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Priorita 1: Lidské zdroje 
Předpokládané 
náklady 

Období Vyhodnocení plnění KPP za rok 2019 

Strategický cíl 

priority 

Cílem priority je vytvořit vhodné podmínky pro práci erudovaných pracovníků 

(odborných lékařů, nelékařského personálu, sociálních pracovníků), kontinuálně 

reagující na rozvoj medicíny a sociálních služeb v kontextu celospolečenského 

vývoje. 

 

Opatření 1.1 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se stabilizace 

personálu v sociálních a zdravotních službách. 

Cílem je vznik a podpora týmů paliativní péče a vytváření vhodných motivů, které by 

vedly ke stabilizaci kvalitních pracovníků.  

Aktivity 

1.1.1 Podpořit vzdělávání nelékařského personálu 

v rámci akreditovaných kurzů paliativní péče.  

10-30 tis. Kč 

/osoba 
2019-2023 

V roce 2019 bylo provedeno zjištění zájmu ze strany nemocnic, byl stanoven 

termín a zajištěn realizátor akreditovaného vzdělávacího kurzu ELNEC 

určeného pro zdravotní sestry a sociální pracovníky. Vlastní průběh školení 

únor 2020 (30 osob/72 tis. Kč). 

1.1.2 Podpořit průběžné vzdělávání pracovníků 

v  obecné a specializované paliativní péči. 
5 tis. Kč/osoba 2019-2023 

Realizováno v rámci dotačního programu Podpora paliativní péče 

v Jihočeském kraji. Podpora 10 žadatelů/poskytovatelů zdravotních i 

sociálních služeb v celkové částce 202 390,00 Kč. Realizace vzdělávacích 

workshopů pro nemocnice a poskytovatele pobytových sociálních služeb 

v rámci podpory NF AVAST. V režii nemocnic komunikační workshopy 

v oblasti paliativní péče (Nemocnice České Budějovice, a.s.). Podpora 

multidisciplinarity.  

1.1.3. Podpořit specializační vzdělávání v oboru 

paliativní medicína. 
30 tis. Kč/1 lékař 2019-2023 

Možnost podpory v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 

v Jihočeském kraji. Podpora specializačního vzdělávání v oboru paliativní 

medicína cílena do nemocnic založených JčK. V daném oboru nebyla využita. 

1.1.4 Podpořit a zapojit do průběžného vzdělávání 

praktické lékaře v obecné paliativní péči. 
5 tis. Kč/1 lékař 2019-2023 

Doposud nerealizováno. Možnost zapojení praktických lékařů do systému 

spolupráce, podpory a vzdělávání bude analyzována.  

  

Opatření 1.2 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se vytvoření 

fungujících mezioborových konziliárních týmů paliativní péče. 

 

Cílem je vytvoření fungujících mezioborových mobilních a konziliárních týmů 

paliativní péče. 

 

Aktivity 

1.2.1 Vytvořit konziliární týmy paliativní péče v rámci 

lůžkového fondu poskytovatelů zdravotních služeb 

pro zajištění indikování pacienta pro paliativní léčbu. 

Bez nákladů 2019-2023 

Rozvoj a tvorba mezioborových konziliárních týmů paliativní v Nemocnici 

Jindřichův Hradec, a.s. a Nemocnici České Budějovice, a.s. Ostatní 

nemocnice – postupný vývoj závisející na vyhodnocení potřeb v závislosti na 

personálních možnostech a složení oborů poskytované péče apod. 
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1.2.2. Vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání 

členů konziliárních týmu.  

Řešeno 

v opatření 1.1 
2019-2023 

Postupně naplňováno. Viz opatření 1.1. Podpora multidisciplinární spolupráce. 

Vyhodnocení stavu a potřeb sociálních pracovníků nemocnic v kontextu 

zapojení do konziliárního týmu paliativní péče. Podpora spolupráce nemocnice 

a mobilních týmů pro zajištění kontinuální prostupnosti pacienta systémem 

(personální sdílení). Pracovní jednání s nemocnicemi k metodice 

implementace paliativní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení – 

prezentováno odborným garantem projektu paliativní péče MZ ČR.  

1.2.3 Vytvořit mobilní specializované týmy paliativní 

péče (DH) pro možnost péče o pacienty ve vlastním 

sociálním prostředí. 

Bez nákladů, 

provozní náklady 

týmů jsou řešeny 

v aktivitě 2.2.1 

2019-2023 

Rozvoj a tvorba týmů mobilní specializované paliativní péče (dále MSPP):                                 

- zdravotní služby – výběrová řízení na poskytování a úhradu zdravotní péče, 

- sociální služby – plánování sítě sociálních služeb.                                       

okres České Budějovice: 2 poskytovatelé zdravotních služeb (dále PZS)                                                                                    

okres Český Krumlov: 0 PZS                                                                              

okres Jindřichův Hradec: 2 PZS                                                                         

okres Písek: 1 PZS                                                                                              

okres Prachatice: 1 PZS                                                                                 

okres Strakonice: 1 PZS                                                                                   

okres Tábor: 1 PZS                                                                                      

Provozní náklady na podporu tvorby a rozvoje týmů viz opatření 2.2  
          

Opatření 1.3 

Dle harmonogramu implementovat aktivity týkající vytvoření vhodných podmínek 

pro práci poskytovatelů paliativní péče. 

 

Cílem je podporovat vytváření vhodných pracovních podmínek, které by se měly stát 

jedním z motivujících faktorů stabilizace zaměstnanců a zkvalitnění jejich práce. 

Aktivity 

1.3.1 Podpořit vytváření vhodného pracovního 

prostředí. 
Bez nákladů 2019-2023 

Realizováno v režii jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Prozatím 

bez podílu JčK. 

1.3.2 Podpořit užívání ICT technologií a moderních 

pracovních pomůcek. 

Podpora účasti 

v projektech  
2019-2023 

Realizováno zejména v režii jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. 

Prozatím bez podílu JčK. Neinvestiční podpora z dotačního programu 

Podpora paliativní péče v jihočeském kraji. 

1.3.3 Vytvořit vhodné mechanizmy, které 

minimalizují syndrom vyhoření. 
10 tis. Kč/1 

poskytovatel 
2019-2023  

Realizováno v režii jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Prozatím 

bez podílu JčK. 
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Priorita 2: Ekonomika 
Předpokládané 
náklady 

Období Vyhodnocení plnění KPP za rok 2019 

Strategický cíl 

priority 

Cílem priority je s ohledem na poptávku a v rámci existujících disponibilních 

finančních možností veřejných rozpočtů budovat a rozvíjet v Jihočeském kraji 

domácí formu péče za pomoci MSPP (DH), ambulancí paliativní medicíny  

a konziliárních týmů, doplněnou odpovídající lůžkovou formou. 

 

Opatření 2.1 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se financování 

paliativní péče. 

Cílem je zajistit efektivní nakládání s finančními prostředky určenými k financování 

paliativní péče v Jihočeském kraji. 

Aktivity 

2.1.1 Vytvořit vhodný model sledování alokace 

nákladů a jeho implementace. 
Bez nákladů  2019-2021 

Doposud nerealizováno. Vyhodnocování alokace a nákladů pouze v rámci 

dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji. 

2.1.2. Připravit rozpočtové podmínky pro financování 

služeb pro změnu struktury a kvality paliativní péče. 
Bez nákladů 2020-2023 

Dosud nerealizováno. 

 
 

Opatření 2.2 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity týkající se financování 

paliativní péče. 

 

Cílem je zajistit efektivní financování paliativní péče v Jihočeském kraji. 

Aktivity 

2.2.1 Zajistit prostředky na dokrytí nákladů projektu 

„Mobilní specializované paliativní péče (DH)“ 

existujících i nově vzniklých s ohledem na potřebnost 

v každém okrese Jihočeského kraje. 

Dokrytí nákladů 

MSPP (DH), 50-

300 tisíc Kč na 1 

okres, tedy 2,1 

mil. Kč/kraj 

2019-2023 

Podpora a dokrytí nákladů na tvorbu a rozvoj týmů mobilní specializované 

paliativní péče z dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském 

kraji.                                                                                                                                           

Podpora 7 žadatelů/poskytovatelů v celkové výši 1 597 610,00 Kč. Podpora 

nehrazené zdravotní péče, sociálních služeb a dalších služeb garantujících 

komplexnost služby. 

2.2.2. Rozvíjet projekty na hledání nových forem 

vícezdrojového financování a vhodnými formami 

podporovat čerpání finančních prostředků z fondů 

EU.  

Bez nákladů 2019-2021 

Doposud nerealizováno. Možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU bude 

závislé na výzvách budoucího programovacího období 2021–2027, když 

oblast paliativní péče je prozatím jednou z oblastí plánované podpory. 

Podpora podání žádostí o čerpání prostředků z programů NF Avast a 

dotačního programu MZ ČR. 

2.2.3 Iniciovat diskuse se zainteresovanými stranami 

na celostátní úrovni k problematice úhrad paliativní 

péče z veřejného zdravotního pojištění bez omezení. 

Bez nákladů 2019-2023 

OZDR se za JčK účastní konferencí a odborných setkání. Setkání se zástupci 

profesních organizací – ČSPM, FMH a ostatní odborné veřejnosti – iniciace 

k problematice legislativy, financování paliativní péče apod. 
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Priorita 3: Kvalita služeb 
Předpokládané 
náklady 

Období Vyhodnocení plnění KPP za rok 2019 

Strategický cíl 

priority  

Cílem priority je dosáhnout strukturálně a rovnoměrně rozložené, dostupné, 

kvalitní a efektivní paliativní péče a zajistit bezpečné prostředí, jak pro pacienty, 

tak i pro personál. 

 

Opatření 3.1 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity podporující rozvoj 

prostředí pro poskytování paliativní péče. 

Cílem je zajistit realizaci projektů, které se věnují poskytování paliativní péče. 

Aktivity 

3.1.1 Realizovat a úspěšně dokončit projekt „Mobilní 

specializované paliativní péče (DH)“ pro celé území 

Jihočeského kraje. 

Řešeno 

v opatření 2.2.1 
2019-2023 

Realizováno postupně ve spolupráci s poskytovateli mobilní specializované 

paliativní péče. Několikaroční setkávání s poskytovateli obecné i 

specializované paliativní péče – podpora spolupráce, provázanosti, sdílení 

zkušeností, příklady dobré praxe, podpora rozvoje a udržitelnosti 

poskytovatelů.  Podpora tvorby a rozvoje týmů včetně vzdělávání viz opatření 

1.1, 2.2. Zpracování a vydání brožury Mobilní specializovaná paliativní péče 

v Jihočeském kraji (leden 2020). 

3.1.2 Stabilizovat a podporovat stávající síť domácí 

paliativní péče. 

Kombinace 

dotace na 

sociální služby  

a úhrad 

z veřejného 

zdravotního 

pojištění 

2019-2023 

Průběžně realizováno. Viz opatření 1.1, 2.2 a aktivita 3.1.1  

 
 

Opatření 3.2 

Podpořit poskytování obecné paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních 

služeb. 

 

Cílem je podpořit poskytování obecné paliativní péče v pobytových zařízeních 

sociálních služeb klientům s demencí, geriatrickou deteriorací či dalšími 

nevyléčitelnými diagnózami. 

Aktivity 

3.2.1 Zvyšovat nabídku vzdělávání s cílem zvyšovat 

kvalitu obecné paliativní péče v pobytových 

zařízeních sociálních služeb. 

Řešeno 

v opatření 1.1.2 
2019-2023 

Realizováno v rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v 

Jihočeském kraji. Byly podpořeni 2 žadatelé pobytových zařízení sociálních 

služeb v celkové částce 33 500,00 Kč.  

3.2.2 Podporovat vzájemnou komunikaci a 

spolupráci pobytových zařízení sociálních služeb a 

paliativních týmů. 

Bez nákladů 2019-2023 

Realizace vzdělávacího workshopu v Domově pro seniory Bechyně pro 

poskytovatele pobytových sociálních služeb v rámci podpory NF AVAST. 

Podpora multidisciplinarity a prostupnosti paliativní péče do pobytových 

zařízení sociálních služeb (dále PZSS), analýza možnosti vstupu MSPP do 

PZSS. Iniciace spolupráce na poli zdravotně sociálního pomezí.  
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Opatření 3.3 

 

Dle harmonogramu realizovat aktivity, které zabezpečí dostupnost služeb paliativní 

péče 

 

 
Cílem je zajištění široké dostupnosti, kvality a komplexnosti nabízených služeb 

paliativní péče v Jihočeském kraji. 

Aktivity 

3.3.1 Vytvořit v rámci oddělení pro dlouhodobě 

nemocné v nemocnicích kraje základní lůžkový fond 

v počtu cca 2 – 4 lůžka.  

Bez nákladů 2019-2023 

Doposud nerealizováno. Analýza možností a potřeb tvorby paliativních lůžek 

v rámci existujících oddělení nemocnic v kontextu personálního zajištění. 

3.3.2 Podpořit vznik sítě ambulancí paliativní péče 

v Jihočeském kraji. 

Podpora účasti 

v projektech; 

vzdělávání – 

opatření 1.1 

2019-2023 

Ambulance paliativní medicíny:                                                                       

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.                                                        

Nemocnice České Budějovice, a.s.                                                            

Nemocnice Strakonice, a.s.                                                                       

Podpora sítě v závislosti záměrech a na personálních kapacitách 

poskytovatelů.  

3.3.3 Vytvořit systém dostupné regionální sítě 

paliativní péče na celém území kraje, a to založené 

na domácí formě péče, doplněné formou lůžkové 

péče ve vzájemné kombinaci paliativních lůžek 

v nemocnicích a lůžkového hospice s podmínkou 

zajištění dostatečných financí pro investice i provoz. 

Bez nákladů 2019-2023 

Realizováno postupně za předpokladu iniciativy, spolupráce a provázanosti 

jednotlivých aktérů systému paliativní péče. 

  

Opatření 3.4 

Zajistit kvalitu poskytovaných služeb. 
 

Cílem je neustálé zvyšování kvality služeb vedoucích k uspokojování potřeb všech 

zainteresovaných stran. 

Aktivity 

3.4.1 Realizovat opatření pro zavádění moderních 

postupů a přístupů práce s klienty. 
Bez nákladů 2019-2023 

Průběžně realizováno. Zvyšování kvality služeb prostřednictvím koncepce 

multidisciplinarity a způsobu case managmentu při poskytování zdravotních a 

sociálních služeb pacientovi a osobám blízkým. 

3.4.2 Vytvořit komunikační strategii realizace služeb 

paliativní péče. 
Bez nákladů 2019-2023 

Podpora vzájemné komunikace a strategie postupu na základě vzájemných 

setkávání a společných jednání. Pravidelné setkávání s nemocnicemi, 

mobilními týmy. 

Priorita 4: Infrastruktura 
Předpokládané 
náklady 

Období Vyhodnocení plnění KPP za rok 2019 

Strategický cíl 

priority 

Cílem priority je posílit infrastrukturu pro poskytování paliativní péče a vytvořit 

podmínky pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojující 

potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb. 
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Opatření 4.1 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity.  

Cílem je zlepšit prostorové podmínky pro poskytování paliativní péče. 
 

Aktivity 

4.1.1 Podpořit vznik samostatných lůžek paliativní 

péče v rámci oddělení jiné odbornosti, případně 

oddělení paliativní péče v rámci poskytovatelů 

lůžkové péče v kraji. 

Zvolení lokality 

dle studie 

proveditelnosti 

2019-2023 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. paliativní lůžka na samostatném odd. 

sociální a paliativní péče.  Ostatní nemocnice – analýza možností a potřeb 

tvorby paliativních lůžek v kontextu potřebného personálního zajištění.  

4.1.2 Podpořit modernizaci oddělení/stanic 

následné a dlouhodobé lůžkové péče v nemocnicích 

založených Jihočeským krajem. 

Podpora účasti 

v projektech 
2019-2023 

Průběžně realizováno.                                                                                                  

Nemocnice Dačice, a.s.                                                                         

Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
  

Opatření 4.2 

Dle harmonogramu implementovat níže definované aktivity pro zajištění informační 

podpory všech zainteresovaných stran v systému poskytování paliativní péče.  

 

Cílem je vytvářet informační portfolio  
pro odbornou i laickou veřejnost. 

  

Aktivity 

4.2.1 Zajistit propojení databází z oblasti 

zdravotnictví a sociálních věcí, předávání informací. 
Bez nákladů 2021-2023 

Doposud nerealizováno. 

4.2.2 Vytvořit brožury k paliativní péči určené pro 

poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, pro 

pacienty a jejich rodinné příslušníky. 

200 tisíc Kč, 

s možností 

podpory  

a získání 

prostředků 

z MPSV, MZ 

ČR  

2020-2023 

Zpracování a vydání brožury Mobilní specializovaná paliativní péče v 

Jihočeském kraji, vydáno leden 2020. Finančně zajištěno JčK.  Odborný text 

ve spolupráci s mobilními hospici v JčK a odborné literatury. 

4.2.3 Zajistit podporu informovanosti 

zainteresovaných stran prostřednictvím sociálních 

sítí. 

Bez nákladů 2019-2023 
Doposud nerealizováno. 

4.2.4 Zajistit participaci praktických lékařů  

a nemocnic na zvýšení informovanosti. 
Bez nákladů 2020-2023 

Doposud nerealizováno z úrovně JčK. Realizováno prostřednictvím 

poskytovatelů zdravotních služeb.  


