KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Specializované paliativní péče
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 12. 12. 2019
Přítomni:
1. MUDr. Svoboda

6. MUDr. Pejchalová

11. Ing. Měrtlová

2. MUDr. Štokrová

7. MUDr. Straková

12. Mgr. Dvořáková

3. MUDr. Balnerová

8. MUDr. Krejčí

13. Bc. Pospíchalová

4. MUDr. Chvílová Weberová 9. PhDr. Polodnová
5. MUDr. Kabelka

10. Mgr. Fuchsová

14. Mgr. Švancara
15. Mgr. Singer

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/

ELFis:


Klíčovým tématem je současná podoba sběru dat a udržitelnost aktuálního stavu.
V rámci diskuze dostali všichni zúčastnění možnost vyjádřit se ke sběru dat v rámci
ELFis. Pro realizaci projektu je důležité, aby samotný sběr probíhal za
zvládnutelných podmínek. Dle sdělení napříč organizacemi, je časově velmi náročné
zajišťovat vyplňování všech dotazníků. Práce se často pohybuje mimo úvazek
jednotlivých členů týmu.



Myšlenkou před spuštěním ELFis bylo nastavit kompatibilitu s ministerským
programem. Dle reálného provozu se jedná v krajských podmínkách, převážně o
odlišný typ týmů a práce než, na které byl ministerský program cílen. Jedinou
nemocnicí v kraji, které se účastní obou programů, je Nemocnice Jihlava.



V rámci sběru dat se ukazuje, že nejpodstatnější trojicí dotazníků jsou, NECPAL,
IPOS, VOICES. Tyto dotazníky jsou klíčové pro další fungování projektu.



Na základě shody bylo v rámci skupiny doporučeno, aby se pokračovalo ve
statistickém zjišťování, a to tak, že budou vyplňovány tři výše zmíněné dotazníky.



Výsledky NECPAL by měly být zaznamenány do jednotlivých nemocničních
informačních systémů, aby bylo vidět, že u jednotlivých pacientů proběhlo
vyhodnocení.

ELNEC:


Existuje velký zájem o vzdělávání. Pro další setkání bude vhodné se zabývat
otázkou, jestli neotevřít ještě jeden kurz během kalendářního roku. Pro uskutečnění
dalšího kurzu musí být zhodnocena jeho finanční náročnost.

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.

Dětská paliativa:


21. 11. MUDr. Chvílová Weberová seznámila pracovní skupinu s aktivitami, které
jsou podnikány v oblasti dětské paliativní péče na území Kraje Vysočina. Proběhly
semináře v každé krajské nemocnici. Je vypracován materiál, který ilustruje postup,
jakým způsobem bude probíhat péče o dětské paliativní pacienty na území kraje.



Tématu se bude věnovat konference, která se koná 18. 6. 2020.



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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Diskuse:


Otevírá se diskuse, jakým způsobem budou financovány týmy, které čerpají podporu
z fondu AVAST.



Pro fungování týmu je důležité zajištěni administrativního pracovníka.



Informace a zápisy jsou uveřejněny na webu https://www.paliatr-vysocina.cz

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 12. 12. 2019
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