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 DOHODA  

ve věci předepisování a podávání infuzních roztoků obsahujících 

hydroxyethylškrob (HES 130) s platností od 16. dubna 2019  

 

 

Vážená paní doktorko/ Vážený pane doktore, 

 

 

děkujeme Vám za zájem předepisovat/podávat léčivé přípravky obsahující 

hydroxyethylškrob (HES 130). 

Od 16. dubna 2019 budou moci na základě požadavku Evropské agentury pro léčivé 

přípravky (EMA) z června 2018 dále předepisovat/podávat infuzní roztoky obsahující 

HES 130 pouze vyškolení zdravotničtí pracovníci. Tento dokument uvádí podrobnosti 

zmíněného procesu a podmínky, jež musí být po uplynutí výše uvedeného data u těchto 

léčivých přípravků splněny. Podpisem dohody vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami 

a na jeho základě budete moci i po 16. dubnu 2019 infuzní roztoky obsahující HES 130 

dále objednávat. 

 

Akreditační proces 

1) Odborné školení 

Zdravotničtí pracovníci, kteří zamýšlejí předepisovat a podávat infuzní roztoky obsahující 

HES 130, musí absolvovat povinné odborné školení týkající se správného používání těchto 

přípravků v souladu se schválenými informacemi o přípravku pro EU/EHP. Odborné školení 

ve formě prezentace je dostupné online, trvá zhruba 15 minut a obsahuje: 

• rizika související s používáním roztoků obsahujících HES mimo rámec schválených 

informací o přípravku v zemích EU/EHP, 

• charakteristiku a výsledky dvou studií užívání léčiv (DUS), 

• používání roztoků obsahujících HES v souladu se schválenými informacemi 

o přípravku: indikace, dávka, délka léčby a kontraindikace, 

• další opatření k minimalizaci rizik (RMM). 

Online školení je dostupné těmito cestami: 

 https://www.fresenius-kabi.com/cz/uzitecne-odkazy nebo 

https://academy.esahq.org/volumetherapy 

Po absolvování odborného školení obdrží zdravotničtí pracovníci příslušné osvědčení. 

 

2) Akreditace 

Odborné školení musí absolvovat všichni zdravotničtí pracovníci předepisující infuzní 

roztoky obsahující HES 130. 

Jakmile toto školení dokončí všichni zdravotničtí pracovníci určitého nemocničního 

oddělení, vedoucí oddělení podepíše tuto dohodu. 

Relevantní noví zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci nebo stážisté), kteří začínají pracovat 

v již akreditované nemocnici, musí povinné odborné školení rovněž absolvovat nebo 

https://www.fresenius-kabi.com/cz/uzitecne-odkazy
https://academy.esahq./volumetherapy
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předložit platné osvědčení od již akreditované nemocnice, než budou moci infuzní roztoky 

obsahující HES 130 začít podávat. 

 

3) Objednávání přípravků 

Po předání všech podepsaných dohod zástupci společnosti Fresenius Kabi bude nemocnice 

akreditována. Držitel rozhodnutí o registraci (Fresenius Kabi) bude aktualizovat svůj 

systém správy dodavatelského řetězce, aby bylo možné potvrdit objednávky 

z akreditované nemocnice a zahájit jejich dodávání. 

 

Co musíte udělat Vy jako vedoucí oddělení nebo zodpovědná osoba? 

Jakmile zdravotničtí pracovníci z Vašeho oddělení předepisující roztoky s obsahem HES 

absolvují požadované odborné školení, podepište prosím tuto dohodu a předejte jej držiteli 

rozhodnutí o registraci (Fresenius Kabi). Držitel rozhodnutí o registraci (Fresenius Kabi) 

bude informovat lékárníka nemocnice o tom, že všechna příslušná oddělení dohodu 

podepsala. 

 

 

 

Vyplněním tohoto formuláře a uvedením podpisu tímto potvrzuji, že jsem si přečetl(a) výše 

uvedené podmínky, rozumím jim a souhlasím s nimi. Dále tímto potvrzuji, že všichni 

příslušní zdravotničtí pracovníci, kteří budou infuzní roztoky obsahující HES 130 po 

16. dubnu 2019 předepisovat/podávat, absolvovali požadované školení definované 

v programu omezeného přístupu k HES. 

 

 

 

Příjmení* ___________________ Jméno* _________________________ 

 

 

Země* ____________________________________ 

 

 

 

Klinika/nemocnice*_________________ Oddělení* _________________________ 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

[Podpis oprávněného vedoucího lékaře] [Doplňte datum podpisu] 

 
 

 

Vyplnění kolonek označených * je povinné. 

Zachování Vašeho soukromí je pro nás důležité. Zajišťujeme, aby s osobními údaji bylo vhodně nakládáno a aby 
byly příslušně chráněny. Další informace o tom, jak Vaše údaje chráníme, naleznete zde: https://www.fresenius-
kabi.com/cz/politika-soukromi  

 

https://www.fresenius-kabi.com/cz/politika-soukromi
https://www.fresenius-kabi.com/cz/politika-soukromi

