Souhrnná zpráva z auditů center ČNHP
Auditovaná pracoviště:
2.11.2021 – Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň, Dětská klinika FN Plzeň –
auditoři: MUDr. Ester Zápotocká, MUDr. Veronika Fiamoli
4.11.2021 – Oddělení klinické hematologie Nemocnice Liberec – auditoři: MUDr. Vladimír
Komrska, CSc., prim. MUDr. Zdeňka Hajšmanová
4.11.2021 – Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, Dětská klinka FN Olomouc –
auditoři: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., MUDr. Radomíra Hrdličková
11.11.2021 - Krevní centrum FN Ostrava, Dětská klinika, FN Ostrava – auditoři: prim.
MUDr. Antonín Hluší, PhD, Prof. MUDr. M. Penka, CSc., Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD
24.11.2021 – Oddělení hematologie Nemocnice České Budějovice, Dětská hematoonkologie
při dětském oddělení Nemocnice České Budějovice - auditoři: MUDr. Vladimír Komrska,
CSc., MUDr. Bohumír Blažek
15.12.2021 - Oddělení klinické hematologie, Masarykova Nemocnice Ústí nad Labem,
Dětská klinika, Masarykova Nemocnice Ústí nad Labem – auditoři: MUDr. Ester Zápotocká,
MUDr. Lenka Walterová
16.12.2021 – Oddělení klinické hematologie FN Brno, Oddělení dětské hematologie, Dětská
nemocnice, FN Brno – auditoři: MUDr. Ester Zápotocká, prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D
17.12.2021 – Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha – auditoři: Prof.
MUDr. M. Penka, CSc., Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD, MUDr. Jiří Hak
28.4.2022 – Dětská hematoonkologie při Dětské Klinice FN Hradec – auditoři: MUDr. Ester
Zápotocká, MUDr. Veronika Fiamoli
Centra byla auditována podle platných požadavků ČNHP na centra typu HTC či CCC (viz
www.cnhp.cz)

Byla hodnocena tato kritéria:
- počty léčených a dispenzarizovaných nemocných
- požadavky na služby zajišťované centrem
- personální kritéria
- materiálně technické vybavení
o diagnostika
o ambulance a lůžková část
spolupráce s dalšími odbornostmi v rámci CCC, spolupráce s jinými centry typu
CCC/HTC
- vedení dokumentace
- dispensarizace nemocných
- odpovědnost za nemocného
- klinická hodnocení a zavádění nových postupů
- organizační kritéria
- ostatní specifikovaná kritéria
Bylo konstatováno:
Všechna 3 centra typu CCC (Brno, Ostrava, Praha) splňují nadále kritéria přiznání statutu CCC
dle deklarace ČNHP, včetně požadavků na laboratorní zajištění.
1

Obdobně ostatní centra typu HTC (České Budějovice, Liberec, Olomouc, Plzeň, Ústí nad
Labem) nadále splňují kritéria přiznání statutu HTC dle deklarace ČNHP, včetně požadavků na
laboratorní zázemí.
Původně HTC dětské centrum v Hradci Králové počtem sledovaných pacientů s hemofilií
nenaplňuje požadavky na centrum typu HTC a současně z hlediska personálního zajištění
v současné době nenaplňuje požadavek na 24hodinovou dostupnost specializované péče.
Z těchto důvodů v daný okamžik centrum nevyhovuje požadavkům ČNHP na samostatné
centrum typu HTC. Vzhledem k velikosti okrsku je nicméně důležité zachování péče o pacienty
s hemofilií. Z tohoto důvodu je navrhovaným řešením přeměna centra na tzv. centrum
spolupracující s CCC – v tomto případě vzhledem k rozloze spádové oblasti rozdělení pacientů
dle preferencí rodiny a oš lékaře mezi CCC Brno (Dětská část) a CCC Praha (Dětská část).
Vedení Dětské kliniky FN Hradec Králové s tímto návrhem souhlasí.
Obecně bylo konstatováno, že nebyly shledány zásadní nedostatky v klinické, diagnostické,
terapeutické ani laboratorní práci center. Některá centra mají požadavky na lepší prostorové
zajištění (Oddělení klinické hematologie FN Brno).
Pro většinu pracovišť bylo doporučeno zavést souhlas s domácí léčbou a formulář o vedení
domácí léčby specificky pro nový léčivý přípravek Hemlibra.
Vzhledem k přechodu na rekombinantní koncentráty je možno vyloučit z pravidelných kontrol
vyšetření sérologie hepatitid a testování anti-HIV a ponechat pouze u pacientů léčených
plazmatickými koncentráty. Podrobné zápisy z auditů jednotlivých center jsou k dispozici na
vyžádání.
Auditů se účastnili i zástupci pacientských organizací tam, kde s tím vedení centra souhlasilo.

Závěr:
Auditovaná pracoviště, s výjimkou výše uvedeného pracoviště ve FN Hradec Králové, získala
status CCC či HTC centra - tento statut je udělen od 1.1. 2022 na dobu 2 let. Po této době
a/nebo dojde-li ke změnám, které mají dopad na práci center typu CCC či HTC, bude proveden
další audit.

V Praze, dne 1.6.2022
Zapsala: Ester Zápotocká
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