
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ K IMPLEMENTACI VYBRANÝCH UKAZATELŮ 
KVALITY Z ODBORNOSTI CHIRURGIE  

Schůzka dne: 29. 9. 2021 

Účastníci:  
· za KZP:  

o JUDr. Ladislav Švec 
o RNDr. Marian Rybář  
o MUDr. Helena Rathousová 
o Ing. Ladislav Wagner, MHA (zápis zpracoval dne 30.9.21) 

· za plátce zdravotního pojištění (ZP):  
o MUDr. Zdeňka Salcman-Kučerová 
o Ing. Markéta Foldyna Hellová 
o MUDr. Hana Šustková 

· za ČCHS ČLS JEP:  
o MUDr. Július Örhalmi  
o Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.  
o Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 
o Doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D. 
o Doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D. 

· za Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ):  
o Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
o Mgr. Blanka Kavková  

Resekce pankreatu 

Situace: 

• Účastníci jednání se shodli na dlouhodobé potřebě zlepšit kvalitu zdravotní péče v této oblasti. 
Kromě jiného je nutné zavést kódy pro vykazování laparoskopických výkonů. 

• Zástupci ČCHS neočekávají, že by na základě centralizace této péče došlo k velkému přesunu 
pacientů do vysoce specializovaných center, resp. že by došlo k jejich kapacitnímu přetížení. 

• Výstupy ukazatelů kvality dávají silný podklad pro ZP a jejich smluvní politiku (aktuálně ale 
nemají ZP možnost jednoduše „odsmlouvat“ vybranou péči). 

• MZ je připraveno nastavit jasná pravidla pro definici centrové péče. K tomu je zapotřebí 
vytvořit konkrétní pravidla/metodiku s definicí věcných, technických, personálních a 
kvalitativních podmínek. Odborná společnost ČCHS je připravená poskytnout tato odborná 
kritéria. 

 
Kroky k implementaci výstupů: 

• KZP se spojí se zástupci ČCHS za účelem vydefinování odborných předpokladů a objemových 
předpokladů pro zařazení do režimu vysoce specializovaných center v souladu s §112 č. 
372/2011 Sb. Tento krok umožní centrům vykonávat relativně specializované výkony lépe a 
rychleji tak, aby jejich úroveň byla skutečně srovnatelná s evropskými centry. 



• KZP se následně spojí se zástupci oddělení kvality odboru zdravotní péče MZ s cílem vytvořit 
návrh Věstníku MZ, ve kterém budou podmínky péče o pacienty po resekci pankreatu jasně 
definovány. Do procesu korektur Věstníku budou zapojeny všechny strany, tedy i ČCHS a ZP. 

• Souběžně s definicí center bude projednána rovněž otázka zapojení úhradových mechanismů. 
Součástí řešení bude nezbytný průběžný audit podmínek poskytování péče v těchto centrech 
prostřednictvím odborné komise, která bude dodržování poskytování této péče průběžně 
kontrolovat (dle vzoru Věstníku 10/2021, který ustanovil fungování Komise pro 
cerebrovaskulární péči). 

• Na základě Věstníku a jasně definovaných parametrů se budou moci konkrétní vysoce 
specializovaná centra sama přihlásit o statut těchto center. 

• KZP projedná výstupy z tohoto jednání se zástupci všech ZP na pravidelném jednání stálé 
pracovní skupiny pro kvalitu dne 6.10.2021. 

 

Resekce rekta pro karcinom 

Situace: 

• U karcinomu rekta se provádí hodně výkonů i u poskytovatelů s malým objemem péče. 
V těchto centrech je přibližně dvojnásobná standardizovaná 90denní mortalita jak u akutních, 
tak i plánovaných operací. 

• Při vytvoření vysoce specializovaných center by hrozilo, že by se pacienti ve velkém množství 
přesunuli z malých nemocnic do těchto center. 

• Centralizaci péče lze nastavit u těchto operací podle jednotlivých úrovní objemu péče. Řešením 
by byl Věstník MZ s uvedeným minimálním objemem péče těchto center. Komplexní (vysoce 
specializovaná) centra by měla mít definici podmínek podrobněji definována. 
 

 
Kroky k implementaci výstupů: 

• KZP se zástupci ČCHS projedná návrh objemových limitů pro fungování nemocnic, které 
mohou poskytovat tento typ péče. 

• KZP se spojí se zástupci oddělení kvality odboru zdravotní péče MZ s cílem vytvořit návrh 
Věstníku MZ, ve kterém budou podmínky péče o pacienty po resekci rekta pro karcinom 
definovány. Nepůjde ale o režim vysoce specializovaných center ve smyslu §112 zákona č. 
372/2011 Sb. o zdravotních službách.  Do procesu korektur Věstníku budou zapojeny všechny 
strany, tedy i ČCHS a ZP. 

• Jedním z výstupů Věstníku bude definice odborné komise, která bude dodržování poskytování 
této péče průběžně kontrolovat (dle vzoru Věstníku 10/2021). 

• KZP projedná výstupy z tohoto jednání na pravidelném jednání stálé pracovní skupiny pro 
kvalitu dne 6.10.2021. 


