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K zajištění koordinace specializované péče v oblasti ……………….…………… (uvést druh 

činnosti) bylo rozhodnutím …………………..….. ze dne …………………..…… (uvést datum 

vzniku) ustaven  

Garant  a rada  oboru ……..……….…. ZH KHK a.s. 

Úkolem garanta a odborné rady oboru je koordinace specializované zdravotní péče v oblasti 

(uvést druh činnosti). Koordinace směřuje k řízenému a kontinuálnímu zvyšování kvality a 

efektivity procesu poskytované péče, která je v dílčích aspektech zabezpečována pracovišti 

jednotlivých nemocnic. 

Garant a vedoucí pracovišť jednotlivých nemocnic vytvářejí odbornou radu oboru v rámci 

KHK, jejímž úkolem je zajištění účelné koordinace činností nemocnic v rámci oboru 

Hlavní principy činnosti 

Koordinační činnost v oblasti metodické, edukační, koordinační. Jedná se zejména o 

koordinaci v oblasti vybraných medicínských činností a postupů, přejímání nových trendů, 

koordinace vzdělávacího procesu. 

Poskytování komplexní péče v potřebném rozsahu s využitím technických, technologických a 

lidských zdrojů oboru dostupných v jednotlivých nemocnicích zůstává v gesci jednotlivých 

klinických pracovišť. Garant vykonává nad touto péčí metodický dohled.  

Garant oboru 

 funkce je přímo podřízena kolegiu ředitelů  (nemocnic ZHKHK) 

 funkce je obsazena na základě výběru Kolegia ředitelů 

 ustavení do funkce je na dobu určitou, zpravidla na tři až pět let 

 garant je odpovědný za vypracování a praktické uplatňování komplexní doktríny péče 

v rámci KHK na základě doporučení odborné rady 

 je odpovědný za metodické vedení v oblasti …………………. ZHKHK (uvést dle 

druhu činnosti)  

 je partnerem pro vedení nemocnic ZHKHK při prosazování úkolů oboru v rámci kraje 

Odborná rada oboru 

 je tvořena vedoucími odborných pracovišť nemocnic ZHKHK 

 vytváří strategické koncepce i doporučení pro praktickou provozní činnost složek 

oboru v rámci ZHKHK  

 rada je svolávána a řízena garantem minimálně  2x ročně a rozhoduje konsensuálně.  

 pokud není shody dosaženo, předává problematiku k rozhodnutí kolegiu ředitelů 

ZHKHK  
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Seznam spolupracujících pracovišť  

 Nemocnice ZHKHK – ON Náchod, On Jičín, ON Trutnov, ON Rychnov, MěN Dvůr 

Králové 

Obecné ustanovení 

 účastí v odborné radě není dotčena vertikální podřízenost pracovníků v kmenových 

nemocnicích  

 

 

 

V Hradci Králové dne ………………..………… (datum vydání) 

 

 

 

Ředitel ON Náchod a.s.     ................................................................... 

 

Ředitel ON Trutnov a.s.    ................................................................... 

 

Ředitel ON Rychnov nad Kněžnou a.s.  ................................................................... 

 

Ředitelka ON Jičín a.s.    ................................................................... 

 

Ředitel MěN a.s. se sídlem ve Dvoře Králové n/L. .................................................................... 

 

Ředitel ZH KHK a.s.     ...................................................................                         

 


