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SCHŮZE VÝBORU ČSPM
Místo konání Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, Praha

Čas konání 20. 4. 14:00 - 16:30

Přítomni MUDr. Ondřej Kopecký, MUDr. Irena Závadová, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka,
Ph.D., Mgr. Marek Uhlíř, doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.,
za sekretariát: MUDr. Sára Víchová, Mgr. Jana Kabelková
hosté: Bc. Magda Audyová, DiS.

Nepřítomni MUDr. Mahulena Exnerová, MUDr. Jindřich Polívka; částečně nepřítomni: MUDr. Ondřej Sláma,
Ph.D., doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Příští schůze 18. 5. 13:30 - 16:30 - videokonference

Program
● Kontrola úkolů a reflexe bodů “pro informaci”
● Hlavní téma: Sesterský vzdělávací program, představení Certifikovaného kurzu Paliativní péče pro

sestry, host: M. Audyová
● Projednávaná agenda

- Kongres EAPC 2024 v Praze
- Konference ČSPM 2022 (schválení smlouvy, diskuze nad propagačními materiály)

Body pro informaci

Kdo
informuje

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem

Irena
Závadová

Pracovní skupina MSPP
- od poslední schůze výboru bez nových aktivit
- ze schůze v senátu týkající se paliativní péče v DPS vyplynulo mj. že APSS

dobře promýšlí překážky v poskytování specializované paliativní péče v těchto
zařízeních; např. úhradu (913, 926, 720, některé výkony atd.) nebo
kompetenční omezení pečovatelů

Ondřej
Kopecký

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče
- bez nového reportu

Ondřej
Sláma

Pracovní skupina pro vzdělávání

Překládáme vzdělávací program certifikovaného kurzu pro sestry Paliativní péče.
Program kurzu, struktura teoretických kurzů a anotace jsou na sdíleném disku.

Program certifikovaného kurzu představí na výboru 20. 4. Magda Audyová (vrchní
sestra hospice v Rajhradu u Brna, která bude připojena on-line).
Současně budeme diskutovat následující okruhy:
Pod kterou instituci je nejlepší kurz akreditovat?
Je čas a vůle na vytvoření specializačního programu Paliativní péče pro sestry (ve
spolupráci s MZ a IPVZ)?

Mahulena
Exnerová

Sekce dětské paliativní péče - dne 22. 3. proběhl opakovaně odkládaný Seminář v
Senátu PČR na téma Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující či
ohrožující diagnózou a jejich rodiny za přítomnosti důležitých hostů - krom
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pořádajícího senátora MUDr. Lumíra Kantora, senátora Pavla Fischera, předsedy
ČSPM Ondřeje Kopeckého a předsedkyně OSPLD MUDr. Aleny Šebkové se účastnily
prezenčně i náměstkyně MZ ČR Ing. Rognerová a MUDr. Koziar Vašáková. Počet
účastníků byl vzhledem ke kapacitě omezený, dalších cca 40 lidí bylo připojeno přes
webex. Výstupem je příslib brzkého projednání tématu ve zdravotním výboru Senátu s
návazným usnesením ve smyslu důležitosti takového materiálu včetně vzniku
mezirezortní strategie. Ze setkání byla odvysílaná i reportáž v hlavní zpravodajské
relaci ČT1 2. 4. 2022. Setkání výboru Sekce DPP proběhlo 30. 3. 2022 - viz zápis. Na
podzim proběhnou volby do výboru sekce, termín hlasování 10. - 14. 10. 2022 - viz
zápis.

Dana
Hrnčiariková

Sekce geriatrická
- bez nových sdělení

Jaromír
Matějek

Sekce pro etiku v paliativní péči
- viz zápis z březnové schůze

Marek Uhlíř Konsensuální metodický pokyn pro paliativní péči v prostředí urgentní medicíny
1. Připomínkovací řízení oběma výbory odborných společností běží podle plánu

(v tuto chvíli >60 připomínek).
2. Po zapracování připomínek předložíme s Janou Šeblovou oběma výborům

průběžnou verzi, která půjde do veřejné oponentury.
3. Na půdě SUMMK schváleno, že tento náš “malý” metodický pokyn vznikne již

teď, bez čekání na “velký” dokument V. Černého a ČSIM - obě metodiky se
budeme snažit vzájemně koordinovat a naši “malou” pak případně upravíme a
aktualizujeme až vyjde “velká”.

Agenda koordinační skupiny MZ
- bez nových sdělení

Víchová Webové stránky
Byl schválen grafický koncept nových webových stránek, byl předložen k nahlédnutí.
Nyní probíhají html úpravy a programování.

Víchová Reprint brožur (poptáno před rozhodnutím vytisknout navíc 200 ks pro konferenci -
není zahrnuto)
1) Nabídka nakladatelství Cesty domů: Celkem 44.110,- Kč  vč. DPH + náklady na
zaslání části nákladu do Plzně (stovky korun)
2) Nabídka tiskárny přes agenturu: Cena: 47,91 Kč bez DPH / ks; Cena celkem:
40.723,5 Kč bez DPH; v ceně je zahrnuta doprava 1x Praha a 1x Plzeň
Schválení nabídky proběhne per rollam.

Kabelková Vzdělávání
Ve dnech 11. - 12. 4. 2022 proběhl první blok Kurzu základů leadershipu (nejen) v
paliativní péči, zúčastnilo se ho 16 zájemců. Dle garantky kurzu MUDr. Křemenové i
ohlasu účastníků byl kurz velmi podnětný a byl hodnocen velice pozitivně.

Rysová Platnost stanov sekcí a pracovních skupin, výstupy jednání Evy Rysové s
právníkem a ředitelkou ČLS JEP
19. 4. proběhlo jednání ke stanovám dětské sekce s ředitelkou a právníkem ČLS JEP.
Začátkem května proběhne další schůzka, která se snad bude týkat již konkrétního
znění nových stanov. Stanovy sekce s vyznačenými problematickými místy - pan
doktor je bohužel jen označil, ale neuvedl do dokumentu, v čem je problém, to shrnul
jen ústně:

● Stanovy sekce DPP právně neexistují, neboť je neschválil výbor ČLS JEP – to
platí i pro předpisy ostatních sekcí, ať už byly vytvořeny na základě
schváleného vzoru nebo ne.
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● Největší problém stanov DPP je, že nerozlišují mezi členstvím v orgánu a
funkcí. Prakticky to znamená, že členská základna sekce musí zvolit 7 členů
výboru a ti si pak mezi sebou volbou funkce rozdělí (předseda, místopředseda,
manažer a vedoucí odborných týmů). Další variantou pro manažera je, že
nebude členem výboru. Členská základna nemůže volit rovnou funkcionáře.

● 17. 5. se bude schvalovat úprava stanov a volebního řádu ČLS. Nová úprava
umožní kombinované organizování členských schůzí včetně možnosti takto
hlasovat.

Navrhuji tedy následující postup:
1. Ve spolupráci s právníkem ČLS připravím nové znění stanov sekce DPP a

předložím je výboru na schůzi 11. 5. 2022. Na výboru rovněž připravíme
vyhlášení voleb, včetně jmenování volební komise. Připomínám, že se členy
volební komise je to třeba předjednat, aby to pak neodmítli.

2. Vyčkáme na schválení změny volebního řádu ČLS (17. 5.) a poté svoláme
členskou schůzi a vyhlásíme volby. Na obojí máme čas do 29. 5. 2022, ale
osobně bych to raději stihla do 20. 5. včetně.

3. Na členské schůzi sekce DPP dne 13. 6., která bude realizována
kombinovaně, schválíme nové znění stanov. Následně zahájíme nominační
kolo voleb a budeme se řídit volebním řádem ČLS.

Výbor ČSPM s navrženým postupem souhlasí.

Projednávaná agenda

Zodpovědná
osoba

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem Další
postup/domluva/úkoly

Sláma
Audyová

Sesterský vzdělávací program, představení
Certifikovaného kurzu Paliativní péče pro sestry
- certifikace je zamýšlena pod MZ ČR ne pod ČAS
- v tuto chvíli plán připraven pro 2-3 termíny ročně, každý pro
max. 25 osob
- dlouhodobým cílem je vytvoření specializačního vzdělávání
pro sestry

Závěr: Výbor souhlasí se záměrem vytvořit PS pro
sesterskou agendu pod ČSPM. Vytvořením PS a přípravou
vzdělávacího programu pro certifikované vzdělávání sester
výbor pověřuje Magdu Audyovou ve spoupráci s Ondřejem
Slámou.
Pro: 5, Proti: 0, zdržel/a se: 0, nepřítomni: 2

Výbor stojí o pořádání certifikovaného sesterského
vzdělávání samostatně pod ČSPM.
Pro: 6, proti: 0, zdržel/a se: 0, nepřítomni: 1

M. Audyová ve
spolupráci s O. Slámou
navrhnou osobu na
pozici garanta
Certifikovaného kurzu.

Víchová Schválení žádostí o členství
- schválení proběhne per rollam

Víchová Schválení dokumentu Pravidla publikace vzdělávacích
akcí - schválení proběhne per rollam

Martin
Loučka

Kongres EAPC 2024 v Praze
- představeny návrhy od agentur Ahou a Guarant
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- osoby navržené do organizační komise jsou jen návrhy -
kdokoli z výboru se může zapojit, pokud o to má zájem,
naopak navržené osoby se mohou účasti v komisi zříct
Usnesení: Výbor chce usilovat o kandidaturu Prahy a ČSPM
na pořádání konference EAPC 2024 s agenturou Guarant.
Pro: 6, proti: 0, zdržel/a se: 0, nepřítomni: 1

Martin
Loučka

Národní koncepce paliativní péče
Rád bych znovu otevřel téma národní koncepce PP. V
poslední době se řeší hodně koncepčních témat (např.
dětská PP nebo APSS ČR a jejich aktivity směrem k práci
praktických lékařů v DPS). Mám pocit, že nám trochu ujíždí
vlak a že by bylo vhodné nečekat na to, jestli v budoucnu
vyjde evropský projekt. Domnívám se, že by ČSPM měla být
autorem primárního referenčního dokumentu, na který by se
ostatní dílčí segmenty systému mohly odkazovat. Teď nám
hrozí, že skončíme u opačného modelu, kdy budeme moci
za pár let dát dohromady nepříliš významný dokument, který
bude odkazovat na řadu dílčích, již přijatých a
implementovaných materiálů, nebo se postupně pouštět do
jejich analýzy a dorovnávání věcí, které tam budou jinak
(třeba definice a konkrétní systémová opatření, která by
nebyla v souladu s postojem ČSPM). Zajímalo by mne 1)
zda máme informace z MZ ohledně EU projektu, 2) zda
výbor vnímá naléhavost řešení koncepce podobně jako já, 3)
zda máme zdroje na zahájení práce na koncepci

- odloženo na schůzi
5/2022

Marek Uhlíř
Sára
Víchová
Jana
Kabelková

Konference ČSPM 2022
Shrnutí statu quo: v jakém stavu je smlouva, rozpočet,
program, domluva s MZ.

a) Smlouva o spolupráci:
Agentura vyjádřila 19.4. souhlas s návrhem odměňování
zaslaným ze strany ČSPM. Text smlouvy i aktuálně platný
rozpočet, který je přílohou smlouvy, je možné ze strany
výboru schválit.
Závěr: Výbor souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci pro
výroční konferenci 2022.
Pro: 5, proti: 0, zdržel/a se: 0, nepřítomni: 2
Rozpočet bude schválen per rollam.
b) Propagační materiály na konferenci
S ohledem na tvorbu rozpočtu konference je potřeba
domluvit zda a jakou propagaci společnosti chceme na
konferenci mít.
V tuto chvíli nemáme žádný tištěný materiál, který by
představoval ČSPM a její činnost, ev. sloužil jako agitace pro
získání nových členů.
Závěr: Časopis bude propagován roll-upem a výtisky
podzimního čísla (z rozpočtu konference).
Dále ro rozpočtu konference zahrneme položku na tištěný
materiál spíše minimalistického agitačního typu. Další
rozhodování povede organizační výbor.
Prezentace agendy ČSPM bude probíhat i ve smyčce.
c) Blok věnovaný ČSPM
- možnosti přesunu bloku budou projednány v programovém
výboru
- za tvorbu obsahu bloku odpovídá užší vedení ČSPM
d) místo konference 2023 - návrhy k dalšímu projednání

Finální rozpočet k
výroční konferenci
zaslat ke schválení
výboru per rollam.

Další body ke
konferenci 2022 budou
výboru zaslány
e-mailem.
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e) hrazené ubytování z rozpočtu konference
- kdo má mít ubytování hrazené z rozpočtu konference
f) VIP pozvánky na konferenci

Ondřej
Kopecký

Agendy pro setkání s vedením VZP
- předseda žádá ostatní členy výboru a  vedoucí sekcí
ČSPM o zaslání podnětů pro jednání s VZP (urgentní
záležitosti k projednání / dlouhodobé cíle)

- per rollam

Ondřej
Kopecký

Projekty s MZ, návaznost na pilotní projekty - odloženo na schůzi
5/2022

Úkoly

Zodpovědná
osoba Úkol Termín/stav

Sláma
Audyová

Navrhnout osobu na pozici garanta Certifikovaného kurzu paliativní
péče pro sestry.

+ vypracovat statut PS pro vzdělávání sester, navrhnout
složení PS a nechat schválit výborem ČSPM per rollam

5/2022

Uhlíř Převod domény + serveru + DNS + e-mailových adres od M.
Waldhanse + záloha stávajícího webu

5/2022

Loučka Oslovit předsedy sekcí s nabídkou finanční podpory pro zajištění
administrativních činností sekcí. M. Loučka vytvoří návrh oslovení.

5/2022

Rusinová Národního Alzheimerovský plán - monitorace příprav
- do NAPAN nominován zástupce geriatrické sekce → svěřit úkol
sekci

v procesu
5/2022

Rysová,
Víchová

Vznik nového loga a vizuální identity společnosti probíhá
5/2022

Kabelková Představit nabídku dodavatelů LMS
- soupis zadání + záloha dat z LMS

probíhá
5/2022

Sláma
Závadová

Připravit žádost o úpravu vzdělávacího programu, včetně rozšíření
základních oborů pro nástavbovou atestaci

5/2022

Rusinová
Sláma
Závadová -
+ komentář
členů výboru

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

5/2022

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)

5/2022

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

5/2022
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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

Kopecký Nabídnout prostor na konferenci České společnosti hospicové péče 6/2022

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

6/2022

Rusinová Představit náplň práce asistentky časopisu vč. časové dotace. 6/2022

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

5/2022

9/2022

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

hotovo

Víchová Poptat nabídky dotisku brožur Doporučení k léčbě symptomů hotovo

Zápis: Víchová
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