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MEMORANDUM

o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v České republice

Niže uvedeného dne, měsíce a roku podepsaly:

Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČ: 00024341
zastoupeno: Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr
(dále jen ,,MZ")

a
VŠeobecná zdravotní pojišt'ovna České republiky
se sidlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
IČ: 41197518
zastoupena: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
(dále jen ,,VZP ČR")

a
Vojenská zdravotní pojišt'ovna České republiky
se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
IČ: 47114975
zastoupena: Ing. Josef Diessl, generálni ředitel

a
Česká průmyslová zdravotní pojišt'ovna
se sídlem: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 47672234
zastoupena: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generálni ředitel



a
Oborová zdravotní pojišt'ovna zaměstnanců bank, pojišt'oven a stavebnictví
se sídlem: RoSkotova 1225/1, Branik, 140 00 Praha 4
IČ: 47114321
zastoupena: Ing. Radovan Kouřil, generálni ředitel

a
Zaměstnanecká pojišt'ovna Škoda
se sídlem: Husova 302/9, Mladá Boleslav ll, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 46354182
zastoupena: Ing. Darina Ulmanová MBA, ředitelka

a
Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky

se sidlem: Vinohradská 2577/ 178. 130 00 Praha 3
IČ: 47114304
zastoupena: MUDr. David Kostka MBA, generálni ředitel

a
RBP, zdravotní pojišt'ovna
se sídlení: Michálkovická 967/108, SIezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 47673036
zastoupena: Ing. Antonin Klimša MBA, výkonný ředitel

(dále jen ,,zdravotní pojišt'ovny")

a
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
se sídleni: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
lČ: 00444359
zastoupena: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda
(dále jen ,,ČSPM ČLS JEP")

a
Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR

se sidlem: Palackého námčsti 375/4, 128 01 Praha 2
lČ: 00023833
zastoupen: prof. RNDr. Ladislav DuSek, Ph.D., ředitel
(dále jen ,,ÚZIS")

dále všichni také jako ,,strany Memoranda"

toto memorandum:
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Článek l

Preambule

Účelem Memoranda o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů
u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice (dále jen ,,Memorandum") je

a. Navážať na Memorandum MZ, zdravotních pojišt'oven a ČSPM ČLS JEP o spolupráci na
systematickém rozvoji paliativní péče v ČR ze dne 30. července 2019 a vytvořit podmínky
pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž
pilotní provoz je podpořen v rámci dotačního programu 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 (dále jen ,,Paliativa l"),

b. Navrhnout mechanismus úhrady zdravotní péče poskytované 7 paliativními týmy
u poskytovatelů akútni lůžkové péče, kteří se účastnili projektu Paliativa 1, pro rok 2021.

c. Definovat minimálni zdravotnický personálni standard jednotlivých typů paliativních týmů
u poskytovatelů akútni lůžkové péče,

d. Spolupracovat na rozvoji a dostupnosti paliativních týmů u poskytovatelů akútni lůžkové
péče a vytvoření podminek pro zařazení těchto služeb mezi služby hrazené z veřejného
zdravotního pojištěni od roku 2022. Spolupráce na změnách legislativního nebo
nelegislativního charakteru, které budou vycházet z analýzy potřeb paliativni péče
a vyhodnoceni dat z pilotního ověření v rámci programu Paliativa l, kterou provede UZIS
do 30. června 2021.

Článek 2

Role stran Memoranda při naplňování Memoranda

1. Strany Memoranda deklaruji ochotu na celkovém systematickém definování a následném
rozvoji klinicky přínosné, dostupné a nákladové efektívni paliativní zdravotní péče
poskytované v rámci poskytovatelů akutni lůžkové péče.

2. MZ se zavazuje ujmout koordinační role při naplňování jednotlivých koncepčních kroků.

3. Zdravotní pojišt'ovny se zavazuji k zajištění udržitelného financování zdravotní péče
paliativních týmů v náväznosti na výsledky analýzy vyhodnoceni dat z pilotního ověření
v rámci programu Paliativa 1.

4. Česká spoIečnost paliativni mediciny ČLS JEP se zavazuje k roli odborného garanta
v procesu zvyšování dostupnosti špecializované paliativní péče v rámci poskytovatelů
akutní lůžkové péče.
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Článek 3

Rozvoj a udržitelnost paliativních týmů u poskytovatelů akútni
lůžkové péče

l. Základní čile

a) zajistit financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz
byl podpořen v rámci dotačního programu Podpora paliativní pCče,

b) zajistit dostupnost špecializované paliativní péče v nemocnicích v garantované kvalitě
i rozsahu,

C) během roku 2021 navrhnout změny legislativního nebo nelegislativního charakteru,
kterC vzejdou z analýzy materiálů a datových výstupů z pilotniho ověření v rámci
programu Paliativa 1, kterou zpracuje ÚZIS.

2. Náplň Činnosti paliativního týmu

Nemocniční tým paliativní péče je multioborový tým poskytující specializovanou
paliativní péči v prostředí poskytovatele lůžkových zdravotních služeb. Členy základniho
paliativního týniu jsou lékař, všeobecná sestra nebo dětská sestra v případě paliativního
týmu pro děti, zdravotné-sociálni pracovník a klinický psycholog nebo psycholog ve
zdravotnictví, pokud je zajištěna dostupnost a odborný dohled klinického psychologa.
Mezi základní kompete11ce paliativního týmu patři hodnoceni a léčba bolesti a ďalších
symptomů pokročilého onemocnění, vedení komunikace závažných témat, zjišt'ování
hodnot a preferenci pacienta, asistence při formulaci čile a plánu péče s respektem
k preferencim pacienta i k léčebným altemativám (založeným na evidence based niedicine)
i etickým a právním normám, koordinace mezioborové a multioborové rozvahy o cilech
a plánu péče, koordinace zajištění adekvátni návazné péče, psychologická a spirituálni
podpora, edukace v oblasti zdravotně-sociálních služeb, edukace a podpora profesionálů
pečujicích v základních medicínských oborech a ďalší.

Týmy poskytuji terminálni i časnou paliativni péči:

· Paliativní péče terminálni je péče o pacienty v závěru života, typicky o pacienty
s dominantné symptomaticky orientovanou terapií u terminálních štádií závažných
onemocnění, obvykle v posledních dnech až týdnech či jednotkách měsíců
předpokládaného dožití.

· Paliativní péče časná je péče o pacienty se závažným nebo život ohrožujicim
onemocněním s významným rizikem limitované doby dožití, která je poskytována
současně s probíhajíci terapií zaměřenou na prodloužení života pacienta.

Paliativní péče o dětské pacienty se závažným život limitujícím onemocněnírn je velmi
často péčí časnou, která trvá typicky celou řadu měsíců, někdy i let.
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3. Stratifikace a minimálni personálni zabezpečení

Objem potřeby špecializované paliativní péče závisí na velikosti poskytovatele lůžkové
zdravotní péče. V závislosti na počtu a typu lůžek je definováno několik typů paliativních týmů.
Jednotlivé typy týmů se líši personálnim složením. V rámci veľkých lůžkových zařizení typu
fakultnich nemocnic je účelné zřizovat maximálně dva samostatné týmy, a to pro pacienty
dčtského věku a dospělého věku.

Základní stratifikace paliativnich týmů u poskytovatelů akútni lůžkové péče:

Typ
paliativního
týmu
Typ 1

Personálni zabezpečeníl

Lékař se specializovanou způsobilostí
v oboru paliativní medicína

Minimálni úvazek

0,5

Lékař se specializovanou způsobilostí v 0,5
oboru, který je základním oborem pro
nástavbový obor paliativní medicína nebo
lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
paliativní medicína

Všeobecná sestra nebo dětská sestra v případě 1,0
paliativního týmu pro děti

Zdravotné-sociálni pracovník 0,5

Klinický psycholog nebo psycholog ve 0,5
zdravotnictví, pokud je zajištěna dostupnost a
odborný dohled klinického psychologa

Typ 2 Lékař se specializovanou způsobilostí
v oboru paliativni medicína

0,3

Lékař se specializovanou způsobilostí v 0,2
oboru, který je základním oborem pro
nástavbový obor paliativní medicína nebo
lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
paliativní medicína

Všeobecná sestra nebo dětská sestra v případě 0,5
paliativního týmu pro děti

Zdravotné-sociálni pracovník 0,25

0,25

' Při dodržení pravidla, že úvazek zdravotnického pracovníka v rámci jednoho poskytovatele zdravotních služeb
múZe činit maximálně 1,0 a pri souběhu úvazku u různých poskytovatelů zdravotních služeb maximálně 1,2.
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Klinický psycholog nebo psycholog ve
zdravotnictví, pokud je zágištčna dostupnost a
odborný dohled klinického psychologa

Článek 4

Paliativní týmy, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačního
programu Paliativa l

V rámci projektu Paliativa l je efektivita a nákladovost ověřována v 7 týmech u 6
poskytovatelů lůžkové péče. V rámci projektu Paliativa 1 jsou ve fázi pilotního ověření
(červen 2019 - únor 2021) hrazeny personálni náklady paliativních týmů. Pilotního ověření
v rámci projektu Paliativa l se účastní následující poskytovatelé lůžkových zdravotních
služeb:

IČO Název K'qj Paliativní tým
Fakultní nemocnice Kráľovské Praha Paliativní tým pro dospělé

10002000 Vinohrady
Všeobecná fakultní nemocnice Praha Paliativní tým pro dospělé

02004000 v Praze
05002000 Fakultní nemocnice v Motole Praha Paliativní tým pro dospělé
05002000 Fakultní nemocnice v Motole Praha Paliativní tým pro dčti

KZ, a.s. - Masarykova Ústecký Paliativni tým pro dospělé
59001000 nemocnice v Ústí n. L., o.z.
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc Olomoucký Paliativní tým pro dospělé
76001000 Nemocnice Jihlava, Vysočina Paliativni tým pro dospělé

příspěvková organizace

Článek 5

Úhrada zdravotních služeb poskytovaných paliativními týmy pro rok
2021

Financování 7 paliativních týmů u 6 poskytovatelů lůžkové péče v rámci dotačního programu
Paliativa 1 je zajištěno do 28. 2. 2021. Následné je důležité u tčchto týmů zajistit udržitelnost,
tedy financováni pro 10 měsiců roku 2021, než dojde ke stanovení koncepčního úhradového
mechanismu této péče, který bude vycházet z analýzy potřeb paliativní péče a vyhodnoceni dat
z pilotniho ověření v rámci programu Paliativa 1. '"

Pro rok 2021 bude stanovena úhrada zdravotních služeb poskytovaných paliativními týmy,
jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačního programu Paliativa l, ve výši

(1"2 * 2 630 000 + ä* 1315 000) * K
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kde:

X

y

K

nabývá hodnoty od 1 do 10 odpovídající počtu měsíců od března 2021 do prosince 2021,
ve kterých poskytovatel zdravotních sIužeb zajišt'uje paliativní tým typu 1

nabývá hodnoty od 1 do 10 odpovidající počtu měsíců od března 2021 do prosince 2021,
ve kterých poskytovatel zdravotních služeb zajišt'uje paliativní tým typu 2

nabývá hodnoty od O do l odpovídající poměru počtu pojištěnců příslušné zdravotní
pojišt'ovny:

VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP
0,56 0,07 0,12 0,07 0,01 0,13 0,04

Typ týmu u jednotlivých poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb bude určen dle
personálního obsazeni podle bodu 3 článku 3 tohoto memoranda.

V připadě existence vice paliativních týmů se úhrada stanoví za každý tým zvlášť'.

Praha . ledna 2021

Za Ministerstvo zdravotnictví

( l

r Q

Doc. MUĽ"B'atný. Ph'.D.

Za Vojenskou zdravotní pojišt'ovnu ČR

\

Ing. Josef Diessl

Za Všeobecnou zdravotní pojišt'ovnu ČR

Ing. Zde ěk abátek

Za Č $kou průmy lovou zdravotní
pojišt'ovnu l

L
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
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Za Oborovou zdravotní pojišt'ovnu
zaměstnanců bank, pojišt'oven a stavebnictvi

Za Zaměstnaneckou pojišt'ovnu Škoda

Ing. Radovan Kouřil Ing. Darina Ulmanová, MBA

Za Zdravotní pojišt'ovnu
ministerstva vnitra České republiky

mu:K±
Za Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Za RBP, zdravotní pojišt'ovnu

.ť
1

l ( '
l'

p W q%

Ing. ntonín Klimša, MBA

á'á-~^

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Za Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR

L"
prof. RNDr. Ladislav DuSek, Ph.D.
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* Česká průmyslová

zdravotní pojišťovna
Č.j. 202l/PO/007

V V rPovereni

Generálni ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny se sidlem Ostrava-Vítkovice, jeremenkova
161/11, IČO 47672234 (dále jen ,,ČPZP"), zapsané ve veřejném rejstřiku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddň AXlV, vložka 545, pověřuje tímto zaměstnankyni MUDr. Renátu Knorovou, MBA,

k podpisu Memoranda o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních
týmů u poskytovatelů akútni Iůžkové péče v České republ'ce,

JUDr. Petr:=:jUD,.
Vaněk Petr Vaněk, PhD.

Datum:

PhD. '°'"°""18:31:20 +01'00'

V Ostravě dne 25. 1. 2021 JUDr. PetrVaněk, Ph.D.
generálni ředitel

České průmyslové zdravotní pojišt'ovny





POVĚŘENÍ K ÚČASTI

Já, niže podepsaná Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka Zaměstnanecké
pojišt'ovny Škoda se sIdlem v Mladé Boleslavi, Husově ul. 302,

pověřuji

tímto Ing. Zdeňka Vitáska, MBA ředitele odboru organizace
a informačniho systému a zástupce ředitele ZPŠ, podpisem Memoranda

o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů
akútni lůžkové péče v České republice

V Mladé Boleslavi dne 26. 1. 2020

{ pojišťovná
Škoda - 209_" 01

Kusov," 302, 293 01 Mladá Boleslav

L-

Ing. Darina U|mánová, MBA
ředitelka ZPŠM|adá Boleslav

Zmocněni přijímá"' Ýi C




