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SCHŮZE VÝBORU ČSPM
Místo konání Videokonference

Čas konání 12. 1. 13:30 - 16:30

Přítomni MUDr. Ondřej Kopecký, MUDr. Irena Závadová, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka,
Ph.D., Mgr. Marek Uhlíř, MUDr. Mahulena Exnerová, MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.,
za sekretariát: Mgr. Jana Kabelková
za revizní komisi: MUDr. Jindřich Polívka

Nepřítomni MUDr. Sára Víchová
částečně nepřítomni: MUDr. Mahulena Exnerová, PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Příští schůze 3. 2. 13:30 - 16:30

Program
● Kontrola úkolů a reflexe bodů “pro informaci”
● Projednávaná agenda

- Koncepční paliativní aktivity, spolupráce a role mezi klíčovými institucemi (MZ, ČSPM, ZP)
- Zvažované programové výzvy MZ - vznik regionálních edukačních center
- Rozšíření agendy o sesterskou profesi
- Konference 2022
- Tvorba nového loga
- Žádosti o členství/zrušení členství
- Žádost o záštitu Konference perinatální paliativní péče
- Informace o průběhu jednání s donátorem o finanční podpoře rozvoje paliativní a hospicové péče v

ČR
- Časopis Paliativní medicína - finanční zapojení ČSPM
- Žádost o záštitu pro brožuru Průvodce při ztrátě miminka
- Domluva dalších termínů setkání výboru

Body pro informaci

Kdo
informuje O čem

Irena
Závadová

Pracovní skupina MSPP
- bez nových informací

Ondřej
Kopecký

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče
- bez nových informací

Ondřej
Sláma

Pracovní skupina pro vzdělávání

1/ Byli jsme informováni z MZ, že ČSPM není oprávněným žadatelem pro akreditaci atestačních
kurzů. Kurzy proto budou (minimálně v roce 2022) realizovány Subkatedrou paliativní medicíny IPVZ
Praha
- na on-line setkání lékařů z pracovní skupiny pro vzdělávání (6.1.2022) jsme se domluvili, že část
kurzů IPVZ  bude realizována také v Brně. Aktuálně sestavujeme přesný časový harmonogram kurzů
tak, aby mohli všichni zájemci pokračovat v atestační přípravě.
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2/ v rámci PS pro vzdělávání a ve spolupráci s několika pozvanými sestrami probíhá do 15.1.
připomínkování návrhu programu certifikovaného kurzu Sestra v paliativní péči (40 hodin teorie, 4
týdny praxe). Máme záměr kurz certifikovat na MZ a následně realizovat  - pravděpodobně ve
spolupráci s IPVZ Praha.

3/ Probíhá připomínkové řízení dokumentu Manuál kompetencí členů paliativního týmu. Aktivita je
primárně rozpracována v rámci realizačního týmu projektu MZ na podporu nemocniční PP.
Obecným doporučením je celkové zkrácení dokumentu, řada kompetencí se opakuje u každé
profese. Je potřeba pojmenovat kompetence společné pro všechny profese a následně rozpracovat
specifické kompetence pro jednotlivé profese.

Jana
Kabelková

Administrace vzdělávacích akcí
Na vytvoření systému máme rámcové nabídky v cenových relacích ca 150 - 220 tis. Kč. Aktuálně
probíhají jednání s několika dalšími společnostmi, zvažují se varianty sestavit systém na míru nebo
využít existující systémy a adaptovat je na naše požadavky.

Mahulena
Exnerová

Sekce dětské paliativní péče
- proběhlo první letošní setkání výboru Sekce DPP, viz zápis
- proběhlo setkání lektorů nad kurikulem pokročilého kurzu ICPCN, který by měl být na podzim
- 22. 3. 2022 (25. 1. původní termín) proběhne seminář v Senátu PČR na téma Koncepce péče o děti
se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny
• Program:
1) Aktuální výzvy v dětské paliativní péči v ČR - MUDr. Mahulena Exnerová, nemocnice Hořovice –
10 min;
2) Systémový rozvoj dětské paliativní péče v ČR – Jiří Krejčí, Institut Pallium – 20 min;
3) Hlavní segmenty péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny – co
jim koncepce přinese:
a. Konsiliární paliativní péče v nemocnici – Lucie Hrdličková, FN Motol – 15 min;
b. Péče v domácím prostředí – Jitka Barlová, Středisko Rané péče Praha – 15 min;
c. Dětský lůžkový hospic – Radka Vernerová, Dům pro Julii – 15 min;
d. Péče v závěru života a truchlení – Jindřiška Prokopová (Irena Závadová), Cesta domů – 15 min;
4) Panelová diskuse (moderuje Jan Kulhavý – 30 min)

Dana
Hrnčiariková

Sekce geriatrická
- bez nových informací

Jaromír
Matějek

Sekce pro etiku v paliativní péči
- první jednání výboru sekce proběhne 18. 1.

Sára
Víchová

Webové stránky
- byla vypracována objednávka na nové webové stránky, připomínkována a schválena z naší strany,
nutno připojit podpis za ČLS JEP (ředitelka sekretariátu M. Šenderová)
- S. Víchová oslovila vedoucí pracovníky sekcí a pracovních skupin, aby identifikovali svá očekávání
a požadavky k prezentaci témat na novém webu
- ze schůzky vedení vyplynuly doplňující dotazy k obsahu prací ze strany poskytovatele webu v
měsíčním předplaceném balíčku (podrobně je vypsáno v objednávce); podpora 9-17 hodin znamená
poskytnutí servisu zdarma v tomto časovém rozmezí, pokud některé funkcionality nefungují, tak jak
by měly nebo jak byly objednány, časová náročnost nehraje roli; pokud se jedná o rozšíření prací o
nové požadavky - pak jsou tyto úkony hrazeny zvlášť; zaučení je v ceně objednávky, vč.
videonahrávky, kterou dostaneme k dispozici; vícečetné administrativní přístupy jsou v ceně
objednávky až do počtu cca 15-20; úpravy položek menu budeme schopni provádět svépomocí
- obsah starých webových stránek nebude automaticky překlápěn na nové webové stránky, S.
Víchová vytvoří externí archiv, kde budou uloženy všechny na webu obsažené soubory, o jejich
případném umístění na nový web bude rozhodnuto individuálně dle obsahu
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Sára
Víchová

Online hlasování Shromáždění členů
- nadále probíhá, hlasy přibývají pomalu, nyní rozesílám individuální pobídku k hlasování členům,
kteří ještě nehlasovali; cílem je mít platné hlasování do konce ledna

Projednávaná agenda

Zodpovědná
osoba O čem Další

postup/domluva/úkoly

O. Kopecký Koncepční paliativní aktivity, spolupráce a role mezi klíčovými
institucemi (MZ, ČSPM, ZP)

● sdílet v rámci odborné společnosti informace o paliativních
aktivitách, sdílet je společně se zástupcem MZ

● ustanovit společnou skupinu zástupců klíčových aktérů pro
rozvoj oboru – MZ, ČSPM a ZP (případně i MPSV) v
návaznosti na memorandum pro sdílení a koordinaci
aktivit, také pro rozvahu o rolích a kompetencích aktérů

● silně doporučit pro situaci tvorby analýz, dotazníků,
metodik apod. informování a koordinaci s výborem ČSPM,
kontaktní osobou MZ, případně v budoucnu ustanovenou
koordinační skupinou

Výbor souhlasí s tím, že ČSPM bude vystupovat jako partner pro
MZ, odbor zdravotní péče při vzniku koordinační skupiny pro otázky
paliativní péče.

Na výbor 2/2022 přizvat
zástupce MZ, H.
Benešovou

O. Kopecký Zvažované programové výzvy MZ - vznik regionálních
edukačních center, další potřebné kroky ještě před vyhlášením
programů, první rozvaha k certifikaci ČSPM?
- typ propojení a kvalifikační požadavky by mohla přinést PS pro
vzdělávání
Cílem je rozšíření kapacit pro edukaci v regionech, zejména pro
vzdělávání v obecné paliativní péči a poskytování obecné paliativní
péče, vzdělávání mají poskytovat “specialisté” - jak pro edukaci, tak
pro klinickou praxi?
ČSPM má být odborným partnerem - jak budou nastavena kritéria
pro žadatele? MZ bude žádat propojení s poskytovatelem
specializované paliativní péče.
Pracovní skupina pro vzdělávání se této problematice bude v
nejbližší době věnovat, oslovíme stávající poskytovatele
specializované PP s otázkou motivace k podílu na tomto systému.
Bod bude zařazen na březnové setkání výboru.

O. Sláma přinese
problematiku edukačních
center a kritérií na jednání
Pracovní skupiny pro
vzdělávání (do 3/2022)

O. Kopecký Rozšíření agendy o sesterskou profesi
- IPVZ a ČSPM chtějí spolupracovat při rozvoji vzdělávání

sester v podobě certifikovaného kurzu, dlouhodobě i na
vzniku specializace Sestra v paliativní péči

- kontaktní osobou bude prim. Závadová, vedoucí
subkatedry PM na IPVZ

- budeme žádat o zřízení pracovního místa na subkatedře
PM, náplň práce je tvroba vzdělávacího programu a
projektový management

- propojíme aktivity PS vzdělávání ČSPM a jejich sesterské
části s aktivitami IPVZ a subkatedry PM a ČAS (a
zprostředkovaně MZ)
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Víchová Konference 2022
Výbor schvaluje pořádání konference 2022 ve spolupráci s
agenturou, konkrétně s agenturou Ahou.
Pro: 6, proti: 0, zdržel(a) se: 0, nepřítomni: 1

- výbor 2/2022: vznik a
fungování programového
výboru konference
- zveřejnit hned na webu a
fcb termín konference
2022 (Sára/Jana)

Víchová Tvorba nového loga
- na minulé schůzi byl potvrzen záměr změny loga v souvislosti s
tvorbou nového webu
- dle nových informací dětská sekce již nepožaduje anglickou
mutaci loga
- zde jsou získané nabídky na tvorbu loga:

1) Orange 5 (Hedvika Člupná, klinická doporučení A,B,C,D)
2) Tiptop (Petr Šturc, grafik spolupracující se Solidpixels)
3) Titty (Barbora Solperová, časopis Paliativní medicína

Nabídky se od sebe liší nejen cenově, ale i obsahově.
Závěr: Výbor schvaluje pokračovat ve spolupráci se společností
Titty. Je doporučeno držet se vizuálního stylu časopisu Paliativní
medicína.
Pro: 6, proti: 0, zdržel(a) se: 0, nepřítomni: 0
Partnerem sekretariátu ze strany výboru je K. Rusinová.

Víchová Žádosti o členství/zrušení členství
Závěr: Výbor schvaluje 10 nových žádosti o členství v ČSPM a
bere na vědomí zrušení 2 členů.
Pro: 7, proti: 0, zdržel(a) se: 0, nepřítomni: 0

Víchová Žádost o záštitu Konference perinatální paliativní péče
- podrobnosti v podaném formuláři (řádek č. 4)
Závěr: Výběr souhlasí s udělením záštity Konference perinatální
paliativní péče.
Pro: 7, proti: 0, zdržel(a) se: 0, nepřítomni: 0

Sláma,
Kopecký

Informace o průběhu jednání s donátorem o finanční podpoře
rozvoje paliativní a hospicové péče v ČR
Výbor souhlasí s NF VFN jako administrátorem podpory donátora.
Pro: 5, proti: 0, zdržel(a) se: 2, nepřítomni: 0
V darovací smlouvě bude ošetřen vznik programové rady, která
rozhoduje o způsobu využití prostředků.

Kabelková,
Závadová

Časopis Paliativní medicína - finanční zapojení ČSPM
V roce 2021 byl finančně podpořen ze strany ČSPM rozjezd
časopisu (formou DPP paní Adlerové 10 tis. Kč/měsíčně). Bude
ČSPM finančně podporovat vydávání časopisu i v roce 2022,
pokud ano, tak v jaké výši?

K bodu se vyjádří MUDr.
Rusinová

Martin Loučka Žádost o záštitu pro brožuru Průvodce při ztrátě miminka
Alena Peremská (Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.) žádá výbor o
udělení záštity pro brožuru Průvodce při ztrátě miminka. Jednalo by
se o informaci “Materiál je vydán pod záštitou České společnosti
paliativní medicíny ČLS JEP” s logem ČSPM v úvodu brožury.
Doporučuji záštitu udělit.

Závěr: Výbor schvaluje udělení záštity pro brožuru Průvodce při
ztrátě miminka.
Pro: 5, proti: 0, zdržel(a) se: 0, nepřítomni: 2
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Víchová Domluva dalších termínů setkání výboru:
16. 3 .2022 - online
20. 4. 2022 - prezenční setkání, Cesta domů Praha
18. 5. 2022 - online
15. 6. 2022 - online
14. 9. 2022 - prezenční setkání, Poliklinika Karlovo nám. Praha

Úkoly

Zodpovědná
osoba Úkol Termín/stav

Rysová,
Víchová

Vznik nového loga a vizuální identity společnosti probíhá
2/2022

Kabelková Ověřit v jakém vzdělávacím programu budou chtít lékaři zapsaní do
oboru PM pokračovat

probíhá
2/2022

Víchová Zveřejnit Koncepci péče o děti se závažnou dg. kanály ČSPM hotovo

Kabelková Vytvořit soupis zadání pro dodavatele LMS, provést poptávku
dodavatelů systému

3/2022

Víchová
Rusinová
Sláma

Tvorba seznamu mentorů atestačního vzdělávání (3.list)
- formulovat text pro oslovení vytipovaných kandidátů (Sláma)

2/2022

Závadová Iniciovat diskuzi nad úpravou úvazkových podmínek pro nástavbový
obor Paliativní medicíny
- oslovit ostatní nástavbové obory (O. Sláma + I. Závadová připraví
e-mail)

odloženo

Rusinová Platební brána pro potřeby časopisu Paliativní medicína
- integrace platební brány (GoPay) bude provedena do konce roku -
nyní úprava smlouvy s GoPay dle konzultace právníka

2/2022

Víchová
Kabelková

Shromáždění členů – online hlasování
- monitorovat počet hlasujících, motivovat k hlasování

2/2022
probíhá individuální

rozesílka

Sláma Připomínkové řízení dokumentu Manuál kompetencí členů
paliativního týmu - iniciovat zkrácení dokumentu

2/2022

Rusinová
Sláma
Závadová

Předložení podkladů pro formulaci vztahu mezi ČSPM a časopisem
(nakladatelem/vydavatelem)
- jednání s ČLS nepřináší kýžený výsledek, směřujeme k jejich
ukončení
- je nadále potřeba nastavit formální vztah mezi ČSPM a
časopisem; O. Sláma zjistí model vztahu u časopisu Bolest a
odborné Společnosti pro studium a léčbu bolesti

2/2022

Sláma Provést jednání k problematice regionálních edukačních center na
schůzi PS pro vzdělávání

3/2022

Sláma
Polívka

Zprostředkování osobních setkání k rozhovorům o možné
spolupráci ČSPM se zástupci segmentu lůžkové hospicové péče:
O. Sláma osloví dr. Burdovou

v procesu

Všichni Revize one-pageru - vypořádání připomínek 6/2022
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Loučka Příprava podkladů pro diskuzi o tvorbě národní strategie PP 6/2022

Rusinová Národního Alzheimerovský plán - monitorace příprav v procesu

Loučka Tvorba terminologie paliativních pojmů jaro/2022

Loučka Výzkumné priority v oblasti paliativní medicíny a podpůrné péče -
monitoring
pro výzkumníky - EXCELES uý tedy má první výzvu vyhlášenou,
je to z minulého týdne, podrobnosti zde
https://www.edu.cz/vyhlasena-1-verejna-soutez-ve-vyzkumu
-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-programu-exceles/

jaro/2022

Závadová Předložit návrh oficiální žádosti o změnu v RL na MZ ke schválení
výboru (žádost zpracovává FMH)

v průběhu roku 2022

PS NPP
Kopecký

Vytvořit doporučení ke sdílení metodiky a předložit jej výboru ČSPM
→ volné sdílení na webu ČSPM po domluvě s autorkou dr.
Křemenovou a PS NPP; souběžně o metodiku projevil zájem
projekt Decarel, v několika nemocnicích chce navázat na původní
studii FNKV

6/2022

Zápis: Kabelková, Víchová

6

http://www.paliativnimedicina.cz
https://www.edu.cz/vyhlasena-1-verejna-soutez-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-programu-exceles/
https://www.edu.cz/vyhlasena-1-verejna-soutez-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-programu-exceles/
https://www.edu.cz/vyhlasena-1-verejna-soutez-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-programu-exceles/

