KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Specializované paliativní péče
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 20. 6. 2019
Přítomni:
1. MUDr. Svoboda

6. Bc. Brestovská

2. MUDr. Mazancová

7. Mgr. Fuchsová

3. MUDr. Jaša

8. Kožichová

4. MUDr. Krejčí

9. Ing. Měrtlová

5. MUDr. Kabelka

10. Mgr. Singer

Informace k plánovaným akcím:


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.



Dne 28.11 2019 proběhne konference o výzvách kardiologie a paliativní medicíny.
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

Podněty:


V rámci diskuze bylo otevřeno téma výběrových řízení. Především byla směřována
diskuze k tomu, jakou úlohu mohou výběrová řízení odehrát, ke skutečnému zajištění

fungujícího poskytování služeb. Ing. Měrtlová poukázala na omezené možnosti kraje
v rámci výběrových řízení, které vyplývají z právních předpisů.


Dále bylo rozebráno téma Konsenzuálního stanoviska České společnosti paliativní
medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k výběrovým řízením na uzavírání
smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče, které bylo
přítomným rozesláno včetně dopisu, který směřoval ke garantům poskytované péče.

Co nám chybí v Paliatr Vysočina?:


Vyvstala potřeba mapy paliativní péče, které by měla být dostupná na
https://www.paliatr-vysocina.cz. Tato stránka by měla mít návaznosti i na sociální
služby. Tato funkcionalita by se měla objevit na přelomu června a července.

Jak postupovat v nadcházejícím období?:


Činnost skupiny by měla směřovat ke stanovení cílů pro nadcházející období.
Tématy pro další diskuzi jsou především dostupnost služeb, stabilizace služeb a to
jak z hlediska kapacity MSPP, tak i z hlediska personálu. Samostatnou otázkou je
vzdělávání.



Zajištění osvěty směrem k praktickým lékařům a k záchranné službě. Tato činnost by
měla být soustavná a metodická, aby nedocházelo k nesystémovým zásahům.

Úkoly:


Úkolem pro skupinu specialistů v paliativní péči je dopracování 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.



Členové skupiny by měli do dalšího jednání skupiny přijít s návrhy pro kapacitní a
personální podmínky pro poskytování předmětné péče.



Vzhledem k očekávanému vzniku mapy paliativní péče by měli členové skupiny
poukázat, na to které souvislosti by se v rámci mapy měly objevit. Případně, jaký
způsob zobrazení by byl nejefektivnější.



Zvláštním úkolem je přijít s návrhy k otázkám, které jsou výše zmíněné, tedy Co nám
chybí v Paliatr Vysočina? Jak postupovat v nadcházejícím období? Tyto podněty jsou
klíčové pro další směřování projektu.
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Případné podněty a návrhy v písemné formě, budou zasílány na adresu singer.t@krvysocina.cz, který zajistí další předávání informací.

Určení členů této skupiny:
 Pro zajištění předávání informací by bylo ideální, aby existovala zastupitelnost
v rámci regionů. Z tohoto důvodu je nutné oslovit nejširší možný počet specialistů
v paliativní péči.
 Havlíčkův Brod – MUDr. Straková, MUDr. Chvílová Weberová
 Pelhřimov –
MUDr. Štokrová, MUDr. Mašátová, MUDr. Šmehylová, MUDr.
Mazancová, MUDr. Krejčí
 Jihlava – MUDr. Balnerová, MUDr. Ryglová, MUDr. Šoukalová, MUDr. Jaša, MUDr.
Sobotková, MUDr. Zachová, MUDr. Vozobulová
 Žďár nad Sázavou – MUDr. Svoboda, MUDr. Meduňa, MUDr Chroustovská, MUDr.
Pejchalová
 Třebíč – MUDr. Ahmadie, MUDr. Vencálková, MUDr. Kabelka, MUDr. Šebek
Zapsal:

Tomáš Singer

dne 20. 6. 2019
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