KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání koordinační skupiny
ze dne 12. 9. 2019
Přítomni:
1. Ing. Měrtlová

7. Mgr. Fuchsová

13. MUDr. Štokrová

2. Mgr. Bína

8. MUDr. Krejčí

14. Bc. Talpa

3. Ing. Březina

9. MUDr. Kabelka

15. Ing. Petrák

4. Ing. Novotný

10. MUDr. Svoboda

16. Mgr. Singer

5. Ing. Hlaváčková

11. MUDr. Straková

6. Mgr. Vráblová

12. MUDr. Mazancová

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.



Informace k projektu včetně dotazníků jsou dostupné na https://elfis.iba.muni.cz/

PR informace:


Ing. Svatošová představila způsob, jakým by prezentovala projekt Paliatr veřejnosti.
V současnosti počítá každé dva měsíce s článkem do krajských novin. Posléze
vyjádřila možnost využití příběhu skutečných pacientů.



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.



Jako vhodné se jeví vytvoření letáku, který by mohl být distribuován např. u
praktických lékařů a obsahoval by potřebné kontakty.

Diskuse ke kódu 925:


Na kraj přišla žádost o dotaci poskytované péče 925 z charit v kraji. Potřeba definice
pacienta s obecnou paliativní péčí. Současný stav není systémový.

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.

Úkoly:


Příprava materiálu do rady kraje, který zhodnotí kroky, které byly v rámci projektu
Paliatr Vysočina, učiněny. Materiál byl rozeslán na skupinu s žádostí o připomínky.



Při přípravě aktualizovaného materiálu strategie paliativní péče v kraji, bude rozeslán
tento materiál členům skupiny, aby se mohli vyjádřit. V tomto materiálu bude
zapracována i koncepce dětské paliativní péče.



Podněty k diskusi ohledně kódu 925 a pacientů, kteří potřebují obecnou paliativní
péči, prosím směřujte do 15. 10. na Mgr. Tomáše Singera singer.t@kr-vysocina.cz.
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Diskuse:


Ing. Novotný nabídl možnou spolupráci s kaplanem z řádu premonstrátů.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 12. 9. 2019
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