KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis ze setkání pracovní skupiny Specializované paliativní péče
projektu Paliatr Vysočina
ze dne 23. 1. 2020
Přítomni:
1. MUDr. Štokrová

7. MUDr. Straková

13. Ing. Měrtlová

2. MUDr. Jaša

8. MUDr. Krejčí

14. Bc. Pospíchalová

3. MUDr. Balnerová

9. Jana Sochorová

15. Petr Hladík

4. MUDr. Chvílová Weberová 10. PhDr. Polodnová
5. MUDr. Kabelka

11. Mgr. Fuchsová

6. MUDr. Pejchalová

12. Bc. Koumarová

16. Mgr. Švancara
17. Mgr. Singer

Informace k plánovaným akcím:


Ve dnech 5. 3, 9. 4, 14. 5 se budou konat další setkání pracovní skupiny. Od příštího
setkání budou sloučeny obě skupiny. Setkání budou probíhat v čase 08:00-11:15. V
místnosti D. 3.04. Účastníci samozřejmě mohou upravit časové rozmezí své účasti
dle časových možností.



První část kurzu ELNEC se bude konat 13. 2 – 14. 2. 2020. Druhá část bude
navazovat 28. 5 – 29. 5. 2020.



Kurz ICPCN bude probíhat v termínech 11. 6 - 13. 6, 17. 9 – 19. 9. 2020 v Jihlavě.
Otevření přihlašování bude s včasným předstihem oznámeno.



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



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

Organizace:


Od příštího setkání, které se koná 5. 3. 2020, budou sloučeny obě pracovní skupiny.
Setkání budou probíhat od 8:00 a budou končit kolem 11:00. témata v obou

skupinách se v současnosti už do jisté míry stírají a není nutné jednotlivá setkání
dále oddělovat. Účast bude vycházet z reálných časových možností účastníků.


Začíná příprava Strategie rozvoje paliativní péče na území Kraje Vysočina na další
období. Případní zájemci, kteří se chtějí zúčastnit přípravy, se mohou přihlásit
Tomáši Singerovi a budou blíže zahrnuti do přípravy materiálu. Zbylí členové skupiny
také budou mít v pozdější fázi možnost připomínkovat dokument.

ELFis:


Ve všech nemocnicích jsou podepsané smlouvy a začínají se budovat datové sklady.



Data ze zjišťování zatím odevzdali pouze Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice
Jihlava. V jiných zařízeních zatím nebylo odevzdáno.



Komunikace teď už bude probíhat přímo mezi IBA a jednotlivými nemocnicemi.



Proběhla diskuze ohledně přínosu a smyslu datového sběru. Data povedou k tomu,
že bude možné identifikovat, jestli pacient péči potřeboval. Tuto péči skutečně dostal
a ta mu byla ku prospěchu. Dále bude možné identifikovat, jakým způsobem se o
léčbě rozhodovalo. Jedná se o ojedinělý systém, který může být zajímavě
propagován.



Možnost práce s ojedinělými daty může být zajímavá i pro případné zájemce o
pracovní pozice.

Úprava na webu:


Pro lepší propagaci a seznámení s projektem ELFis budou všechna pracoviště
požádána o součinnost v souvislosti s uveřejněním klíčových členů, kteří se podílí na
sběru dat ELFis. Na webu paliatr by měla vzniknout sekce se jménem, fotkou a
životopisem členů sběrových týmů. Z tohoto důvodu prosíme o zaslání potřebných
údajů.



MUDr. Pejchalová požádala o úpravu mapy služeb, která se nachází na webu. Ze
strany odboru došlo k příslibu chystané změny.

Domácí hospic Vysočina:


Ředitel Domácího hospice Vysočina Petr Hladík představil současnou situaci, kdy
dochází k personálním změnám v rámci hospice. MUDr. Svoboda je v současné
době ve výpovědní lhůtě.

Dětská paliativní péče:


MUDr. Chvílová Weberová zaslala členům skupiny materiál a dopisy, kde prosí o
možné připomínkování do čtvrtka tohoto týdne. Tyto materiály byly primářkou
představeny a měly by být využity i pro připravovanou strategii paliativní péče.
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Program konference, která se bude týkat tématu dětské paliativy, bude doplněn do
dalšího setkání pracovní skupiny.

Poskytování paliativní péče v DpS:


Diskuze o možnostech poskytování paliativní péče v DpS. Někteří poskytovatelé už
mají zkušenosti. Oblastní charita Pelhřimov se podělila o své zkušenosti.



Různé modely sdíleného financování, které je nutné zanalyzovat.



Na základě debaty vznikla potřeba samostatného jednání, kde bude téma hlavním
bodem jednání. Jednání se bude konat 4. 2. 2020 od 12:30.

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 23. 1. 2020
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