KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Paliativní péče v sociálních
službách
ze dne 21. 11. 2019
Přítomni:
1. Bc. Blanka Zemanová

6. MUDr. Petr Bouzek

11. Mgr. Tomáš Singer

2. Lenka Hudcová

7. Mgr. Jiří Bína

12. Mgr. Vítězslav Schrek

3. Mgr. Eva Vráblová

8. Mgr. Markéta Fuchsová

13. MUDr. Ladislav Kabelka

4. Bc. Monika Havelková

9. Ing. Mgr. Matěj Lejsal

5. Mgr. Alena Sakařová

10. Mgr. Karolína Pechová

Informace k plánovaným akcím:


Dne 6. 2. 2020 se bude konat další setkání skupiny. Setkání bude probíhat v čase
9:00-15:00. V sídle krajského úřadu, a to v místnosti D. 3.04

Určení aktérů:








Sekce Geriatrické palaitivné péče ČSPM ČLS JEP
Projekt Paliatr Vysočina
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP
Sue Ryder Praha
Kraj Vysočina
Česká gerontologická a geriatrická společnost

Úvodní představení členů skupiny:


V rámci představení jednotlivých členů došlo k seznámení s motivací a vizemi
jednotlivých členů.



Bylo vysloveno zdůraznění důležitosti paliativního přístupu. V celé diskuzi byla
zdůrazněna nutnost spolupráce mezi domovy, praktickými lékaři a paliativními týmy.
Bez lékaře není možné indikovat paliativní péči.



Problematické je financování. Mgr. Schrekem byl představen model sdíleného
financování mezi domovem a spolupracujícím domácím hospicem, kdy dochází
k následnému přefakturování části nákladů. Nejedná se o systémové řešení.



Značným problémem je nekontrolovatelný pohyb pacientů mezi domovy a nemocnicí.
Mnohdy není dobře nastaven plán péče a dochází k nadbytečným hospitalizacím.
Svojí úlohu mohou hrát konziliární týmy, které mohou působit jako pojítko mezi
nemocnicí a domovy.



Dlouhodobým úkolem skupiny je dospět k určitému doporučenému postupu, který
bude možné aplikovat. Tento postup však musí poté projít pilotním ověřením a je
nutné tento postup případně revidovat.

Úkoly:


Do příštího setkání určit, které publikace jsou klíčové pro předmětné téma. Zaslání
seznamu publikací nejlépe na singer.t@kr-vysocina.cz. Posléze bude distribuováno
na zbytek skupiny



Zaslání příkladů dobré praxe
distribuováno na zbytek skupiny



Na základě diskuze došlo k rozdělení na 4 tematické okruhy, kterými jsou odbornost,
organizace péče, vzdělávání a financování.



Okruh odbornosti – Mgr. Pechová, Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. Schrek



Okruh organizace péče – MUDr. Bouzek, APSS, Jiří Bína



Okruh vzdělávání – Mgr. Fuchsová, Mgr. Sakařová



Okruh financování – MUDr. Bouzek, Mgr. Schrek, Mgr. Bína



U jednotlivých okruhů by bylo vhodné odevzdat do konce ledna, aby bylo možné
reagovat na příspěvky během dalšího jednání.



Oslovit zástupce pacientů. MUDr. Bouzek nabídl, že osloví paní Petrenko z Koalice
pro zdraví za pacienty – bylo vyřešeno.

na

singer.t@kr-vysocina.cz.

Posléze

bude

Diskuse:


Byla otevřena otázka vzdělávání a možnost využití diplomovaného pečovatele
v českých podmínkách. Mgr. Schrek upozornil na možná rizika.
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Výsledkem práce skupiny by měl být dokument, který odpovídá praxi, a bude v něm
reflektována multidisciplinarita.



Společně se zápisem budou rozeslány foto flipchartu.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 21. 11. 2019
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