KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Specializované paliativní péče
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 12. 9. 2019
Přítomni:
1. MUDr. Svoboda

6. MUDr. Sochorová

11. Ing. Měrtlová

2. MUDr. Mazancová

7. MUDr. Straková

12. Mgr. Singer

3. MUDr. Jaša

8. MUDr. Štokrová

4. MUDr. Krejčí

9. MUDr. Zachová

5. MUDr. Kabelka

10. Mgr. Fuchsová

Informace k plánovaným akcím:


Ve dnech 24. 10. 2019 a 12. 12. 2019 se budou konat další setkání koordinační
skupiny. Setkání budou probíhat v čase 10:00-12:00. V místnosti D. 3.04



Ve stejných dnech budou probíhat setkání skupiny Specializované paliativní péče,
které budou probíhat mezi 8:00 – 10:00.



Dne 28.11 2019 proběhne konference Paliativní péče v roce 2019 - co jinde funguje
a mohlo by i u nás. Mezi přednášejícími se objeví odborníci jak z České republiky,
tak ze zahraničí.



Ve dnech 18.10 – 19. 10. 2019 proběhne 11. výroční konference ČSPM.



Ve dnech 11.9 – 13.9 2019 proběhne kurz psychologie v paliativní péči, na něj bude
navazovat kurz komunikace v paliativní péči v datech 20.11 – 22. 11. 2019



Kurz ELNEC se bude konat ve dvou částech a to v datech 19.9 – 20. 9. 2019 a 12.
12 – 13. 12. 2019



Kurz ICPCN – dětská paliativní péče se bude konat 9. 1 - 11. 1 2020, další termíny
nejspíše 11. 6 - 13. 6, 17. 9 – 19. 9. 2020. Z každého regionu se zúčastní dva
zástupci.

ELFis:


Proběhlo seznámení s projektem ELFis. V jednotlivých nemocnicích budou probíhat
semináře, které budou sloužit k bližšímu seznámení s projektem a jeho principy. Tato
setkání se budou konat ve dnech Nemocnice Jihlava – 19. 9 od 14:00, Nemocnice
Pelhřimov - 20.9 od 13:00, Nemocnice Nové Město na Moravě 23. 9 od 13:00,
Nemocnice Havlíčkův Brod 7. 10 od 13:00.



Dotazníky, které budou používány v rámci projektu, budou distribuovány i této
pracovní skupině a jsou dostupné na https://elfis.iba.muni.cz/ na této stránce se
nacházejí i veškeré další informace k projektu.

Další informace:


2. 9 proběhlo setkání s vedením VZP. Existuje možnost vytvoření pilotního projektu,
ve kterém by figuroval Kraj Vysočina.



Webové stránky https://www.paliatr-vysocina.cz, přecházejí pod krajské servery.
V současnosti je veškerá aktivita na stránkách suspendována. Proces by měl být
dokončen na konci září, nejzazší termín je konec října.



Skupina byla informována o možnosti vytvoření základního fondu paliativní literatury
v jednotlivých nemocnicích.

Informace z regionů:


V rámci každé organizace je nutné stabilizovat personální situaci. Především pro
vykrývání případných nemocí nebo dovolených. Denní počet návštěv, které vykoná
sestra, se liší dle situace, ale měl by směřovat k maximálnímu počtu čtyř návštěv.



V organizacích mimo třebíčský region se počet pacientů pohybuje okolo patnácti.
V Třebíči je počet pacientů až čtyřicet.



V Třebíči funguje model koordinátora navazující péče, který pomáhá k propojení
nemocnice s terénem.

Úkoly:


Poskytnout informace k propojení s eMeDOcS, systémem, který zajišťuje výměnu
zdravotnické dokumentace. Pro zapojení do systému je nutné zaslat smlouvu, která
bude zaslána společně se zápisem.
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Přijít s návrhy na propojení systému ELFis do mobilních paliativních týmů.



Případné podněty a návrhy v písemné formě, budou zasílány na adresu singer.t@krvysocina.cz, který zajistí další předávání informací.

Diskuse:
 Proběhla debata o atestacích v paliativní medicíně. MUDr. Kabelka nabídl, že by
mohl předat informace případným garantům a navrhl setkání, které by proběhlo
mimo specializovanou skupinu.
 Byly diskutovány možnosti předávání informací praktickým lékařům. V Pelhřimově se
bude konat setkání praktických lékařů 24. 9 od 17:00. Zároveň byla zmíněna potřeba
letáku, který by sloužil k předání informací směrem od praktického lékaře
k pacientům.
Zapsal:

Tomáš Singer

dne 12. 9. 2019
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