KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání koordinační skupiny
ze dne 13. 6. 2019
Přítomni:
1. Ing. Měrtlová

7. Bc. Havelková

13. MUDr. Krejčí

2. Mgr. Bína

8. Mgr. Vráblová

14. MUDr. Balnerová

3. Ing. Březina

9. Ing. Bařinová

15. MUDr. Kabelka

4. Mgr. Franěk

10. Mgr. Fuchsová

16. Bc. Talpa

5. MUDr. Weberová Chvílová 11. Mgr. Singer
6. Ing. Hlaváčková

12. MUDr. Ryglová

Informace k plánovaným akcím:


Dne 20.6 bude probíhat konference k tématu „Výzvy vnitřního lékařství a paliativní
medicíny“



Ve dnech 12. 9. 2019, 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 v místnosti D. 3.04.



Dne 28.11 2019 proběhne konference o výzvách kardiologie a paliativní medicíny.
Mezi přednášejícími se objeví odborníci jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Informace ke vzdělávání:


V rámci vzdělávání proběhne třídenní dvoukurz. Prvním tematický celek se bude
zabývat otázkami psychologie a bude probíhat ve dnech 11- 13. 9. 2019. Navazovat
na něj bude vzdělávání k tématu komunikace, které bude probíhat ve dnech 13-15.
11. 2019. Maximální počet účastníků z každého je stanoven na šestnáct míst.
Z každého okresu budou moci participovat tři účastnici, přičemž předpokladem je
účast dvou lékařů a jedné sestry z každého okresu.

Dětská paliativní péče:


MUDr. Weberová představila principy dětské paliativní péče na území kraje a
osvětlila odlišnosti, které panují mezi poskytováním paliativní péče pro dospělé a
děti. Diskutované péče se dle jejích odhadů týká zhruba 30-50 dětí. Dále se jedná o
dalších cca. 20 dětí, které mohou využít předmětnou péči v perinatálním období.



Klíčovým prvkem je zajištění služby jako komplexního řešení, které se bude týkat jak
zdravotních, tak sociálních a psychologických aspektů péče o osobu. Pro optimální
řešení stávající situace se jeví nutná spolupráce center, sociálních služeb,
paliativních týmů v nemocnicích, praktických lékařů, mobilních specializovaných
paliativních týmů a v neposlední řadě je nutné zajistit podporu ze strany státu a
pojišťoven. Synergii všech prvků by dle MUDr. Weberové měl zajišťovat v každém
regionu koordinátor.



MUDr. Ryglová se vyjádřila, že je zásadně nutné zapojit praktické dětské lékaře do
systému dětské paliativní péče.

Úkoly:


Příprava materiálu do rady kraje, který zhodnotí kroky, které byly v rámci projektu
Paliatr Vysočina, učiněny. Tento materiál musí být odevzdán ve finální podobě
nejpozději 27. 6. 2019 v 8:00. Podklady pro materiál zajistí v průběhu příštího týdne
MUDr. Kabelka ve spolupráci s OZ a OSV. Popis učiněných kroků by měl být
v rozsahu 2-3 A4.



V rámci pracovní skupiny paliativní péče budou 20. 6. 2019 projednány základy
koncepce dětské paliativní péče pro území kraje.



Navazujícím úkolem je příprava materiálu koncepce dětské paliativní péče pro
zastupitelstvo kraje. Tento materiál musí být odevzdán do 22. 8. 2019 v 8:00, aby jej
bylo možné projednat na půdě zastupitelstva v zářijovém termínu.



Do 5. 9. 2019 členové koordinační skupiny napíší na e-mailové adresy určených
členů skupiny jednotlivé návrhy a poznatky, které se týkají psychointervenčních
pracovníků, kteří působí v rámci paliativních týmů. Určenými členy skupiny jsou
MUDr. Ladislav Kabelka, Ing. Soňa Měrtlová, Mgr. Markéta Fuchsová, Mgr. Jiří Bína
a Mgr. Tomáš Singer. Ladislav.kabelka@trebic.charita.cz, mertlova.s@krvysocina.cz, bina.j@kr-vysocina.cz, fuchsova.M@kr-vysocina.cz, singer.t@krvysocina.cz.
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Do 5. 9. 2019 členové koordinační skupiny mohou zasílat své návrhy, které se týkají
přístupu k publicitě v rámci projektu. Ing. Březina zároveň navrhl spolupráci tiskového
oddělení KÚ.



Průběžným úkolem je kontrola webu https://www.paliatr-vysocina.cz. Jednotliví
členové koordinační skupiny by se měli obracet na výše uvedené e-mailové adresy
s případnými návrhy na změny.

Diskuze:


Náměstek Franěk poukázal na situaci, která může vznikat zvýšením příspěvku na
péči.



Ing. Měrtlová navrhla uspořádání setkání, při kterém by mohla dojít k čerpání dobré
praxe napříč některými kraji a Dolním Rakouskem.



V rámci diskuze vyvstala potřeba vytvoření mapy poskytovatelů paliativní péče. Tato
mapa by měla především ukazovat, na jakém území je, který typ péče poskytován.
Dále je klíčové zpřístupnit ceníky jednotlivých poskytovatelů pro jednodušší srovnání.



Dokončení pilotu ELFIS. Právě dochází ke kompletaci výsledků. Předpokladem je, že
první draftová verze by mohla být připravena na přelomu června a července.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 13. 6. 2019
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