SEMINÁŘ PALIATIVNÍ PÉČE
19.6.2018 v Brně

MOŽNOSTI – PALIATIVNÍ PÉČE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora vzniku lůžkových hospiců 1994-1996
Lůžka hospicového typu 2006
Ambulance paliativní medicíny - 2008
Předem vyslovené přání – 2011
Vzdělávání – 2011 atestace, Elnec, 2017 certifikovaný kurz pro sestry v
paliativní péči (NCONZO),
DpS – Domov pro seniory Sue Ryder v Praze
Pilotní program MSPP 2015
Systém certifikace paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb - APSS ČR 2016
Rozvoj paliativní péče v nemocnicích- AVAS 2016
Národní datová základna paliativní péče (NZIS) 2016

2018
• Nová odbornost 926 - MSPP
Věstník MZ 2017, č.13
Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví čr k
poskytování mobilní specializované paliativní péče
Doporučení pro uzavírání smluv MSPP se ZP (ČSPM)

• Dlouhodobé ošetřovné – od 1.6.2018
• Rozvoj paliativní péče v nemocnicích, MSPP v
specifických regionech - MZ
• Procesy akreditace PP v DpS
• Dohadovací řízení – ČAS, FMH, APDP

DOKUMENTY
• Definice paliativní péče WHO 1997
• Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u
nemocných s nezvratným orgánovým selháním 2009
(ČSIM)
• Doporučené postupy pro PL - Paliativní péče o pacienty v
terminálním stádiu nemoci 2005
• Standardy paliativní péče (ČSPM) 2013
• Standardy hospicové paliativní péče (APHPP) 2008,16
• Cíle a zdravotně politické priority ČSPM , 2017
• Krajské koncepce – Vysočina, Jihočeský kraj, Zlínský,..

Dánská královna Margrethe II. a její manžel princ
Henrik (Aarhus, 23. června 2017)
Po vážné nemoci zemřel v úterý 13. února ve 23.18
dánský princ Henrik, manžel královny Margrethe II.
Třiaosmdesátiletý šlechtic skonal v sídle královské
rodiny severně od Kodaně, kam byl nedlouho před
tím převezen z nemocnice.

"Jeho královská výsost princ Henrik zemřel v úterý 13. února ve 23.18 na
zámku Fredensborg," uvedl podle agentury AFP královský palác v
prohlášení, podle něhož byli u lože umírajícího jak královna, tak
synové Frederik a Joachim.
Henrik byl hospitalizován s plicní infekcí koncem ledna. Ve vážném
stavu jej pak v úterý převezli z nemocnice na rodinné sídlo vzdálené
asi 35 kilometrů severně od Kodaně, kde pravidelně spolu s chotí
pobýval část roku a přál si tam strávit i své poslední chvíle.
Henrik byl znám tím, že se ve Fredensborgu rád procházel se svými psy
po veřejném parku. Zámek byl dějištěm mnoha královských svateb,
banketů a státních večeří. Komplex čítá 28 budov a přístaveb a je v
provozu od roku 1722, kdy byl na trůnu král Frederik IV.
S korunní princeznou Margrethe se Henrik oženil v roce 1967. Loni v
červnu pár oslavil zlatou svatbu, následně se začal Henrikův zdravotní
stav zhoršovat. V září královský palác oznámil, že Henrik trpí
demencí, a princ pak omezil svou přítomnost na veřejnosti. V lednu
v Egyptě dostal zápal plic a při následné prohlídce u něj lékaři našli
nezhoubný plicní nádor.

