KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Specializované paliativní péče
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 24. 10. 2019
Přítomni:
1. MUDr. Svoboda

6. MUDr. Pejchalová

11. Ing. Měrtlová

2. MUDr. Mazancová

7. MUDr. Straková

12. Mgr. Dvořáková

3. MUDr. Balnerová

8. MUDr. Ryglová

13. Bc. Pospíchalová

4. MUDr. Zachová

9. PhDr. Polodnová

14. Mgr. Švancara

5. MUDr. Kabelka

10. Mgr. Fuchsová

15. Mgr. Singer

Informace k plánovaným akcím:


Dne 12. 12. 2019 se bude konat další setkání koordinační skupiny. Setkání bude
probíhat v čase 10:00-12:00. V místnosti D. 3.04



Ve stejném dnu a místě bude probíhat setkání skupiny Specializované paliativní péče
mezi 8:00 – 10:00. Termíny na další pololetí budou připraveny pro nadcházející
setkání skupin.



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.



Kurz komunikace v paliativní péči proběhne 13.11 – 15. 11. 2019.



Kurz ELNEC se bude konat 12. 12 – 13. 12. 2019.



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



18. 6. 2020 se bude konat konference. Program bude upřesněn.

Informace z regionů:


Nové Město na Moravě – Konziliární tým se schází pravidelně. Jedná se o tým
multidisciplinární a je složen ze 7 členů. Jako velké pozitivum vidí podporu ze strany
nemocnice. Mezi slabé stránky se řadí křehkost týmu, neexistuje zastupitelnost.
Práce je nad úvazek členů týmu. Přínosem pro tým bylo získání grantu AVAST a
velká angažovanost jednotlivých členů. Jako potencionální hrozba se jeví
financování týmu po ukončení grantu. Dalšími faktory jsou přepracovanost, ale i
rozšiřování agendy. Budoucí potřeby se týkají především zajištění dalšího personálu
a odpovídajícího technického zázemí.



Nové Město na Moravě – Mobilní tým zaznamenal zvýšení počtu pacienti a s tím
spojené navýšení příjmů od pojišťoven. Problémem je kumulující se počet přesčasů,
nebo také příjmy v pozdních večerních hodinách. Pozitivem je rozvoj spolupráce
s nemocnicí. S přibývajícím počtem pacientů se musí zlepšit organizace práce a je
nutné nastavit vnitřní předpisy. Jako potencionální hrozba může být chápáno
nebezpečí zúžení finančních toků. Dále se u několika pacientů využil sdílený model
913 a 926.



Jihlava – Nemocniční tým prochází tříletým vývojem. Funkčnost spolupráce se liší
dle oddělení, což je běžné i u jiných nemocničních týmů. Ministerský grant vedl
k posílení činnosti. Slabými články jsou nezastupitelnost, nedostatek zdravotně
sociálních pracovníků. Naopak silnou stránkou je podpora IT a psychointervent
v týmu.



Havlíčkův Brod – Konziliární tým už byly nasmlouvány kódy. Zavedení ambulance.
Složitější implementace ELFis vzhledem k IT situaci. Problémem jsou žádosti o
konzilium těsně před propuštěním pacienta.



Havlíčkův Brod – Mobilní tým se potýká se složitou personální situací, kdy značná
většina zaměstnanců je zaměstnána na dohody. Došlo ke změně softwarového
vybavení pro vykazování.



Pelhřimov – Oba týmy řeší prostorové otázky. U mobilního týmu se ukazuje nutnost
investic např. do přístrojového vybavení a vozového parku. Nutné zajištění
odpovídajícího IT zázemí. Není dostatek času na manažerskou práci.



Třebíč – využití zapisovatele v mobilním týmu se jeví jako značné pozitivum.
V nemocnici je využívána služba koordinátora. Zásadní navýšení počtu konzilií od
vzniku týmu.
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Další informace:


Kraj poskytl příspěvek na podporu konziliárních týmů ve sběru dat v projektu ELFis a
zajištění potřebné literatury pro konziliární týmy. V rozvaze rozpočtu je navýšen
příspěvek na sociální sestru do jednotlivých nemocnic.



Vznikl závazek aktualizovat Strategii paliativní péče Kraje vysočina do roku 2024

ELFis:


Mgr. Švancara poskytl informace k ELFis. Referoval o značném ohlasu tohoto
projektu. Dále bylo informováno o aktualizované verzi dotazníků a o automatickém
ukládání, které by mělo být připraveno. Informace bude zaslána na IT oddělení. Na
konferenci 28. 11 by mohly být připraveny základní výsledky s průřezové studie. Pro
statistickou analýzu je důležité zajistit vysoký počet pacientů.

Diskuse:


MUDr. Zachová, upozornila, že u paliativních pacientů je nutné zapsat, že jejich stav
je paliativní. MUDr. Balnerová nabídla, že zajistí možnost prezentovat návrhy na
ředitelské poradě v jihlavské nemocnici.



MUDr. Kabelka zdůraznil důležitost nastavení udržitelného plánu péče.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 24. 10. 2019
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