Akční plán: Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Příloha č. 1 - Logický rámec
NÁVAZNOST NA
STRATEGICKÉ CÍLE A
OBLASTI Zdraví 2020

KLÍČOVÉ PRIORITY
(jakých klíčových cílů
chceme dosáhnout)

INDIKÁTORY
(současný stav /
budoucí hodnota)

PODSTATNÉ VÝSTUPY
AKČNÍHO PLÁNU
(co musí dodat jednotlivé
změnové projekty aby bylo
dosaženo strategických cílů)

DÍLČÍ PROJEKTY A AKTIVITY AP
(jaké změnové projekty a aktivity musí
proběhnout aby bylo dosaženo
určených výstupů)

PLNĚNÍ (kdo, v jakém čase)

PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI
PROJEKTŮ

NÁKLADY NA REALIZACI /
IMPLEMENTACI (v tis. Kč)

relevantní data

1. kontinální zvyšování kvality následné, dlouhodobé a domácí péče

8.1.1 datová základna NDDP a
analýza dat

ytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví

z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou
reakci při mimořádných situacích

ných zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel

Obecný předpoklad 1: vyřešit personálního
zajištění k realizaci AP na MZ - rok 2015
Obecný předpoklad 2: aktualizovat stávající
resortní pracovní skupinu - rok 2015
8.1.1.1 stanovení metodiky sběru a
vytěžování dat v souladu v souladu s
požadavky EU, WHO a Mezinárodní
společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví
(ISQua) vč. zpracování návrhu na přijetí
vytipovaného mezinárodního
benchmarkingu

NZ/OZS, ÚZIS, zdravotní pojišťovny;
délka projektu cca 5 měsíců

spolupráce dotčených subjektů

280 - v případě nutnosti dočasného
personálního navýšení ze strany ÚZIS
(vzhledem k realizaci aktivit dalších
akčních plánů); o prioritách plnění
aktivit jednotlivých akčních plánů
rozhodne vedení MZ

databáze / internetový
portál

8.1.1.2 vytvoření databáze/ internetového
portálu s informacemi o poskytovatelích
NZ/OZS spolupráce s týmem AP
NDDP obsahující data o kvalitě, dostupnosti elektronizace zdravotnictví; délka
a efektivitě daného pracoviště a výběrově
zpracování cca 3 měsíce
přístupný laické i odborné veřejnosti

řešení v rámci AP elektronizace zdravotnictví

nová vyhláška na
personální zajištění a
technické vybavení
zařízení NDDP

8.1.2.1 aktualizace znění příslušných
vyhlášek v rozšířeném rozsahu tak, aby také NZ/OZS, NP ve spolupráci s resortní
zajistily vyrovnání rozdílů kvality pobytových pracovní skupinou; délka cc 8 měsíců
služeb s akutní péčí

MZ změna zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a souvisejících vyhlášek a
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění

hrazeno z interních zdrojů

navýšení počtu
certifikovaných
poskytovatelů NDDP

8.1.2.2 zpracování plánu komunikace změn
směrem k poskytovatelům NDDP a návrhu
postupného prosazování přijatých změn
(mediální kampaň)

NZ/OZS, externí dodavatel; ve
spolupráci s odbornými
společnostmi; projekt v délce 2
měsíce

spolupráce dotčených subjektů; plynulá
příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika
výběru nevhodného externího dodavatele;
navazuje na bod 1.1.1 a 1.2.1

80

80% zařízení
8.1.3 postupné vyrovnání rozdílů
poskytujících následnou
kvality pobytových služeb s akutní
péči dosáhne popsané
péčí
kvalitativní úrovně

8.1.3.1 Vytvoření metodického orgánu pro
hodnocení propojení pracovišť zařízení
následné, dlouhodobé a domácí péče na
regionální úrovni a účelné rozdělování
prostředků na základě ověřených projektů

NZ/OZS, pracovní skupina; délka cca spolupráce dotčených subjektů
MZ/plátci/kraje
2016 - 2020

seznam způsobů
neekonomické
motivace

8.1.4.1 zpracování návrhu způsobů
neekonomické motivace poskytovatelů
NDDP ke kontinuálnímu zvyšování kvality

NZ/OZS, NP, externí dodavatel; ve
spolupráci s odbornými
společnostmi; projekt v délce 4
měsíce

spolupráce dotčených subjektů a společná vize
prosazení výsledků veřejné zakázky; plynulá
příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika
výběru nevhodného externího dodavatele

NZ/OZS, NH a zdravotní pojišťovny;
projekt v délce 5 měsíců

vytvoření pravidel pro bonifikaci
poskytovatelů, finanční analýza, úprava
dotčených materiálů

pravidla pro externí
certifikaci jednotlivých
typů péče a návrh
bonifikace od
zdravotních pojišťoven

8.1.2 aktualizace vyhlášek pro
zařízení NDDP (personální zajištění a
technické vybavení)

8.1.4 motivace poskytovatele NDDP
ke kontinuálnímu zvyšování kvality 8.1.4.2 stanovení pravidel pro externí
certifikaci jednotlivých typů péče v oblasti
NDDP
- implementace finančních bonusů za
nepovinné externí hodnocení kvality

50

320 000

200

hrazeno z interních zdrojů

vznik plánu;
dotazníkové šetření na
začátku, v průběhu a na
konci kampaně

8.1.5.1 zpracování plánu dlouhodobé
medializace následné, dlouhodobé a domácí
péče (horizont min. 10 let) pro laickou i
odbornou veřejnost o hlavních aspektech
následné, dlouhodobé a domácí péče a o
jejích možnostech a významu a následně
realizace úvodní mediální kampaně

NZ/OZS, externí dodavatel; ve
spolupráci s odbornými
společnostmi; aktivita v délce 12
měsíců

vhodná a jasná definice plánu, plynulá
příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika
výběru nevhodného externího dodavatele;
připomínka: zvážit možnost soutěže o návrh

vznik plánu vzdělávání

8.1.5.2 zavedení povinných podpůrných
forem vzdělávání pracovníků v NDDP
(supervize apod.) vč. udržitelné specifikace
finančních zdrojů a následná realizace
úvodních kurzů (ověření formou pilotního
projektu)

NZ/OZS ve spolupráci s VLP a ONP,
NP, IPVZ, odborné společnosti,
zdravotní pojišťovny; realizace
průběžně

spolupráce dotčených subjektů

4 320

8.1.5.3 zvýšení kvality i rozsahu vzdělávání
zdravotnických i nezdravotnických
pracovníků v oblasti geriatrie a dlouhodobé
péče (1-2 roky krátkodobý cíl - kurz
geriatrické společnosti; dlouhodobý cíl zařadit do povinných osnov v rámci
pregraduálního studia) (krátkodobý cíl ověřit
formou pilotního projektu)

NZ/OZS ve spolupráci s VLP a ONP,
IPVZ, odborné společnosti; projekt k
spolupráce dotčených subjektů
nalezení řešení uvedené aktivity v
délce 36 měsíců

2 000

vznik plánu vzdělávání v
oboru geriatrie

8.1.5 stabilizace personálu v NDDP

360

vznik plánu vzdělávání v
oboru geriatrie

8.1.6.1 aktualizace a inovace odborných
standardů NDDP vč. určení periodicity
aktualizací

spolupráce dotčených subjektů

hrazeno z interních zdrojů

novelizovaný zákon č.
372/2011 Sb., o
zdravotních službách

NZ/OZS, NP, NL, odborné
8.2.1.1 změna definice NDDP v platné právní
společnosti; aktivita v délce 15
úpravě
měsíců

spolupráce dotčených subjektů

hrazeno z interních zdrojů

pravidla pro přijetí a
setrvání v systému
NDDP

8.2.1.2 zpracování návrhu pravidel pro
přijetí a setrvání v systému NDDP vč.
ohodnocení rozsahu odborné práce,
nákladovosti apod. (formou pilotního
projektu)

NZ/OZS, NP, NL, odborné
společnosti; aktivita v délce 12
měsíců

změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a souvisejících vyhlášek a zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
spolupráce spolupráce dotčených subjektů;
aktivita v délce 12 měsíců

návrh návaznosti
zdravotních a sociálních
služeb v NDDP

8.2.1.3 zpracování návrhu návaznosti
zdravotních a sociálních služeb v NDDP v
souladu s novými pravidly pro přijetí a
setrvání v systému NDDP

NZ/OZS, NP, NL, MPSV, odborné
společnosti, zdravotní pojišťovny;
aktivita v délce 15 měsíců

spolupráce dotčených subjektů

hrazeno z interních zdrojů

vyhláška o dostupnosti
NDDP

8.2.2.1 příprava kapacitní dostupnosti NDDP NZ/OZS, NP, NL, NS/INF, odborné
vč. možnosti měnit nastavené parametry
společnosti, zdravotní pojišťovny;
podle aktuální situace
aktivita v délce 10 měsíců

spolupráce dotčených subjektů

400

8.2.2.2 zavedení vhodných nástrojů
asistovaného života vč. nastavení systémů
finančních podpory (formou pilotního
projektu)

NZ/OZS, NP, NL, MPSV, odborné
společnosti, zdravotní pojišťovny,
Svaz měst a obcí; pilotní projekt v
délce 24 měsíců

spolupráce dotčených subjektů

3 360

8.2.3. zvýšení pozitivního vnímání
NDDP ve všech jejích formách
laickou i odbornou veřejností

8.2.3.1 podpora informovanosti laické
veřejnosti o regionální dostupnosti
následné, dlouhodobé a domácí péče a
cílená zdravotníická osvěta veřejnosti
týkající se následné, dlouhodobé a domácí
péče (mediální kampaň a osvětové akce pro
veřejnost)

NZ/OZS, NH, externí dodavatel; ve
spolupráci s odbornými
společnostmi; projekt v délce 24
měsíců

vhodná a jasná definice předmětu veřejné
zakázky

8.3.1 návrh nového úhradového
principu NDDP

8.3.1.1 stanovení jednotného způsobu
procentního členění jednotky ošetřovacího
dne na mzdy, léky a ostatní náklady jako
základ pro přechod na novou formu úhrady
např. podle funkčního stavu pacienta

NZ/OZS, NP, ÚZIS, odborné
společnosti, zdravotní pojišťovny;
aktivita v délce 12 měsíců

spolupráce dotčených subjektů; musí být
řešeno v návaznosti na splněné úkoly 1.2 a 2.1

8.3.2 motivace zaměstnanců k
efektivnímu chování

8.3.2.1 zpracování přehledu možností
motivace zaměstnanců v oblasti NDDP s
cílem zlepšení odborně ekonomicky
efektivnícho chování (jak se chovat v
pracovním prostředí efektivně) v souladu s
1.3; 1.4 a 1.5

vhodná a jasná definice předmětu veřejné
NZ/OZS, odborné společnosti,
externí dodavatel; aktivita v délce 12 zakázky; musí být vypracováno v návaznosti na
1.3; 1.4 a 1.5
měsíců

systém podpory
asistovaného života

proběhlá mediální
kampaň a osvětové
akce veřejnosti

návrh procentního
členění jednotky
ošetřovatelského dne

vznik přehledu

Vysvětlení použitých zkratek:
NDDP = následná, dlouhodobá a domácí péče
NZ = sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
NP = sekce zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
NL = sekce legislativy a práva Ministerstva zdravotnictví ČR
NH = sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR
ÚZIS = Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
IPVZ = Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
ZZ = zdravotnické zařízení

8.1.6 zavedení nových standardů
služeb v NDDP

2 000

NZ/OZS a odborné společnosti;
aktivita v délce 24 měsíců

nové standardy

3. zvýšení efektivity
2. zlepšení dostupnosti indikované následné,
poskytovaných služeb
dlouhodobé a domácí péče v souladu s demografickým
v následné,
vývojem populace
dlouhodobé a domácí
péči

Prioritní oblast 4: Podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odol

Prioritní oblast 3: posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemců, soustředit se n
reakci

Prioritní oblast 2: čelit závažných zdravotním problémům v obla

8.1.5.3 zvýšení kvality i rozsahu vzdělávání
zdravotnických i nezdravotnických
pracovníků v oblasti geriatrie a dlouhodobé NZ/OZS ve spolupráci s VLP a ONP,
Akční
plán:
Zvýšení kvality,
a efektivity
dlouhodobé
péče (1-2
roky
krátkodobý
cíl - kurzdostupnostiIPVZ,
odbornénásledné,
společnosti;
projekt k a domácí péče
spolupráce dotčených subjektů
geriatrické společnosti; dlouhodobý cíl nalezení řešení uvedené aktivity v
zařadit do povinných osnov v rámci Příloha délce
měsíců
č. 1 - 36
Logický
rámec
pregraduálního studia) (krátkodobý cíl ověřit
formou pilotního projektu)

8.2.1 definice pravidel pro přijetí a
setrvání v systému NDDP

8.2.2. optimální síť poskytovatelů
NDDP

720

900

1 080 - pokud bude doporučena
realizace pilotního projektu, jinak bude
hrazeno z interních zdrojů

720

