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3. Paliativní konference 
19.11. 2019 Brno 

Paliativní péče  
Quo vadis? 



Definice 
 
Paliativní péče je přístup usilující o zlepšení 
kvality života pacientů a jejich rodin, kteří trpí 
život ohrožujícím onemocněním. Jejím 
obsahem je prevence a mírnění utrpení cestou 
včasného rozpoznání, správného zhodnocení 
a efektivní léčby bolesti a ostatních obtíží v 
oblasti tělesné, psychosociální a spirituální. 



lidský život  - časově limitován 
každý zemřeme - nevíme kdy, nevíme kde, nevíme jak 

důstojný život  
- zvoleným léčebným postupem můžeme dočasně zhoršit 
kvalitu života, pokud je velká šance vyléčení nebo delšího 
kvalitního života 

pohled na nemoc - pro zdravotníka je dodnes často 
nemoc jako nepřítel, proti kterému bojujeme a pokud nad ní 
nezvítězíme, bereme to jako prohru 

závěr života  
- neopakovatelnost 

  



Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999  
o ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících – tzv. 
Charta práv umírajících.  /25. června 1999 / 

 poslání Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a 
práva, která z ní lze odvodit; 

 často se nebere ohled na kvalitu života umírajícího 
člověka a na osamělost a utrpení jak pacienta, tak 
jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují; 

 lidská bytost potřebuje ochranu a podporu, když 
umírá.  
 

 



Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 
 rezoluci č. 613 z roku 2016, kterou deklarovalo 

Parlamentní shromáždění „že umírající nemocný si 
nejvíce ze všeho přeje je zemřít v klidu a důstojně, 
pokud možno v komfortu a za podpory jeho rodiny a 
přátel“ V Doporučení číslo 779 z roku 1976 k tomu 
dodalo, že „prodloužení života by nemělo být jediným 
cílem medicínské praxe, která se musí současně 
zabývat i úlevou od utrpení“;  

 povinnost respektovat a chránit důstojnost všech 
nevyléčitelně nemocných a umírajících osob je odvozena 
z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích 
života, v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího 
člověku důstojné umírání; 



Vyzývá členské státy, aby se zabránilo obavám, 
se kterými mohou terminálně nemocní nebo 
umírající lidé být v právním řádu konfrontováni 
a to zejména: 
 
 
• umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, 

dušení, atd.);  
• prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo 

umírajícího člověka proti jeho vůli; 
• umírání o samotě a v zanedbání; 
• umírání se strachem býti sociální zátěží;  
• omezováním život udržující léčby (life-sustaining) 

z ekonomických důvodů; 
• nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní 

podpůrnou péči terminálně nemocných nebo umírajících.  



Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (12.11.2003)  

... s přesvědčením, že úcta k nevyléčitelně nemocným a umírajícím 
vyžaduje především poskytování patřičné péče ve vhodném 
prostředí, jež jim umožní zemřít důstojně 
... uznávaje, že paliativní péči v evropských zemích je třeba dále 
rozvinout 
... s ohledem na to, že počet lidí, kteří potřebují paliativní péči, roste 
... s ohledem na to, že rozdíly v dostupnosti a kvalitě paliativní péče v 
Evropě je třeba řešit prostřednictvím zvýšené spolupráce mezi státy 
... vědom si toho, že paliativní péče má za cíl pomáhat mužům, ženám 
a dětem v pokročilém stádiu progredujících nemocí těšit se až do 
konce z co nejlepší kvality života a že neusiluje ani o urychlení, 
ani o oddálení smrti...  



... s ohledem na to, že paliativní péče podporuje život, avšak pohlíží 
na umírání jako na přirozený proces a není vedena beznadějí či 
fatalismem 
... s ohledem na to, že paliativní péče je nedílnou součástí systému 
zdravotní péče a nezcizitelným prvkem práva občanů na zdravotní 
péči a že je proto povinností vlády zajistit, aby paliativní péče byla 
dostupná všem, kteří ji potřebují  

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (12.11.2003)  



Paliativní péče 
• poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů 
• vychází z úcty k životu, ale považuje umírání za přirozený 

proces 
• neurychluje, ale ani uměle neoddaluje smrt 
• do péče integruje psychosociální a spirituální rozměr 
• snaží se umožnit pacientovi žít co nejaktivněji až do smrti 
• vytváří podpůrný systém pro rodinu v průběhu nemoci i po 

jeho smrti 
• vytváří týmový multidisciplinární přístup v péči o 

nemocného 
• snaží se pozitivně ovlivnit kvalitu života 
• je aplikovatelná již v časných stádiích závažné nemoci 

současně s dalšími léčebnými postupy 



Mladá dívka je pořád ve mně 
Poslyšte sestro, když na mě hledíte,  
řekněte, koho to před sebou vidíte? 
Ach ano, je to jen ubohá stařena  
s divnýma očima a napůl šílená. 
Odpověď nedá vám, jídlo ji padá,  
nevnímá, když po ní něco se žádá,  
o světě neví, jen přidává práci,  
boty a punčochy napořád ztrácí.  
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,  
je třeba ji krmit a přebalovat. 

 



Tohleto vidíte? 
Tohle si myslíte? 
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte. 
Budu Vám vyprávět, kým vším jsem 

bývala,  
než jsem se bezmocná, až sem k Vám 

dostala. 
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva 

deset let,  
s braty a sestrami slád život jako med.  
Šestnáctiletou kráskou plující v oblacích,  
dychtivou prvních lásek a pořád samý 

smích. 
 



V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,  
co skládala svůj slib za bílou kyticí. 
 A když mi bylo pár let po dvaceti,  
já chtěla šťastný domov pro své děti. 
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,  
jak rostly už mohli jsme uzlovat popaměti. 
A  je mi čtyřicet, synové odchází  
jenom můj věrný muž pořád mě provází. 
Padesátka přišla, a s ní další malí  
co u mě na klíně si jak ti první hráli. 

 



Pak přišla doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu, 
mám z budoucna velký strach, někdo mi zavřel bránu.  
Život jde dál, mé děti  mají vrásky  
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky. 
Příroda krutá je, i když byl život krásný,  
na stará kolena nadělá z nás všech blázny. 
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,  
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen. 
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije  
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije. 

 



Vzpomínám na radost, na žal, co rozechvívá,  
vždyť pořád miluje a stále je živá. 
Málo bylo těch let a netáhla se líně,  
já smířila se s tím, že všechno jednou mine. 
Otevřete oči, sestřičko, teď když všechno víte,  
neuvidíte seschlou stařenu, teď už – mě uvidíte! 
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Rozvinuté země Afrika Latinská Amerika Asia a Oceanie

Populace starší 60 let (1960 – 2020)



ČR      JMK 
 
 
počet obyvatel 10 610 055  1 183 207 
 
narození       114 405        13 509 
 
zemřelí        111 443         12 275  









zdroj: ČSÚ 
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is (65+/0-14) 122 134 155 178 199 216 230 235
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Průměrný věk 41,9 43,0 44,2 45,5 46,6 47,3 47,8 48,2
Naděje dožití

 - muži 76,0 77,3 78,6 79,9 80,8 81,6 82,5 83,3
 - ženy 82,4 83,6 84,7 85,9 86,6 87,2 87,9 88,6
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Paliativně relevantní diagnózy:  

C00-C97,  I00-I52, I60-I69,  N17, N18, N28, I12, I13, K70-K77, 
J06-J18, J20-J22, J40-J47, J96, G10, G20, G35, G122, G903, 
G231, F01, F03, G30, R54, B20-B24 
 
28 504      úmrtí starších 18 let  (M 14 160,  Ž 14 344) 
 
7 475        úmrtí na ostatní dg 



Zastoupení paliativně relevantních úmrtnostních 
diagnóz dospělých pacientů Jihomoravského 
kraje  
za období 2015 – 2017 (28 500 zemřelých) 

srdeční onemocnění 43%
malignity 30%
cévní nemoci mozku 10%
akutní infekce HCD, chřipka, pneumonie 3-4%
chron.nemoci DCD 3-4%
nemoci jater 3%



Zastoupení paliativně relevantních úmrtnostních 
diagnóz dospělých pacientů Jihomoravského 
kraje za období 2015 – 2017 dle věku (v %) 

18-50 51-65 66-75 76-85 86+
(893) (3985) (6605) (8657) (8364)

srdeční onemocnění    26,00 28,30 33,70 44,00 59,60
malignity                          43,80 48,90 44,70 27,50 11,80
cévní nemoci mozku   3,20 5,20 6,70 12,90 14,00
akutní infekce HCD, chřipka, pneumonie 4,80 2,60 3,00 4,20 5,00
chron.nemoci DCD     2,10 3,40 4,50 3,60 2,30
nemoci jater 17,10 9,20 3,10 0,80 0,20
Alzheimerova nemoc 0,00 0,30 1,30 2,60 2,10
vaskulární demence 0,00 0,10 0,60 1,60 2,10



Místo úmrtí dospělých s paliativně relevantními 
úmrtnostními diagnózami Jihomoravského kraje 
za období 2015 – 2017  

hospic      1421 (N 35 979) 
 

zdravotnické zařízení 18 718
doma, zařízení sociálních služeb 9 027
na ulici, při převozu 332
jinde, nezjištěno 427



Počet hospitalizací  a hospitalizačních dnů v 
posledním roce života pro jednotlivé paliativně 
relevantní diagnostické skupiny 

srdeční onemocnění 14 931          248 782          
malignity 19 803          217 036          
cévní nemoci mozku 4 114            85 185            
akutní infekce HCD, chřipka, pneumonie 1 354            24 215            
chron.nemoci DCD 1 542            27 215            
nemoci jater 1 230            15 601            



Pacienti s paliativně relevantními úmrtnostními 
diagnózami Jihomoravského kraje za období 
2015 – 2017 – úmrtí ve zdravotnických 
zařízeních 

nemocnice 11 000          
fakultní nemocnice 4 063            
nemocnice následné a dlouhodobé péče 1 930            
hospic 1 372            
ostatní 246               
neznámo 107               



Struktura, počet a délka hospitalizací v hospicích 
JMK v období 2015 – 2017 (1552) 

solidní malignity 1 196                  
cévní nemoci mozku 98                       
organické duševní poruchy 57                       
hematoonkologické malignity 46                       
ostatní nemoci nervové soustavy 41                       

počet hospitalizací 1 522                  
hospitalizační dny 50 659               

zemřel – nepitván 1 401                  
propuštěn „domů“ 118                     
přeložen do ZZ akutní lůžkové péče 20                       



Dětská paliativní péče 

Úmrtí do 18 let věku pro vybrané dg. 2015 – 2017 v JMK: 

stavy vzniklé v perinatálním období 48
vnější příčiny 22
malignity, nezhoubné tu 19
těhotenství, porod, šestinedělí 15
nemoci oběhové soustavy 9
nemoci endokrinní, výživy, přeměny látek 5
nemoci nervové soustavy 4



Dětská paliativní péče 
Úmrtí do 18 let věku v JMK 2015 - 2017  

2015 2016 2017 2015 – 2017
live limiting dg         28 31 39 98
ostatní                        17 13 12 42
celkem                       45 44 51 140



Dětská paliativní péče 
Místo úmrtí dětských pacientů JMK 2015 – 2017: 

fakultní nemocnice 60
doma, zařízení soc.služeb 38
ostatní ZZ 16
nemocnice 10
na ulici, při převozu 8
jiné, nezjištěno 8



Desatero pro doprovázení  



Vztah doprovázející - nemocný 
 odbornost 
 komunikace 
 opravdový vztah 
 respekt, tolerance 
 láska 
 důvěra 
 pravdivost, opravdovost 
 informovanost 
 zprostředkování smíření, odpuštění 
 svoboda 

 



Milý dědo,  
To je prima, že si teď můžeme posílat 
maily. 
Už nemusím chodit k Tobě domů, abych 
věděl, jak se Ti daří.  
Jo a moje kapesné, které mi dáváš, 
můžeš posílat na toto číslo účtu:  
100 – 215362215/01212 
                              Tvůj vnuk Vilda 
 



Milý Vildo, 
u mě je vše v pořádku. 
V příloze Ti posílám naskenovanou 
bankovku v hodnotě, kterou Ti dávám 
jako kapesné. 
 
Až budeš mít čas, přijď si pro originál. 
 
                                         Tvůj děda 



Vztah doprovázející - nemocný 
 odbornost 
 komunikace 
 opravdový vztah 
 respekt, tolerance 
 láska 
 důvěra 
 pravdivost, opravdovost 
 informovanost 
 zprostředkování smíření, odpuštění 
 svoboda 

 



Co bychom si měli přát 
Ruce 

 aby byly jemné 

 aby uměly uchopit, ale nikdy nevěznit 

 aby uměly podávat a nepočítaly 

 aby měly sílu potěšit  

 



Oči 

 aby uměly vidět nouzi, ale neodvracely se o toho,  

 co není pěkné na pohled 

 aby viděly pod povrch, a druhým bylo dobře pod 

 jejich pohledem. 
 

Co bychom si měli přát 



 aby uměly rychle postřehnout hlas toho,  
 kdo je  v tísni, 

Co bychom si měli přát 

 aby uměly být hluché rámusu  

a ke zbytečným tlachům,  

ne však hlasům, které prosí  

o slyšení a  pochopení, i když 

to ruší mé pohodlí. 
 

Uši 



Ústa 
 aby nikdy nevyřkla nic, co raní a boří, 

 aby pronášela jen slova léčivá a nevyzradila důvěrná    

tajemství, ale uměla vykouzlit úsměv. 
 

Co bychom si měli přát 



Srdce 
 aby umělo skýtat útočiště a teplo, 

 aby bohatě odpouštělo a chápalo, 

 aby umělo sdílet bolest a radost s láskou. 

Co bychom si měli přát 



• poptávka 
 
• vůle 
 
• lidské zdroje - multidisciplinární přístup – multidisciplinární 

tým 
 
• ekonomická dostupnost 
 
• součinnost rezortů – zdravotnictví, sociální péče 
 

Předpoklad pro poskytování 
paliativní péče 



obecná 
specializovaná 
 
• nemocniční paliativní tým 
• paliativní lůžka 
• lůžkový hospic 
• domácí hospic – mobilní specializovaná paliativní péče 
• ambulance 
 

Formy paliativní péče 



Společnost pro studium a léčbu bolesti 
 
Česká společnost paliativní medicíny 
 
Česká společnost hospicové péče 
 



• eliminaci symptomů - bolest 
    dušnost 
    nevolnost, zvracení, obstipace 
    úzkost a deprese, zmatenost,  
    delirium 
    výživa, hydratace 
 

• psychologickou a spirituální pomoc 
 

• zajištění sociálních potřeb 
 

• respektování dříve vyslovených přání 
 

• péči o pozůstalé 

Co má paliativní péče hlavně 
zabezpečit 



 

Music By:  

Barbara Streisand: Memories 

Když  jsi  úplně  na  dně, vždy  je nějaké řešení...  



Mladá žena vyskočila z křesla hned, jak uviděla chirurga vycházet 
z operačního sálu. Ptala sa: „Jak se daří mému synovi? Bude v pořádku? 
Kdy ho mohu vidět?“  Chirurg odpověděl:  
„Je mi to líto, dělali jsme, co bylo v našich silách, ale váš syn to nepřežil.“ 



Anna se v pláči ptala: 
 

„Proč  děti  
dostávají  rakovinu?! 

 Copak o ně už Bůh nestojí?  
Kde  jsi  byl  Bože,  když  tě 

můj  syn  potřeboval?!“ 



Chirurg se zeptal: 
„Chcete být na chvíli 

o samotě s vaším 
synkem předtím, než ho 
odvezou na univerzitu?“ 

           
Anna požádala sestřičku, 

aby zůstala s ní, 
dokud se nerozloučí 

se svým synem. 
Láskyplně přejela svými 

prsty přes kaštanové, 
kučeravé vlasy. 



„Chtěla byste si nechat na památku pramínek vlasů?“ zeptala se sestra. 
Anna naznačila, že  ano.  Sestra odstřihla chlapci malý pramínek vlasů,  
vložila do plastového sáčku a podala ho Anně. 



Byl to Tomášův nápad – darovat své tělo univerzitní nemocnici ke studiu. Říkal, že 
by to mohlo pomoci někomu jinému. 
Nejdříve jsem řekla ne,  ale Tomáš mi  řekl  „mami,  já už to tělo nebudu potřebovat, 
až zemřu. Ale možná to pomůže jinému člověku, jinému malému chlapci, aby mohl 
strávit s mámou víc času, než já...“ 
                                                   Můj Tomáš měl zlaté srdce. Vždy myslel na ostatní. 
                                                                       Vždy chtěl pomoci jiným, pokud mohl... 



Anna prošla nemocnicí naposledy poté, co tam strávila téměř  šest  měsíců.  Tašku  
s Tomášovými věcmi položila na sedadlo v autě vedle sebe. Cesta domů byla velmi  
těžká, ještě těžší bylo pak vstoupit do prázdného domu.  
Tomášovy věci a sáček s vlasy odnesla do jeho pokoje. 



Začala ukládat modely autíček a ostatní osobní věci v jeho pokoji přesně na místo, 
kde si je vždy ukládal  on.  Lehla si napříč  přes  jeho postel,  přitlačila k sobě jeho 
polštář a vyplakala se, až únavou usnula... 
Bylo okolo půlnoci, když se Anna vzbudila. Vedle ní na posteli ležel složený dopis. 



 

 

V dopisu stálo: 
„Drahá maminko, 
Vím, že ti budu chybět, ale neboj se, že na tebe někdy zapomenu anebo tě přestanu mít 
rád jen proto, že nejsem vedle tebe, abych ti řekl „mám tě rád“! 
Stále tě budu milovat, mami, dokonce každý den víc a víc. Jednoho dne se opět uvidíme. 
Do té doby,  pokud bys chtěla,  mohla by sis adoptovat malého chlapce, abys nebyla tak 
sama; mně by to nevadilo.  Mohl by mít můj pokoj a všechny mé staré věci, aby si s nimi 
mohl  hrát.  Ale pokud by ses rozhodla pro  holčičku,  asi by se jí nelíbily stejně věci jako 
klukům. Musíš jí koupit panenky a holčičí věci, však ty víš.  



 
 

Nebuď kvůli mně smutná, maminko. 
Tohle tady je skutečně nádherné místo.   





Učme se umění malých kroků … 



Antoine de Saint - Exupéry 

Neprosím o zázrak, 
Pane, ale o sílu pro 

všední život. 
Nauč mě umění 
malých kroků.  

 
 

 



Učiň mě hledajícím a 
nalézajícím, učiň mě 

sebejistým v pravý čas.  
 
 

 



Obdař mě 
jemnocitem,  

abych dokázal odlišit 
prvořadé  

od druhořadého.  



Prosím o disciplínu, 
abych jen tak 
neproklouzl 

životem a rozdělil 
si rozumně své dny, 

abych neprospal 
záblesky světla a 
vrcholy a abych si 

aspoň tu a tam 
našel čas na 

umělecký zážitek. 



Dovol mi přesvědčit 
se o tom,  

že POUZE 
vzpomínat na 

minulost či snít o 
budoucnosti mi 

nepomůže.  



Pomoz mi co 
nejlépe zvládnout 

to, 
 co je nejbližší, 

pomoz mi pokládat 
právě prožívanou 

hodinu  
za nejdůležitější. 



Ochraň mě před 
naivní vírou, 

 že v životě musí jít 
všechno hladce. 



Daruj mi střízlivé 
poznání, že 

těžkosti, porážky, 
neúspěchy 

a zklamání jsou 
přirozenou součástí 

života,  
díky kterým 
rosteme a 

dozráváme. 



Pošli mi 
v pravou chvíli 

někoho, kdo 
má odvahu říci 

mi pravdu 
s láskou.  

 



Připomínej mi,  
že srdce se často staví 

proti rozumu. 



Ať vždycky nechám 
Tebe i ostatní 
domluvit. To 

nejdůležitější si 
člověk neříká sám,  

to nejdůležitější mu 
bývá řečeno.  



Chléb každodenní dej 
mi pro tělo i duši, 
projev Tvé lásky, 
přátelské echo,  

a aspoň tu a tam 
náznak, že jsem 

užitečný. 



Vím, že mnoho 
problémů se řeší 

NEděláním.  
Dej mi trpělivost, abych 

dokázal čekat. 



Pomoz mi co 
nejlépe zvládnout 
to, co je nejbližší, 

pomoz mi pokládat 
právě prožívanou 

hodinu za 
nejdůležitější. 

 



Daruj mi střízlivé 
poznání, že 

těžkosti, porážky, 
neúspěchy a 

zklamání jsou 
přirozenou 

součástí života, 
díky kterým 
rosteme a 

dozráváme. 
 



Ty víš, jak velmi 
potřebujeme 
přátelství.  

Dej, abych dorostl 
této nejkrásnější, 

 nejtěžší, 
nejriskantnější a 

nejněžnější  
záležitosti života. 



Vnukni mi pravou 
chvíli a pravé 

místo,  
kde mohu zanechat 

balíček dobra,  
slovy či beze slov. 



 
 

Chraň mě před 
strachem, 

že bych mohl 
promarnit  
svůj život. 

Nedávej mi to,  
co si přeji,  

ale to, 
co potřebuji. 



 
 

Děkuji za Vaši pozornost 

 
e-mail:  reditel@hospicbrno.cz 
 
mobil:  606754280 
 


