Příloha č. 3
Centra navržená na CCC/HTC v České republice
1) Centra pro dospělé nemocné s hemofilií a ostatními vrozenými
krvácivými nemocemi
CCC (Comprehensive Care Centre) pro dospělé:
- ÚHKT (Ústav hematologie a krevní transfuze) v Praze
- Oddělení klinické hematologie FN Brno
HTC (Hemophilia Treatment Centre) pro dospělé:
- II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie, LF a FN Hradec
Králové
- Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnici Liberec
- Oddělení klinické hematologie Nemocnice České Budějovice
- Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň
- Hematoonkologická klinika FN Olomouc
- Krevní centrum a Ústav klinické hematologie FN Ostrava
- Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí n/Labem

Pro centra typu CCC a HTC platí:
1. Centrum si je vědomo, že se statutem centra garantovaného
ČHS/ČSTH/ČPS ČLS JEP souvisí jeho zásadní role při utváření
racionální sítě hematologických služeb a spoluodpovědnost za kvalitu a
stav organizace hematologické péče v příslušném regionu či v okruhu
jeho působnosti
2. Centrum dokáže popsat strukturu této regionální sítě hematologických
služeb v okruhu svého působení a má zájem na formování i fungování
této sítě a snaží se průběžně o odstraňování nedostatků a trvalé
zvyšování kvality poskytované péče
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2) Centra pro dětské nemocné s hemofilií a ostatními vrozenými
krvácivými nemocemi
Český národní hemofilický program (ČNHP) také jasně definuje centra
péče o děti s hemofilií a ostatními vrozenými krvácivými stavy, která jsou
personálně, materiálně technicky a léčebně vybavena tak, aby byla
schopna poskytovat potřebnou péči o tyto jedince v souladu s doporučením
WFH, EAHAD a ČNHP. Tato centra splňují stejně náročná kritéria jako
centra pro dospělé jedince.
CCC (Comprehensive Care Centre) pro děti:
- Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol
- Oddělení dětské hematologie - FN Brno
HTC (Hemophilia Treatment Centre) pro děti:
- Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
- Dětská klinika Nemocnice České Budějovice
- Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc
- Klinika dětského lékařství - Fakultní nemocnice Ostrava
- Dětská klinika - Fakultní nemocnice Plzeň
- Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí n/Labem
Jsou-li dětská centra typu CCC a HTC samostatná, musí splňovat stejná
kritéria jako CCC/HTC s výjimkou postgraduální specializace svých lékařů.
V dětském centru mohou pracovat jak lékaři s atestací z Hematologie a
transfúzní služby, tak i lékaři s atestací z Dětské hematologie a onkologie.
Ve výjimečných případech péči v samostatném dětském centru zajišťují
pediatři s II. atestací z pediatrie a s praxí nejméně 10 let v oboru péče o
pacienty s hemofilií a jinými krvácivými stavy.
Tam, kde jsou dětská centra typu CCC a HTC součástí center pro dospělé,
musí centrum jako celek splnit požadavky kladené na centra pro dospělé.

Pracoviště typu PSP zajišťující péči o děti jsou vždy součástí PSP pro
dospělé a musí jako celek splňovat kritéria kladená na taková pracoviště
(viz výše). Centra typu PSP nejsou podrobována odborným auditům. Za
jejich metodické vedení po odborné stránce zodpovídá spolupracující
CCC/HTC.
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