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KONKRÉTNÍ CÍLE

OBECNÝ CÍL

POPIS PRODUKTU
Zjistit dostupnost MSPP pro děti a
dorost ve Středočeském kraji

Poskytování služby MSPP 24/7 pro
děti a dorost v terminálním stádiu ve
Středočeském kraji do 1 roku

počet ŽOP ve Středočeském kraji
vedená zdravotní dokumentace
pacientů

INTUO - elektronická
dokumentace
webové stránky organizace
informační materiály org.

2. Nábor HR - multidisciplinární tým
3. Spolupráce s PLDD
4. Pořádání pravidelných seminářů o
DPP pro PLDD

VÝSTUPY

RIZIKA
nezískání oprávění k PSZ
neuzavření smluv se zdrav.
Pojišťovnami

Uzavřená smlouva se zdravotními
pojišťovnami

1. Identifikace potřeb MSSP pro děti

počet identifikovaných potřeb a
validita zjištění

data ÚZIS, zpráva Odborné sekce
DPP

počet členů týmu a jejich odbornost
počet spolupracujících PLDD
školení se pořádají min 2x ročně,
minimálně 10 účastníků na
semináři, dotazníky spokojenost s
kvalitou semináře

CV, doklad vzdělání
evidence kontaktů spol. PLDD
plán a rozvrh školení min 2 ročně,
dotazníky spokojenosti

5. Zaškolení všech nových HR v DPP každý nový zaměstnanec je
zaškolených a zná rozsah svých
kompetencí kompetencí

evidence stáží org., prezenční
listina kurzů, osobní listy
zaměstnanců

6. PR /FR na promo služby

web, info materiály

7. Pravidelné reflexe péče a supervize
8. Indentifikované potřeby:
Monitorování služby a evaluace
finanční náročnosti

AKTIVITY

OBJEKTIVNĚ MĚŘITELNÉ
ZDROJE OVĚŘENÍ
UKAZATELE
Platné oprávnění k poskytování
regisstr PSZ ve SČK
poskytování zdravotní služby ve
Středočeském kraji
smluvní PSZ pojišťoven

V1 analýza dat ÚZIS, analýza zpráv
odborné sekce
V2 inzerce
výběrové řízení
V3 získání kontaktů PLDD ve SČK
kontaktování a spolupráce
s odbornou spol.
aktivní oslovení PLDD ve SČK
V4 Sestavení programu a určení
Identifikace místa
Registrace Semináře u ČLK
Rozeslání pozvánek PLDD a odb.
V5 Vytvoření rozvrh stážových dnů
Registrace do kurzu ICPCN v ČR
V6 Vytvoření FR/PR inzerce
Promo materiály jsou publikované
na web a v ostatních materiálech
V7 identifikace míst k reflexi
identifikace týmu a četnost setkání
vyhledání supervizora ve SČK/Praze
V8 Upravení stávajících dotazníků
zhodnocení finančních bilance á 3

počet inzercí a rozhovorů o DPP
po každé péči je provedena reflexe,
monitorování počtu reflexí plnících
svůj účel
analýza dotazníků a účetních
výkazů každé 3 měsíce, počet
vyplněných dotazníků, hodnocení
validity a relevance zjištění

o službu není zájem
není dostatek personálu
není dostatek financí k poskytování
služby

data nejsou dost konkrétní
nejsou vhodní kandidáti, není zájem
není zájem, čas/ limit úvazků PLDD

nenalezení vhodných prostor, nedostatek
lektorů, není zájem
není volné místo na kurzu nebo stáži
špatně uchopené složité téma
časově náročné pro PLDD

zápis z reflexí, počet supervizí
není vhodný prostor, není supervizor
dotazníky z rodinách, finance dotazníky z rodin nejsou vyplněné,
účetnictví -náklady, výdaje a zisky služba je finančně náročná
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Bc. Jitka Kosíková

Osobní údaje
Bc. Jitka Kosíková, osobní číslo 14985807, imatrikulační ročník 2016
Název diplomové práce
Business plán: rozšíření činnosti specializované mobilní dětské paliativní péče
ve Středočeském kraji pro stávající organizaci Cesta domů
Popis výstupní situace
Organizaci Cesta domů, mobilní hospic působící v Praze, je rozvíjející
se organizace a poskytuje specializovanou mobilní paliativní péči jak dospělým,
tak dětským pacientům na území Hlavního města Prahy od roku 2003. O děti se
stará od roku 2015, zatím pouze na území Hlavního města Prahy. Celkový počet
dětí v péči se ročně pohybuje kolem 4-5 pacientů. Na organizaci se často obracejí
rodiče dětí, kde je specializovaná mobilní dětská paliativní péče (dále jen
SMDPP) indikována, ale kteří nemají bydliště na území Hlavního města Prahy.
Již několik případů tato organizace řešila individuálně, dá se říci nesystémově.
Má role v Cestě domů jako dětské sestry je nejen práce sestry v
multidisciplinárním týmu, ale i garance dětské péče a rozvoj aktivit týkající se
dětské paliativní péče, v tomto případě MSDPP. Jsem zároveň aktivní členkou
Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči v ČR při ČLK JEP.
V organizaci se dlouhodobě hovoří a zvažuje rozšíření aktivit o
poskytování SMDPP ve Středočeském kraji. V současné době jsou aktivity
týkající se rozšíření na „mrtvém bodě“, kdy chybí povolení k oprávnění
poskytovat zdravotní služby podle § 18 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování působit.

Diplomová práce by se zaměřila zpracováním možností na rozšíření
dětské MSPP na celý Středočeský kraj a navrhnout strategii nejefektivnějšího
růstu v této oblasti.
Pracovní postup
1. Stanovení potřeb a poptávky o službu dětské MSPP ve Středočeském
kraji:
Dětská paliativní péči dle definice Světové zdravotnické organice
(WHO, web) je péče velmi blízká paliativní péči o dospělé, má však svá
specifika. Dětská paliativní péče začíná diagnostikováním život
ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním bez ohledu na to, zda dítě
dostává kurativní léčbu nebo tato léčba již byla ukončena. Je to aktivní
péče o tělo, mysl a ducha dítěte a zahrnuje podporu rodiny. Efektivní
paliativní péče o děti vyžaduje péči multidisciplinárního týmu, který
pečuje o dítě, rodinu, využívá komunitní zdroje (WHO).
Děti, kteří mají diagnostikované život ohrožující nebo limitující
onemocněn můžeme rozdělit do 4 skupin (Chambers & spol 2003).
1. Je možná kurativní léčba
2. Předčasná smrt je nevyhnutelná
3. Progresivní onemocnění bez možnosti léčby
4. Nezvratný, nicméně neprogresivní stav s velmi komplexními
zdravotními problémy
(Chamber 2003 v Pracovní skupina dětské paliativní péče, 2016)
Pro zmapování potřeb bude v práci použiji registr /stavu
zdravotnických informací a statistiky v ČR (ÚZIS). Zmapování diagnóz
rozdělených do 4 skupin bude provedeno ve Středočeského kraje jako
celku s rozdělením na jednotlivé okresy.

2. Finanční plán
Finanční plán zahrnující rozvahu, cash flow a výpočet bodu
zvratu. V úvahu zde budu brát stávající prostředky organizace,
potencionální využití zdrojů nebo potřebu nových zdrojů, jak finančních,
tak lidských i materiálních. Oporou mi bude zejména kniha Petříka
(2009) Ekonomické a finanční řízení firmy.
Platby z veřejného zdravotního pojištění – od roku 2018 je MSPP
(mobilní specializovaná paliativní péče) zahrnuta ve vyhlášce č.
353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a
regulační omezení pro rok 2018. Není však vyřešena otázka financování
při propuštění z MSPP a opětovném přijetí pacienta. Organizace v této
době nemá smlouvy s pojišťovnami, současné financování služby se
pokrývá z darů a dotací. Finanční pokrytí dalších činností organizace,
týkajících se poskytování péče multidisciplinárního týmu jako jsou
půjčovna pomůcek, sociální poradenství, psychosociální pomoc,
duchovní podpora so této chvíle nebylo zvažováno a je to součástí
připravovaného projektu.
3. Operační plán
V této části se budu věnovat časovému harmonogramu
implementace rozšíření služby, strategickému plánování pomocí
logického rámce.
Součástí také bude detailní rozpracování nákladů, lidské zdroje, časová
náročnost plánované péče, zvážení zdrojů: lidské zdroje, materiální a
technologické, a ekonomické

Očekávaným

výstupem

bude

logický

rámec

s časovým

harmonogramem, strategie zavádění plánu a připravení detailního plánu
pro organizaci poskytovat popsanou službu.

4. Stanovení týmu
Do současné doby se tímto projektem zabývali dva vedoucí
pracovníci organizace, V rámci své diplomové práci bych ráda zapojila
a konzultovala možnosti využití stávajících zdrojů s některými dalšími
pracovníky z oblasti fundraisingové, ekonomiky a s externím
spolupracovníkem dětským paliatrem.
Důležitou součástí je motivace členů týmu, a plán na udržení a vedení
lidí budoucí zaměstnance (Clegg, Birch, 2004, Kettner et al., 1999).
5. Marketingový plán
Organizace Cesta domů, která na trhu působí již 15 let se zabývá
public relations a fundraisingem, komunikací s dárci a klienty ven
z organizace. Do navazování kontaktů v rámci diplomové práce plánuji
zapojit dětské praktické lékaře. Metodou analýzy SWOT zhodnotím
konkurenci ve Středočeském kraji.
Zhodnocení rizik/konkurence
Oporou v této části mi bude Jakubíková (2013) a Smejkal a Rais (2013)
a také Scrivens (2005).

6. Legislativa

Cesta domů z.ú., hospicové občanské hnutí již funguje, jde o
rozšíření služby zejména co se týče místa poskytování služby a s tím
spojené rozšíření objemu.
Registrace

na

území

Středočeského

kraje,

smlouvy

s pojišťovnami, nyní registrované nestátní zdravotnické zařízení a
registrované sociální služby a poskytování sociálních a odlehčovacích
služeb, vše na území Hl. města Prahy.
Důležité je zvážit politické faktory, které mohou ovlivnit jak nyní,
tak v budoucnu poskytování paliativní péče obecně, v případě mé
diplomové práce specializované mobilní dětské paliativní péče a změny
a možnosti ve vzdělávání budoucích i současných poskytovatelů.

Harmonogram diplomové práce
•

říjen–prosinec 2017 – četba literatury a podkladů k tématu diplomové
práce

•

prosinec–únor 2018 – shromažďování dat a analýza potřeby služby,
vytvoření strategie a zmapování legislativy a politických faktorů

•

březen–duben 2018 – dokončení finančního plánu a vytvoření logického
rámce

•

květen 2018 – odevzdání diplomové práce
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