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Kazuistika - Lucie 
Adam Houska a Kateřina Ledererová 



Anamnéza 

Lucie 36 let 
 

• Chemorezistentní lymfom po 3. liniích chemoterapie a autolog. Tx KD 
• Nyní tumorózní masa v hrudníku a hmatná periferní lymfadenopatie  
• zlepšení celkového stavu po podání kortikoterapie a transfuzích.  
• 1. cyklus 4. linie CHT - R-Bendamustin zahájen 16.5.2019.  
• Vzhledem k chemorezistenci onemocnění prognóza nepříznivá 
 
 



Sestra 1. kontakt 

16.05.2019  
• PaP tým je přizván ošetřujícím lékařem pacientky na její přání 
• pacientka přeložena z jiné nemocnice, kde informována o PaP týmu FNKV 
Hovoříme o rodině: 
• pacientka má ve své péči 2 děti, s manželem nežijí ve společné 

domácnosti 
• dcery vědí, že je maminka nemocná,  
• ,,o umírání jsem s nimi zatím nemluvila"  
 



Sestra 1. kontakt 

Hovoříme o onemocnění: 
• pacientka má vůli bojovat, ráda vyzkouší jakoukoliv léčbu, zároveň 

připouští variantu, že se léčba nemusí podařit 
Sociální stránka:  
• pacientka je samoživitelka, rok v PN, nyní nově invalidní důchod, finanční 

částka jí ještě nepřišla 
Psychická stránka:  
• pacientku mrzí, jak je její nemoc zlehčována, sama cítí, že ,,to není dobré" 

a nemá možnost si o nemoci promluvit 
 
 



Sestra + soc. pracovnice 

17.05.2019  
• pacientka opakovaně hovoří o tom, že ji trápí zlehčování jejího 

onemocnění rodinou  
• pacientka si rozmyslí, do jaké míry si přeje rodinu seznámit se situací  
• pacientka byla vždy aktivní, o vše se starala sama – zaměřujeme se v 

rozhovoru na předávání kompetencí rodině 
• dotýkáme se tématu budoucí péče o dcerky 

 
 



Sestra + soc. pracovnice 

 
Domluva s oš. lékařkou: 
• při další kontrole jsme k dispozici 
• jistě je možné podílet se na sdělování plánu další léčby a péče, rozhovorů 

s rodinou včetně obou dcer 
• na přání pacientky jsme nadále v kontaktu i telefonicky a mailem 

 



Paliatr + sestra 

17.05.2019  
• pacientka rozumí tomu, že onemocnění je nevyléčitelné,  

ale udělá vše pro to, aby tu mohla být co nejdéle 
• pacientka dostala naději na novou léčbu z Německa, která by mohla 

následně umožnit transplantaci dřeně  
• v současné chvíli má největší obavy z nevolností po CHT 
• úprava antiemetické medikace 
 

 



 
Sestra   
 
24.05.2019  
• rozhovor s pacientkou a exmanželem – silné emoce 
• hovoříme o péči o dcerky, snaha o plán do budoucna 
• ex-manžel žádá schůzku  s hematologem 
• pacientka hovoří o tom, že cítí, že aktuální léčba jí nepomáhá... 
• hovoříme o tom, jak vnímají onemocnění  

 



Sestra 

06.06.2019  
• ambulantní kontrola na hematologie 
• telefonát s PaP sestrou 
• pozitivní zpětná vazba na společný rozhovor s ex manželem  
• první finanční částka od nadace Dobrý Anděl 

 



Sestra 

13.06.2019  
• pacientka po mém příchodu sděluje, že laboratorní hodnoty nejsou 

příznivé 
• sama se cítí lépe, bolesti nemá, jí s chutí, spí dobře 
• dcerky jsou v pořádku, manžel je denně navštěvuje 
• usměvavá, ale patrna dušnost, síly ubývají 
• plánujeme další možnosti naší podpory 

 



Sestra  
17.06.2019  
• Psychosociální podpora během ambul. návštěvy 
• plánuje se hospitalizace pro zhoršení stavu 
• Psychosociální a spirituální podpora pacientky 
• na žádost pacientky budu hovořit  s oběma rodinnými příslušníky 
 

 



Sestra  
Rodinná konference 

17. 6. 2019 
Rozhovor s maminkou a exmanželem v přítomnosti pacientky: 
• pacientka si přeje sdělit v mé přítomnosti rodině aktuální situaci  
• není žádná další možnost léčby ( ,,léčba z Německa bude či nebude?") 
• nelze chirurgicky léčit její onemocnění 
• chemoterapie již ,,nefunguje" 
• domlouváme na schůzku zítra, spolu s PaP lékařem 

 



Paliatr a sestra 
Rodinná konference 

18.06.2019  
• dle rozhodnutí oš. hematologa ukončena onkologická léčba  
• výrazná progrese poruchy krvetvorby,  
• infiltrace kostní dřeně 
• elevace zánětlivých paramerů při pneumonii 
 



Paliatr a sestra 
Rodinná konference 

• pacientka rozumí tomu, že onemocnění, že onkologická léčba již není 
možná,  

• doufá, že se její stav zlepší a bude moci v onkologické léčbě pokračovat 
• maminka nechce věřit tomu, že by už další léčba možná nebyla 
• pacientka by si přála jít domů, za dcerami, ví, že sama to doma nezvládne 
• otázka zda pokračovat substituční léčbě krevními deriváty 
• přímý dotaz na časovou prognózu - dny, max. týdny 
• pro všechny je to velký šok, čekali, že prognóza je mnohem delší 
 



Paliatr a sestra 
Rodinná konference 

Doporučení: 
• transderm. fentanyl 12ug/hod, Haloperidol 3x denně 5 kapek 
• při silné dušnosti podat Morfin 1% 2,5-5mg s.c. 
• při úzkosti podat Alprazolam 0,25mg tbl. 
 



Paliatr a sestra 
Rodinná konference 

 
• pokračování v rozhovoru po sdělení prognózy 
• pro všechny přítomné je časová prognóza velkým překvapením, jejich 

předpoklad byl o mnoho delší, nemohou tomu uvěřit... 
• psychosociální a spirituální podpora 
• hovoříme o možnostech péče v domácím prostředí, o zaměření se na 

život, který má pacientka před sebou 
 



Sestra 

19.06.2019  
• pacientka popisuje ,,horší zrak, točení hlavy" 
• pacientka se vrací k včerejšímu rozhovoru s PaP lékařem:  

,,zlobí se na něj a nevěří mu, zklamal ji..." 
• pacientka je rozhodnuta žít, zkusit vše, co je možné, přeje si žít pro své 

dcerky....na druhou stranu přiznává, že se jí to nemusí podařit 
• přeje si jít domů, nemá potřebu hned mít polohovací lůžko a služby 

hospicového typu 
 
 



Sestra 

20.6.2019  
• pacientka se subjektivně cítí lépe, dušnost mírnější 
• ,,je rozhodnuta bojovat, nechce věřit tomu, že nyní zemře..." 
• pacientka bilancuje svůj dosavadní život, 
•  snaží se vyrovnat vztahy, s maminkou, se sestrou 
• má radost, že maminka nyní rozumí jejímu onemocnění 
• rozhovor byl veden s cílem maximálně podpořit pacientku 

 



Sestra 

21.6. 2019 
• dnes znovu návštěva sociální pracovnice , zodpovězení dotazů ohledně 

péče, ošetřovného... 
• hovoříme o plánech na doma....,,být s rodinou, užívat si každý den, myslet 

na sebe" 
• hovoříme o hospicové péči, jejích principech a o nabídce hematologů 

(občasné kontroly krevního obrazu v AMB) ? 
• pacientka se ujišťuje, zda při zlepšení stavu může být propuštěna z 

hospicové péče a znovu začít s léčbou... 
• v plánu je propuštění a služby domácí hospicové péče 

 



Co se podařilo 
 
• podpora při léčbě symptomů 
• podpora při adaptaci na progresi stavu 
• podílení se na plánování další péče 
• podpora při zajišťování další péče doma 
• sblížení pacientky s maminkou 
• podpora při rozhodování o další péči pro obě děti 
• podpora v domluvě o převzetí platby hypotéky ex manželem 
• větší podíl ex manžela v péči o dcery, i o pacientku 
• finanční podpora nadací Dobrý Anděl 

 



Co se nepodařilo  
(kde máme prostor pro zlepšení) 

 
 
• úplná koordinace plánu péče s hematology (návštěvy v AMB) 
• získání plného náhledu na časovou prognózu a křehkost stavu (pacientka i 

rodina) 
 



Závěr 

 
 

• pacientka byla intermitentně v péči PaP týmu 40 dní 
• pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování s podporou 

domácí hospicové péče 
• 2 dny po propuštění pacientka umírá 

 
 



Role sestry 

 
Koordinace péče o pacienta dle vytvořeného plánu péče 
přijímání podnětů k zahájení intervence 
vstupní anamnéza  
přivolání dalších členů PaP týmu dle stanovených kritérií 
komunikace s pacientem, rodinou, zdravotnickým personálem, 

s ostatními členy týmu 
v rámci možností zachování kontinuity péče  

 
 



Role sestry 

 
• učí rodinu a přátele, jak poskytovat a zvládat péči doma 
• připravuje rodinu na to, jak se bude stav jejich blízkého měnit  
• posuzuje, zda mají pečovatelé veškerou psychickou i praktickou 

pomoc, kterou potřebují 
• věnuje svůj čas nejen pacientovi, ale i jeho rodině  
 
Práce sestry v PaP týmu je odlišná od práce sestry u lůžka….je 
,,neviditelná“…. 

 



Role sestry 

 
• Náhled na onemocnění 
• Podpora v adaptaci na závažné onemocnění 
• Náhled na prognózu 
• Preference pacienta v otázkách péče 
• Přání, obavy 

 



Péče v závěru života 

je o komunikaci….. 
naslouchat příběhu pacienta 
ptát se, co pacient očekává a co je pro něj důležité 
říkat pravdu, protože důvěra je důležitá 
soustředit se na to, co je dobré pro pacienta 
rozlišovat lékařská rozhodnutí X přání/rozhodnutí pacienta 

 



Doprovázení 

Být nablízku 
Být empatický 
Naslouchat…. 
Podpora pacienta a rodiny a zároveň schopnost zůstat stranou 
Ujistit rodinu, že všechny výše uvedené příznaky jsou součástí 

celého přirozeného procesu umírání 
 
Ze zkušeností: pacient se většinou svěří sestře, stejně tak hovory o 
smrti a umírání pacienti i jejich rodiny častěji řeší se sestrou 

 



Role sestry 

 
    …je složitá…. 

✓sestra je spojkou ……mezi pacientem, rodinou, personálem 

✓sestra je obhájcem…..pacienta  

✓sestra je průkopnicí ……paliativního myšlení 

✓sestra je hromosvodem….pro všechny, kteří to právě potřebují 
 



Sestra je… 

 

 v první linii…..první rozhovor s pacientem na základě indikace 
 indikátor nedostatečného efektu medikace  
 podpora……někdy po sdělení závažné diagnózy nebo prognózy 

je nutno “rozloženého” pacienta “složit“ 
 podpora……při doprovázení umírajících (a jejich rodin)  
 koordinátorem ostatních členů týmu 
 



 

• Tel: 267162597 

• Mobil:775861440 

• Email: paliativni.pece@fnkv.cz 

• Web: https://www.fnkv.cz/paliativni-pece-uvod.php 
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