



PĜíloha þ. 3
Centra navržená na CCC/HTC v ýeské republice
1) Centra pro dospČlé nemocné s hemofilií a ostatními vrozenými
krvácivými nemocemi
CCC (Comprehensive Care Centre) pro dospČlé:
- ÚHKT (Ústav hematologie a krevní transfuze) v Praze
- OddČlení klinické hematologie FN Brno
HTC (Hemophilia Treatment Centre) pro dospČlé:
- II. interní klinika - OddČlení klinické hematologie, LF a FN Hradec
Králové
- OddČlení klinické hematologie Krajské nemocnici Liberec
- OddČlení klinické hematologie Nemocnice ýeské BudČjovice
- Ústav klinické biochemie a hematologie FN PlzeĖ
- Hematoonkologická klinika FN Olomouc
- Krevní centrum a Ústav klinické hematologie FN Ostrava







Pro centra typu CCC a HTC platí:



1. Centrum si je vČdomo, že se statutem centra garantovaného
ýHS/ýSTH/ýPS ýLS JEP souvisí jeho zásadní role pĜi utváĜení
racionální sítČ hematologických služeb a spoluodpovČdnost za kvalitu a
stav organizace hematologické péþe v pĜíslušném regionu þi v okruhu
jeho pĤsobnosti
2. Centrum dokáže popsat strukturu této regionální sítČ hematologických
služeb v okruhu svého pĤsobení a má zájem na formování i fungování
této sítČ a snaží se prĤbČžnČ o odstraĖování nedostatkĤ a trvalé
zvyšování kvality poskytované péþe
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2) Centra pro dČtské nemocné s hemofilií a ostatními vrozenými
krvácivými nemocemi
ýeský národní hemofilický program (ýNHP) také jasnČ definuje centra
péþe o dČti s hemofilií a ostatními vrozenými krvácivými stavy, která jsou
personálnČ, materiálnČ technicky a léþebnČ vybavena tak, aby byla
schopna poskytovat potĜebnou péþi o tyto jedince v souladu s doporuþením
WFH, EAHAD a ýNHP. Tato centra splĖují stejnČ nároþná kritéria jako
centra pro dospČlé jedince.
CCC (Comprehensive Care Centre) pro dČti:
- Klinika dČtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol
- OddČlení dČtské hematologie - FN Brno







HTC (Hemophilia Treatment Centre) pro dČti:
- DČtská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
- DČtská klinika Nemocnice ýeské BudČjovice
- DČtská klinika Fakultní nemocnice Olomouc
- Klinika dČtského lékaĜství - Fakultní nemocnice Ostrava
- DČtská klinika - Fakultní nemocnice PlzeĖ
- DČtská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí n/Labem
Jsou-li dČtská centra typu CCC a HTC samostatná, musí splĖovat stejná
kritéria jako CCC/HTC s výjimkou postgraduální specializace svých lékaĜĤ.
V dČtském centru mohou pracovat jak lékaĜi s atestací z Hematologie a
transfúzní služby, tak i lékaĜi s atestací z DČtské hematologie a onkologie.
Ve výjimeþných pĜípadech péþi v samostatném dČtském centru zajišĢují
pediatĜi s II. atestací z pediatrie a s praxí nejménČ 10 let v oboru péþe o
pacienty s hemofilií a jinými krvácivými stavy.
Tam, kde jsou dČtská centra typu CCC a HTC souþástí center pro dospČlé,
musí centrum jako celek splnit požadavky kladené na centra pro dospČlé.





PracovištČ typu PSP zajišĢující péþi o dČti jsou vždy souþástí PSP pro
dospČlé a musí jako celek splĖovat kritéria kladená na taková pracovištČ
(viz výše). Centra typu PSP nejsou podrobována odborným auditĤm. Za
jejich metodické vedení po odborné stránce zodpovídá spolupracující
CCC/HTC.
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