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Závěrečná zpráva projektu: Rozšířené pilotní ověření Centra provázení 

 

Organizace:                                                     VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Brno 

Název projektu:                                  Rozšířené pilotní ověření Centra provázení 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 1. 2018  –  31. 1. 2020 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 1. 2018  –  31. 1. 2020 

Působnost projektu:    dané nemocnice 

Výše grantu:                                 7 364 200 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  887 879  Kč      

 

Strategický cíl projektu: Cílem projektu bylo ověření přínosnosti, funkčnosti a přenositelnosti nově vytvořeného 

pracoviště nemocnice Centra provázení (v rámci původního projektu z V. grantového řízení) v širším modelu 

zdravotnických zařízení, sběr dat a dalších podkladů k realizaci aktivit směřujících k úpravě platné právní úpravy 

úhradových mechanismů zdravotní péče v České republice. 

 

Aktivity projektu: 

1. Zřízení nového pracoviště Centra provázení na půdě dané nemocnice a implementace vytvořené metodiky CP 

pod vedením Metodického centra 

2. Poskytování péče provázení nejméně 220 zákonným zástupcům dětských pacientů dané nemocnice (VFN 

Praha 120 zákonným zástupcům dětských pacientů) 

3. Navázání spolupráce s jednotlivými dětskými odděleními v daných nemocnicích  

4. Navázání spolupráce s organizacemi poskytující návazné sociální a zdravotní služby včetně rané péče, 

pacientských organizací a paliativních služeb  

5. Sběr dat a participace na činnostech směřujících k ukotvení dané péče v zdravotnickém systému.  

 

Dosažené výsledky a výstupy: 

VFN Praha 

Centrum provázení plynně pokračovalo v poskytování péče zákonným zástupcům dětských pacientů v Centru 

provázení, na lůžkových odděleních i ambulancích KDDL, JIP, dále pak v rámci Porodnice Apolinář-oddělení ARO, JIP, 

IMP a v Centru komplexní péče. Docházelo k dalšímu propojování a nastavování kooperace se zdravotníky, s jiným 

odborným personálem nemocnice, s externími organizacemi v rámci kvalitního a efektivního zajištění následné péče a 

podpory pro rodiny. Pracoviště je již plnohodnotným členem multidisciplinárního týmu okolo dítě, rodiny v rámci VFN 

a jeho činnost a efekt na život je všemi aktéry kladně hodnocena.   

V průběhu projektu bylo podpořeno 169 nových rodin, celkem 1491 hodin konzultací. 

 

FN Hradec Králové 

V lednu 2018 bylo zřízeno nové pracoviště nemocnice Centrum provázení, které od února 2018 začalo poskytovat 

podporu a péči rodinám dětských pacientů. Postupně došlo k navázání spolupráce s jednotlivými odděleními 

nemocnice a organizacemi poskytujícími návaznou péči a služby. Přímá péče probíhá s rodinami dětských pacientů – v 

Centru provázení, na odděleních Dětské kliniky, ambulanci Dětské kliniky, odděleních a ambulancích jiných klinik FN 

Hradec Králové, kde jsou hospitalizovaní dětští pacienti. Centrum provázení je součástí multidisciplinárního týmu péče 

o dětského pacienta. V průběhu projektu došlo k pilotnímu ověření evidence již existujících kódů a jejich časové 

dotace. 
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V průběhu projektu bylo podpořeno 324 rodin, celkem 2890 hodin konzultací. 

 

FN Brno 

V květnu 2018 bylo při Dětské nemocnici FN Brno zřízeno pracoviště Centrum provázení a od června 2018 poskytuje 

přímou péči rodinám dětských pacientů. Postupně došlo k navázání spolupráce s jednotlivými klinikami a odděleními 

Dětské nemocnice a organizacemi poskytujícími návaznou péči a služby. Přímá práce s rodinami dětských pacientů 

probíhá v Centru provázení a na jednotlivých odděleních v rámci areálu Dětské nemocnice FN Brno. 

 

V průběhu projektu bylo podpořeno 188 rodin, celkem 1845 hodin konzultací. 

 

Ve všech třech centrech probíhal sběr dat. Pracoviště spolu úzce spolupracovaly, sdílely zkušenosti a dobrou praxi po 

celou dobu projektu a zároveň se účastnily PR aktivit. 

 


