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Zápis ze setkání výboru
České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM)
ze dne 11. ledna 2017, Brno, Masarykův onkologický ústav

Přítomni:
MUDr. Balnerová , Prof. MUDr. Filip, Ph.D., DSc., MUDr. Kabelka, Ph.D., Mgr. Kabelková, Prof.
MUDr. Skřičková, CSc., MUDr. Sláma, Ph.D., Prof. MUDr. Vorlíček, CSc., Mgr. Waldhans
Omluveni:
MUDr. Hegmonová, MUDr. ThLic. Matějek, Ph.D., Th.D., MUDr. Tomíšková
Diskutovaná témata:
1. Jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR
MUDr. Kabelka informoval výbor o výsledku jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne
6.1.2017. Z důvodu zadání prezidenta ČR a ministra zdravotnictví bude do zákonných norem
(zákon 372) vložena terminologie hospicové péče.
Bude otevřena úhradová vyhláška a vyhláška o personálním a věcném vybavení všech
forem paliativní péče. ČSPM byla náměstky ministra zdravotnictví požádána, aby předložila
své návrhy.
2. Stanovisko ČSPM ČLS JEP
Stanovisko ČSPM ČLS JEP k registračnímu listu Komplexní domácí hospicové paliativní
péče (KDHPP), podanému na pracovní skupinu k Seznamu výkonů Asociací poskytovatelů
hospicové a paliativní péče (Huneš, Sieber) bylo schváleno jednomyslně všemi členy výboru
(hlasováno před výborem per rollam, v diskusi na výboru potvrzeno). Stanovisko a registrační
list jsou přílohou tohoto zápisu.
3. Nominace Pracovní skupiny mobilní specializované paliativní péče
Pracovní skupina je jmenována výborem ČSPM s cílem přípravy registračního listu MSPP
pro pracovní skupinu k Seznamu výkonů a jeho vyjednávání s MZ ČR, VZP ČR, Svazem
zdravotních pojišťoven a dalšími relevantními subjekty.
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Dále má pracovní skupina kompetence k podpoře stávajících i nových pilotních organizací
Pilotního programu mobilní specializované paliativní péče a vedení jednání, která jsou
relevantně spojena s tímto tématem.
Pracovní skupina průběžně informuje o své činnosti vědeckého sekretáře a předsedu
ČSPM. Pracovní skupina jedná dle níže schváleného statusu a je jmenována s mandátem do
29.3.2017, kdy proběhne ustavující výbor ČSPM po volbách v únoru 2017. Na novém výboru
společnosti je zvážení prodloužení, resp. rozšíření mandátu pracovní skupiny. Statut pracovní
skupiny pro mobilní specializovanou paliativní péči je přílohou zápisu.
Schválením tohoto statutu se ruší veškerá předchozí zmocnění osob pověřených výborem
ČSPM k jednání jménem ČSPM v oblasti MSPP.
Jmenováni byli:
Prim. MUDr. Irena Závadová (navržena výborem ČSPM na vedoucí pracovní skupiny, Praha)
Bc. Jiří Kabát (Praha)
Mgr. Marek Uhlíř (Praha)
Prim. MUDr. Pavel Svoboda (Třebíč)
Prim. MUDr. Regina Slámová (Brno)
4. Volby do orgánů společnosti v roce 2017
Mgr. Kabelková informovala výbor o harmonogramu voleb do orgánů ČSPM ČLS JEP, které
budou probíhat v průběhu února 2017. Oproti původně schválenému harmonogramu došlo
k časovému posunu v části přípravy voleb. Důvodem je nutnost potvrzení mailových adres
všech členů, kteří budou využívat elektronický způsob voleb, před vypracováním kompletních
volebních seznamů. Podařilo se ověřit většinu mailových adres členů. Výbor byl rovněž
informován o navýšení počtu členů v posledních měsících a rovněž o členech, u kterých ČLS
JEP vykazuje dluh na členských příspěvcích. Upravený harmonogram voleb pro elektronické i
korespondenční volby je součástí přílohy.
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5. Ekonomika ČSPM
Mgr. Kabelková seznámila výbor společnosti s přehledem finančních projektů společnosti
za celé volební období. Vyúčtování projektů za rok 2016 se připravuje v průběhu ledna 2017,
stejně tak jako přehled hospodaření společnosti za rok 2016.
6. Webové stránky ČSPM
Na jednání Mgr. Waldhans seznámil členy výboru se stávajícím stavem webových
prezentací a jejich aktuálním vývojem.
Na setkání byly vzneseny připomínky výboru:
● na
webech
nejsou
žádné
informace
pro
veřejnost
Řešení: I když web není určen pro veřejnost, chceme případné návštěvníky správně
informovat, a tedy odkážeme na weby a další zdroje, které jsou pro ně určeny
(například Umírání.cz ap.)
● na
webu
není
zřetelný
odkaz
na
atestace
Řešení: bude doplněno, dojde k mírné grafické úpravě a dále bude rozšířen počet
položek menu
7. Konference 2017
Od roku 2017 již nebudeme pokračovat v pořádání „Česko-slovenských konferencí
paliativní medicíny“. Tento formát bude nahrazen novým formátem „Celostátní konference
paliativní medicíny“. IX. celostátní konference paliativní medicíny se uskuteční 15.-16.9.2017
v kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Za přípravu programu konference je
odpovědný MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Výbor ČSPM souhlasí s návrhem, aby při přípravě konference bylo partnerem Centrum
paliativní péče Praha. Konkrétní podoba spolupráce bude upravena smlouvou o spolupráci
mezi ČSPM a Centrem paliativní péče. Výbor ČSPM bude o přípravách pravidelně informován.
Informace o konferenci budou uveřejňovány na webu ČSPM.

8.

Zasedání ustavujícího výboru ČSPM ČLS JEP po volbách v únoru 2017, Brno,
Masarykův onkologický ústav, 29.3.2017 14.00-17.00 hodin.

Zápis vypracovala Mgr. Kabelková, 16.1.2017

