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SCHŮZE VÝBORU ČSPM
Místo konání Videokonference

Čas konání 3. 2. 13:30 - 16:30

Přítomni MUDr. Ondřej Kopecký, MUDr. Irena Závadová, 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, hosté: Mgr. Hana Benešová

Nepřítomni MUDr. Sára Víchová, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., částečně MUDr. Mahulena Exnerová, MUDr.
MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Příští schůze 16. 3. 2022

Program
● Kontrola úkolů a reflexe bodů “pro informaci”
● Hlavní téma: Spolupráce s MZ
● Projednávaná agenda

- Konference 2022
- Podpora výboru Koncepci péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich

rodiny
- Dar pana Skopala, odborná rada pro vzdělávací aktivity financované dárcem
- Setkání s Dr. Svatošovou a Českou společností hospicové péče ČLS JEP v Hořicích
- Fast facts
- Schválení členství v ČSPM
- Časopis Paliativní medicína
- Soudně znalecká činnost
- Náplň činnosti sekretariátu a vytvoření nové dohody

Body pro informaci

Kdo
informuje O čem

Irena
Závadová

Pracovní skupina MSPP
- 31.1. proběhlo další on-line setkání skupiny pro paliativní péči v domovech pro seniory

(pobytová sociální zařízení), výstupem jednání je základ pro metodický pokyn pro
poskytování paliativní péče, který by měl vznikat ve spolupráci s paliativní sekcí geriatrické
společnosti a také s asociací poskytovatelů pobytových sociálních služeb

- v rámci FMH diskutujeme o možnosti navýšit úhrady za výkony ambulance paliativní a
podpůrné péče, zatím hledáme shodu nejen nad obsahem takové žádosti, ale také (a to v
tuto chvíli především) nad postupem - kdo může za 720 jednat.

Ondřej
Kopecký

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče
- Na 27.4. je plánována konference nemocniční paliativní péče, nejspíše jako kombinace

kazuistické konference Kliniky paliativní medicíny a pilotního projektu MZ ČR

Ondřej
Sláma

Pracovní skupina pro vzdělávání

Atestační vzdělávání lékařů - bude v gesci Subkatedry paliativní medicíny (Vedoucí: I. Závadová)
- probíhá proces akreditace kurzů na IPVZ
- první kurzy jsou vypsány, lze se přihlašovat
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- na našem webu zveřejněna informace a odkaz na kurzy IPVZ (Kabelková)
Certifikovaný kurz Paliativní péče pro sestry

- probíhá připomínkové řízení navrženého dokumentu
- 26. 1. proběhlo on-line setkání rozšířené pracovní skupiny, byly formulovány základní

parametry kurzu (6 dní teoretický kurz, 4x 3 dny praxe) a byla ustavena redakční skupina
Ledererová, Audyová, Peřan), která úpravy zpracuje a předloží verzi ke schválení

- zjistíme optimální způsob, jak kurz akreditovat, zatím pracujem s variantou přes IPVZ
Výstupy z jednání pracovní skupiny pro vzdělávání z 1. 2. 2022

- Bylo by dobré zvážit možnost, aby byl jako jeden modul certifikovaného kurzu začleněn
ELNEC. Absolventi ELNECu by si tak mohli doplnit pouze zbývající moduly a stáže/praxe.
Výhodou této kompatibility by bylo využití potenciálu ELNECu a snadnější možnost získání
certifikovaného kurzu pro několik desítek/stovek absolventů ELNECu.

- Diskutovali jsme o konceptu regionálních edukačních center paliativní péče. Byli jsme
informováni Hanou Benešovou o základním pohledu MZ. O tomto tématu budeme v PS pro
vzdělávání muset ještě jednat.

Manuál kompetencí jednotlivých profesí v paliativní péči
Scházejí se připomínky, že by bylo dokument potřeba poměrně významně přepracovat. Proces úprav
jsme diskutovali na on-line setkání pracovní skupiny pro vzdělávání 2. 1. 2022. Dokument je potřeba
zkrátit, sjednotit jeho strukturu. Oslovíme několik potenciálních korektorů. Pokud má dokument vyjít
jako výstup projektu MZ na podporu nemocniční paliativní péče (a to je velmi žádoucí), musela by být
jeho upravená verze připravena do připomínkového řízení MZ do konce března.

Mahulena
Exnerová

Sekce dětské paliativní péče
Máme definitivní verzi Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující
diagnózou a jejich rodiny - již k vidění online a vytisknuta, přijata a podpořena výborem ČPS, čekáme
ještě na podporu dalších odborných společností a asociací.
5.1. proběhlo setkání výboru Sekce DPP - viz zápis.
Připravujeme tradiční jednodenní setkání na Vysočině - tentokrát nově ve Žďáru nad Sázavou, téma
práce s rodinou v DPP - 12. 5. 2022.
Začínáme připravovat konferenci DPP - podzim 2023.
Seminář v senátu přesunut na 22. 3. 2022, tématem je koncepce.
Připravuje se pediatrické číslo časopisu Paliativní medicína - obsahem koncepce.

Dana
Hrnčiariková

Sekce geriatrická
- bez nových sdělení

Jaromír
Matějek

Sekce pro etiku v paliativní péči
- v lednu proběhlo setkání výboru sekce - viz zápis

Marek Uhlíř Projekt Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby byl oficiálně prezentován
výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (zápis z jednání). Výbor souhlasí s
vypracováním společného metodického materiálu pro včasnou identifikaci pacientů se sníženým
benefitem z akutní hospitalizace a zvýšenou potřebou paliativní péče. MUDr. Šeblová je výborem
SUMMK pověřena být kontaktní osobou pro spolupráci s ČSPM. Draft metodického pokynu dostanou
členové obou výborů k připomínkám. Připomínky legislativního charakteru se Marek Uhlíř pokusí
domluvit s dr. Záleskou nebo dr. Steinlauf.
Paliativním pacientům v prostředí ZZS bude věnován jeden blok 21. ročníku Brněnských dnů urgentní
medicíny.

Jana
Kabelková

Administrace kurzů
Proběhla schůzka se Solidpixels, ze které vyplynulo, že LMS ani systém propojující účetnictví nejsou
schopni nabídnout. Na setkání v příštím týdnu budeme diskutovat možnost nabídky webinářů a online
kurzů. Jednání s dalšími potenciálními dodavateli budou prioritou pro nejbližší týdny.

Jana
Kabelková

Závěrečná monitorovací zpráva projektu podpory NF Abakus
Bylo zpracováno finanční vyúčtování projektů za rok 2021, byla odevzdána závěrečná zpráva
projektu NF Abakus se všemi potřebnými přílohami. Následovat bude vyúčtování dotace Plzeňského
kraje.

2

http://www.paliativnimedicina.cz
https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2022/01/Za%CC%81pis-z-18.-schu%CC%8Aze_fin.pdf
https://www.brnenske-dny.cz/
https://www.brnenske-dny.cz/


ČSPM ČLS JEP
www.paliativnimedicina.cz
info@paliativnimedicina.cz

Sára
Víchová

Logo ČSPM
- zahájila jsem spolupráci s B. Solperovou, schůzka nad prvními návrhy (3. 2.) byla bohužel ze strany
B. Solperové zrušena kvůli covid-19, další schůzka domluvena na 14. 2.
- výběr loga bude probíhat ve spolupráci s výborem
- vznik nového loga a vizuální identity se očekává nejpozději do 1 měsíce
Webové stránky
- byl odsouhlasen koncept, který výbor připomínkoval, další práce budou pokračovat po vytvoření
loga

Projednávaná agenda

Zodpovědná
osoba O čem Další

postup/domluva/úkoly

S. Víchová Konference 2022
- vznik a fungování programového výboru konference (M.Loučka)
- od organizačního výboru prosba na zastupitelnost a vzájemnou
informovanost členů programového výboru (M.Uhlíř/ S.Víchová -
výstup z jednání formou úkolovníku)
- návrh na složení organizačního výboru: M. Uhlíř, S. Víchová, J.
Kabelková, O. Provazník (zatím neproběhlo schválení)
- je potřeba interně odhadnout výši úvazku S. Víchové, která je
věnována agendě přípravy konference a bude zahrnuta do
rozpočtu konference; toto pak sladit s vyúčtováním pro Abakus
- Cesta domů navrhuje oslovení řečníka
- K. Rusinová navrhuje jako řečníka Dr. Michalsena
- užší vedení ČSPM navrhuje nabídnout blok na konferenci České
společnosti hospicové péče, případně po konferenci prostor v
časopise PM

Organizační výbor
kapacitně zastupuje
zejména S. Víchová;
Styčná osoba pro výbor
ČSPM v organizaci
konference je M. Uhlíř
- bude fakturovat
M. Loučka je pověřen
vedením programového
výboru; užší vedení ČSPM
navrhuje nabídnout blok
na konferenci České
společnosti hospicové
péče

Výbor 3/2022:
- prog. a org. výbor
vykomunikují formu
vzájemného informování a
zastupitelnosti

M. Exnerová Podpora výboru Koncepce péče o děti se závažnou život
limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny
- žádost o oficiální vyjádření podpory
- podporu již vyjádřila např. pediatrická společnost
Závěr: Výbor vyjadřuje podporu dokumentu.
Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 1

- Vytvořit písemné
vyjádření podpory výboru
ČSPM - vypracuje M.
Exnerová

O. Sláma/ O.
Kopecký

Dar pana Skopala
Právníci finalizují darovací smlouvy Skopal - NFKPM, administrátora
vzdělávacích programů garantovaných odbornou radou s většinou
členů nominovaných výborem ČSPM, (4,5 milionu) a Skopal - ČSPM
(0,5 milionu). Vztah mezi ČSPM a NFKPM bude upraven
Memorandem (na jeho přípravě pracuje právník NFKPM).

Odborná rada pro vzdělávací aktivity financované dárcem
Na základě ankety mezi členy výboru ČSPM a shody ve vedení
výboru ČSPM navrhujeme za ČSPM do odborné rady pro
vzdělávací aktivity NF KPM financované z daru pana Skopala
následující odborníky

● Ondřej Sláma

Úkol: O. Sláma svolá 1.
jednání odborné rady pro
vzdělávací aktivity.
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● Martin Loučka
● Monika Marková

Všichni navržení se svým členstvím souhlasí.

Závěr: Výbor schvaluje navržené členy odborné rady.
Pro: 6, proti: 0, nepřítomni: 1 (O. Sláma vyjádřil souhlas s nominací
Loučka, Marková; k nominaci Sláma se zdržel hlasování).

O. Sláma Vzdělávání sester
- na vzdělávání se systematicky a dlouhodobě pracuje, byly
představeny vize a konkrétní kroky

O. Kopecký Setkání s Dr. Svatošovou a Českou společností hospicové
péče ČLS JEP v Hořicích
- jednání se neslo v přátelském duchu s vyhlídkou možných
budoucích setkání

M. Loučka Fast facts
V Centru paliativní péče jsme uvažovali o tom, že bychom spustili
českou variantu projektu Fast facts, který vznikl v USA a formou
stručných publikací, které vychází v Journal of Palliative Medicine a
na webu Fast Facts odpovídá na konkrétní klinicky relevantní
otázky paliativní medicíny. V tuto chvíli to ale dělat nebudeme a
chtěl bych to nabídnout ČSPM/ časopisu Paliativní medicína.

Závěr: Členové výboru vyjádřili o tento formát zájem, bude se o
něm dále diskutovat.

ČSPM/ časopis PM/
filantropicky podpořené/
frekvence střízlivá

Jako podnět odborné radě,
v projektu již koordinačně
aktivní Eliška Vokřálová -
osloví kdo?

Reprint a překlady
originálu?

S. Víchová Schválení členství v ČSPM
Na sekretariát dorazily nové žádosti o členství.
Prosím o vyjádření stanoviska výboru.

Závěr: Výbor schvaluje žádosti o členství v plném rozsahu.
Pro: 4 proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 3

K. Rusinová Časopis Paliativní medicína
- finanční analýza 2021

Ze strany ČSPM:
- v roce 2021 ČSPM hradila mzdové náklady na asistentku redakce
časopisu v celkové výši 80 tis. Kč a náklady na úvodní instalaci
redakčního systému časopisu Open Journal System ve výši 23 tis.
Kč
- pro rok 2022 návrh úhrady mzdových nákladů asistentky redakce
ve výši 120 tis. Kč ze strany ČSPM (polovina plánovaných aktivit)

Závěr: Výbor schvaluje úhradu poloviny mzdových nákladů
asistentky redakce ve výši 120 tic. Kč.
Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 2

Úkol: Představit náplň
práce asistentky časopisu
vč. časové dotace.

J. Kabelková Soudně znalecká činnost
V roce 2021 ČSPM hradila náklady na povinné pojištění 2 soudním
znalcům v oboru paliativní medicína (Závadová, Svoboda) ca 1700
Kč.

Závěr: Vzhledem k objemu činností (ca 5) výbor pro letošní rok
schvaluje úhradu nákladů 2 soudním znalcům.
Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1, nepřítomni: 1
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O. Kopecký Náplň činnosti sekretariátu a nové dohody Úkol: Připravit náplň
činnosti sekretariátu a
časovou dotaci

Úkoly

Zodpovědná
osoba Úkol Termín/stav

Víchová

Loučka

Domluvit formu vzájemného informování a zastupitelnosti org. a
prog. výboru
Nabídnout blok na konferenci České společnosti hospicové péče

3/2022

Exnerová Vytvořit písemné vyjádření podpory výboru ČSPM Koncepci péče o
děti se závažnou dg.

3/2022

Sláma Svolat 1. jednání odborné rady pro vzdělávací aktivity. 3/2022

Sláma Výstupy z jednání PS pro vzdělávání k problematice regionálních
edukačních center (dále viz “pro informaci”)

3/2022

Kabelková,
Víchová

Připravit náplň činnosti sekretariátu a časovou dotaci 3/2022

Uhlíř
(spolupráce
Víchová +
Kabelková)

Odhadnout výši úvazku S. Víchové, která je věnována agendě
přípravy konference a bude zahrnuta do rozpočtu konference; toto
pak sladit s vyúčtováním pro Abakus.

3/2022

Rusinová Představit náplň práce asistentky časopisu vč. časové dotace. 3/2022

Rysová,
Víchová

Vznik nového loga a vizuální identity společnosti probíhá
3/2022

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

probíhá
3/2022

Víchová
Kabelková

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

3/2022
probíhá individuální

rozesílka

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

3/2022

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)

3/2022
připomínat průběžně

výboru

Rusinová Platební brána pro potřeby časopisu Paliativní medicína
- domluvena integrace platební brány (GoPay), nyní probíhá úprava
smlouvy s GoPay dle konzultace právníka

4/2022

Rusinová
Sláma
Závadová

Předložení podkladů pro formulaci vztahu mezi ČSPM a časopisem
(nakladatelem/vydavatelem)
- je nadále potřeba nastavit formální vztah mezi ČSPM a časopisem
→ redakční rada časopisu se bude věnovat v 1. pol. 2022

4/2022
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Víchová Fast facts - k další diskuzi
(ČSPM/ časopis PM/ filantropicky podpořené/ frekvence střízlivá/
reprint a překlady originálu/ oslovení E. Vokřálové, která v projektu
již koordinačně aktivní)

4/2022

Všichni Revize one-pageru - vypořádání připomínek 6/2022

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 má první výzvu vyhlášenou, je to z
12/2021. Podrobnosti zde:
https://www.edu.cz/vyhlasena-1-verejna-soutez-ve-vyzkumu-ex
perimentalnim-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

Rusinová Zařadit na schůzi výboru téma časopisu
- právní vztahy 6/2022
- strategické plánování 9/2022

6/2022

9/2022

Sláma
Polívka

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

hotovo

Závadová Iniciovat diskuzi nad úpravou úvazkových podmínek pro nástavbový
obor Paliativní medicíny; oslovit ostatní nástavbové obory

nebudeme řešit

Zápis: Kabelková, Víchová
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