STATUT PRACOVNÍ SKUPINY
PRO NEMOCNIČNÍ PALIATIVNÍ PÉČI

Článek I.
Úvodní ustanovení
Tento statut upravuje působnost pracovní skupiny pro nemocniční paliativní péči (dále jen PS), která
byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny za účelem zajištění systematického rozvoje
tohoto segmentu paliativní péče.
Článek II.
Působnost pracovní skupiny
1.
2.
3.

PS se setkává minimálně 4x ročně a provádí mapování stavu, analytickou činnost, navrhuje rámcové
cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k rozvoji segmentu Nemocniční PP.
Tyto rámcové cíle, priority, strategie a postupy předkládá výboru ČSPM, eventuelně je následně
samostatně realizuje.
Pro rok 2020/2021 jsou stanoveny tyto priority:

- vytvoření datové základny, pojmenování forem nemocniční PP, příprava startovací analýzy stavu nemocniční
PP a jejich sdílení s odbornou veřejností
- pojmenování forem úhrady nemocniční PP, vyjednávání modelů úhrady, mechanismy financování pro rozvoj
pracovní skupiny, nemocniční PP, dotační grantové programy (strukturální fondy, MZČR, MPSV, AVAST)
- edukace odborné veřejnosti - advokacie v regionech pro rozvoj nemocniční PP, analýza funkčních modelů ze
zahraničí
- přizvání týmů mimo pilotní program – komunikace s paliativními týmy mimo pilot, vytvoření komunikačního
kanálu, vytvoření metodické opory, návaznost na pilotní projekt, převzetí materiálů z pilotního projektu,
platforma pro setkávání
- další relevantní témata budou řešeny dle kapacity PS:

4.
5.

●

mentoring při rozvoji nemocniční paliativní péče

●

spolupráce s příslušnými úřady při vyjednávání podob dotačních a grantových programů

●

příprava edukačních programů jednotlivých profesí nemocničních týmů

●

ambulance PM v nemocnicích (výkony a financování)

●

paliativní jednotky v nemocnicích (modely a možnosti)

Vedoucí PS nebo jím určený jiný člen PS se účastní pravidelných jednání výboru ČSPM, kde informuje
o činnosti PS.
Jednání s dalšími subjekty, jejichž předmětem je nemocniční paliativní péče, vede jménem ČSPM
podle rozhodnutí předsedy výboru ČSPM buď:
a) samostatně vedoucí PS (nebo jím určený člen PS)
b) nebo předseda výboru ČSPM (nebo jím určený člen výboru) společně s vedoucím PS (nebo
jím určeným členem PS).

6.
7.
8.
9.

Jednání s dalšími subjekty, jejichž předmětem je nemocniční paliativní péče, se vždy řídí rámcovými
cíli, prioritami, strategiemi a postupy dle bodu 1.
PS pro svou činnost v přiměřené míře využívá administrativního zázemí ČSPM
Statut pracovní skupiny koriguje s ohledem na aktuální problematiku výbor ČSPM ČLS JEP, vždy je
vyhotoven v písemné podobě.
Pracovní skupina zaniká, pokud se na ukončení její činnosti usnese výbor ČSPM

Článek III.
Složení PS
1.

Členy PS volí a odvolává výbor ČSPM. Počet členů PS je sedm. Výborem ČSPM byla odsouhlasena PS v
tomto složení:
MUDr. Sochor Marek (zástupce vedoucího PS), MUDr. Kopecký Ondřej (vedoucí PS), MUDr.
Křemenová Zuzana, Mgr. Benešová Hana, MUDr. Hrdličková Lucie, PhDr. Marečková Marie, Mgr.
Vrzáček Petr

2.

Vedoucí PS řídí práci PS, zodpovídá za pořízení stručného písemného záznamu z každého jednání a
jeho předložení výboru ČSPM, kontroluje plnění úkolů a závěrů přijatých na jednáních PS; zodpovídá
se z činnosti PS výboru ČSPM.
Při hlasování mají všichni členové PS rovnocenný hlas, usnesení je přijato prostou většinou hlasů,
podmínkou platnosti hlasování je účast na hlasování alespoň 5 členů PS. Hlasování je možné provést
při schůzi PS (osobně či telekonferenčně) nebo písemně per rollam.
Sekretariát ČSPM spolupracuje dle dohody s vedoucím PS a případně se podílí na organizačně
technickém zabezpečení činnosti PS.
Člen PS se může svého mandátu vzdát, takovou skutečnost oznamuje vedoucímu PS a předsedovi
výboru ČSPM písemně.
Pokud člen PS nekoná své povinnosti, nebo postupuje v rozporu s tímto statutem nebo dobrými
mravy, podává vedoucí PS nebo alespoň dva členové PS nebo alespoň dva členové výboru ČSPM návrh
na odvolání člena PS předsedovi výboru ČSPM, který je povinen tento návrh bezodkladně projednat.
Jednání PS se může účastnit předseda výboru ČSPM (nebo jím pověřený zástupce) s hlasovacím
právem. Dále se jednání může účastnit na svou žádost jako host kterýkoliv člen ČSPM, bez hlasovacího
práva. Na žádost člena PS se může jednání ad hoc účastnit i přizvaný odborník na projednávanou
problematiku – nečlen ČSPM, bez hlasovacího práva; o přizvání odborníka rozhoduje vedoucí PS.

3.

4.
5.
6.

7.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
Statut byl formulován ve shodě všemi členy PS 8.10.2020.
Statut PS byl schválen výborem ČSPM dne 21. 10. 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení.

