KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání pracovní skupiny
ze dne 5. 3. 2020
Přítomni:
1. MUDr. Chvílová
Weberová

8. MUDr. Balnerová

15. Mgr. Bína

2. PhDr. Polodnová
3. Ing. Březina

9. MUDr. Pejchalová

16. Mgr. Vráblová

10. Mgr. Fuchsová

17. Bc. Koumarová

4. Ing. Měrtlová

11. Petr Hladík

18. MUDr. Kabelka

5. Mgr. Schrek
6. MUDr. Mazancová

12. Ing. Hlaváčková

19. Ing. Měrtlová

13. Bc. Pospíchalová

20. MUDr. Ryglová

7. MUDr. Krejčí

14. Bc. Koumarová

21. Bc. Kratochvílová

22. Bc. Havelková
23. Mgr. Singer

Informace k plánovaným akcím:


Dne 14. 5 se bude konat další setkání pracovní skupiny. Setkání bude probíhat v čase
08:00-11:15. V místnosti D. 3.04. Účastníci samozřejmě mohou upravit časové
rozmezí své účasti dle časových možností.



Druhá část kurzu ELNEC 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.



21. 4 by mělo proběhnout setkání paliativní péče v sociálních službách. V 10:00-14:00,
místnost D. 3.04.



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

Obecné:


Začíná příprava Strategie rozvoje paliativní péče na území Kraje Vysočina na další
období. Členové skupiny budou mít v pozdější fázi možnost připomínkovat dokument.

Materiál k dětské paliativní péči:


MUDr. Chvílová Weberová informovala, o brožuře Nejste sami, která se zabývá
tématem dětské paliativní péče. Brožura byla zaslána s průvodním dopisem do
sociálních služeb, nemocnic, gynekologům, pediatrům. Druhý dopis byl odeslán
elektronicky i poštou do specializovaných center.



Dle diskuze by mělo rozeslání být rozšířeno na praktické lékaře v kraji, informace
v průvodním dopise by se měla týkat perinatální paliativní péče.

Informace ke konferenci:


Konference se bude konat 18. 6. Program bude v nejbližším možném termínu
upřesněn. Tématem konference bude dětská paliativní péče. Počítá se i
s přednášejícími ze zahraničí.

Paliativní péče v sociálních službách:


Debata o problematice. Výsledkem minulých jednání na toto téma bylo, že DpS a
MSPP mohou koexistovat, jedná se o funkční model, který musí být cizelován. 21. 4
proběhne další pracovní skupina na toto téma, výsledkem by už měli být konkrétnější
doporučení.

Web:


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.



Ze strany MUDr. Kabelky byli účastníci vyzváni k využívání propagace na webu. Nové
obsahové záležitosti by měli být zasílány na Tomáše Singera a MUDr. Kabelku v kopii.

Dětská paliativní péče:


MUDr. Chvílová Weberová zaslala členům skupiny materiál a dopisy, kde prosí o
možné připomínkování do čtvrtka tohoto týdne..



Program konference, která se bude týkat tématu dětské paliativy, bude doplněn.
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Poskytování paliativní péče v DpS:


Diskuze o možnostech poskytování paliativní péče v DpS. Někteří poskytovatelé už
mají 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.

Schůzka financování:


Mgr. Bína informoval, že se bude nejspíše na konci dubna konat setkání se všemi
poskytovateli MSPP. Tato schůzka má směřovat k možnostem dofinancování na
základě individuálních žádostí jednotlivých poskytovatelů. Bude pořádána odborem
sociálních věcí.

Ambulance:


Domácí hospic Vysočina nemá nasmlouvanou ambulanci. Pojišťovna nechce uzavírat
smlouvy ambulance mimo nemocnici. Naopak by měla vzniknout ambulance při
nemocnici v Novém Městě na Moravě. Nutné otevřít diskusi s pojišťovnou. Model
spolupráce ambulance a týmu je vhodný.

Fórum mobilních hospiců:


Ředitel Hladík informoval, že předpokládané personální požadavky na mobilní tým pro
další období jsou 0,5 úvazku paliatra, zbytek ze 4 dalších lékařů. Návrh ředitele je, 0,5
úvazku a zbytek ze tří úvazků 0,2.



Ze strany skupiny šel požadavek na fórum mobilních hospiců prostřednictvím ředitele
Hladíka, aby byl podpořen návrh prodloužit lhůtu pro pacienty 80+ na 2 měsíce.

Pelhřimov nemocniční tým:


Dle zkušeností se objevila nutnost využití odlehčovací služby. Z toho důvodu byla tato
služba registrovaná..



MUDr. Štokrová je na plný úvazek v týmu. Nutné zajišťovat vybavení pro funkčnost
týmu.

Jihlava:


Profiluje se potřeba paliativních konzilií. Nemocnice funguje v ministerském grantu.
Pro udržení současného stavu bude muset být zajištěn další personál. Bez rozšíření
personálu je současný stav neudržitelný.



Je chystán seminář o paliativní tématice pro nižší a střední personál, má se konat
zhruba v půli května Je možné využít spolupráce s krajem – web, maily, případně
občerstvení.
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V praxi se ukazuje, že je velmi užitečné mít v týmu psychointerventa. MUDr. Balnerová
zaslala vzdělávací požadavky na tuto funkci, bude rozesláno se zápisem.

Nové Město na Moravě:


Počet konzilií mezi týdny kolísá. Je připravována schůzka mezi DpS, nemocnicí, týmy.
Mgr. Bína se nabídl, že by mohl pomoci se svoláním schůzky za sociální část.



Blíží se otevření paliativní ambulance v nemocnici.

Třebíč:


Vítá schůzku ohledně financování. Pokud nedojde k zajištění zdrojů, tak by první
problémy mohly být už v září.



Dochází k rozšíření prostorů za pomoci kontejnerů.



Nelékařské profese jsou v plném stavu. Intenzivně je hledán další lékař.



Byla vyzkoušena spolupráce mezi týmem a DpS v Moravských Budějovicích. Na
základě této zkušenosti bude vytvářena metodika, která popíše postupy a kompetence
aktérů.

ELFis:


Systém by měl být propojen s mortalitními daty, tak budou k dispozici ojedinělé údaje.
V diskuzi zůstávají způsoby propojení systému s MSPP týmy a případné způsoby
propojení na data v sociálních službách.

Charita Pelhřimov:


Jsou v nových prostorách. Přicházejí i noví zaměstnanci. Zkušenosti s poskytováním
služeb v DpS.



Mění se struktura pacientů – změna v době péče o pacienty.

Domov Pelhřimov:


Momentálně hledají praktického lékaře.
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Domov Havlíčkův Brod:


Byly uvedeny počty zemřelých klientů. 41 úmrtí z toho 17 v paliativní péči. 8 úmrtí bylo
náhlých, 16 v nemocnici. Dle údajů byl jeden nadbytečný převoz. Jsou prováděny
schůzky mezi domovem, nemocnicí a mobilním týmem.



Bude jednáno s ředitelkou charity o využití ambulance 720.

Diskuse:


Proběhne setkání k dětské paliativní péči. Byla nabídnuta možnost využití platformy
projektu.



Zápisy jsou dostupné na https://www.paliatr-vysocina.cz/dokumenty/

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 5. 3. 2020
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