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Zápis z Valné hromady členů
České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
dne 19.10. 2019, Olomouc, Clarion Congress Hotel
Přítomní členové výboru společnosti: MUDr. Exnerová; MUDr. Hegmonová; MUDr. Kabelka, Ph.D.; MUDr.
Kopecký; PhDr. Loučka, Ph.D.; MUDr. Sláma, Ph.D; MUDr. Sochor, Ph.D.; Mgr. Uhlíř; MUDr. Závadová
Za revizní komisi přítomen: MUDr. Pavel Svoboda
Přítomno: 60 členů České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, včetně 9 členů výboru společnosti a 1
člena revizní komise.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prezence členů
Přivítání účastníků valné hromady a představení programu
Představení členů výboru a revizní komise, představení personálního složení sekretariátu
Zpráva o činnosti ČSPM ČLS JEP
Zpráva o hospodaření společnosti
Zpráva revizní komise
Představení nově se formující Sekce pro etiku v paliativní péči
Hlasování o ustanovení Sekce pro etiku v paliativní péči
Schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise za období 2018/2019
Dotazy a diskuze

1. Prezence členů
-

Členové společnosti se při příchodu na valnou hromadu zapsali na prezenční listinu.
Přítomno bylo 60 členů společnosti s platným hlasem pro hlasování.

2. Přivítání účastníků valné hromady a představení programu
-

Předseda společnosti O. Sláma přivítal účastníky valné hromady, poděkoval členům výboru i všem
členům společnosti za práci, kterou vykonávají v oblasti paliativní medicíny.
Předseda seznámil členy společnosti s jednotlivými body programu.

3. Představení členů výboru a revizní komise, představení personálního
složení sekretariátu
-

-

Předseda společnosti O. Sláma představil nového člena výboru M. Sochora, který v souladu s
volebním řádem ČLS JEP ve výboru společnosti nahradil MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., dále
předseda přivítal předsedu revizní komise P. Svobodu.
Předseda rovněž představil rozšířené personální složení sekretariátu ČSPM, který se v současné
době skládá z Mgr. Jany Kabelkové (v Brně) a MUDr. Sáry Víchové (v Praze).

4. Zpráva o činnosti ČSPM ČLS JEP
-

-

-

-

-

Zpráva o činnosti ČSPM ČLS JEP byla představena účastníkům valné hromady a nabídnuta k
nahlédnutí v tištěné formě. Společně se zprávou o hospodaření a zprávou revizní komise bude po
odsouhlasení členy společnosti na valné hromadě umístěna na webové stránky společnosti a
elektronicky rozeslána všem členům společnosti.
Předseda společnosti O. Sláma představil aktivity, kterým se společnost v uplynulém období
věnovala, s důrazem na nově navázané i již fungující spolupráce na poli podpory a rozvoje
paliativní péče.
V červenci 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní
péče. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé všech zdravotních
pojišťoven v ČR a za ČSPM její předseda O. Sláma.
Představena spolupráce ČSPM - jako odborného garanta - na projektech MZ ČR.
Informování o spolupráci mezi zástupci ČSPM a představiteli krajů na tvorbě regionální zdravotní
politiky v oblasti paliativní péče. Ve spolupráci s ÚZIS dochází k identifikaci a interpretaci
relevantních dat pro hodnocení stavu regionální paliativní péče. Některé kraje již přijaly krajskou
koncepci paliativní péče, jiné na její tvorbě a přijetí usilovně pracují.
Informování o vzniku Pracovní skupiny pro nemocniční paliativní péči (schváleno výborem
6/2019)
Představení aktivit Sekce dětské paliativní péče (M. Exnerová)
Představení aktivit Sekce geriatrické paliativní péče (L. Kabelka)
Představení aktivit Pracovní skupiny pro mobilní specializovanou paliativní péči (I. Závadová)

5. Zpráva o hospodaření společnosti
- Představena zpráva o hospodaření společnosti, včetně hospodaření Sekce dětské paliativní péče.
6. Zpráva revizní komise
-

Předseda revizní komise P. Svoboda přednesl zprávu komise o hodnocení činnosti a hospodaření
společnosti.

7. Představení nově se formující Sekce pro etiku v paliativní péči
-

Na návrh Dr. Matějka bylo výborem společnosti podpořeno ustanovení nové sekce v rámci
ČSPM, a to Sekce pro etiku v paliativní péči.
Dr. Matějek představil motivace pro vznik sekce a cíle její činnosti, pakliže bude valnou
hromadou ustanoven její vznik.
Dr. Matějek zároveň pozval členy společnosti ke členství v sekci a vzájemné spolupráci.

8. Hlasování o ustanovení Sekce pro etiku v paliativní péči
- Po předešlém krátkém představení bylo jednomyslně odsouhlaseno ustanovení nové sekce v
rámci společnosti - Sekce pro etiku v paliativní péči - 60ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel hlasování.

9. Schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise
za období 2018/2019
- Přítomní členové schválili jednomyslně Zprávu o činnosti ČSPM za období 2018/2019. 60 hlasů
pro schválení, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rovněž Zpráva o hospodaření
společnosti za rok 2018 byla schválena jednomyslně všemi 60ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel hlasování.

-

Zpráva revizní komise byla schválena. 59 členů hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel.

10. Dotazy a diskuze
-

-

-

Přednesen dotaz ohledně způsobu podpory vzdělávání v oblasti paliativní péče zdravotních sester
pracujících v pobytových zařízeních sociálních služeb. Krátká vyjádření několika členů výboru
společnosti shrnuta vyjádřením M. Uhlíře - v současné chvíli není tato problematika systematicky
řešena v rámci agendy ČSPM. Aktivita ze strany zdrav. sester a ostatních pracovníků v pobytových
zařízeních soc. služeb ve smyslu identifikace jejich potřeb a poptávky z jejich strany vůči ČSPM je
velmi vítaná. ČSPM si je vědoma potřebnosti dostupné paliativní péče v těchto zařízeních.
Prezentována pobídka členů výboru směrem ke členům společnosti ohledně možnosti zapojení se
do aktivit společnosti dle vlastního zájmu a zaměření. Členství v jednotlivých sekcích či zapojení
do paralelních skupin pilotních projektů, jak bylo prezentováno během konference, např. u
projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti
paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Ze strany předsedy O. Slámy nadnesena problematika názorové roztříštěnosti v oblasti
paliativní medicíny a hospicové péče v rámci České republiky. Jedná se o závažný dlouhodobý
problém s nejasnou perspektivou řešení. Úvaha nad otevřením dialogů s protistranou.

Zápis provedl: MUDr. Sára Víchová

