
PALIATIVNÍ PÉČE V JMK 
Stručná charakteristika Jihomoravského kraje 
Rozloha: 7187,8 km2 (k 31.12.2016) 
Počet obyvatel: 1 178 815 obyvatel (k 31.3.2017) 
Hustota osídlení: cca 164 obyvatel/km2 
Počet obcí: 673 
Počet měst: 49 
Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) 
Statutární města: Brno (377 973 obyvatel k 31.12.2016) 
Počet obcí s rozšířenou působností: 21 
Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34 
Nejvyšší bod: Durda (836 m n. m.), okres Hodonín 
Nejnižší bod: soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota (150 m n. m.)  
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Nejčastější příčiny úmrtí - trend 
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Rok úmrtí 

Podíl hlavních příčin 
úmrtí je poměrně stabilní 
v čase.  
 
Skokový nárůst mortality 
na diabetes mellitus 
mezi lety 2012 a 2013 je 
pravděpodobně 
způsoben změnou 
vykazování úmrtních 
diagnóz. 

Zdroj dat: ÚZIS, LPZ 2008-2015 N = 45 518 zemřelí obyvatelé Kraje Vysočina 



MÍSTO ÚMRTÍ 
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V hospicích umírá 4.5 % 
všech zemřelých. 

Ve zdravotnickém zařízení 

Doma, v zařízení sociálních služeb 

Na ulici, při převozu 

Jinde, nezjištěno 
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Nemocnice 

Doma, v zařízení sociálních služeb 

Fakultní nemocnice 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné 
(LDN) 

Hospic 

Na ulici, při převozu 

Nemocnice následné péče 

Psychiatrická léčebna 

Ostatní ZZ 

Jiné, nezjištěno 

Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2008-2015, obyvatelé Jihomoravského kraje, N = 92 718  
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TYP LŮŽKA 

69,2% 

28,7% 

Následné péče 
Akutní péče 

Typ lůžka na kterém 
došlo k úmrtí 
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Sekvence lůžek při poslední hospitalizaci K více než dvěma třetinám úmrtí dochází na lůžku 
akutní péče. Pacient většinou umírá na tom typu 
lůžka, na které byl přijat.  

Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2008-2015, obyvatelé Jihomoravského kraje, N = 92 781  

Neuvedeno 



Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? 
 

Ročně zemře v JMK 11 až 12 tisíc osob. 

Většina úmrtí probíhá (68 %) na lůžku zdravotnického zařízení (ve více než 2/3 

případů se jedná o lůžko akutní péče). 

Lůžkovou paliativní péči v JMK reprezentují dva hospice, v nichž dožívá 4.5 % 

všech umírajících. 

V JMK častěji než ve zbytku republiky umírají onkologičtí pacienti na 

hospicovém lůžku namísto lůžka nemocničního. 

Dle odhadu z hospitalizační historie dochází k očekávatelnému úmrtí v 61 % 

případů. 

17 % úmrtí je z akutní příčiny.  

Z dostupných dat NZIS nelze jednoduše kvantifikovat budoucí potřebu paliativní 

péče, protože dost dobře neznáme ani potřebu aktuální. Dle expertních odhadů lze 

však předpokládat, že nějakou potřebu paliativní péče může mít cca. 60 % 

umírajících, což v JMK představuje ročně přibližně 7 000 terminálně nemocných. 



MODEL VÍCE ÚROVŇOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE 

obecná specializovaná 

nemocnice Interna, onkologie, 
kardiologie 

mobilní nemocniční tým, 
paliativní oddělení 
 

Ambulance Internista, PL, onkolog Paliativní ambulance 

Domácí prostředí PL+ADP (homecare) Mobilní hospic 



V České republice jsou k 1.11.2016 
• dostupné  následující organizační formy poskytovatelů specializované 

paliativní péče: 
• ambulance paliativní medicíny: 5  
• mobilní specializovaná paliativní péče (paliativní péče ve vlastním nebo 

náhradním sociálním prostředí pacienta):  při absenci obecně 
akceptovaných standardů je obtížné stanovit přesný počet 
poskytovatelů. Požadavky na personální a zabezpečení definované 
Českou společností paliativní medicíny splňuje asi 15 hospicových 
organizací   

• lůžkové zařízení hospicového typu: 18 lůžkových zařízení s reálnou 
kapacitou 475 lůžek jsou schopna zajistit paliativní péči  3- 4 % 
nevyléčitelně nemocných pacientů v závěru života 

• oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických 
zařízení:  2 oddělení nemocniční paliativní péče 

• konziliární tým paliativní péče v rámci lůžkového zdravotnického 
zařízení:  3 paliativní týmy  

 
Cíle a zdravotně politické priority ČSPM , 2017 

 



Poskytovatelé paliativní péče  

 



 



KDO SE STARÁ O PACIENTA S 
POKROČILÝM NEVYLÉČITELNÝM 

ONEMOCNĚNÍM ČI V ZÁVĚRU ŽIVOTA? 

Obecná paliativní 
péče   
80-90% 
 
 

Specializovaná 
paliativní péče   
10-20% 



Role lékaře v paliativní péči 
1. Symptomatická terapie 
2. Informace 
3. Podpůrná komunikace (nevyřčené otázky) 
4. Plán péče – formy, dostupnost, potřeby  
5. Nabídka přiměřené léčby nemocného  
      a vysvětlení pečujícím jaká je jejich role rodiny 
5.  Nabídka komplexní péče – MDT 

Terminální onemocnění je /může být 
       ŘEŠENÍ POTÍŽÍ či  ZAVRŠENÍ ŽIVOTA  

MARNOST či  VÝZVA 
 
 



NEMUSÍME MÍT KŘIŠTÁLOVOU 
VĚŠTECKOU KOULI, ABYCHOM MOHLI 

PŘEDPOKLÁDAT… 
Problémy v péči, komplikace nemoci 
Zhoršování nemoci, Úbytek funkce,  
Nemožnost nemocného komunikovat 
Snížení přijmu jídla a pití 
Problémy s  přijmem medikaci per os 
Narůstání  či změnu symptomů - potíží : dušnost, 

delirium, zácpa 
Rodina bude potřebovat podporu, informace 



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  
• Popsaný certifikační proces se ukázal jako velmi přínosný. Jeho význam spatřujeme 

především v tom, že: 
- jsme získali citlivost a hlubší porozumění pro paliativní péči v instituci a mezi 
spolupracovníky; 
- jsme začali přesněji a uceleněji vnímat u obyvatel a obyvatelek domova jejich potřeby, 
přání, možnosti a omezení; 
- jsme začali vědoměji pracovat s blízkými osobami klientů a utvářet si k nim vztah; 
- se posílila v naší instituci spolupráce mezi profesemi; 

• -  jsme začali přesněji vyhodnocovat vlastní pracovní praxi; 
-  návštěvy lékařů (vizity) a týmové rozhovory probíhají fundovaněji; 
- naše pracovní postupy systematičtěji promýšlíme a strukturujeme, a tím se v nich 
spolupracovníci mohou lépe orientovat. 
I po ukončení celého certifikačního procesu zůstává výzva, abychom zajistili, že: 
- dosaženou úroveň kvality v paliativní péči udržíme nebo dokonce ještě vylepšíme; 
- mít k dispozici dostatek personálu vzdělaného v paliativní péči, který bude odborně i 
z hlediska osobního přístupu schopen praktikovat vysoce kvalitní paliativní kulturu péče a 
dále ji rozvíjet; 

• -  nově příchozí pracovníci budou citlivě uvedeni do námi aplikované paliativní 
kultury a budou dále využívat dosaženého know-how. 

• Zkušenosti z Domova pro seniory Magnólie 



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
• vyzkoušet v praxi, provázat s praxí  
• Kvalita péče 
• Potřebuje pacient paliativní péči? 
• Jakou a kdy? 
• (2) Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se rozumí 

zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, 
poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u 
konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších 
potřebných zdravotních služeb. (§ 3 Zákon č. 372/2011 Sb. 
zákon o zdravotních službách) 



ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ 
KOMORY - Lékař a výkon povolání §2 

Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících 
účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní 
utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně 
očekávané smrti však nemá být cílem lékařova 
jednání prodlužovat život za každou cenu. 
Eutanazie a asistované suicidium nejsou přípustné. 
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