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Vážené kolegyně a kolegové.
Dovolte mi s blížícím se koncem roku 2014 bilancovat práci naší odborné společnosti, ale také současný stav a
budoucnost paliativní medicíny a péče v České Republice.
V době před 5 lety jsme s prof. Vorlíčkem, Dr. Slámou a několika dalšími kolegy zakládali Českou společnost
paliativní medicíny ČLS JEP. Základní vizí jsme pojmenovali nutnou implementaci témat paliativní medicíny
a péče v rámci českého zdravotnictví. Dnes vidím, že k tomuto úkolu je nutné přidat také sociální sféru a
společnost jako celek.
Žijeme v překotné době, s vysokým rizikem ohrožení vnímání základních civilizačních principů a hodnot. Přesto
v jednom z nejbezpečnějších, nejklidnějších a také nejkrásnějších míst na této Zemi. V mnoha ohledech si to
v každodenním životě nepřipouštíme, odmítáme, popíráme. Zdravotnictví vůbec není výjimkou- právě naopak.
Přitom za posledních 20 let jsme prodloužili život o cca 8 let, ale jsou to léta v nemoci. Pomyslné váhy úkolů ve
zdravotnictví se posouvají k potřebě kvalitní koncepce následné a paliativní péče. Reflexe z praxe či například
reakce státní správy jsou nicméně stále velmi chabé a především nekoncepční, ovlivňované hlavně
ekonomickým lobingem.
Vše výše uvedené se stále silněji v posledních letech promítá i do činnosti naší odborné společnosti. Za dobu své
existence jsme se stali legitimním a respektovaným partnerem státní správě a také některým částem odborné
veřejnosti. Začínáme být vnímáni také v médiích.
Byl bych ovšem nerad, kdyby toto vyznělo jako cíl. Jedná se o nástroj. Nástroj, který přináší velkou odpovědnost
a také nové pracovní cíle a výzvy.
Především vzdělávání, koncepční práci na Strategii paliativní medicíny a péče pro 2015-2020 a činnost
sekretariátu společnosti jsem se pokusil – s podporou O. Slámy - podpořit podanými granty na Česko- švýcarské
fondy a nadační fond AVAST. Cílem těchto náročných projektů je zpevnit organizační strukturu společnosti,
která dnes již nemůže pracovat jen jako spolek nadšených lidí. Jsme ve fázi přechodu k zavedené firmě. A právě
v této fázi mohou být ohroženy základní hodnoty, vize, smysl naší činnosti nejvíce.
Čeho jsme dosáhli:
- Ziskem ČS fondů a podpory nadačního fondu AVAST jsme stabilizovali financování sekretariátu
ČSPM, ekonomické vykazování, ale i vlastní průběh vzdělávacích akcí ČSPM – atestační kurzy,
výroční konference na 3 roky a v neposlední řadě lídrovský kurs
- Kurs leadershipu již nyní vytváří zajímavý prostor pro získání nových kolegů a následovníků pro další
koncepční práci + také významný poradenský sbor
- Vstoupili jsme nejpevněji za posledních 7 let na MZ ČR a naše pozice významně podpořila reálnost
prolomení nevstřícnosti systému zdravotních pojišťoven v oblasti ambulantní paliativní péče. Získali
jsme tak konečně prostor pro otevření jednání na téma Mobilní specializované paliativní péče jako
průlomového prvku v systému – které se nedařilo více jak 10 let
- Konečně se podařilo otevřít vážnou politickou debatu nad potřebou koncepčního, Strategického
materiálu a státní správa se na něm chce podílet a chce jej použít.
- Zájem politické sféry náš přivedl na MZ ČR, prezidentskou kancelář, do médií, na hejtmanství a trochu
také do dalších odborných společností. Ne nevýznamným partnerem se pozvolna začíná stávat také
akademická sféra, lékařské fakulty a sesterské organizace
- Zdá se, že po 5 letech se i výbor ČSPM konstituuje k týmovou práci a začíná se vytvářet prostor pro
vytvoření skutečně efektivního nástroje k prosazení implementace paliativní medicíny a péče do
systému.
Musíme si ovšem přiznat, že vše výše uvedené – výsledek práce odborné veřejnosti a poskytovatelů za
posledních 15 let – nyní otevírá řadu výzev a v prakticky každé z nich hraje ČSPM ČLS JEP jednu z klíčových
rolí. Někdy jako opinion maker, velmi často ale i přímý účastník či dokonce koncepční lídr vzdělávání,
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politických a koncepčních procesů či výzkumu a grantových příležitostí. Tento závazek bych rád promítl do
koncepce naší práce v příštím roce.
Sekretariát ČSPM pro rok 2015:
- Personální obsazení: Marta Duchoňová 0,3 úvazek v rámci Institutu paliativní medicíny (vzdělávání),
Mgr. Jana Kabelková 0,3 úvazek (administrativní podpora ČS fondů, ekonomika, podpora sekretariátu)
– v obou případech pro 2015 hrazeno z AVAST a ČS fondy. Zvažujeme dalšího zaměstnance – dle
vývoje situace v lednu, resp. únoru 2015
- Prim. Kabelka – vedení společnosti, oficiální zastupování v politických jednáních, Strategie,
Leadership, vzdělávací akce – garant 4 atestačních kurzů
- Dr. Sláma – zastupování předsedy společnosti, lékařské fakulty, výzkum, záštita atestačního vzdělávání
+ garant 3 atestačních kurzů
- Dr. Hegmonová – MSPP- vedení vyjednávání
- Dr. Matějek – lékařská etika v PM- koncepce a organizace tématu
- Poradenství: Uhlíř – MSPP, média, Kabát- MSPP, Krejčíková (Peterková)- právo, předem vyslovená
přání, Gregorová – klinická farmacie, Alexandrová - psychologie
Mezi hlavní úkoly pro nejbližší rok patří:
Vzdělávání
- dále zvyšovat kvalitu atestačního vzdělávání a rozšířit jeho působnost i mimo brněnský region
- podpořit lídrovské aktivity členů společnosti – vzdělávání a vytvořením systému efektivní zpětné vazby
- zahájit práci na vytvoření sítě kontaktních center ČSPM
- vzdělávání LF
- sesterské specializační curriculum
Jednání se zdravotními pojišťovnami
- MSPP + ambulantní síť
- Lůžkové jednotky SPP v nemocnicích
Koncepční práce se státní správou, MZ ČR
- Dokončení Strategie + koncipování nutných zákonných změn
Mediální aktivita
- Aktivní vytváření pozitivního mediálního obrazu nejen odborné společnosti, ale i pracovišť,
konkrétních odborníků, vzdělávání a v neposlední řadě samotného tématu života s nevyléčitelnou
chorobou

Děkuji Vám kolegové, že půjdete se mnou na této nesnadné cestě.
V úctě
MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
předseda ČSPM ČLS JEP

V Rajhradě dne 21.11.2014
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