Společné stanovisko Fóra mobilních hospiců a České společnosti paliativní medicíny
ČLS JEP k personálnímu obsazení týmu domácí paliativní péče o pacienta v
terminálním stavu (odb. 926)
Doporučené personální obsazení multidisciplinárního týmu domácí paliativní péče o pacienta
v terminálním stavu (odb. 926) je pro zachování kvality a kontinuity péče a bezpečnosti pacienta
stanoveno kumulativně na jedno IČP (má-li jedno IČZ více pracovišť, tedy více IČP, pak platí pro každé
IČP samostatně) takto:
1.
lékaři v souhrnném úvazku 1,2 s následující kvalifikací:




lékař – garant pro odbornost 720 (paliativní medicína) musí mít minimální úvazek v
rozsahu nejméně 8 hodin týdně, tj. 0,2 (ideálně ale úvazek větší, např. 0,5)
o lékař – garant je zodpovědný za to, že péče bude poskytována na náležité odborné
úrovni
lékař se specializovanou způsobilostí či kmenem z klinického oboru, který je podmínkou
zařazení do nástavbového oboru paliativní medicína.
o doporučujeme, aby úvazky dalších lékařů tedy do celkového požadovaného úvazku
1,0 (bez úvazku garanta) byly poskládány tak, aby nedocházelo k narušení
kontinuity poskytované péče. Ideálně, aby šlo nejméně o 0,5 úvazky lékařů se
specializovanou či zvláštní specializovanou způsobností v některém z oboru, jež jsou
základem pro nástavbovou atestaci z oboru paliativní medicína. Snaha dostát
úvazku 1,2 lékaře poskládáním z více dohod nemůže zaručit kontinuitu péče o
umírajícího a nemůže zaručit dostatečnou kvalitu této péče.
o Agregovaný výkon domácí paliativní péče vyžaduje týdenní setkání
multidisciplinárního týmu se zápisem v dokumentaci – obdoba nemocniční vizity.
2.

3.

všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu v souhrnném
úvazku 5,0; pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let, musí být součástí týmu
alespoň jedna dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Doporučujeme, aby výše přepočteného úvazku byla naplněna maximálně 10 fyzickými
osobami;
sociální pracovník; doporučená výše úvazku je 0,5

4.

psycholog s atestací v oboru klinická psychologie (dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo
psycholog ve zdravotnictví s úplnou kvalifikací pro poskytování psychoterapie nebo jiný
zaměstnanec s psychoterapeutickou kvalifikací.

5. pastorační pracovník nebo kaplan.
Upozorňujeme, že prostřednictvím odborného zástupce, tedy lékaře se zvláštní odbornou
způsobilostí v oboru paliativní medicína, zajišťuje poskytovatel dohled nad lékařem bez
zvláštní specializované způsobilosti; dohled je zákonem charakterizován jako nepřetržitá
telefonická dostupnost a fyzická dosažitelnost zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává
činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut.
Profese podle bodu 3.-5. jsou u poskytovatele zaměstnány v pracovněprávním poměru
(úvazek nerozhoduje).
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