KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání koordinační skupiny
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 12. 12. 2019
Přítomni:
1. Ing. Novotný

7. MUDr. Straková

13. Bc. Pospíchalová

2. Ing. Měrtlová

8. MUDr. Krejčí

14. Mgr. Fuchsová

3. MUDr. Štokrová

9. Bc. Kratochvílová

15. Mgr. Singer

4. MUDr. Chvílová Weberová 10. Ing. Hlaváčková
5. MUDr. Kabelka

11. Ing. Bařinová

6. MUDr. Pejchalová

12. Ing. Petrák

Informace k plánovaným akcím:


Ve dnech 23. 1, 5. 3, 9. 4, 14. 5 se budou konat další setkání koordinační skupiny.
Setkání budou probíhat v čase 10:00-12:00. V místnosti D. 3.04



Ve stejných dnech a na stejném místě budou probíhat setkání skupiny Specializované
paliativní péče mezi 8:00 – 10:00. Červnový/červencový termín bude stanoven na
základě domluvy na dalších schůzkách.



Konference by měly proběhnout v termínech 18. 6 a 26. 11. 2020.



První část kurzu ELNEC se bude konat 13. 2 – 14. 2. 2020.



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. Přihlašování na první termín bylo
ukončeno.



Seminář Nefrologie a paliativní péče proběhne v Nemocnici Třebíč 23. 1. 2020 od
14:00.



Jednotlivý seznam akcí je uveden na webu https://www.paliatr-vysocina.cz/akce/

Charita Havlíčkův Brod:


Informace k plnění personálních požadavků ze strany pojišťovny – minimální
personální požadavky. Prý je požadovaná garance ze strany kraje. Tyto informace
musí být upřesněny, aby mohl pro případ objasnění odejít přesný dotaz ze strany
náměstka na VZP, aby bylo objasněno, co má kraj garantovat.



Podmínky pro minimální personální vybavení pro poskytování jsou dány vyhláškou.



V rámci diskuse Mgr. Vráblová nabídla rozeslání podoby smlouvy, která byla zaslána
Oblastní charitě Třebíč.



Další bodem diskuse bylo navýšení úhrad od dalšího roku, které by mohlo vést
k podstatně vyššímu procentu úhrady nákladů v rámci 926.

Aktualizace strategie:


Je zadaný úkol, který určuje aktualizaci Strategie rozvoje paliativní péče na území
Kraje Vysočina do roku 2024. Strategie by měla být připravena, aby prošla
zastupitelstvem v prvním pololetí roku 2020.

Vztah 923 a 916:


Bc. Kratochvílová představila sdílený model péče. Tím byla umožněna diskuse na toto
téma. MUDr. Kabelka navrhl, že by mohlo vzniknout setkávání, kde by existovala
možnost promítnutí zkušeností se sdílenou péčí. Tato eventualita je k dalšímu zvážení.

Paliativní péče v sociálních službách:


21. 11. 2019 proběhlo první setkání pracovní skupiny paliativní péče v sociálních
službách. Další setkání proběhne 6. 2. 2020. Zápis z prvního jednání bude rozeslán
členům skupiny.

Edukační kurzy v DpS:


Mgr. Fuchsová sdělila skupině, že existuje velký zájem na vzdělávání o paliativní péči
v rámci domovů pro seniory. Teoreticky by šly nastavit kurzy, které by probíhaly přímo
v domovech za účelem edukace především ošetřovatelů.



Ing. Bařinová doplnila, že problémem tohoto typu vzdělávání je neexistence akreditace
u případně nově vzniklého kurzu, nemohlo by být vždy započteno do systému
vzdělávání a muselo by být využito neakreditovaných hodin.



Zároveň se otevřela možnost pořádat kurzy, které by se věnovaly tématu na krajské
úrovni. Na letošní rok jsou připraveny tři kurzy od ČSPM.
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Charita Pelhřimov:


Začínají s vykazováním na pojišťovnu. Počet klientů se postupně navyšuje. Zkušenosti
se sdílenou péčí.

Diskuse:


Hledá se grant pro vznik kamenného hospice v Havlíčkově Brodě.



Podoba některých konziliárních týmů po skončení AVAST se musí vyjasnit. Stejně tak
se blíží doba, kdy se musí začít diskutovat o paliativních odděleních v dalších
nemocnicích.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 12. 12. 2019
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