Zápis z jednání koordinační skupiny (KS) projektu Paliatr Vysočina č. 1/2019
konaného dne 10. 01. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, D 3.04 (8:00-10:00)
Přítomni:
Ing. Novotný,
Ing. Březina, Ing. Měrtlová, Mgr. Bína, Bc. Talpa, Bc. Havelková,
Bc. Smolíková, MUDr. Kabelka, Mgr. Fuchsová, Mgr. Jašková,
Ing. Bařinová, Ing. Hlaváčková, Mgr. Schrek, MUDr. Balnerová, MUDr. Štokrová, Mgr. Vráblová,
Mgr. Švancara.
Program jednání:
1. Revize bilance 2018 + výhled 2019
2. ELFis a jeho význam
3. MSPP – smluvní vztahy s pojišťovnami

Ad 1/ MUDr. Kabelka seznámil KS s bilancí projektu za r. 2018. Členové KS se vyjádřili k průběhu
minulého roku a také k očekávání v r. 2019.
Cíle 2019:


Dokončit standardizaci sítě MSPP



Navázat síť MSPP na nově se rozvíjející konziliární týmy paliativní péče (KTPP) v nemocnicích



Zapojit do procesu transformace péče o závažně chronicky nemocné také praktické lékaře
a domovy pro seniory a se zvláštním režimem



Dále jednat s ostatními kraji o vzájemné spolupráci při prosazování koncepčního řešení
zdravotně sociálního pomezí a více do konceptu Vysočiny zapojit politickou státní
reprezentaci, včetně mediálního PR



Oslovit více laiky/veřejnost – k reflexi, zpětné vazbě



Zahájit projekt ELFis k odborné reflexi našeho konceptu Paliatr Vysočina

Ad 2/ ELFis a jeho význam – Mgr. Švancara
Představil návrh informačního systému. Cílem je sběr dat s vyjasněním potřeby PP a financováním
(v jakém režimu pacient byl). Elfis je kombinace spolupráce dvou subjektů: IBA a odborníků. Výsledky
budou k dispozici poskytovatelům nemocniční péče. Dotazníky by vyplňoval KTPP v nemocnici,
pozůstalí (u těch předpokládá se návratnost 30% - i v zahraničí tato data nejsou).
Data se budou sbírat v r. 2019 jen v nemocnicích, v budoucnu by bylo vhodné i od dalších
poskytovatelů. Dotazníky by si mohly zkusit i jiné instituce, avšak v nemocnicích je informační systém.

Ad 3/ MSPP – smluvní vztahy s pojišťovnami.

Zapsala: Mgr. Olga Jašková
Kontrola: Mgr. Markéta Fuchsová, MUDr. Ladislav Kabelka.

