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SCHŮZE VÝBORU ČSPM
Místo konání Videokonference

Čas konání 18. 5. 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: MUDr. Sára Víchová, Mgr. Jana Kabelková

Nepřítomni MUDr. Jindřich Polívka; částečně nepřítomni: MUDr. Ondřej Kopecký, PhDr. Martin Loučka, Ph.D.,
MUDr. Mahulena Exnerová

Příští schůze 15. 6. 13:30 - 16:30

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

- Jmenování zástupce výboru ČSPM do koordinační skupiny pro implementaci Koncepce péče o děti a
dospívající se závažnou život limitující či ohrožující dg a jejich rodiny

- Kurz paliativní péče pro ČLK
- Projekty s MZ, národní koncepce paliativní péče
- Certifikovaný kurz Sestra v paliativní péči
- Burza práce v oblasti PP - jak vytvořit a využívat
- Vyhlášení grantových programů z daru manželů Skopalových
- Konference 2022
- Schválení žádosti o přijetí + zrušení členství a odpuštění dluhu
- Schválení nových Stanov Sekce dětské paliativní péče

Body pro informaci

Kdo
informuje

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem

Irena
Závadová

Pracovní skupina MSPP
27. 4. proběhlo setkání FMH a APSS - byl domluven společný postup k vyjednávání s
pojišťovnami ohledně souběhu péče odborností 926 a 913, FMH dodá potřebná data z
průzkumu, který nedávno mezi svými členy činilo.

Ondřej
Kopecký

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče
Aktualizuje se adresář aktivních konziliárních týmů, v plánu svolání nemocničních týmů
ke společnému setkání v online formátu, příprava projektového zajištění projektovým
manažerem.
Z koordinační role v projektu telemedicíny odstupuje z osobních důvodů dr.
Křemenová, hledáme nástupce.

Ondřej
Sláma

Pracovní skupina pro vzdělávání
- bez nových sdělení

Magda
Audyová

Pracovní skupina pro sesterskou agendu
- garantem Certifikovaného kurzu je Magda Audyová, na záštitě se dále podílí Ondřej
Sláma a Irena Závadová; kontaktními osobami PS a sesterského vzdělávání je Magda
Audyová a za IPVZ Irena Závadová
- M. Audyová vypracuje základní pravidla fungování PS
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Mahulena
Exnerová

Sekce dětské paliativní péče
Poslední jednání výboru Sekce DPP proběhlo ve středu 11. 5. - zápis zatím není k
dispozici. Projednány nové stanovy sekce, které vykomunikovány s právníkem ČLS,
budou odsouhlaseny na valné hromadě, která bude v červnu.
Budou vyhlášeny volby do Rady (dříve výboru) Sekce - proběhnou v říjnu 2022.
Proběhlo úspěšně tradiční jarní setkání na Vysočině - tentokrát ve Žďáru nad Sázavou
na téma práce s rodinou v DPP.
Proběhla domluva se Sekcí DPM ČSP na složení koordinační skupiny pro
implementaci koncepce, administrativní a procesní zajištění bude dělat Institut Pallium.

Dana
Hrnčiariková

Sekce geriatrická
- bez nových sdělení

Jaromír
Matějek

Sekce pro etiku v paliativní péči
- info viz zápis z květnové schůze

Marek Uhlíř Konference ČSPM
17. 5. byla spuštěna registrace na konferenci.
Programový výbor nadále pracuje na přípravách programu. Všechny paralelní bloky již
mají své garanty, kteří nyní povedou komunikaci s přednášejícími bloků. Zatím jsou
stále rezervovány bloky pro komerční sdělení. Agentura vyjednává se 3 - 4 partnery,
kteří by měli zájem o cca 30 minutová sdělení.
Organizační výbor bude v následujících dnech řešit možnosti úspor v rozpočtu, který je
v tuto chvíli ve ztrátě. Spolupráci odřekli 4 partneři z minulých let.
Dále viz projednávaná agenda.

Agenda koordinační skupiny MZ

Jana
Kabelková

Vzdělávací akce
V tomto a příštím týdnu probíhá II. a III. blok Kurzu základů leadershipu (nejen) v
paliativní péči. O kurz projevilo zájem 17 účastníků (lékaři, vrchní sestry, zástupci
organizací), I. blok byl velmi dobře hodnocen.
V červnu se plánuje kurz Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro
seniory a domovů se zvláštním režimem.

Sára
Víchová

Nové logo
17. 5. bylo zveřejněno nové logo, výměna starého na webových stránkách proběhla v
sekcích, kam má sekretariát administrátorský přístup. Grafický manuál je v poslední
fázi schvalování. Vedení schválilo zakázku na vytvoření šablon hlavičkového papíru,
univerzálního dokumentu s logem a kontaktními údaji a PPT, které budou k dispozici
všem org. složkám společnosti. Zařizuje S. Víchová s B. Solperovou.

Webové stránky
Převzali jsme od Solidpixels z jejich strany hotové webové stránky, t.č. probíhá plnění
obsahem. Zatím se nepodařilo domluvit převod na doménu paliativnimedicina.cz - J.
Kabelková bude mít schůzku s M. Waldhansem k vyřešení potřebných kroků. Kromě
klíčů k doméně potřebujeme od M. Waldhanse předání klíčů ke Google Suite, Google
Analytics a MailChimpu.

Sára
Víchová

Stanovy sekcí a pracovních skupin
Eva Rysová vedla jednání s ředitelstvím a právníkem ČLS kvůli změnám a schválení
stanov SDPP. Z jednání vyplynulo, že stanovy sekcí je potřeba upravit, schválit
výborem společnosti a předložit ke schválení výboru ČLS.
- doporučený postup pro úpravu a schválení stanov
- vzor připravených stanov
- užší vedení se domluvilo, že úpravou stanov sekcí podle doporučení budou pověřeni
vedoucí pracovníci sekcí
- PS nebudou nadále používat vlastní stanovy
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Projednávaná agenda

Zodpovědná
osoba

Agenda
koordinační
skupiny MZ

O čem Další
postup/domluva/úkoly

Kopecký Jmenování zástupce výboru ČSPM do koordinační
skupiny pro implementaci Koncepce péče o děti a
dospívající se závažnou život limitující či ohrožující dg a
jejich rodiny.
Závěr: Výbor souhlasí, aby zástupcem výboru ČSPM v
koordinační skupině byl Ondřej Kopecký.
Pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 0
Mahulena Exnerová bude zástupcem za Sekci dětské
paliativní péče, pokud to odsouhlasí rada sekce.

Rusinová Kurz paliativní péče pro ČLK
ČLK by ráda zorganizovala kurz paliativní péče v rámci
kontinuálního vzdělávání lékařů. Oslovila ČSPM, zda by
tento kurz zorganizovala.
Závěr: Výbor souhlasí s tím, aby Kateřina Rusinová vedla
komunikaci s ČLK o dalších krocích k uspořádání kurzu.

Členové výboru dodají
K. Rusinové přednášky,
které by mohli pro
potřeby tohoto kurzu
uvolnit, ev. navrhnou
další lektory.

Loučka

Kopecký

Národní koncepce paliativní péče
V poslední době se řeší hodně koncepčních témat (např.
dětská PP nebo APSS ČR a jejich aktivity směrem k práci
praktických lékařů v DPS).
Ideálně by ČSPM měla být autorem primárního referenčního
dokumentu, na který by se ostatní dílčí segmenty systému
mohly odkazovat. Teď hrozí, že budeme v budoucnu vytvářet
dokument, který bude odkazovat na řadu dílčích, již přijatých
a implementovaných materiálů, nebo se postupně pouštět
do jejich analýzy a dorovnávání věcí, které nebudou v
souladu s postojem ČSPM (např. definice a konkrétní
systémová opatření).

Projekty s MZ
V návaznosti na pilotní projekt nemocniční pal. péče a v
návaznosti na již proběhlou přípravu projektových záměrů
proběhlo jednání zástupců ČSPM (Kopecký, Exnerová) a
MZ (OZP, EFI) - budou upravovány projektové záměry, a to v
průběhu následujících měsíců.

Paralelně bude MZ vyhlašovat projekty IROP (investiční),
chce takové projekty pro oblast paliativní péče vyhlašovat v
návaznosti na alespoň základní obrysy “koncepce/ kapacity/
dostupnosti služeb v paliativní péči”. Naším urgentním
úkolem bude připravit podklady jakéhosi “Standardu 2022”,
který bude východiskem pro investiční záměry a který
současně bude bez velkého rizika konfliktu s budoucí
“Strategií rozvoje/ Standardu dostupnosti pal. péče”, která
bude nejspíše formulována v rámci projektu MZ v období
2023-2025.
Do obou dokumentů bude dobré a potřebné zapojit další
relevantní aktéry - např. ČSHP.

1) máme informace z
MZ ohledně EU
projektu?
2) vnímá výbor řešení
koncepce jako naléhavé
téma?
3) má ČSPM zdroje na
zahájení práce na
koncepci?

Příprava “Standardu
2022”:
Ondřej Kopecký připraví
návrh cílové sítě
dostupnosti/
poskytování paliativní
péče v ČR do 6/2022.
Koordinace s dětskou
paliativní péčí přes
Mahulenu Exnerovou.

Martin Loučka paralelně
připraví dokument, který
bude obsahovat témata,
která by měla být v
procesu strategického
plánování zohledněna.

Po vypracování návrhů
se nad tématem výbor
sejde při osobním
setkání.
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Kopecký
Sláma
Závadová

Certifikovaný kurz Sestra v paliativní péči
Ve spolupráci s IPVZ bude připraven CK, v dlouhodobém
horizontu chceme spolupracovat na vzniku specializačního
vzdělání.
Do procesu vzniku specializačního vzdělání bude vhodné
přizvat plátce, min. v roli pozorovatelů, konzultantů.

Spolupráce s IPVZ
(Závadová, Audyová)

Kopecký Burza práce v oblasti PP - jak vytvořit a využívat
- výbor se přiklání k poskytnutí prostoru pro sdílení
pracovních nabídek/poptávek
- nyní cestou zpravodaje a facebooku, po vyzkoušení
provozu webu příp. i přímo na něm

- S. Víchová zveřejní ve
zpravodaji a na
facebooku možnost
sdílet pracovní
nabídky/poptávky přes
ČSPM
- na web ev. po
vyzkoušení provozu

Sláma Vyhlášení grantových programů z daru manželů
Skopalových
- 23. 5. bude spuštěna grantová výzva
- informovat na webových stránkách, na facebooku a ve
zpravodaji
- lékařům v atestační přípravě odešle Jana Kabelková
- personalizované oslovení APHPP udělá Ondřej Kopecký

- info fb, zpravodaj, web
(S. Víchová)
- info lékaři v atestační
přípravě (J. Kabelková)
- info k APHPP (O.
Kopecký)

Kabelková Konference 2022
S agenturou jsou řešeny připomínky ke smlouvě o
spolupráci, upravuje se rozpočet, agentura avizuje pokles na
straně výnosů a navyšování položek na straně nákladů.
Je třeba diskuse nad zadáním konference či úpravami v
rozpočtu (najít další zdroje financování/ snížit náklady).

Řešilo se na setkání
užšího vedení. Možnosti
navýšení výnosů a
snížení nákladů bude
konzultovat organizační
výbor s agenturou.

Víchová Schválení žádosti o přijetí + přijetí zrušení členství a
odpuštění dluhu (viz 2. list dokumentu)
Závěr: Výbor schvaluje žádosti o členství v plném rozsahu a
bere na vědomí zrušení členství 4 členů odborné
společnosti, kterým odpouští dluh neuhrazených členských
příspěvků.
Pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 0

Víchová Schválení nových Stanov Sekce dětské paliativní péče
Závěr: Výbor souhlasí s novým zněním Stanov Sekce dětské
paliativní péče.
Pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0, nepřítomni: 0

Předložit výboru ČLS ke
schválení (E. Rysová).

Úkoly

Zodpovědná
osoba Úkol Termín/stav

Všichni
členové
výboru

Dodat K. Rusinové přednášky, které by mohly být součástí kurzu
pod ČLK, ev. navrhnout další lektory.

6/2022

Kopecký
Exnerová

Loučka

Příprava “Standardu 2022”: připravit návrh cílové sítě dostupnosti/
poskytování paliativní péče v ČR. Koordinace i s dětskou PP.

6/2022
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Připravit seznam témat, která by měla být zohledněna v procesu
strategického plánování rozvoje paliativní péče. (tvorba národní
strategie)

Víchová Burza práce - nyní informovat ve zpravodaji a na fbm, že je možné
sdílet přes ČSPM. Vytvořit ev. prostor na webu po zkušebním
provozu.

6/2022

Víchová
Kabelková
Kopecký

Vyhlášení grantových programů
- info fb, zpravodaj, web (S. Víchová)
- info lékaři v atestační přípravě (J. Kabelková)
- info k APHPP (O. Kopecký)

ASAP po zveřejnění

Sláma

Audyová

Navrhnout osobu na pozici garanta Certifikovaného kurzu paliativní
péče pro sestry.
M. Audyová vypracuje základní pravidla fungování PS.

hotovo

6/2022

Uhlíř Převod domény + serveru + DNS + Google Suite od M. Waldhanse
+ Google Analytics + MailChimp + záloha stávajícího webu. Termín
splnění úkolu závisí na součinnosti M. Waldhanse. Pokud se
nepodaří součinnosti M. Waldhanse dosáhnout, budeme muset
problém řešit prokázáním vlastnictví domény, což bude zdlouhavé.

6/2022

Loučka Oslovit předsedy sekcí s nabídkou finanční podpory pro zajištění
administrativních činností sekcí. M. Loučka oslovil s nabídkou
sekce. Vytvoří rozvahu pro podporu administrativních činností i u
PS a předloží ke schválení výboru.
Vytvořena tabulka ke sdílení a příp. doplnění.

6/2022

Kopecký Národního Alzheimerovský plán - monitorace příprav
- do NAPAN nominován zástupce geriatrické sekce

hotovo

Víchová Vznik nového loga a vizuální identity společnosti probíhá
6/2022

Kabelková Představit nabídku dodavatelů LMS
- soupis zadání + záloha dat z LMS
- finální nabídky budou do 22. 5.

probíhá
6/2022

Sláma
Závadová

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

10/2022

Rusinová
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

6/2022
zpřístupnit v režimu

povolených komentářů
pro každého s odkazem

ASAP

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)

6/2022

Rusinová Platební brána pro potřeby časopisu Paliativní medicína
- domluvena integrace platební brány (GoPay), nyní probíhá úprava
smlouvy s GoPay dle konzultace právníka; schvalují se platební
podmínky s podporou mentoringu ze strany ČSOB
- číslo ke konferenci by již mělo umožňovat platbu QR kódem

6/2022
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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 viz výše

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

Víchová
vedoucí sekcí

Úprava stanov sekcí, jejich schválení výborem a výborem ČLS 6/2022

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

v průběhu roku 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 , zařadit na schůzi 11/2022

11/2022

Zápis: Víchová
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