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1.LF UK a VFN



Společnost pro porty a 
permanentní katétry

• koncepce dlouhodobých žilních přístupů 
v České republice 

• vytvoření celostátního registru pacientů 
• tvorbu akreditačních center 
• prosazování nových kapacit ve smluvních 

vztazích se zdravotními pojišťovnami 



Webové stránky
• Adresa: www.porty.cz
• E-mailová schránka:porty@porty.cz
    Základní obsah stránek:
   Informační materiály pro pacienty
• Základní edukační materiál o portech 
• Základní edukační materiál o permanentních 

katétrech
• Doporučený postup pro ošetřování portů a 

permanentních katétrů
• Seznam center pro implantaci portů v ČR



Pro odbornou veřejnost

• Informační materiály pro lékaře 
• Implantabilní porty (indikace,metodika 

implantací, komplikace)
• Permanentní katétry
• Manuál nejčastějších komplikací a jejich řešení
• Alternativní přístupy do cevního řečiště
• Odborné publikace
• Odborné akce



 Společnost pro porty a 
permanentní katétry 

• Seznam členů společnosti
• Informační bulletin pro lékaře 
• Stanovy Společnosti pro porty a permanentní 

katétry
• Koncepce pro implantabilní porty a permanentní 

katétry v ČR
• Výzkum
• Publikace
• Mezinárodní spolupráce a kontakty



Registr pacientů
• Co by měl splňovat?
• Primární cíl: databáze pacientů se zavedenými porty

• Uživatelsky: jednoduchý, kódované přístupy,

   ochrana dat

• Sekundární cíl: tvorba zprávy, zpracovávání dat 



Registr pacientů 
1. Pracoviště- kód ( VFN-KARIM, FN Motol, MU 

Brno, FN Hradec Králové….. )
2. Číslo pojištěnce
3. Dg- číslo dle MKN klasifikace
4. Datum
5. Vstup- žíla- VS,VJI,V.femoralis
                  artérie
                  epidurální prostor 
                  subarachnoidální prostor
                  intraperitoneální



Registr pacientů
1. Technika zavedení – punkční- přístup- 

supraklavikulární, infraklavikulární,transjugulární,- 
preparační,

2. Port- permanentní katétr – typ, materiál, velikost, 
umístění portu – přední strana prsního   svalu, břišní 
stěna

3. Důvod pro zavedení portu-aplikace chemoterapie, 
parenterální výživa,aplikace život zachraňujících léků, 
aplikace analgetika, aplikace krevních derivátů

4. Komplikace perioperační- krvácení, pneumotorax, 
hemotorax, poranění nervů, arytmie, bez komplikací

     Komplikace během používání 



Registr pacientů
1. Ukončení používání vstupu- datum, důvod- 

ukončení léčby, nefunkčnost, umrtí 



Konzultační a poradenská 
činnost 

• Pro pacienty
• Pro lékaře
• V provozu 24 hodin denně
• Funguje nyní 224 96 2817 v pracovní době
•                          224 96 2701 v mimoprac. době


