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Zařazení výkonů mobilní 
specializované péče do seznamu 
zdravotnických výkonů od roku 2018. 

Definování potřebné sítě 
poskytovatelů paliativní péče 
v přirozeném nebo náhradním 
sociálním prostředí (heslo: „Mobilní 
hospic v každém okrese“ – tj. na cca 
70–100 000 obyvatel).

Podpora pečujících rodin (úkol: 
podpora prosazení připravovaného 
zákona o „pečovatelském volnu“ pro 
pečujícího příbuzného).

Vytvoření systému úhrady 
multidisciplinární paliativní péče 
v lůžkových zdravotnických zařízeních 
akutní i následné péče (heslo: 
„Paliativní program/konziliární tým do 
každé nemocnice, kde ročně umírá 
více než 50 lidí“).

Podpora lůžkových hospiců (podpora 
přijetí zákona a prosazení do praxe 
„nárokovatelné“ úhrady za sociální 
služby poskytované terminálně 
nemocným v hospicích).

Podpora paliativní péče v pobytových 
zařízeních sociální péče (podpora 
legislativního procesu v tvorbě nových 
ustanovení zákona o sociálních 
službách, spolupráce s APSS).

Prosazení paliativní péče do 
pregraduálních vzdělávacích 
programů pro budoucí lékaře.

Definování sítě poskytovatelů 
paliativní péče (typologie zařízení 
a jejich místní a časová dostupnost na 
celostátní a regionální úrovni).

Vytvoření pracovní skupiny na MZČR 
se zastoupením všech důležitých 
stran. Tato skupina bude mít za cíl 
práci na dokumentu Národní strategie 
paliativní péče.

KRÁTKODOBÉ ÚKOLY A CÍLE

Paliativní péče má definované 
místo v systému financování 
zdravotních a sociálních služeb.

Paliativní péče je dostupná 
každému potřebnému  
v České republice.

Principy paliativní péče jsou 
standardní součástí vzdělání 
všech pracovníků ve zdravotní 
a sociální sféře.

Je vytvořen komplexní 
systém paliativní péče napříč 
systémem zdravotní a sociální 
péče.

Rodina a komunita jsou 
integrální součástí péče 
o pacienty v závěru života.

HLAVNÍ CÍLE (DLOUHODOBÉ)

Za ČSPM ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.                        
předseda

MUDr. Ondřej Kopecký
člen výboru

Tvorba vládního dokumentu Národní strategie paliativní péče

Podpora tvorby Krajských koncepcí/strategií rozvoje paliativní péče
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