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SCHŮZE VÝBORU ČSPM
Místo konání Videokonference

Čas konání 16. 3. 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
za sekretariát: MUDr. Sára Víchová, Mgr. Jana Kabelková
za revizní komisi: MUDr. Jindřich Polívka
hosté: MUDr. Jan Hálek, Ph.D., MUDr. Zuzana Křemenová

Nepřítomni MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., částečně nepřítomni: MUDr. Irena Závadová, PhDr. Martin
Loučka, Mgr. Marek Uhlíř

Příští schůze 20. 4. 13:30 - 16:30 prezenční schůze Cesta domů

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

- Projekt digitalizace a tvorby terminologie v PP
- Konzultační podpora paliatra pro obecnou paliativní péči v Praze
- Žádost o přijetí do ČSPM
- Konference 2022
- Reprint brožury Doporučení k léčbě symptomů

● Hlavní téma - Sekce dětské paliativní péče, host Jan Hálek

Body pro informaci

Kdo
informuje

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem

Irena
Závadová

Pracovní skupina MSPP
- ve spolupráci s geriatrickou sekcí vzniká materiál pro poskytování péče v domovech
pro seniory

Ondřej
Kopecký

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče
- pokračuje spolupráce na telemedicínských tématech (záměr registru DVP a
telemedicínský nástroj pro paliativní péči)
- 27.4. se koná kazuistický kongres a závěrečná konference pilotního programu MZ
ČR, registrace je možná na webu MH Consulting

Ondřej
Sláma

Pracovní skupina pro vzdělávání

1. MZ ČR jmenovalo akreditační komisi pro obor Paliativní medicína. První
jednání AK proběhne na MZ ve středu 30. 3. Komise bude doporučovat k
akreditaci klinická pracoviště, na kterých bude probíhat atestační příprava
lékařů.

2. Pracujeme na programu Certifikovaného kurzu Paliativní péče pro sestry. Kurz
bude koncipován jako “nástavbový/ pro pokročilé”. Předpokladem bude
absolvování některého ze základních kurzů paliativní péče (ELNEC, kurz
NCO/NZO) - autorský tým (Ledererová, Audyová, Kosíková) do konce března
předloží návrh kurzu. Zvažujeme, že se pokusíme kurz akreditovat pro ČSPM.
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3. V pondělí 7. 3. proběhla přípravná schůze odborné rady programu pro
vzdělávání v paliativní péči NF KPM (dar pana Skopala). Pro připomenutí: za
ČSPM jsou v radě 3 zástupci (Sláma, Loučka, Marková).

4. Manuál kompetencí vyjde jako vedlejší (ale povinný výstup) projektu MZ na
podporu nemocniční paliativní péče v podobě, která byla předložena. Na
důkladnější práci nad dokumentem aktuálně nikdo nemá kapacitu. Na
skutečně relevantním popisu kompetencí jednotlivých členů paliativního týmu
budeme pracovat následně na půdorysu ČSPM (pokud k tomu bude mít někdo
kapacitu a motivaci).

Mahulena
Exnerová

Sekce dětské paliativní péče
Předložen zápis z mimořádného setkání výboru Sekce DPP ČSPM.

Dana
Hrnčiariková

Sekce geriatrická
- dr. Hrnčiariková byla požádána o dodání informací z dění v geriatrické sekci, zároveň
výbor zve dr. Hrnčiarikovou na některou z následujících chůzí na jaře 2022; termín
domluví sekretariát

Jaromír
Matějek

Sekce pro etiku v paliativní péči
- bez nových sdělení

Marek Uhlíř
Sára
Víchová

Konference ČSPM
Organizační výbor zahájil spolupráci s agenturou Ahou. Byl vytvořen harmonogram
organizačních aktivit, probíhají jednání k vytvoření nové smlouvy a rozpočtu
konference. Dále viz projednávaná agenda.

Programový výbor byl ustaven, proběhla první schůze.
MZ ČR vyjádřilo záměr spolupořádat konferenci v rámci projektu Paliativa II s výroční
konferencí paliativní medicíny. V týdnu od 14. 3. představí MZ své představy o
spolupráci. V nejbližších dnech proběhne spuštění přihlašování aktivní účasti.

Sára
Víchová

Publikace vzdělávacích akcí sdělovacími kanály ČSPM
S. Víchová vytvořila návrh manuálu pro zveřejňování vzdělávacích aktivit na webu, fb
ČSPM a prostřednictvím zpravodaje.
Návrh je nyní k připomínkování členům výboru do 31. 3.

Jana
Kabelková

Dotace Plzeňský kraj - konference 2021
Ve spolupráci s ČLS byla v termínu zaslána závěrečná zpráva k dotaci. Byli jsme
osloveni k doplnění podkladů, po schválení ze strany kraje bude zpráva doplněna na
sdílený disk.

Jana
Kabelková

EAPC - členství 2022
ČSPM aktualizovala členství v EAPC na rok 2022 a kontakty na členy výboru ČSPM. V
současnosti se vyřizuje fakturace a úhrada členského příspěvku. Členové ČSPM
budou informováni o výhodách členství v EAPC.

Jana
Kabelková

Vzdělávací akce
Průběžně reagujeme na žádosti o zaslání certifikátů z proběhlých akcí či daňových
dokladů k uskutečněným platbám, současně probíhá vyúčtování akcí roku 2021. S MZ
jsme řešili nevyfakturované a neuhrazené objednávky k akcím 2021, převážně dětské
sekce; většinu plateb se nakonec podařilo získat.
Na web do přehledu akcí i do stránek vzdělávání jsou průběžně doplňovány informace
a odkazy na atestační kurzy IPVZ i zajímavé akce spolupracujících organizací.
Na Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči, který začne v polovině dubna, je
zatím přihlášeno 13 účastníků, 5 volných míst (dáme na fcb a do zpravodaje info).

Sára
Víchová

Online shromáždění členů
Podařilo se dosáhnout požadované nadpoloviční účasti v online hlasování. Hlasování
bylo k 14. 3. ukončeno.
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Z 329 členů společnosti ke dni vyhlášení online shromáždění se hlasování zúčastnilo
172 členů.
1) bylo schváleno ustavení Pracovní skupiny pro nemocniční paliativní péči
Pro: 172, proti: 0, zdržel/a se: 0
2) bylo schváleno ustavení Pracovní skupiny pro vzdělávání
Pro: 169, proti: 0, zdržel/a se: 3
3) byla schválena Zpráva o činnosti ČSPM ČLS JEP za období 2020/2021
Pro: 170, proti: 0, zdržel/a se: 2
4) byla schválena Zpráva o hospodaření za rok 2020
Pro: 167, proti: 1, zdržel/a se: 4
5) byla schválena Zpráva revizní komise za rok 2020
Pro: 168, proti: 0, zdržel/a se: 4
6) bylo schváleno navýšení členských příspěvků od roku 2021
Pro: 148, proti: 5, zdržel/a se: 19

Z rozhodnutí výboru se Shromáždění členů (Valná hromada) v roce 2022 konat
nebude. Podle platných stanov musí Shromáždění členů proběhnout minimálně
jedenkrát za čtyři roky.

Sára
Víchová

Webové stránky
- Solidpixels pracují na grafické podobě webových stránek
- 1. návrh grafické podoby bude k připomínkování 24. - 28. 3., na připomínkování se
bude podílet užší vedení společnosti
- předání nových webových stránek je v plánu 2.5., poté bude probíhat plnění
obsahem

Logo - výbor společnosti vybral podobu nového loga, B. Solperová pracuje na
logomanuálu
- představení nového loga proběhne po dodání tohoto materiálu

Kateřina
Rusinová

Palmed 1/2022
- první číslo odešlo do tiskárny v rekordním nákladu 5050 výtisků a bude distribuováno
jak předplatitelům, tak všem pediatrům (včetně praktických pediatrů) v ČR.
Financováno podporou Nadace rodiny Vlčkových.

Projednávaná agenda

Zodpovědná
osoba

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem Další
postup/domluva/úkoly

Křemenová Projekt digitalizace a tvorby terminologie v PP
1) Představení projektu digitalizace v paliativní péči, který
pracovní skupina pro nemocniční PP připravuje ve
spolupráci s VZP a firmou MeddiHub,
2) Představení přípravné fáze projektu, kterou je vytvoření
slovníku strojově čitelných pojmů pro paliativní medicínu
(překlad SnomedCT) a nutnost ustavit pracovní skupinu pod
ČSPM, která se této fázi bude systematicky věnovat.
Seznam pojmosloví bude dále zpracovávat ÚZIS, který bude
pojmy překládat. Přeložené pojmy poté projdou ještě
validizací.

Odkaz na Snomed CT browser, kde je možné se podívat a
vyhledávat jednotlivé pojmy i celé stromy pojmů zde:
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https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1
=404684003&edition=MAIN/2022-01-31&release=&language
s=en

Závěr: Výbor souhlasí se záměrem vytvořit pracovní skupinu
pro tvorbu pojmosloví v souvislosti s pilotním projektem
digitalizace. Vedením pracovní skupiny výbor pověřuje
Zuzanu Křemenovou, která osloví další osoby a připraví
statut PS, který předloží ke schválení výboru.
Kontaktní osobou ve výboru zvolen Ondřej Kopecký.

Zuzana Křemenová
osloví Martina Loučku a
za sesterskou profesi
Jitku Kosíkovou,
Martinu Kleinová a
zdravotní sestru z
Mosteckého pracoviště,
zda by stáli o to, se na
tvorbě terminologie
podílet.

Uhlíř Konzultační podpora paliatra pro obecnou paliativní péči
v Praze
ZZS Hl. m. Prahy částečně ustupuje od ambice zajištění
specializované paliativní péče 365/7 posádkou RLP s
dvouatestovaným lékařem a bude přistupovat ke vzdělávání
nelékařských pracovníků (záchranáři - urgentisté).
Nově by bylo možné, aby pacienti, kteří profitují z paliativní
péče, byli zaléčeni a ponecháni v domácím prostředí
zdravotnickým záchranářem po telefonické konzultaci
posádky ZZS s paliatrem namísto konzultace s vedoucím
lékařem směny ZZS. Systematicky by z hlediska kultivace
obecné paliativní péče bylo metodické konzultování paliatry
pravděpodobně žádoucí. Sporným bodem je ovšem klinické
rozhodování paliatra o pacientovi, jehož dokumentace není k
dispozici.

Exnerová
Hálek

Hlavní téma: Sekce dětské paliativní péče
- byly představeny aktivity sekce za období 2021-2022

Víchová Žádost o přijetí do ČSPM (2 žádosti)
Závěr: Výbor schválil žádosti o členství v plném rozsahu.
Pro: 4, proti: 0, zdržel/a se: 0, nepřítomni: 3

Víchová/
Kabelková

Konference 2022
Zahájili jsme přípravy konference 2022. Pro letošní rok
chceme od znova nastavit pravidla spolupráce mezi ČSPM a
pořádající agenturou. V současné chvíli pracuje Jana
Kabelková na návrhu znění smlouvy, která by měla lépe
odrážet naše zejm. ekonomické požadavky.
Dlouhodobě je vedení ČSPM nespokojeno s finančním
výsledkem konference, zároveň zadání z naší strany
každoročně zní, že jde v první řadě o úroveň a odbornost
akce, konference nesmí být ztrátová a zisk je v kategorii
“nice to have”.
Nemá být letošní ročník příležitost k revizi tohoto zadání?
Rádi bychom od agentury měli lepší výsledky v zajišťování
finančních příjmů od firem. Nebo je cestou snížení nákladů?
Zvyšování reg. poplatku?
Snížení slevy pro členy ČSPM? (Reálně se jedná o minoritu
účastníků, sleva z reg. poplatku je 400,-) Výše čl. příspěvků
zde.
Závěr: ČSPM pro letošní ročník stojí o výraznější ziskovost
konference. Předseda společnosti bude jednat s vedením
pořádající agentury o možnostech.

Víchová Reprint brožury Doporučení k léčbě symptomů
- obracejí se na nás opakovaně zájemci o brožuru klinických
doporučení

S. Víchová zjistí cenové
nabídky dotisku
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- řešeno na schůzi výboru před několika měsíci, tehdy
rozhodnuto, že budou doporučení poskytnuta online ve
formě A4 layoutů na našich webových stránkách a
nabídnuta ČLS ke zveřejnění
- nyní se vedení kloní k reprintu brožur pro nový zájem ze
strany dalších pracovišť a dostupnost finančních zdrojů ke
krytí nákladů
- vedení navrhuje dotisk v nákladu 650 ks, příp. více při
zájmu třetích stran (krytí nákladů samostatně)

Závěr: Výbor souhlasí se záměrem dotisknout brožury v
nákladu 650 ks, příp. více pro 3. stranu (pokud bude
samostatně krýt náklady).
O vyjádření, zda je vhodné k reprintu v současné podobě
brožury přistoupit, požádáme K. Rusinovou (pořadatelku
materiálu).
Strategie distribuce dotištěných brožur bude vyjednána
následovně. Na vyžádání/ cíleně poskytnout na pracoviště/
pouze pro potřeby ČSPM/ zdarma/ za úplatu?

Úkoly

Zodpovědná
osoba Úkol Termín/stav

Křemenová Vypracovat statut PS pro tvorbu terminologie v PP, předložit výboru
ke schválení. Oslovit další osoby s nabídkou spolupráce.

4/2022

Víchová Poptat nabídky dotisku brožur Doporučení k léčbě symptomů 4/2022

Kopecký Nabídnout prostor na konferenci České společnosti hospicové péče 4/2022

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

4/2022

Rusinová Představit náplň práce asistentky časopisu vč. časové dotace. 4/2022

Rysová,
Víchová

Vznik nového loga a vizuální identity společnosti probíhá
4/2022

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

4/2022

Sláma Vytvořit žádost o rozšíření základních oborů pro nástavbovou
atestaci PM

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

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

Rusinová Platební brána pro potřeby časopisu Paliativní medicína 5/2022
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- domluvena integrace platební brány (GoPay), nyní probíhá úprava
smlouvy s GoPay dle konzultace právníka; schvalujeme platební
podmínky s podporou mentoringu ze strany ČSOB

Víchová
Rusinová
Sláma

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

6/2022
připomínat průběžně

výboru

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

6/2022

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
- do NAPAN nominován zástupce geriatrické sekce → svěřit úkol
sekci

v procesu

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
- na žádost OKop referovat fázi příprav již na schůzi 5/2022
- právní vztahy 6/2022
- strategické plánování 9/2022

5/2022

9/2022

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

hotovo

Sláma Svolat 1. jednání odborné rady pro vzdělávací aktivity. hotovo

Kabelková,
Víchová

Připravit náplň činnosti sekretariátu a časovou dotaci hotovo

Uhlíř,
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.

hotovo

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

hotovo

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

hotovo

Zápis: Víchová
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