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PROGRAMME/ PROGRAM  

 Chairs:  Alena Šteflová and Andrea Pokorná 

09:00   Opening of the workshop  

9:10–9:20 Alena Šteflová 

Introduction – activities of WHO country office in the Czech Republic / Úvod – aktivity 

kanceláře WHO v České republice  

9:20–9:40 Ladislav Dušek, Andrea Pokorná 

The Czech National Health Care Information System – sources for follow-up and long-term 

care description and evaluation / Národní zdravotnický informační systém – zdroje pro 

hodnocení následné, dlouhodobé a paliativní péče  

9:40–10:00 Manfred Huber 

Reforming long-term care in the context of WHO action plans / Reforma dlouhodobé péče v 

kontextu aktivit WHO 

10:00–10:20 Jiří Krejčí 

Organizational culture as an important factor in the quality of care / Organizační kultura jako 

důležitý faktor kvality poskytované péče 

10:20–10:40 Ondřej Sláma a Jan Švancara 

The last hospitalisation of cancer patients in post-acute and long-term care setting and in-

patient hospices / Poslední hospitalizace onkologických pacientů v zařízeních následné péče a 

v lůžkových hospicech 

10:40–11:00 Martin Loučka  

Hospital palliative care in the Czech Republic: experiences from pilot project / Nemocniční 

paliativní péče v ČR – zkušenosti z pilotního programu 

11:00-11:10 Discussion / Diskuse 

12:00–12:20 Hana Matějovská Kubešová 

When is the real moment of acute care transition to aftercare? / Kdy reálně končí akutní a 

začíná následná péče u geriatrických nemocných? 

12:20–12:35 Václav Volejník 

Practical notes from non-acute care provider’s point of view / Praktické poznámky 

poskytovatele neakutní léčebné lůžkové péče 

12:35–12:50 Iva Holmerová 

Dementia as a challenge and opportunity of long-term care / Demence jako výzva a příležitost 

pro dlouhodobou péči 

Discussion / General discussion /  Wrap-up of the workshop  
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ZPRÁVA Z ODBORNÉHO SETKÁNÍ 

WORKSHOP (KULATÝ STŮL) 

NÁSLEDNÁ, DLOUHODOBÁ A PALIATIVNÍ PÉČE 

(HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ NOVÝCH STRATEGIÍ) 

 

Dne 19. ledna 2017 se konal v budově Ministerstva zdravotnictví workshop formou kulatého stolu 

zaměřený na problematiku následné, dlouhodobé a paliativní péče v České republice. Odborné 

setkání bylo pořádáno ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace (dále jen World 

Health Organisation - WHO) v České republice a za účasti mezinárodního experta WHO Dr. Manfreda 

Hubera, Ph.D., koordinátora pro zdravé stárnutí, disabilitu a následnou a dlouhodobou péči v Evropě.  

Hlavním organizátorem byl Ústav 

zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 

ve spolupráci s již zmíněnou kanceláří WHO v 

ČR a zástupci Ministerstva zdravotnictví 

(odboru zdravotních služeb, mezinárodního 

odboru a oddělení koncepcí a strategií). Mezi 

pozvanými hosty byli zástupci Ministerstva 

práce a sociálních věcí (MPSV), zástupci 

pojišťoven a zejména zástupci poskytovatelů 

zdravotních i sociálních služeb, tedy kliničtí 

experti poskytující lůžkovou i ambulantní a 

komunitní péči. 

Odborný program byl zahájen hlavní organizátorkou doc. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D., která 

pozdravila přítomné a zahájila jednání. Workshop byl záměrně koncipován jako kulatý stůl, jehož se 

aktivně účastnilo celkem 44 předních českých odborníků (z řad poskytovatelů zdravotních služeb, 

zástupců zdravotních pojišťoven, MZ ČR a MPSV, viz informace výše). Diskutována byla zjištění z 

analýzy zdrojových dat dostupných v Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS), jež byla 

doplňována zajímavými přednáškami z bohatého odborného programu, konfrontována a 

interpretována se zkušenostmi klinických expertů. 

Ředitelka kanceláře WHO v České republice MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH nejprve přiblížila 

aktivity realizované WHO na národní úrovni v ČR i v rámci mezinárodní spolupráce, zhodnotila 

současnou situaci a plán nových strategií s možností nabídnutí spolupráce v příštím období. 

Následující přednáška autorské dvojice doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. a doc. PhDr. Andrey 
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Pokorné, Ph.D. rekapitulovala Národní zdravotnický informační systém a jeho základní datové zdroje 

pro možnost hodnocení následné, dlouhodobé a paliativní péče. Jednotlivá zjištění dokládala nejen 

možnost využití dat z NZIS, ale zejména potřebu odpovídajícího výběru datových zdrojů a nutnost 

validace zjištěných dat ve spolupráci s pracovníky z terénu a Ministerstvem zdravotnictví České 

republiky. Analýzy byly zaměřeny na hodnocení struktury lůžkového fondu neakutní péče v ČR a 

regionální rozdíly. Dále byla prezentována analýza hospitalizačních případů u poskytovatelů následné, 

dlouhodobé a paliativní péče a mortalitní ukazatele. 

     

Zahraniční host dr. Manfred Huber, Ph.D. představil reformu dlouhodobé péče v kontextu aktivit 

WHO a význam reformy v rovnováze k projektům jednotlivých členských zemí. Poděkoval 

organizátorům za promyšlený výběr přednášek, včetně poněkud opomíjeného tématu „Organizační 

kultura“ jako důležitý faktor kvality poskytované péče ze sdělení Mgr. Jiřího Krejčího, ředitele zařízení 

poskytovatele hospicové péče (TŘI, o.p.s.) v Čerčanech. 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. onkolog a odborník na paliativní péči z Masarykova onkologického ústavu 

v Brně, poukázal na zjištění z mortalitních dat z analyzovaných dat poskytovatelů zdravotních služeb. 

Z analýzy vyplynulo, že u lůžkových poskytovatelů péče většina pacientů umírá na akutním lůžku, což 

nás řadí za ostatní vyspělé země.  

Dopolední program byl ukončen přednáškou PhDr. Martina Loučky, Ph.D., z Centra paliativní péče a 

Oddělení lékařské psychologie, 3. LF UK, která přiblížila současnou situaci v oblasti nemocniční 

paliativní péče v ČR. Zmíněny byly také zajímavé pilotní projekty podporované nadačním fondem 

AVAST.  

Odpolední program byl zahájen příspěvkem prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc. 

přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, jež byl zaměřen na zodpovězení 

otázky: „Kdy reálně končí akutní a začíná následná péče u geriatrických nemocných?“. Zmíněny byly 

bariéry spojené se zajištěním kontinuity péče nejen při nutnosti překladu pacienta z péče akutní do 

následné a s ohledem na omezené lůžkové kapacity, ale také problematika personálních kapacit. 

MUDr. Václav Volejník ředitel Rehabilitačního ústavu Luže Košumberk na vystoupení prof. Kubešové 
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navázal a zdůraznil nutnost aktualizovat terminologii související s definováním obsahu a rozsahu 

následné a dlouhodobé péče s ohledem na demografické změny ve společnosti a skladbu pacientů v 

zařízeních poskytujících neakutní, či postakutní zdravotní služby. Akcentoval nutnost legislativních 

změn, které již byly iniciovány zejména s ohledem na vymezení zdravotně-sociálního pomezí. 

Vystoupení doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. předsedkyně Alzheimer Europe působící v 

Gerontologickém centrum a na UK FHS CELLO, na téma „Demence jako výzva a příležitost pro 

dlouhodobou péči“ bylo zaměřeno na informace související s diagnostikou demence, etická dilemata 

v péči o osoby s kognitivní poruchou a doporučení dobré praxe PALLIARE.  

      

V závěru se diskutovalo o naplňování akčních plánů (dále jen AP) v rámci Strategie Zdraví 2020, 

především AP Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na období 

2016 – 2019 (aktuálně je primárním krokem vyjasnění gesce v rámci MZ) a AP zaměřený na zvýšení 

kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče. Stručně byl zmíněn také pilotní 

projekt, který aktuálně probíhá v Brně za spolupráce praktických lékařů k včasné detekci demence 

(částečně finančně podpořen VZP v rámci programu prevence) a má značný ohlas mezi lékaři. 

Potenciálně jej bude možné na základě výsledků pilotní studie rozšířit do dalších oblastí v ČR. 

Diskutována byla také problematika pacientů s nehojícími se ranami a možnost získání zkušeností a 

vytvoření databází v této oblasti v rámci plánování dalších bilaterálních smluv o spolupráci (BCA) 18-

19. Dále byla v diskusi zmíněna paliativní péče a potřeba rozšíření služeb mobilních hospiců, ale 

zároveň i zlepšení identifikace a uspokojování potřeb a informovanosti pečujících rodin a posílení 

komunitní péče v této oblasti, stejně jako nutnost detabuizace tématu u odborné i laické veřejnosti. 

Zástupci Ministerstva zdravotnictví zmínili aktuálně probíhající aktivity směřující ke změnám 

legislativy vztahující se ke zdravotně-sociálnímu pomezí ve spolupráci s MPSV, které mají zlepšit 

prostup pacientů systémem a legislativní zakotvení péče. Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě zákona a navazujících prováděcích předpisů v úzké 

spolupráci s experty z klinické praxe. Do budoucna by měla být péče založena na dlouhodobě 

udržitelné komunitní a terénní péči a s dostupností hospicové a dlouhodobé lůžkové péče v případě 

potřeby. Dr. Manfred Huber, Ph.D. vyjádřil očekávání a ochotu ke sdílení zkušeností WHO a možnost 

konkrétní implementace například v oblasti indikátorů v rámci paliativní péče.  
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Významným přínosem pro všechny účastníky workshopu bylo formulování strategických cílů na 
základě předchozí diskuze. Konkrétní kroky by měly být zaměřeny na tyto oblasti:  

a) legislativa – zákon č. 372/2011 Sb. – terminologie – NOVÉ vymezení obsahu péče, doplnění 
kategorizace pacientů + související prováděcí předpisy – vyhlášky, v nichž budou jednoznačně 
upřesněny metodiky pro: 

a.  kategorizaci pacientů v následné, dlouhodobé a paliativní péči,  
b. definování konkrétních částí a procesy péče, a standardizace a metodiky v oblasti 

zdravotně – sociálního pomezí,  
c. posílení terénních služeb – SVL, SVP. 

b) edukační aktivity – laická a odborná veřejnost,  
a. podpora rodiny, poradenská péče,  
b. dobrovolnictví,  
c. podpora pacientských organizací – centralizace získaných zkušeností, výsledků, 
d. hodnocení a kontrola kvality edukačních aktivit. 

c) podpora používání objektivizujících testů  
a. pro kategorizaci pacientů, objektivní hodnocení celkového stavu,  
b. role odborných společností v rámci tvorby Klinických doporučených postupů (KDP). 

d) občanská interakce se systémem  
a. podpora municipalitní informovanosti – přirozená kontaktní místa – modelový příklad 

HELP DESK (PL), 
b. kontinuita a sdílení informací a postupů mezi MZČR a MPSV. 

V závěru jednání byla uskutečněna dohoda na další spolupráci při naplňování bilaterální smlouvy o 
spolupráci mezi WHO/Evropa, MZ ČR a ÚZIS na období 2018 a 2019 zaměřená na oblast 
restrukturalizace následné, dlouhodobé a paliativní péče v rámci národních strategií. 

 

DALŠÍ INFORMACE, PREZENTACE PŘEDNÁŠEK A VIDEO S ROZHOVORY NA 

WWW.UZIS.CZ.   

 

 

http://www.uzis.cz/akce/Zprava-z-workshopu-dlouhodoba-nasledna-paliativni-pece/
http://www.uzis.cz/akce/Zprava-z-workshopu-dlouhodoba-nasledna-paliativni-pece/

