KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání koordinační skupiny
ze dne 24. 10. 2019
Přítomni:
1. Ing. Měrtlová

7. Mgr. Fuchsová

2. Mgr. Bína

8. MUDr. Mazancová

3. Ing. Březina

9. MUDr. Kabelka

4. Ing. Novotný

10. MUDr. Svoboda

5. Bc. Pospíchalová

11. MUDr. Straková

6. Mgr. Vráblová

12. Mgr. Dvořáková

13. 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.

Návrhy pro zapracování k jednání s VZP:


U pacientů 80+ nastavení platby na dva měsíce – Tento návrh je zapracován do
krajského dokumentu.



Geriatrické ambulance při každé nemocnici – Tento návrh je zapracován do
krajského dokumentu.



Bonifikace praktických lékařů – bonifikace by se měla odvíjet od využívání
diagnostických nástrojů, jako jsou, NECPAL. MUDr. Mazancová poukázala, že by
bylo vhodné, aby bylo přímo součástí zdravotnické dokumentace. Tento návrh je
zapracován.



Bonifikováni home care za podporu paliativních týmů – Tento návrh byl
zapracován.



Jako vhodný nástroj pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami se jeví výsledky
statistického zjišťování v rámci programu ELFis. Vzhledem k unikátnosti získaných
dat by mělo jít o dobrý vyjednávací nástroj.

Úkoly:


MUDr. Kabelka zajistí počty pacientů 80+ v kraji, a kolik času průměrně stráví v LDN.
Žádost půjde na ÚZIS (případně IBA).



MUDr. Kabelka přepošle dopis odborné společnosti k ošetřovnému Mgr. Bínovi.



Zajištění schůzky k možnému využití fondu AVAST v Domovech pro seniory. Tato
schůzka by se měla konat do prosince.

Diskuse:


Ing. Novotný informoval o změně úhrad návazné péče. Dojde k navýšení úhrad.
Zvýšení bonifikace za menší pokoje. Dojde k navýšení hodnoty bodu.



Domácí hospic Vysočina končí v Jihlavě.



Dodržování personálních standardů v rámci MSPP bude dle informací Mgr. Bíny
tvrdě vymáháno až od roku 2021. Na základě toho vznikla diskuse o nutnosti
nastavení krajských pravidel. Ukazujícím se problémem je poskytování služeb
v jednom místě za rozdílných podmínek. Případné rozdíly v kvalitě budou muset být
adresovány.
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MUDr. Kabelka informoval o možnostech spolupráce ČSPM, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR a dalšími dotčenými subjekty. První schůzka se bude konat 21.
11. 2019 v Jihlavě.



Byl vysvětlen mechanismus dofinancování poskytovatelů ze strany Kraje Vysočina.



Využití NECPAL u zdravotnické záchranné služby je jedním z možných témat.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 24. 10. 2019
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