KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zápis z jednání pracovní skupiny
ze dne 25. 6. 2020
Přítomni:
1. MUDr. Chvílová
Weberová

8. MUDr. Balnerová

15. Mgr. Bína

22. MUDr. Straková

2. PhDr. Polodnová
3. Ing. Březina

9. MUDr. Pejchalová

16. Mgr. Vráblová

23. Mgr. Křížková

10. Mgr. Fuchsová

17. Bc. Havelková

24. Mgr. Dvořáková

4. Ing. Měrtlová

11. Ing. Hradil

18. MUDr. Kabelka

25. Mgr. Singer

5. Mgr. Franěk
6. Mgr. Plačková

12. Ing. Hlaváčková

19. Mgr. Havlová

13. Ing. Bařinová

20. MUDr. Ryglová

7. MUDr. Krejčí

14. Bc. Koumarová

21. MUDr. Štokrová

Informace k plánovaným akcím:


Dne 21. 7 se bude konat setkání mezi Paliatr Vysočina a prezidentem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb, setkání proběhne od 12:00, v místnosti B. 3. 16.



Dále 21. 7, od 14:00 v místnosti B. 3. 16 proběhne setkání k průběžné analýze ze
systému ELFis za účasti prof. Duška. Na obě akce jsou členové skupiny zváni.



Dne 29. 7 od 13:00 v místnosti D. 3. 04 proběhne setkání mezi Paliatr Vysočina,
ČSPM a Fórem mobilních hospiců, na téma mobilní specializovaná paliativní péče a
geriatričtí pacienti. Další tématem bude financování MSPP. Pozvánka je otevřena pro
členy skupiny.



Dne 3. 9 v místnosti D. 3. 04 se bude konat od 8:00 další setkání této pracovní
skupiny. Předpokládané další termíny pro setkání skupiny jsou 15. 10 a 3. 12.



Kurz ICPCN bude probíhat v termínu, 17. 9 – 19. 9. 2020 v Jihlavě. Otevření
přihlašování bude s včasným předstihem oznámeno.



Konference by měly proběhnout v termínech 30. 9 a 26. 11. 2020. Program bude
upřesněn.



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

Covid:


Období mezi touto a poslední schůzkou, bylo ohraničeno situací spojenou
s koronavirem. Pro další období budou důležitá data, která se budou moci vztáhnout
i na činnost, které se věnuje tato skupina.

Sociálně zdravotní pomezí:


V rámci projektu bylo v každé nemocnici vytvořeno jedno pracovní místo zdravotně
sociální pracovnice. Ve třech nemocnicích jsou od 1. 6 tato místa obsazena, ve
zbývajících dvou zařízeních, dojde k obsazení během dalších několika měsíců.

Financování MSPP:


MUDr. Kabelka představil východiska, dle kterých je nutné začít řešit systém
financování mobilní specializované paliativní péče. Zvyšuje se objem pacientů,
pacienti ve vyšším věku jsou v péči delší dobu. Platba z pojišťovny nepokrývá celý
náklad. Z tohoto důvodu sanuje ztrátu kraj, ale je nutné vytvořit mechanismu, který
by této situaci předcházel.



Jako možné východisko je prodloužení doby proplácení u pacientů 80+, z jednoho
měsíce na dva. Jednalo by se o schůdné řešení současné situace. Tento návrh bude
řešen s VZP.



Pro zajištění je nutné být naprosto transparentní. Využívat dostupných dat.

ELFis:


Profesor Dušek 21. 7 bude prezentovat dílčí data z projektu. Po krizovém období se
znovu rozbíhá projekt do normálního provozu.

Konference září:


30. 9 proběhne konference, tématem budou dětská paliativní péče a ELFis. Program
bude připraven na přelomu letních měsíců.

Dětská paliativní péče:


MUDr. Chvílová Weberová nabídla možnost uskutečnění seminářů v jednotlivých
zařízeních k dětské paliativní péči v podzimním období.
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Diskuse o zkušenostech s covidem:


Napříč plénem začala diskuse o zkušenostech jednotlivých poskytovatelů v období
koronavirové krize.

Strategie rozvoje paliativní péče na území Kraje Vysočina:


Vracíme se k přípravě Strategie rozvoje paliativní péče na území Kraje Vysočina na
další období. Členové skupiny mají možnost se přihlásit k bližší spolupráci na
dokumentu.

Obecné:


Do konce roku jsou možné konzultace k hospodaření s opiáty, které zajišťuje Ing.
Veronika Šimková, simkova.v@kr-vysocina.cz



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

Zapsal:

Tomáš Singer

dne 25. 6. 2020
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