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Zpráva o činnosti
České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
v období 2017-2018
Nový výbor ČSPM ČLS JEP
V únoru 2017 proběhly elektronicky volby do orgánů společnosti. Nový výbor byl zvolen na 4 roky,
tedy do března 2021. Nově zvolení členové výboru a revizní komise se sešli na ustavující schůzi dne
21.3.2017 a zde zvolili předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře:
Výbor:
 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) – předseda společnosti
 MUDr. Irena Závadová (Cesta domů Praha) – místopředsedkyně společnosti, vedoucí
pracovní skupiny MSPP
 PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče Praha) – vědecký sekretář společnosti
 MUDr. Eva Hegmonová (Most k domovu Zlín) – členka výboru
 MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.(Hospic sv. Zdislavy, Třebíč) – člen výboru, vedoucí Sekce
geriatrické paliativní péče
 MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Poliklinika Comfort Care Praha) – člen výboru
 MUDr. Ondřej Kopecký (VFN Praha) – člen výboru
 MUDr. Mahulena Mojžíšová (Nemocnice Hořovice) – členka výboru, vedoucí Sekce dětské
paliativní péče
 Mgr. Marek Uhlíř (Fórum mobilních hospiců) – člen výboru
Revizní komise:
 MUDr. Pavel Svoboda (Hospic sv. Josefa Rajhrad)– předseda revizní komise
 MUDr. Eva Balnerová (Nemocnice Jihlava)
 MUDr. Marcela Tomíšková (FN Brno)

Sekretariát ČSPM ČLS JEP vede Mgr. Jana Kabelková
Správcem webu ČSPM ČLS JEP je Mgr. Marek Waldhans

Cíle a priority ČSPM
Nový výbor ČR formuloval v červnu 2017 své cíle a priority v oblasti rozvoje paliativní péče v
dokumentu nazvaném Paliativní péče – kvalitní život pacientů se závažným a pokročilým
onemocněním.
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Přehled aktivit ČSPM ČLS JEP
Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR
Česká společnost paliativní medicíny je odborným garantem projektu Ministerstva zdravotnictví
ČR nazvaného „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní
péče v nemocnicích akutní a následné péče“ Projekt má za cíl v letech 2018-2021 systémově přispět
ke zlepšení paliativní péče v ČR. Součástí projektu je příprava metodiky implementace paliativní
péče do nemocnice a pilotní ověření této metodiky ve vybraných nemocnicích. Jedním z důležitých
cílů je vytvoření vhodného modelu úhrady různých forem nemocniční paliativní péče z veřejného
zdravotního pojištění. První výsledky a výstupy projektu budou prezentovány 5.10.2018 na
jednodenní konferenci "Paliativní péče v nemocnici" v rámci 10. celostátní konferenci paliativní
medicíny v Praze.
Od roku 2018 spolupracuje ČSPM ČLS JEP s MZ ČR v pozici odborného garanta při realizaci
dalšího projektu ESF nazvaného „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí
specializované paliativní péče“. Cílem projektu bude vytvoření standardů MSPP a podpora
poskytovatelů, aby těchto standardů dosáhli a zajistili tak celoplošnou dostupnost kvalitní MSPP
v celé ČR.

Spolupráce s krajskými úřady
Zástupci ČSPM spolupracovali s krajskými úřady při tvorbě koncepční regionální zdravotní politiky
v oblasti paliativní péče. Krajská koncepce byla zatím přijata v kraji Vysočina, v Jihočeském
a Olomouckém kraji. Odborná spolupráce se zástupci ČSPM se týkala především vymezení cílové
skupiny pacient/klientů, specifikace potřeb paliativní péče různých cílových skupin, typologie
poskytovatelů obecné a specializované paliativní péče a návrh sítě poskytovatelů paliativní péče na
regionální úrovni. Důležitou součástí spolupráce je role ČSPM při zajištění vzdělávání v paliativní
péči pro různé cílové skupiny poskytovatelů zdravotní a sociální péče. Spolupráci budeme dále
rozvíjet na úrovni jednotlivých krajů a v budoucnu také na úrovni Asociace krajů ČR.
ČSPM spolupracovala s kraji také při výběrových řízeních na poskytovatele ambulantní péče v oboru
paliativní medicína a na poskytovatele MSPP. V letech 2017-2018 se zástupci ČSPM zúčastnili
celkem 16 výběrových řízení (kraje: Zlínský, Královéhradecký, Jihomoravský, Vysočina, Středočeský,
Jihočeský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Hlavní město Praha, Karlovarský, Plzeňský).

Spolupráce s NF AVAST
ČSPM byla společně s Centrem paliativní péče Praha odborným partnerem projektu Nadačního
fondu AVAST na podporu paliativní péče v nemocnicích v rámci 3. ročníku programu Spolu až do
konce (2016-2018). V rámci tohoto programu bylo podpořeno celkem 17 nemocnic s projekty na
implementace paliativní péče a vytvoření nemocničních paliativních týmů. Program zásadním
způsobem přispěl k rozvoji nemocniční paliativní péče v ČR. Kromě podpory konkrétních
zdravotnických zařízení udělal z paliativní péče téma, o kterém se v nemocnicích mluví a přemýšlí
a na které navazují další programy a projekty Ministerstva zdravotnictví a některých krajů. Letošní
výzva projektu NF AVAST je určena opět na podporu paliativní péče v nemocnicích, vytvoření
prvních center excelence a na podporu spolupráce mezi různými poskytovateli. ČSPM ČLS JEP je
odborným garantem projektu.
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Specializační vzdělávání
Česká společnost paliativní medicíny je garantem specializačního vzdělávání v nástavbovém
oboru Paliativní medicína. Vedle IPVZ Praha je jediným akreditovaným poskytovatelem
specializačních kurzů paliativní medicíny pro lékaře. Kurzy probíhají v Brně, Praze a Jihlavě. V letech
2017-2018 jsme uspořádali celkem 18 specializačních kurzů, kterých se účastnilo 264 lékařů
a dalších zdravotnických pracovníků. V uvedeném období atestovalo 17 lékařů, k podzimnímu
termínu atestace (prosinec 2018) je přihlášeno 8 lékařů. K 26.9.2018 je v atestační přípravě v oboru
paliativní medicína zařazeno 86 lékařů (z toho 49 lékařů se přihlásilo do atestační přípravy v období
2017-2018). V souvislosti s vyhláškouč.152/2018 Sb.o nástavbových oborech lékařského vzdělávání,
která vstoupila v platnost v srpnu 2018, v současné době pracujeme na novém vzdělávacím
programu. Připravujeme rovněž program funkčního kurzu (dle zákona č.67/2017 Sb.) Paliativní
a hospicová péče, který by měl umožnit zájemcům o paliativní péči prohloubit teoretické znalosti
a praktické dovednosti bez nutnosti absolvovat poměrně náročnou praktickou část atestační
přípravy.
Zástupci ČSPM spolupracovali s MZ ČR a NCO NZO Brno na přípravě certifikovaného kurzu
Paliativní péče pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V současné době probíhá akreditace
prvních pracovišť pro realizaci tohoto vzdělávacího programu.
Nabídka specializačních kurzů a dalších vzdělávacích akcí pořádaný ČSPM ČLS JEP je uvedena na
webové stránce ČSPM.

Aktivity pracovní skupiny pro mobilní specializovanou paliativní péči (MSPP)
Pracovní skupina byla založena v lednu 2017. Hlavní náplní její činnosti bylo pokračovat
v aktivitách vedoucích k zařazení MSPP mezi zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního
pojištění a to v návaznosti na pilotní projekt MSPP realizovaný v letech 2015-2017 ve spolupráci
ČSPM, VZP, MZ ČR a UZIS. Toto se podařilo a k 1.1.2018 byl schválen nový seznam výkonů, ve
kterém figurují 2 výkony pro domácí specializovanou paliativní péči. Za úspěch považujeme
dojednání úhrady formou platby za ošetřovací den („domácí hospitalizaci“ s nepřetržitou
pohotovostí a dostupností lékař/sestra) a nikoli za provedené výkony (např. měření TK, návštěva
sestry, punkce ascitu apod.).
Pracovní skupina MSPP ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců (FMH) pracovala na dokumentech
pro nově vznikající i stávající mobilní hospice:
 Doporučený postup pro organizace, které chtějí být smluvními poskytovateli mobilní
specializované paliativní péče
 Stanovisko k roli odborného garanta u poskytovatelů MSPP
 Vysvětlující dopis na krajské úřady, jak lze postupovat v případě žádostí o vyvolání
výběrového řízení na MSPP
 Pracovní skupina se podílela na tvorbě Metodického pokynu MZ ČR k poskytování MSPP,
který vyšel ve Věstníku MZ ČR v prosinci 2017.
Nadále pokračovala v jednáních na ústředí VZP o způsobu úhrady, resp. podobě dodatku ke
smlouvám pro poskytovatele MSPP v roce 2018 a 2019 a vedla jednání s dalšími zdravotními
pojišťovnami. Výsledkem jsou nově uzavírané smlouvy s poskytovateli MSPP ze strany většiny
pojišťoven.
V současné době významná část agendy směrem k pojišťovnám přechází na sdružení poskytovatelů,
tedy FMH, které je přímým účastníkem dohodovacího řízení pro úhradu tohoto segmentu péče.
Důležitým úkolem pracovní skupiny MSPP pro následující měsíce bude – ve spolupráci s FMH a MZ
ČR- práce na standardech kvality MSPP.
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Aktivity sekce dětské paliativní péče
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce DPP) vznikla z původní pracovní skupiny na
podzim roku 2017. Sekce pokračuje ve snaze o docílení systémových změn v péči o dítě s život
limitující diagnózou na všech úrovních zdravotní i sociální péče včetně zajištění potřebných
úhradových mechanizmů.
Cílem Sekce DPP je nejenom vytvořit standardy pediatrické paliativní péče v ČR v souladu
s celoevropskými guidelines, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci
celé republiky. Jednou z hlavních priorit Sekce DPP je efektivní zajištění paliativní péče nejlépe
v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Velmi důležitým úkolem bude
i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče. Sekce dětské paliativní
péče ČSPM od svého založení:
 vydala studii „Stav dětské paliativní péče v ČR“
 uspořádala v roce 2016, 2017, 2018 Setkání zájemců o dětskou paliativní péči v Jihlavě
 členové pracovní skupiny se zúčastnili jako aktivní přednášející Celostátního pediatrického
kongresu v Hradci Králové, československé konference paliativní medicíny v Brně, celostátní
konference neonatologů Neodny ve Valeči a dalších regionálních seminářů
 zorganizovala v roce 2017 Třetí konferenci dětské paliativní péče v ČR v Olomouci
 v roce 2017 upořádala Visiting profesorship Dr. Jenifer Hwang v Praze na téma dětské
paliativní péče
 uspořádala v roce 10 kurzů ICPCN „Úvod do dětské paliativní péče“
 ve spolupráci se Senátem PČR zorganizovala v září 2017 odborný seminář dětské paliativní
péče, v roce 2018 seminář v PSP ČR
 spustila českou jazykovou mutaci e-learningového kurzu dětské paliativní péče ICPCN
 vydala publikace Mýty a fakta o dětské paliativní péči a Chartu práv dětí, jejichž život je v
důsledku jejich nemoci nebo stavu zkrácen či ohrožen

Aktivity sekce geriatrické paliativní péče
Sekce svou činnost realizovala především v rámci projektu Paliatr Vysočina, který usiluje
o implementaci víceúrovňové paliativní péče do zdravotního a sociálního systému v kraji Vysočina a
svým přístupem chce inspirovat také ostatní kraje ČR.

Celostátní konference paliativní medicíny 2017 a 2018
Výroční celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní
medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům,
kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. 9. celostátní konference paliativní
medicíny v září 2017 v Brně se zúčastnilo téměř 550 odborníků.
10. konference proběhne v termínu 5.- 6. října 2018 v Praze. Je realizována současně s jednodenní
konferencí v rámci projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních
služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Podrobnější informace
o konferenci 2018 jsou webu ČSPM.
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Publikační a přednášková činnost
Kolektiv autorů z ČSPM pod vedením vědeckého sekretáře PhDr. Martina Loučky, Ph.D. připravil
tematické číslo Časopisu lékařů českých č. 1/2018 věnované paliativní péči. Publikace měla
v odborné veřejnosti velmi dobrý ohlas.
Zástupci ČSPM jsou zváni k přednáškám a vedení workshopů na odborné konference řady jiných
lékařských společností a oborů (např. onkologie, hematologie, všeobecné lékařství, vnitřní lékařství,
nefrologie, kardiologie, geriatrie, intenzivní medicína, pediatrie, revizní lékařství..). Zařazení
paliativních témat do odborného programu výročních konferencí výše zmíněných oborů se
postupně stává standardem. Jsme přesvědčeni, že toto mezioborové setkávání má zásadní význam
na integraci paliativního přístupu do klinické praxe základních medicínských oborů.

Postoj České společnosti paliativní medicíny ke vzniku České společnosti hospicové
péče ČLS JEP.
Předsednictvo ČLS JEP schválilo v březnu 2018 vznik České společnosti hospicové péče jako
samostatné odborné společnosti. Výbor ČSPM vnímá tuto inciativu APHPP jako velmi nešťastnou.
vedoucí k tříštění sil a matení odborné i laické veřejnosti. Tento odmítavý postoj k zakládání nové
samostatné společnosti sdílí řada lékařů i ostatních pracovníků v lůžkových i mobilních hospicech.
Své stanovisko jsme formulovali v květnu 2018 v dopise předsednictvu ČLS a následně ho v září
2018 prezentovali za přítomnosti zástupců ČSHP na schůzi představenstva ČLS JEP. Vedení ČSHP
jsme následně pozvali k jednání. Doufáme, že kolegy přesvědčíme, že ČSPM je dostatečně široká
a otevřená platforma k rozvíjení odborných témat a prosazování odborných zájmů hospicových
lékařů.

Členská základna
V posledních 3 letech je patrný nárůst počtu členů. ČSPM ČLS JEP má k 26.9.2018 218 členů, z toho
154 lékařů a 64 nelékařů.
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Hospodaření ČSPM ČLS JEP
ČSPM ČLS JEP se snaží o trvale vyrovnané hospodaření. Své aktivity je však schopna realizovat pouze
díky grantům, dotacím a darům.
Stabilními výdaji jsou osobní a režijní náklady na zajištění činnosti společnosti, které v roce 2017
činily ca. 678 tis. Kč. Jednotlivé projekty jsou vždy realizovány s konkrétním zajištěným
financováním.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP využívá podúčet u ČLS JEP.
Finanční prostředky (stav fondu) - hospodářský výsledek v Kč
8/2018
2017
2016
2015
2014
1 902 698 1 064 871
331 613
1 228 115
651 077

2013
353 931

Data k 31.12.2017:
Stav FONDu JEP k 1.1.2017:
331.613,32 Kč (převod z minulých let)
Výsledek vzdělávacích akcí:
729.284,56 Kč
Hospodaření společnosti:
3.972,90 Kč
Stav fondu k 31.12.2017 – hospodářský výsledek 1.064.870,78 Kč

Aktuální data 1-8/2018:
Stav FONDu JEP k 1.1.2018:
1.064.870,78 Kč (převod z minulých let)
Výsledek vzdělávacích akcí:
855.600,28 Kč
Hospodaření společnosti:
- 17.773,53 Kč
Stav fondu k 9.9.2016 – hospodářský výsledek
1.902.697,53 Kč
Hlavním podporovatelem ČSPM byl v letech 2017 a 2018 NF Avast v rámci programu „Spolu
s důvěrou“, Nadace KB Jistota, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy
Havlové a firma Madeta. Podrobnější informace a hospodaření ČSPM a dárcích bude prezentována
na valné hromadě ČSPM 5.10.2018.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
předseda ČSPM ČLS JEP

V Brně 26.9.2018
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