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Filipová Šárka

Od: Filipová Šárka
Odesláno: úterý 7. června 2022 8:41
Komu: '
Předmět: RE: Žádostí o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
Přílohy: ZD_14 Etický kodex FN HK.pdf; 1.-zakladni-dokument-mezioboroveho-

transplantacniho-centra.pdf; 1.-statut-mezioboroveho-centra.pdf

Dobrý den, 
 
v příloze zasílám požadované dokumenty týkající se Vaší žádosti. 
Kromě zaslaných dokumentů se řídíme doporučeními Koordinačního střediska transplantací (https://kst.cz/odborne-
informace/). 
 
 
Mgr. Šárka Filipová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: Žádostí o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 
Datum: 2022-05-31 19:43 
Odesílatel:  
Adresát: fnhk@fnhk.cz, ombudsman@fnhk.cz 
 
Vážená paní, vážený pane, 
obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. 
 
Jsem studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v rámci své diplomové práce na téma Trestněprávní 
aspekty nakládání s tkáněmi a orgány bych se ráda zaměřila i na tzv. compliance programy transplantačních center, 
která slouží k prevenci proti trestné činnosti související s nakládáním s tkáněmi a orgány, respektive zda 
transplantační centra takovou regulaci vůbec mají interně implementovanou. Compliance programy tvoří typicky 
etické kodexy a vnitřní předpisy sloužící zaměstnancům obsahující např. pokyny k zákonnému nakládání s tkáněmi a 
orgány. 
 
Ráda bych se proto touto cestou informovala, zda má Vaše transplantační centrum dokumenty, které odpovídají 
compliance programu, a zároveň zdvořile požádala o jejich zpřístupnění či zaslání na základě této mé žádosti, a to 
prostřednictvím e-mailové adresy, ze které jsem tuto žádost odeslala. 
 
Přílohou Vám zasílám žádost, která obsahuje formální požadavky podle příslušného zákona. 
 
Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a odpověď. 
 
S přáním pěkného dne 
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1 Účel 
Účelem tohoto dokumentu je stanovit základní rámec pro chování zaměstnanců FN HK  
v situacích spojených s riziky vzniku konfliktů protichůdných zájmů, etickými dilematy  
a riziky nežádoucích motivací a způsobů jednání. Dodržováním zásad etického kodexu 
přispívají zaměstnanci ke zvyšování kvality zdravotních služeb, poskytovaných FN HK, 
bezpečí pacientů, organizační kultury a mediálního obrazu nemocnice v očích veřejnosti. 

2 Etický kodex 
Poskytování zdravotních služeb je vnímáno především jako služba pacientům. Poskytování  
zdravotních služeb vychází z úcty k životu a zdraví, respektuje potřeby, svobodnou vůli  
i práva pacientů. Zaměstnanci FN HK se svým chováním a přístupem v maximální možné 
míře snaží o zmírnění psychického a fyzického napětí pacienta způsobeného hospitalizací 
a jeho zdravotním stavem. 
Svým chováním, jednáním, přístupem k pacientům a jejich blízkým osobám budují a upevňují 
dobrou pověst FN HK a vytvářejí tím její pozitivní obraz v očích společnosti jako stabilní 
instituce poskytující široké veřejnosti jistotu zdravotnických služeb té nejvyšší kvality. 

2.1  Obecné zásady etického chování a jednání ve FN HK 
 Dodržovat platné právní předpisy České republiky a mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká 

republika vázána. 
 Vykonávat práci v souladu s profesními standardy a  interními pravidly FN HK.  
 Vykonávat práci na vysoké odborné úrovni a trvale se dále vzdělávat.  
 Plnit své profesní povinnosti odpovědně, čestně a svědomitě  
 Podílet se na programu kontinuálního zvyšování kvality poskytovaných služeb.  
 Jednat s ostatními zaměstnanci  vstřícně a korektně, respektovat jejich znalosti  

a zkušenosti, případné připomínky vyjadřovat vhodným způsobem na vhodném místě. 
 Předávat odborné znalosti, poznatky a zkušenosti, kolegiálně podporovat týmovou práci  

a být připraven pomoci. 
 Disciplinovaně respektovat hierarchii a odpovědnost ostatních zaměstnanců v organizační 

struktuře FN HK. 
 Zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo dobré jméno nebo ekonomické zájmy 

FN HK bez ohledu na to, jestli zaměstnanec působí uvnitř nebo kdekoliv vně FN HK. 
 Bránit zneužití jména FN HK anebo jejich grafických symbolů. 
 Kdekoli při výkonu práce ve FN HK anebo pro FN HK mimo její prostory chránit majetek 

nemocnice před zneužitím, poškozením nebo odcizením. 
 Dodržovat normy společenského chování. 
 V rámci vědeckovýzkumných aktivit dodržovat zásady správné klinické praxe, etickými 

komisemi schválené protokoly vědeckých projektů, lékových studií a klinických 
hodnocení. 

Jednat při kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky dle zásad pro zdravotnické 
pracovníky viz 2.2   

2.2 Zásady etického chování a jednání pro zdravotnické pracovníky 
 Všichni zdravotničtí pracovníci FN HK ve vedoucích funkcích jsou povinni vést všechny 

své spolupracovníky k citlivému a šetrnému jednání s nemocnými a dbát, aby prostředí 
jednotlivých oddělení a s ním souvisejících prostorů bylo upraveno tak, aby příznivě 
působilo na stav nemocného. 
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 Při poskytování zdravotní péče vždy volit postupy lege artis s přihlédnutím k rozhodnutím 
plátců, schváleným pozitivním listům léčivých přípravků (popř. zdravotnických 
prostředků), doporučení odborných společností s respektem k přáním pacienta a neměnit 
svá rozhodnutí na základě komerčních tlaků anebo s ohledem na vlastní prospěch. 

 Zachovávat rovnost nemocných v přístupu k péči, chovat se k nemocným  nestranně bez 
ohledu na jejich národnost, rasu, víru a náboženství, sexuální orientaci, věk, pohlaví, 
majetkové poměry, politické přesvědčení či sociální postavení. 

 Dodržovat etické a stavovské předpisy profesních skupin a komor. 
 Jednat zdvořile, trpělivě, s porozuměním a úctou k lidské důstojnosti. 
 S pacienty a jejich rodinnými příslušníky hovořit a jednat tak, aby jednání zdravotníků 

nevyvolávalo obavy. Zásadní zdravotnické informace o zdravotním stavu sdělovat pouze 
při individuálních pohovorech. 

 Veškerá ošetření a vyšetření pacientů provádět se zajištěním soukromí pacientů. 
 Pacientův souhlas či nesouhlas s účastí studentů při vizitě, vyšetření nebo ošetření musí 

být vždy respektován.  

3 Rozsah platnosti 
Základní dokument je platný v celé FN HK a je závazný pro všechny zaměstnance FN HK 

4 Odpovědnosti 
Za dodržování tohoto základního dokumentu je odpovědný každý zaměstnanec. 

5 Pojmy a zkratky 
Použité zkratky: 

FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové 
ZD Základní dokument 

6 Právní předpisy a související dokumentace 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
v platném znění 
Etický kodex České lékařské komory, http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/predpis10.html 
Věstník MZ ČR částka 7/2004 – Metodické opatření č. 8/2004 Etický kodex zdravotnického pracovníka 
nelékařských oborů 

7 Změnové řízení 
Změny tohoto základního dokumentu zajišťuje Odbor řízení kvality a kontroly 

Popis změn Počet 
stran 

Číslo 
verze/revize Účinnost od 

První vydání 3 1/0 1.4. 2014 

8 Rozdělovník 
Všechna pracoviště FN HK 

9 Přílohy 
Příloha č. 1: Záznam o proškolení 
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ZÁZNAM O PROŠKOLENÍ 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem 
směrnice ZD_14, verze 1 - Etický kodex 

Obsahu jsem porozuměl/a a jsem schopen/na podle ZD pracovat. 

Jméno a příjmení, funkce                                                                   Datum Podpis 
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Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

 
Statut mezioborového Transplantačního centra FN Hradec 

Králové 
 
 
Obecná východiska: 

Mezioborové Transplantační centrum v Hradci Králové bylo původně ustanoveno dle 
směrnice MZ ČSR v roce 1978, jako centrum zajišťující v regionu odběry orgánů 
a transplantace ledvin.  
Centru byl rozhodnutím ministerstvem zdravotnictví dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ze dne 21. 9. 2016 udělen statut 
Centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti transplantační medicíny, dále jen 

 
Mezioborové Transplantační Centrum 

Cíle centra 
Cílem centra je zajištění mezioborové a meziklinické koordinace specializované a vysoce 
specializované zdravotní péče v oblasti odběru orgánů a tkání k transplantaci a provádění 
transplantací ledvin Koordinace směřuje k řízenému a kontinuálnímu zvyšování kvality 
a efektivity procesu poskytované péče, která je v dílčích aspektech zabezpečována 
jednotlivými klinickými pracovišti. Péče je zajišťována pro region transplantačního centra 
vytvořený historicky a potvrzený KST ČR (Koordinační středisko transplantací) 

Hlavní úkoly a funkce centra 

Práce mezioborového transplantačního centra plně vychází z paragrafů zákona 
č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a s tím 
spojené povinnosti spolupráce s Koordinačním střediskem transplantací ČR (KST) 
1. Zajišťování koordinace získávání dárců orgánů a tkání na úrovni regionu mezioborového 

Transplantačního centra, prostřednictvím široké spolupráce s rádcovskými nemocnicemi 
regionu a s potřebami KST. 

2. Zajišťování dovyšetření dárců orgánů a stanovení smrti mozku, dle platných směrnic a za 
dodržení všech kautel etického chování 

3. Zajištění odběru orgánů dle potřeb KST a v správné kvalitě. 
4. Zajištění přípravy pacientů k transplantaci a k zařazení do listiny čekatelů dle platných 

směrnic a ve spolupráci se spádovými dialyzačními středisky. 
5. Provedení transplantace a zajištění péče ve FN HK u pacientů regionu a dle potřeb 

i u pacientů mimoregionálních (jde o zvláštní transplantace a transplantace na vyžádání). 
6. Zajištění kvalitní potransplantační dlouhodobé péče zaměřené na kvalitu funkce štěpu, 

koordinaci péče o komplikující onemocnění a kvalitu života obecně., zajištění 
dispenzarizace žijících dárců 

7. Práce s Národními registry (odmítačů dárcovství, dárců orgánů, osob čekajících na 
transplantaci orgánů) 

8. Vedení zákonem stanovené dokumentace mezioborového Transplantačního centra 
9. Edukační a vědecká činnost v oblasti transplantologie. 
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Hlavní metody práce 
Hlavní metodou práce mezioborového transplantačního centra je koordinační a metodická 
činnost, zajišťování horizontální komunikace a domluvy o metodických postupech, 
koordinace výzkumných aktivit a indikačních seminářů, konference typu morbidity a 
mortality, posuzování grantových záměrů a jejich hodnocení, sledování a přejímání 
vývojových trendů v oblasti. Postupné vytvoření sítě regionálních spolupracujících pracovišť, 
která by vytvářela síť diferencované péče o svěření nemocné. 
Budování Mezioborového Transplantačního Centra je trvalý proces, který je řízen s ohledem 
na potřeby speciální péče ve Fakultní nemocnici. 

Odborná rada centra 

Je ustanovena ředitelem FN HK po projednání s vedoucím centra a přednosty vybraných 
pracovišť účastnících se činnosti centra. 

 Je tvořena vedoucími funkčních jednotek centra nebo uznávanými odborníky 
v problematice transplantologie 

 Vytváří strategické koncepce i doporučení pro praktickou provozní činnost složek centra 
 Rada je svolávána a řízena vedoucím centra a rozhoduje konsensuálně. Pokud není shody 

dosaženo, předává problematiku k rozhodnutí řediteli FN HK 
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Verze 3 
V Hradci Králové dne 1. 1. 2018      
      prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. 

ředitel 
 
 
Příloha: 
Seznam členů odborné rady Transplantačního centra Rada centra, který je uložen v kartě 
tohoto předpisu. 
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1 Účel  
 

Základní dokument Mezioborového transplantačního centra (dále jen MTC) Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové (dále jen FN HK) charakterizuje činnosti prováděné v rámci 

MTC: 

a. Získávání orgánů a tkání od zemřelých dárců orgánů 

b. Získávání ledvin od živých dárců (LD) 

c. Transplantace ledvin od zemřelých a živých dárců ledvin  

d. Přijímání a péče o pacienty do registru čekatelů (WL) 

e. Péče o pacienty po transplantaci ledvin 

f. Péče o živé dárce ledvin dle zákona 

g. Krátkodobé až dlouhodobé vědecké úkoly 

 

Tyto procesy jsou vykonávány v souladu s transplantačním zákonem č. 285/2002 a 

souvisejícími vyhláškami MZ ČR. Tyto procesy jsou vykonávány také v souladu s vnitřními 

předpisy a směrnicemi FN HK. 

2 Základní dokument Mezioborového transplantačního centra 

 

2.1 Historie pracoviště, základní údaje a informace 

 

Historie Transplantačního centra v Hradci Králové se datuje do roku 1978, kdy bylo centrum 

oficiálně ustanoveno vyhláškou MZ ČSR, jako jedno ze sedmi center ČSR. První 

transplantace ledviny se však ve FN HK uskutečnila již 29. 11. 1961.  Další pak následovaly 

sporadicky. U zrodu transplantologie ve FN v Hradci Králové stáli aktéři první transplantace 

prof. Jaroslav Procházka, který prováděl cévní rekonstrukci, prof. Jozef Šváb provádějící 

rekonstrukci močových cest, prof. Pavel Navrátil odebírající ledvinu od matky příjemkyně. 

Nedílnou součástí historie jsou i osoby prof. Josefa Erbena, který organizoval dialyzační péči 

ve FN v Hradci Králové a prof. Rudolfa Klena zakladatele tkáňové banky. Přednostou 

Transplantačního centra FN v HK byl jmenován v roce 1978 prof. Navrátil, který ho vedl 10 

let. Od roku 1987 vedl 30 let transplantační centrum MUDr. Pavel Navrátil ml. Program 

transplantace orgánů a získávání orgánů k transplantaci zažil rozvoj v 90 letech minulého 

století, kdy byla zřízena i funkce transplantačního koordinátora, kterou zastává od r.1996 

 Rozhodnutím MZ ČR má centrum od r.2016 statut centra vysoce 

specializované péče v oblasti transplantační medicíny pro transplantace ledvin. Od roku 2018 

je vedoucím lékařem  Centrum je samostatné, ve FN HK má 

postavení Mezioborového transplantačního centra a ve svém týmu transplantologů má lékaře 

urologické a cévní chirurgie a 3 koordinátory. Vlastní region o velikosti 1,2 mil. obyvatel. 

Specifikem MTC FN HK jsou konzultace v oblasti problematiky dolních cest močových a 
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urologických problémů před a po transplantaci pro celou ČR a zároveň MTC FN HK provádí 

pro ČR většinu transplantací u pacientů s anomáliemi dolních močových cest. 

 

Nadřízená organizace, zakladatel 

 

Fakultní nemocnice je samostatným právním subjektem přímo řízeným MZ ČR. 

Název Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Adresa Sokolská 851, 500 05 Hradec Králové 5 

Zřizovatel MZ ČR 

Zřízení 
Na základě zřizovací listiny ze dne 31. 12. 1999 a Statutu FN 

HK 

Ředitel nemocnice Prof. MUDr. Vladimír Palička, CS., dr. h. c. 

IČ 179906 

DIČ CZ – 00179906 

Telefon 495 832 350 

Fax 495 833 247 

E-mail 

 

 

Název, adresa zdravotnického zařízení 

Název pracoviště 
Mezioborové transplantační centrum 

(MTC) 

Adresa Sokolská 851, 500 05 Hradec Králové 5 

Umístění pracoviště  FN HK, Bedrnův pavilon chirurgie 

 

Vedoucí 

Mezioborového 

transplantačního centra 

Telefon 4

E-mail 

 

Vedoucí transplantační 

koordinátor 

Telefon 

E-mail 

 

 

 

 

 

 



Mezioborové transplantační centrum 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 

 

 

 

Základní dokument MTC _ verze č. 3 _ platnost od 1. 4. 2020  Stránky 4 z 10 

© Tento dokument je vlastnictvím FNHK a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu © 

Pořízené kopie jsou pouze informativní! 

 

Základní informace o pracovnících MTC FN Hradec Králové: 

 

Příjmení Úvazek Pracovní zařazení 

Kategorie 

prací – 

rizikový 

faktor 

Kvalifikační 

požadavky 

Číslo 

kategorie 

a označení 

rizikového 

faktoru 

 

 

Vzájemné vazby jsou vyznačeny v organizačním schématu MTC (příloha č. 2) 
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2.1 Pracoviště 

 

Vlastní činnost probíhá na pracovištích FN Hradec Králové. Těmito místy jsou: 

 

A. Centrální pracoviště: 



2.2 Vzdělávání, školení 

 

Vzdělávání pracovníků se řídí dle programů seminářů MTC a dle aktuální nabídky 

vzdělávacích akcí. 
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Všichni pracovníci (dle pracovního zařazení) absolvují pravidelná školení: 

 1x ročně 

o školení v poskytování neodkladné resuscitační péče 

 1x ročně 

o školení o nakládání s biologickým materiálem vč. biologického odpadu a 

prádla (manipulace, transport, likvidace) 

o školení zdravotnických zaměstnanců – hygiena a prevence infekcí (používání 

dezinfekčních roztoků, předsterilizační příprava, obsluha sterilizačních 

přístrojů, osobní hygiena, hygiena rukou, hygienické bariery) 

 

 Adaptační proces - dle pracovního zařazení 

o školení zdravotnických zaměstnanců – hygiena a prevence infekcí (používání 

dezinfekčních roztoků, předsterilizační příprava, obsluha sterilizačních 

přístrojů, osobní hygiena, hygiena rukou, hygienické bariery) 

o školení zaměstnanců o systému řízení kvality, bezpečnostní politice a 

nemocničním informačním systému 

 

2.3 Systém kontroly kvality 

 

Udržování a zlepšování SMK se řídí plánem auditů MTC, je nastaveno v rámci 

spolupracujících pracovišť a zároveň se řídí plánem auditů FN HK. V rámci spolupracujícího 

pracoviště odběrového pracoviště FN Motol podléhá kontrolám SÚKL 1x za 2 roky. 

MTC jako součást FN HK je 1x za 3 roky akreditováno  externí organizací.  

Pro zjištění rizikových kroků jednotlivých fází procesů spojených s dárcovstvím orgánů byl 

vypracován management rizik FMEA (příloha č. 3), který na základě výskytu, významu a 

četnosti vady v procesu definuje možná rizika zdravotnických postupů a procesů. Aktuálnost 

je posuzována vždy 1x ročně při revizi ZD MTC. Systém kontroly kvality popisují také 

nastavené indikátory kvality, které jsou 1x ročně hodnoceny a výsledky jsou promítány do 

zlepšování péče o pacienty.  

Jako indikátory kvality jsou sledovány tyto parametry: 

 Kvantitativní ukazatele kvality 

 Počty dárců orgánů a provedených odběrů orgánů 

 Počty transplantací ledvin 

 Počty pacientů s anomáliemi močových cest připravovaných k TL 

 Kvalitativní ukazatele kvality 

 Počty reoperací po transplantaci ledvin do 30 dnů 

 Počet infekčních komplikací po transplantaci ledvin do 30 dnů 

 Úmrtí po transplantaci ledvin do 30 dnů 

 Přežívání štěpů a přežívání pacientů v 1. roce po TL 
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2.3.1 Politika a cíle kvality 

 

MTC zajišťuje mezioborové a meziklinické koordinace specializované a vysoce 

specializované zdravotní péče v oblasti odběru orgánů k transplantaci a provádění 

transplantací ledvin v rámci regionu transplantačního centra. Koordinace směřuje k řízenému 

a kontinuálnímu zvyšování kvality a efektivity procesu poskytované péče, která je v dílčích 

aspektech zabezpečována jednotlivými klinickými pracovišti.  

 

Dlouhodobé cíle managementu kvality 

 

MTC respektuje tyto dlouhodobé cíle pro zlepšování kvality zdravotní péče stanovené ve FN 

HK v ZD_15 Program kvality a bezpečí Fakultní nemocnice Hradec Králové: 

 orientace na pacienta a jeho bezpečí 

 orientace na efektivní vynakládání prostředků na zdravotní péči 

 orientace na spolupráci v oblasti zdravotnictví a školství 

 orientace na zaměstnance 

 

V rámci MTC byly stanoveny tyto dlouhodobé cíle kvality: 

1. Zvýšit aktivitu směrem k dialyzačním střediskům 

a.  uspořádání výjezdních seminářů do středisek, které dlouhodobě jen limitovaně 

přispívají do transplantačního programu 

b. propagace preemptivních a příbuzenských transplantací 

2. Rozvoj dlouhodobé koncepce dárcovství od zemřelých se zástavou oběhu, rozšíření 

programu i na externí dárcovská pracoviště 

3. Dále rozvíjet, organizovat a koordinovat spolupráci všech oddělení a klinik 

zainteresovaných do transplantačního programu 

4. Zajistit personální kontinuitu, zejména systematická výchova mladých lékařů z řad 

transplantačních chirurgů, nefrologů a imunologů 

5. Podpora vědecké činnost v oblasti transplantologie 

6. Vytvoření a vedení funkčního registru pro sledování krátkodobých a dlouhodobých 

výsledků transplantací ledvin  

 

2.4 Nežádoucí závažné příhody (reakce), management neshod, řešení stížností  

 

Hlášení nežádoucích (mimořádných) událostí (reakcí) se řídí systémem hlášení dle požadavků 

KST (VPP 1.2 vydané KST Závažné nežádoucí účinky, závažné nežádoucí reakce a VPP 1.3 

KST Hlášení závažných nežádoucích účinků a reakcí (ke stažení na 

http://www.kst.cz/formulare-ke-stazeni/hlaseni-nu/) a směrnicí FN HK SM_57 Sledování 

nežádoucích (mimořádných) událostí. 
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Management neshod 

Případné neshody jsou zaznamenávány do karty Evidence neshod (viz příloha č. 6), 1x ročně 

vyhodnocovány a v případě potřeby překlasifikovány na NMÚ. Jako neshody jsou 

označovány všechny události, které nespadají do hlášení ZNÚ, ZNR a NMÚ. Pokud to situace 

umožňuje, jsou nápravná opatření realizována ihned (jedná se např. o telefonickou edukaci). 

 

Stížnosti 

Řešení stížností probíhá dle SM_46 FN HK Postup pro vyřizování stížností. 

3 Rozsah platnosti 

 

Pracovníci MTC a vedoucí pracovníci spolupracujících pracovišť. 

4 Odpovědnosti 

 

Pracovníci MTC a vedoucí pracovníci zodpovědní za jednotlivé činnosti v rámci MTC. 

5 Pojmy a zkratky 

 



 

 

 

 

Základní dokument MTC _ verze č. 3 _ platnost od 1. 4. 2020  Stránky 10 z 10 

© Tento dokument je vlastnictvím FNHK a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu © 

Pořízené kopie jsou pouze informativní! 

 

6 Právní předpisy a související dokumentace 

 

Zákon č. 285/ 2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon) 

Zákon 44/2013 Sb., kterým se mění zákon č.285/2002 Sb. 

Vyhláška 111/2013 Sb. pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených 

k transplantaci 

Vyhláška 114/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti dárce orgánů a tkání 

Vyhláška 115/2013 Sb. o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt 

Vyhláška 434/2004 Sb. o registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním orgánů a tkání 

Zákon 296/2008 Sb. O zajištění jakosti a bezpečnosti  lidských tkání a buňek určených 

k použití u člověka 

Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

Směrnice EU 2010/53 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské  orgány určené k 

transplantaci 

ZD_11 Všeobecná pravidla pro systém vnitřních předpisů FN HK 

Směrnice EU 2010/53 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené 

k transplantaci 

Vyhláška 167/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 422/2008 Sb. – O stanovení bližších 

požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u 

člověka 

7 Rozdělovník 

 

1x u Vedoucího transplantačního koordinátora, v elektronické podobě na síťovém disku P: 

nebo na intranetu FN HK 

1x Odbor řízení kvality a kontroly FN HK 

8 Přílohy 

 

Příloha č. 1 Záznam o proškolení 

Příloha č. 2 Organizační schéma MTC 

Příloha č. 3 Management rizik FMEA  

Příloha č. 4 Krátkodobé cíle MTC 

Příloha č. 5 Seznam dokumentace MTC 

Příloha č. 6 Evidence neshod 

Příloha č. 7 Revize a změnová řízení 
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Příloha č. 1 Záznam o proškolení 

 

ZÁZNAM O PROŠKOLENÍ 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem základního dokumentu 

MTC verze_3 

Obsahu jsem porozuměl/a a jsem schopen/na vykonávat činnosti uvedené v dokumentu. 

Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

Základní dokument MTC _ verze č. 3 _ platnost od 1. 4. 2020      Stránky 1 z 1 

© Tento dokument je vlastnictvím FNHK a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu © 

Pořízené kopie jsou pouze informativní! 

 



Mezioborové transplantační centrum 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 

 

 

 

Základní dokument MTC _ verze č. 3 _ platnost od 1. 4. 2020      Stránky 1 z 3 

© Tento dokument je vlastnictvím FNHK a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu © 

Pořízené kopie jsou pouze informativní! 

 

Příloha č. 3 Management rizik FMEA 

Fáze procesu Krok procesu Chyba Důsledek
Nutnost 

hlásit MNU  

Preventivní (kontrolní) 

opatření

Odkaz na postup 

popisující krok 

procesu

Výskyt (V)
Význam 

vady (VV)

Odhalení 

(O)

Rizikové 

číslo (RČ)
Nápravná opatření

nedostatečné vyšetření KI dárce, ne
pravidelná školení indikace 

dárce orgánů

PP indikace dárce 

orgánů
2 8 4 64 ne

neodhalení závažné kontraindikace,  možné poškození příjemce ne, ano*
proškolení,  kontrola a 

konzultace všech vyšetření 

PP indikace dárce 

orgánů
2 10 4 80 ne

péče o dárce
nesprávně vedená terapie péče o 

dárce orgánů

KI dárce, možné poškození 

příjemce
ne školení v péči o dárce orgánů V gesci KARIM 2 8 6 96 ne

komunikace s 

pozůstalými

nesouhlas pozůstalých s odběrem 

orgánů

Ztráta možného dárce 

orgánů
ne

 individuální a citlivý přístup k 

pozůstalým, školení
V gesci KARIM 4 10 6 240

ano (soustavná 

edukace personálu 

v komunikaci s 

rodinou dárce)

péče o dárce oběhové selhání dárce KI dárce, poškození orgánů ne školení v péči o dárce orgánů V gesci KARIM 2 8 4 64 ne

 chirurgický 

výkon
chirurgické poškození orgánů

KI orgánů, snížená kvalita 

orgánů 
ne

 dodržování chirurg.postupu 

odběru orgánů
pracovní postupy 4 6 2 48 ne

nedostatečně vyšetřen oddálení zařazení do WL ne
školení regionálních HD v 

přípravě pacienta k TL

PP algoritmus 

přípravy
6 6 4 144 ne

 nezaznamenaná změna zdravotního 

stavu příjemce

KI transplantace, dočasné 

vyřazení z WL, prodloužení 

čekací doby na TL

ne
komunikace a školení TC a 

regionálních HD

PP algoritmus 

přípravy
4 8 4 128 ne

příjem příjemce
nehlášené změny zdravotního stavu 

příjemce

KI pacienta k TL 

bezprostředně před TL
ne

komunikace a školení TC a 

regionálních HD

PP algoritmus 

přípravy
4 10 2 80 ne

diskrepance popisu a aktuálního 

stavu orgánu

KI pacienta  bezprostředně 

před TL, snížená kvalita 

orgánu

ne
komunikace a školení TC a 

regionálních HD
PP odběru orgánů 4 8 2 64 ne

nezvládnutí chirurgické 

problematiky

 prodloužení času SIČ, 

snížená kvalita orgánu
ne

výkon provádí zkušený a 

proškolený pracovník s praxí v 

oboru

PP odběru orgánů 2 8 6 96 ne

bezprostřední 

péče po operaci

špatné posouzení dysfunkce štěpu 

po TL

akutní selhání štěpu, pozdní 

rozvoj funkce, snížený 

rozvoj funkce štěpu

ne, ano* školený personál, 
PP - sledování 

pacientů po TL
4 8 2 64 ne

dlouhodobá péče

 včas neodhalená potransplantační 

komplikace vedoucí k poškození 

funkce štěpu, špatně vedená 

strategie léčby rejekce

selhání,nebo předčasné 

selhání štěpu
ne průběžná edukace týmu MTC

PP - sledování 

pacientů po TL
4 10 6 240

ano (individuelní 

nastavení 

imunosuprese)

Zkratky

HD NMU TL

KARIM PP WL

KI SIČ

MTC TC transplantační centrum

transplantace

waiting list

nežádoucí mimořádná událosthemodialyzační středisko

Klinika anesteziologie , resuscitace a intenzivní medicíny

kontraindikace

mezioborové transplantační centrum

pracovní postup

příjem orgánu

WL

 

transplantac

e ledviny

studený ischemický čas

 odběr 

orgánů

indikace

 dárce 

orgánů

  péče o 

pacienta po 

TL

vyšetření příjemce

* ano, pokud dojde k poškození příjemce
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Podklad pro výpočet rizikového čísla

Výskyt (V) Hodnocení Význam vady (VV) Hodnocení Odhalitelnost (O) Hodnocení

velmi malý 2 zásadní 10 velmi malá 10

malý 4 velký 8 malá 8

běžný 6 střední 6 běžná 6

skoro jistý 8 malý 4 skoro jistá 4

jistý 10 žádný 2 jistá 2

Podklad pro realizaci nápravných opatření

RČ Nápravná opatření

8 - 79 ne

80 - 239 ne

240 - 599 ano

600 - 1000 !ano!

Míra hodnocení rizik

Hodnocení stavu

Možný rizikový proces (nízký nebo vysoký výskyt vad 

nebo špatná odhalitelnost) s vlivem na zákazníka.

TAM, KDE RIZIKOVÉ ČÍSLO NEPŘESAHUJE STANOVENOU HRANICI PRO REALIZACI NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ, 

ALE JE VYSOKÝ VÝZNAM VADY NEBO JE NÍZKÁ PRAVDĚPODOBNOST ODHALENÍ A ZÁROVEŇ JE VYSOKÝ 

VÝSKYT, BYLO STANOVENO, ŽE I  V TAKOVÝCH PŘÍPADECH JE NUTNÉ ZAVÉST NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ!!!

Zásadní význam, důvod k přezkoumání SMK

Ideální stav

Bezpečný proces 
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Postup analýzy managementu rizik 

 

1. Sestavení týmu pro analýzu rizika v procesech 

2. Definovat všechny požadavky na výstup procesu a zhodnocení z různých pohledů. 

3. Analyzovat všechny dílčí kroky procesu z hlediska možného vzniku chyb (nebezpečí, rizika, vady).  

4. Sestavit tabulku dílčích kroků procesu s uvedením všech možných vad, jejich důsledků (následků) a zhodnotit přiřazením bodové hodnoty pro 

jednotlivé ukazatele. 

5. Výpočet míry rizika (= rizikové číslo RČ) a priority. 

6. Pomocí míry RČ lze porovnávat různé vady anebo jejich důsledky: 

      RČ = (VV) x (V) x (O) 

VV je kvantifikovaný význam vady (sudé násobky od 2 do 10) 

V je pravděpodobnost výskytu (sudé násobky od 2 do 10) 

O je pravděpodobnost odhalení (sudé násobky od 2 do 10) 

 

Hodnocení rizik 

o Čím vyšší je hodnota RČ, tím naléhavější je potřeba nápravy: 

o Nápravná opatření se zavádí v případě, že RČ je vyšší než 240. 
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Příloha č. 4 Krátkodobé cíle MTC 

 

Jako krátkodobé cíle kvality si MTC stanovilo: 

1. Organizace semináře pro regionální dialyzační střediska 

2. Organizace semináře pro dárcovská pracoviště 

3. Organizace „ Dne otevřených dveří“ pro pacienty čekající na transplantaci a jejich 

příbuzné 

4. Zavedení vyšetření HLA II. třídy DQ u pacientů zařazovaných na čekací listinu 

5. Zahájení programu odběru orgánů (ledvin) od dárců se zástavou oběhu (DCD) 

6. Aktivní přednášková činnost na kongresech s transplantační tématikou, prezentace centra 
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Příloha č. 6 Evidence neshod 

 

Evidence neshod a nápravná opatření 

Neshoda č.  

Popis neshody 

 

Analýza příčin 

 

Nápravné opatření 

 

 

Datum: 

 

Zapsal: 
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Příloha č. 7 Revize a změnová řízení 

 

Revize dokumentu probíhají minimálně 1x ročně nebo při jejich změně. 

 

1. Revize dne:   

Záznam o změně:  

Provedl:  Schválil:  

 

2. Revize dne:  

Záznam o změně:  

Provedl:  Schválil:  

 

3. Revize dne:   

Záznam o změně:   

Provedl:  Schválil:  

 

4. Revize dne:   

Záznam o změně: 

  

Provedl: 
  

Schválil: 
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5. Revize dne:   

Záznam o změně: 

  

Provedl: 
  

Schválil: 
  

 

6. Revize dne:   

Záznam o změně: 

  

Provedl: 
  

Schválil: 
  

 

7. Revize dne:   

Záznam o změně: 

  

Provedl: 
  

Schválil: 
  

 

8. Revize dne:   

Záznam o změně: 

  

Provedl: 
  

Schválil: 
  

 

 

 

 




