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*

aktivní. 

 



*

* Fyzické – biologické 
* Psychické – pravdivá komunikace, lidská 

důstojnost 
* Sociální – vztahy kolem nemocného, 

dořešení různých úkolů, finanční 
zabezpečení rodiny 

* Spirituální – otázky po smyslu života, 
naplnění života  

* Vychází z potřeb nemocného a jeho 
rodiny 



*
1. Bolest 

2. Horečka způsobená nádor. onemocnením 

3. Nevolnost a zvracení 

4. Poruchy výživy 

5. Obstipace 

6. Komplikace v dutině ústní 

7. Respirační symptomy 

8. Postižení CNS 
 



*

* Postupující nemoc pacienta ohrožuje 
na životě (zdravotní indikace) 

*Je nutná paliativní léčba a péče - 
nezvládnuté symptomy, nejčastěji bolest, 
ale nejen ona (např. nevolnost, zvracení 
dušnost) 

*Domácí péče nestačí nebo není možná 

*Svobodný informovaný souhlas 



*

*Základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování 
toho, co je významné pro kvalitu pacientova života 

* Léčba nejčastějších symptomů, 

*  Autonomie  pacienta,  

*Citlivá a empatická komunikace s pacientem a jeho 
rodinou, 

*Specializovaná paliativní péče - 
aktivní interdisciplinární péče poskytovaná 
pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, 
kteří jsou v otázkách paliativní péče 
speciálně vzděláni a disponují potřebnými 
zkušenostmi. 



*
*Historie 

*Současnost 

*Oddělení 

*Počet lůžek 

*Statistika 

*Počet pacientů 

*30% zemřelo do týdne 

*44% do 14 dní 



• Lékaři 

• Všeobecné sestry 

• Ošetřovatelé 

• Psycholog 

• Rehabilitační pracovník 

• Sociální pracovník 

• Pastorační asistentka 

• Koordinátor dobrovolníků 

Multidisciplinární tým 



*
 

*pravdivé seznámení pacienta s diagnózou 

*komunikace s rodinou 

*snaha o zlepšení zdravotního stavu - zmírnění bolesti, 
dušnosti, úzkosti, deprese, nechutenství, zažívacích a 
jiných potíží 

*nastavení přiměřené a ulevující léčby 

*pravdivé a laskavé jednání, pojmenování cílů léčby 

*propuštění domů a podporu 



*
*podpora pacienta i rodinných příslušníků 

• zmírnění vnitřního neklidu a zmatku z nejisté 
budoucnosti 

•hledání cesty, jak se vyrovnat s omezeními a ztrátami, 
které nemoc přináší 

•pomoc při hledání důstojnosti navzdory nemoci 

•pomoc ve snaze maximálně prožívat přítomnost 

•péče o pozůstalé 

 



*

*individuální přístup k pacientům i rodinným 
příslušníkům 

*samostatnost v rozhodování (noční služby, 
víkendy) 

*SOS medikace 
*léčba ran, hodnocení bolesti, mírnění 
symptomů základního onemocnění 

*komunikace s rodinami 
*kontinuální vzdělávání 



*

*největší personální obsazení 

*kladen důraz na individuální přístup, na přání pacientů a 
jejich rodin 

*aktivizace volného času (vyjížďky ven, četba, společenské 
hry, rozhovory…) 

*profesionální přístup a odborná péče 

*Kontinuální vzdělávání 



*



*

*pasivní i aktivní procvičování 

*snaha o maximální zachování soběstačnosti 

*spolupráce s rodinami 

*individuální přístup 

*ergoterapie, volnočasové aktivity 

*nastavování vhodných chodítek, křesel… 



*

*odborné sociální poradenství – pro veřejnost 
*příjem pacientů – kontakt s ostatními ZZ 
*„sociální anamnéza“  - při příjmu (pro všechny 

členy týmu) 
* individuální přístup k pacientům a rodinám, 

rozhovory 
*spolupráce s lékařem – při stabilizaci pacienta 
*sociální šetření (příspěvky na péči) 
*péče o pozůstalé 
*setkání pozůstalých, mše za zemřelé 

 



*

*individuální dobrovolníci 

*dobrovolnické skupiny (zahrada, firemní 
skupiny) 

*kavárna 

 
 



Pastorační asistentka 
*návštěva každého nového pacienta 

*záznam v dokumentaci 

*hledání odpovědí na duchovní témata a otázky (Má 
takový život smysl? Jak se vyrovnat s tím, že ztrácím, co 
mám rád? Proč zrovna já?) 

*mše sv. pro zájemce jednou týdně přímo v hospici 
 

 

 



• Všeobecné sestry 

• Staniční (vrchní) sestra 

• Lékař 

• Ošetřovatelé 

• Psycholog 

• Rehabilitační pracovník 

• Sociální pracovník 

• Pastorační asistentka 

• Koordinátor dobrovolníků 

Výsledek 

1. Cíl péče 

 

2. Úkoly pro členy týmu 

Multidisciplinární tým 



*Cílem je naplnit dny životem, nikoliv 
život naplnit dny. 



* Děkuji vám za pozornost  
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