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KVALITA A ROZVOJ  

Hlavním účelem procesu standardizace nejen v 

paliativní péči, ale například také v sociálních 

službách je potřeba zvyšování kvality poskytované 

péče. 

Fotografie Jakub Skokan 





ZDROJE STANDARDIZACE 

Standardy paliativní péče 2013 

Česká společnost paliativní medicíny 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

 

Standardy hospicové paliativní péče 2016  

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 



CÍLE STANDARDIZACE 

Cílem je zvyšování kvality v péči o nevyléčitelně nemocné jako popis 

cílového stavu. Podložený příklady dobré praxe 

Vnímáním kvality pohledem pacienta a pracovníků v přímé péči 

(nemáme na mysli formální naplňování zákonné povinnosti 

prostřednictvím velkého množství písemné dokumentace). 

 



KVALITA DEFINOVANÁ  
SVĚTOVOU ZDRAVOTNICKOU 

ORGANIZACÍ 

„Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, 

kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím 

předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a 

řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“ 



OD OBECNOSTI KE 
SPECIALIZACI 

Obecnou paliativní péči rozumíme dobrou 

klinickou praxí propojenou sociální prací, 

která je poskytována zdravotníky a 

ostatními specialisty sociálních služeb. 

Specializovaná paliativní péče je 

aktivní multiprofesní péče 

poskytována pacientům a jejich 

rodinám týmem odborníků vzdělaných 

v paliativní péči a disponujícími 

potřebnými zkušenostmi.  



INDIKACE HOSPICOVÉ 
PALIATIVNÍ PÉČE 

K hospicové paliativní péči je indikován lékařem pacient, 

který trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním 

působícím mu tělesné či psychické obtíže a kauzální léčba 

(směřující k vyléčení nemoci)byla ukončena. 





PLÁN PÉČE 

Je třeba realizovat v pacientově nejlepším zájmu. Vychází z celkového 

zhodnocení: stavu, schopností a preferencí pacienta a jeho blízkých osob.  

Zhodnocení zahrnuje: dokumentaci stavu onemocnění včetně diagnózy a 

prognózy, doprovodných zdravotních a psychických poruch, fyzických a 

psychologických symptomů, funkčního stavu, sociálních, duchovních a kulturních 

aspektů a preferencí plánu péče včetně podmínek potřebných pro přijetí do péče 

zařízení hospicové paliativní péče. 



MULTIPROFESNÍ TÝM 

Plán paliativní péče je realizován multiprofesním týmem, 

jehož základními členy jsou: lékař, sestra, sociální 

pracovník, psycholog - psychoterapeut a duchovní;  

může případně být i fyzioterapeut, ergoterapeut a 

nutriční specialista. 



DOBROVOLNÍCI 

Dobrovolníci se podílejí na paliativní péči po zaškolení a účastní se pravidelné 

supervize. 

Dobrovolnické činnosti zahrnují: přímou práci s pacienty a jejich rodinami (např. 

dělání společnosti, drobné nákupy, úlevu od péče, transport pomůcek do rodin 

klientů, případně jejich montáž a zaučení rodiny v zacházení s těmito 

pomůckami (mobilní péče),dopravu, úklid, péče o truchlící pozůstalé, 

administrativní práci (např. kancelářskou práci, fundraising, pomoc při 

organizování akcí, údržba budov a zařízení). 



PŘÁNÍ A POTŘEBY 

Hospicová paliativní péče je poskytována v prostředí a místě, které v 

maximální míře odpovídá pacientově přání a potřebám 

Má přednost poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí pacienta. 

Kontinuita péče při přechodech mezi různými zařízeními a poskytovateli v 

dané komunitě je zajištěna přímou komunikací mezi poskytovateli a 

náležitě vedenou zdravotnickou dokumentací.  



PODPORA TÝMU 

Týmu je poskytována systematická podpora ke zvládání emoční zátěže.   

Podpora pravidelných setkání týmu s pečlivou diskusí všech aspektů péče 

u jednotlivých pacientů.  

Využití případové, týmové, individuální supervize a vzájemné intervize 

členů týmu. 

Všichni členové multiprofesního týmu jsou podporováni v kontinuálním 

vzdělávání a jsou jim k tomu vytvořeny podmínky. 





PÉČE  
O TĚLESNÝ STAV A POTŘEBY 

Součástí paliativní péče jsou všechny léčebné postupy, které vedou k 

udržení života v přijatelné kvalitě. 

Bolest a ostatní symptomy jsou pravidelně hodnoceny a léčeny v souladu s 

nejnovějšími poznatky lékařské vědy a moderního ošetřovatelství 



PSYCHOLOGICKÉ  
A PSYCHIATRICKÉ  

ASPEKTY PÉČE 

Odborná psychologická péče usiluje o přiměřenou podporu pacienta a 

jeho blízkých v obtížné situaci pokročilého onemocnění. Psychologická 

podpora je nabídnuta i pozůstalým.  

Podpora a péče v období zármutku a truchlení je poskytována rodinám 

pacientů v rozsahu, který vychází z jejich potřeb. 

Systematická psychologická péče a podpora je poskytována všem členům 

týmu. 



SOCIÁLNÍ OBLAST PÉČE 

U pacienta je provedeno komplexní multiprofesní zhodnocení 

jeho sociálních potřeb a posouzení sociální situace 

Členy multiprofesního týmu jsou kvalifikovaní zdravotně - 

sociální pracovníci a sociální pracovníci, kteří identifikují sociální 

potřeby pacientů, rodin a dalších blízkých osob. 



SPIRITUÁLNÍ PÉČE 

U pacienta je provedeno zhodnocení jeho duchovních potřeb při zvládání 

závažného onemocnění. Plán hospicové paliativní péče musí tyto potřeby 

zohledňovat. 

Duchovní péče je nedílnou součástí hospicové paliativní péče. 

Členem hospicového týmu je kvalifikovaný pracovník v oblasti duchovní 

péče duchovní, kaplan nebo pastorační pracovník. 





SPOLUPRÁCE  
PALIATIVNÍCH TÝMŮ 

Podpora spolupráce 

jednotlivých týmů a 

propojování na principu 

vzájemné úcty a 

respektu. 

Rozvíjející se a učící se 

organizace zakládají 

kvalitu své práce na 

přebírání a sdílení 

dobré praxe. 

Vznik pracovní skupiny 

v našem kraji prohloubí 

spolupráci a zvýší 

kvalitu poskytované 

péče našim pacientům. 
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