Nemocniční konziliární týmy paliativní péče - sada nástrojů
pro sledování činnosti a sběr dat při poskytování
specializované paliativní péče nemocničními konziliárními
týmy paliativní péče
Paliativní medicína je standardní součástí moderních zdravotnických systémů, v současné
době se zavádí paliativní programy i v českých nemocnicích a dalších zdravotnických
zařízeních. Jedním z klíčových prvků pro úspěšný rozvoj činnosti paliativních týmů je
možnost dokumentovat činnost týmu i jeho jednotlivých členů standardizovanými nástroji.
Informace a data o činnosti konziliárních týmů paliativní péče se v současnosti sbírají v rámci
pilotního projektu MZ ČR v 6 fakultních a krajských nemocnicích v ČR.
Sada předkládaných formulářů umožňuje parametricky dokumentovat činnost paliativního
týmu, včetně časové dotace pro jednotlivé výkony a činnosti. Popisuje situaci pacienta, ve
které je indikována intervence paliativního týmu a umožňuje také rozlišení typických
kontextů poskytování paliativní péče – tedy časnou paliativní péči, péči v závěru života a
péči, která dominantně směřuje k blízkým nemocné osoby. Formuláře umožňují i hodnocení
efektu paliativních intervencí s ohledem na „objektivní“ dokumentované parametry ve
zdravotnické dokumentaci a s ohledem na „subjektivní“ vnímání pacienta nebo jeho
blízkých.
Jedním z cílů probíhajícího pilotního projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti
zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg.
číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v
rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu
pro rozvoj nemocničních paliativních týmů je detailní popis činností týmů a také podpora
argumentace při vyjednávání o budoucí úhradě nemocniční paliativní péče. Stávající systém
zdravotních výkonů neumožňuje popsat činnost týmů způsobem, který by odpovídal reálné
činnosti těchto týmů. Předkládané formuláře umožní paliativním týmům i v dalších českých
nemocnicích používat stejný systém monitorace činnosti, který je využíván v pilotním
projektu. Umožní také vést statistiku srovnatelnou s dalšími týmy pro potřeby vnitřního
hodnocení činnosti, komunikaci s příslušným managementem apod. Je možné, že se
v budoucnu data z této statistiky stanou jednou ze součástí vyjednávání o úhradovém
modelu a úhradě samotné.

1

