžná antituberkulotika (tzv. multidrug-resistant TB=MDRTB).
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantí nebo lůžkové péče v oborech
TRN, INF,
souhlas platí do 30. září 2018;
P: ENDOXAN por.tbl.obd. (cyclophosphamidum) 50x50mg 16000 balení
V: Baxter Onkology GmbH, Německo
D: BAXTER CZECH spol. s r.o., ČR
PŘ: BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
C: kombinovaná chemoterapie nebo monoterapie u
Leukémií:
Akutních nebo chronických lymfatických a myeloidních leukémií.
Maligních lymfomů:
Hodgkinovy choroby, non-hodgkinských lymfomů, plazmocytomů.
Metastazujících a nemetastazujících solidních tumorů:
Nádorů ovarií, testikulárních karcinomů, karcinomů mammy, malobuněčných bronchiálních karcinomů,
neuroblastomů, Ewingova sarkomu.
Progresivních autoimunitních onemocnění:
Např. revmatoidní artritidy, psoriatické artropatie, systémového lupus erythematodes, sklerodermie,
systémových vaskulitid (např. s nefrotickým syndromem), určitých typů glomerulonefritid (např. s nefrotickým
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syndromem), myasthenie gravis, autoimunní hemolytické anémie, chorob charakterizovaných chladovou
aglutinací.
Imunosupresivní farmakoterapie při transplantacích orgánů.
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní nebo lůžkové péče,
souhlas platí do 30. září 2017.
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SEZNAM CENTER VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
PRO FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSIE
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce
specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie (dále jen „centrum“) podle § 112
odst. 1 zákona o zdravotních službách na základě výzvy ministerstva uveřejněné
ve Věstníku MZ ČR částka 8/2015.
1) Vymezení oboru zdravotní péče
Centra zajišťují poskytování komplexní zdravotní péče pacientům s farmakorezistentní
epilepsií.
2) Seznam center
Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie

Statut centra
udělen do:

a) pro dospělé
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, IČ 00023884

31. 12. 2020

b) pro dospělé a děti
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ 00064203

31. 12. 2020

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, 31. 12. 2020
IČ 00159816 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00
Brno, IČ 65269705
3) Vymezení území pro poskytování vysoce specializované péče
V souladu s § 112 odst. 2 zákona o zdravotních službách je spádovou oblastí
pro poskytování vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie Česká
republika.
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