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Zápis z auditu center ČNHP ze dne 7.5.2014 
 
Auditoři: Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD, prim. MUDr. Jan Blatný, PhD 
Zástupce ČHS: Prof. MUDr. M. Penka, CSc. 
 
Auditovaná pracoviště: 

-‐ Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem (prim. 
MUDr. Jana Ullrychová) 

-‐ Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem (MUDr. Daniela 
Procházková) 

 
Obě centra byla auditována podle platných požadavků ČNHP na centra typu HTC (viz 
www.cnhp.cz) 
 
Byla hodnocena tato kritéria: 

-‐ požadavky na služby zajišťované centrem 
-‐ personální kritéria 
-‐ materiálně technické vybavení 

o diagnostika 
o ambulance a lůžková část 
o spolupráce s dalšími odbornostmi v rámci HTC, spolupráce s jinými centry 

typu CCC/HTC 
o dokumentace 
o dispensarizace nemocných 
o odpovědnost za nemocného 
o klinická hodnocení a zavádění nových postupů 

-‐ organizační kritéria 
-‐ ostatní specifikovaná kritéria 

 
Bylo konstatováno: 
1) obě pracoviště, byvše hodnocena jako jeden celek, splňují kritéria pro udělení statutu HTC. 
Statut bude udělen Masarykově nemocnici s tím, že dané HTC centrum má dětskou a 
dospělou část. Kritériem, které by bránilo tomu, aby se jednalo o dvě samostatná HTC centra 
je počet dispensarizovaných hemofiliků, zejména pak těch s těžkou formou choroby. Při 
hodnocení počtu pacientů dětského a dospělého věku dohromady však počet naplněn je. 
2) laboratorní pracoviště čeká na dovybavení některými přístroji, především na vyšetření 
primární hemostázy (PFA 200). Dostupnost tohoto vyšetření je podmínkou udělení statutu. 
Bylo však dokladováno, že o nákup takového zařízení je zažádáno. Jinak laboratorní provoz 
splňuje dané požadavky a je relevantně akreditován. 
3) po personální a odborné stránce splňují obě části centra požadavky ČNHP. Dětskému 
centru bylo doporučeno zvýšit počet lékařů centra, byť to není podmínkou pro udělení statutu. 
4) dokumentace na obou pracovištích je vedena svědomitě. Zejména došlo k významnému 
zlepšení dokumentace na pracovišti dospělého věku. Byla tak splněna jedna z podmínek 
k udělení statutu daná minulým auditem. Registr osob s hemofilií a podobnými chorobami je 
rovněž vytvořen a postupně se aktualizuje/plní. Dětské pracoviště je v tomto ohledu bez 
připomínek. 
5) dostupnost radiační synoviortézy a ortopedických vyšetření (intervence je zajištěna ve FN 
Motol pro děti a ve FN Bulovka pro dospělé). Není o tom ale písemná/smluvní dokumentace. 
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Závěr: 
Obě pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem splnila požadavky kladené ČNHP 
na centrum pro léčbu hemofilie typu HTC. ČNHP danému zdravotnickému zařízení 
uděluje statut HTC s tím, že léčba dětí je v rámci daného zařízení koordinována a řízena 
Dětskou klinikou a léčba dospělých Oddělením klinické hematologie. Tento statut je udělen 
na dobu 2 let. Po této době a/nebo dojde-li ke změnám, které mají dopad na práci centra 
HTC, bude proveden další audit. 
 
Audit ČNHP doporučuje zdravotnickému zařízení: 

-‐ zajistit chybějící vybavení laboratoře (viz výše) 
-‐ aktualizovat seznam osob s hemofilií a podobnými chorobami, které jsou 

v dispensární péči HTC 
-‐ zajistit písemnou/smluvní dokumentaci ortopedické péče poskytované pacientům 

daného HTC v rámci spolupracujících zařízení (tedy především FN Motol a FN 
Bulovka) 

-‐ zvážit zvýšení počtu lékařů dětské části centra 
 
 
V Brně, dne 2.6.2014 
 
Zapsal J. Blatný 
 
 
Podpisy auditorů a zástupce ČHS: 
 
Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD   ………………………………………………. 
 
prim MUDr. Jan Blatný, PhD      ………………………………………………. 
 
Prof. MUDr. M. Penka, CSc.  ………………………………………………. 
 
 


