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Abstrakt 

Práca sa zaoberá problematikou nemocničných paliatívnych tímov, pričom sa zameriava na 

popis kompetencií jednotlivých členov konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti vo 

všeobecnej nemocnici. Zavádzanie paliatívnej starostlivosti do nemocníc je stále 

v začiatkoch a doteraz nie sú dáta takéhoto charakteru publikované. Cieľom práce je 

identifikácia kompetencií členov multidisciplinárneho konziliárneho tímu vo Všeobecnej 

fakultnej nemocnici v Prahe. Teoretická časť popisuje nemocničnú paliatívnu starostlivosť 

a fungovanie konziliárneho paliatívneho tímu. Vo výskumnej časti je predstavený 

kvantitatívny výskum, v ktorom je analyzovaná dokumentácia nemocničného tímu. 

Analýzou boli zistené riešené témy konzílií, ich počet, časové trvanie a kto bol realizátorom 

konzília. Vytvorené dáta sú porovnávané v rokoch 2017 a 2018. Kvalitatívnym výskumom 

boli nadobudnuté dáta popisujúce pracovnú náplň členov paliatívneho tímu vo všeobecnej 

nemocnici, spôsob získania potrebných kompetencií a dôvod ich nadobudnutia, popis 

činností mimo priamej starostlivosti a aktuálne nastavenie kompetenčného modelu a jeho 

ideálnej podoby. Zhodnotenie výsledkov odkazuje na limity práce a formuluje doporučenia 

k ďalšiemu výskumu v oblasti skúmania fungovania nemocničných paliatívnych tímov. 

 

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, nemocničný paliatívny tím, paliatívny tím, 

konziliárny tím, nemocnica, zdravotnícke zariadenie, všeobecná nemocnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
The thesis deals with the issue of hospital palliative teams, focusing on the description of 

competencies of individual members of the palliative care consultancy team in a general 

hospital. The introduction of palliative care in hospitals is still in its infancy and so far no 

data of this nature has been published. The aim of the thesis is to identify the competencies 

of the members of the multidisciplinary consultation team at the General University Hospital 

in Prague. The theoretical part describes the hospital palliative care and the functioning of 

the consultative palliative team. The research part introduces quantitative research in which 

the documentation of the hospital team is analyzed. The analysis found out the solved topics 

of the consulates, their number, time duration and who was the consultor. The created data 

are compared in the years 2017 and 2018. Qualitative research acquired data describing the 

workload of palliative team members in a general hospital, the way of acquiring the 

necessary competences and the reason for their acquisition, description of activities outside 

direct care and the current setting of the competency model and its ideal form. The evaluation 

of the results refers to the limits of work and makes recommendations for further research 

into the investigation of the functioning of hospital palliative teams. 

 

Keywords: palliative care, hospital palliative team, palliative team, consulting team, 

hospital, health facility, general hospital. 
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1 Úvod 

Paliatívna starostlivosť je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je 

poskytovaná ľuďom s vážnym chronickým ochorením obmedzujúcim život. Primárne sa 

zameriava na kvalitu života pacientov, na jej zvýšenie a na zachovanie pacientovej 

dôstojnosti (WHO, 2019 a Slámová, Marková, Kubáčková, Antonová, 2018). Život 

obmedzujúce ochorenie vplýva na množstvo oblastí pacientovho života, ale rovnako 

ovplyvňuje aj životy jeho blízkych. „Choroba rozožiera telo pacienta, ale prežitok choroby 

ničí všetkých okolo“ (Volandes, 2015: 21), čím nadobúda multidimenzionálny rozmer. 

Náročnejší a komplikovanejší nie len zdravotný stav pacienta potrebuje komplexnú 

podporu poskytovanú odborníkmi z rôznych odborov, ktorí dokážu spoločne fungovať 

a kooperovať ako jeden tím. Tento typ starostlivosti sa nazýva špecializovanou paliatívnou 

starostlivosťou vykonávanou multidisciplinárnym tímom (MZČR, 2017). 

Špecializovaná paliatívna starostlivosť sa poskytuje najmä v hospicoch, ale postupne 

sa zavádza aj do chodu nemocníc v Českej republike, kde má niekoľko modelov –

ambulancia paliatívnej medicíny, paliatívny tím a lôžkové oddelenie (Nadačný fond Avast, 

2018). 

Najdôležitejším prvkom špecializovanej paliatívnej starostlivosti je 

multidisciplinárny paliatívny tím, ktorý dokáže včas a adekvátne reagovať. Nemocničné 

paliatívne tímy najčastejšie pôsobia formou konziliárnej služby. Starostlivosť tímu je 

poskytovaná pacientom, ich blízkym a aj zdravotníckym zamestnancom vyžadujúcich 

podporu a poradenstvo v prostredí zdravotníckeho zariadenia (Radbruch, Payne, et al., 

2010). 

Nemocnice v Českej republike podnecujú vznik nemocničných paliatívnych tímov 

najmä vďaka finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva a Nadačného fondu Avast. 

V roku 2018 bolo na území hlavného mesta Praha evidovaných 6 nemocničných tímov 

paliatívnej starostlivosti (Loučka, Poláková, 2018). 

Cieľom predkladanej diplomovej práce je identifikovať kompetencie jednotlivých 

členov nemocničného konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici v Prahe. Kvantitatívny výskum prináša výsledky za rok 2017 a 2018. 

Kvalitatívny výskum bol uskutočnený v roku 2019 a umožnil hlbší prienik do problematiky 

nemocničných paliatívnych tímov. Pološtruktúrovaných rozhovorov sa zúčastnilo 7 členov 

konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti. Vzhľadom na široký záber zbieraných dát boli 

niektoré otázky zodpovedané členmi tímu písomne. 
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Teoretický úvod práce je spísaný v prvých dvoch kapitolách, ktoré približujú 

problematiku paliatívnej starostlivosti a nemocničných paliatívnych tímov. Úvodná kapitola 

vysvetľuje základné pojmy, historický kontext paliatívnej starostlivosti, jej uplatnenie 

v nemocniciach a popisuje aktuálnu situáciu v Českej republike spolu s potrebami 

spoločnosti. Nasledujúca kapitola sa venuje paliatívnym tímom vo všeobecnej rovine 

vnímania a v nemocničnom prostredí. Bližšie sa venuje kompetenčnému modelu tímu 

a dôležitosti jasnej a zrozumiteľnej komunikácie nie len pri práci s pacientom, ale aj pri práci 

s celým jeho ekosystémom.  

Druhá časť práce obsahuje detail výskumného procesu a jeho výsledky, ktoré sú 

interpretované skrz tabuľky a grafické zobrazenie. Výsledky sú následne zhodnotené a môžu 

byť využité ako adekvátne podklady k prezentácií výsledkov konziliárneho paliatívneho 

tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Práca ďalej prináša doporučenia 

k pokračujúcemu či novému výskumu zameraného na fungovanie nemocničného 

paliatívneho tímu. V práci sú popísané aj limity predkladaného výskumu.  

Paliatívna starostlivosť v nemocniciach sa postupne dostáva do povedomia nie len 

odbornej, ale i laickej spoločnosti. Jej súčasť by mala by prirodzená pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach. V rámci 

fungujúceho nastavenia systému je potrebné myslieť na nastavenia všetkých procesov 

vplývajúcich na zabezpečenie kontinuálnej starostlivosti.  

V roku 2017 nastalo zo všetkých evidovaných úmrtí takmer 65% úmrtí v nemocniciach 

(ÚZIS ČR, 2018a), pričom umierajúci by si priali stráviť posledný čas v domácom prostredí 

so svojimi blízkymi (Volandes, 2015). Zastávam názor, že ľudia, ktorí sú v náročnej životnej 

situácii kvôli život obmedzujúcemu ochoreniu by mali vedieť, že majú možnosť dostávať 

komplexnú zdravotnú starostlivosť a mala by im byť poskytovaná v rámci možností 

zdravotníckeho zariadenia. Zároveň by mali stráviť svoje posledné chvíle podľa vlastných 

predstáv a podmienok v domácom prostredí a so svojimi blízkymi. Systém je v procese 

transformácie a to je výzvou pre nás všetkých. Zvýšenie povedomia a postupná 

implementácia „ľudskej“ starostlivosti do nemocníc sú jednými z prvých krokov vedúcich 

k celospoločenskej zmene. 
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2 Paliatívna starostlivosť 

Pojem paliatívna starostlivosť sa v dnešnej spoločnosti objavuje častejšie ako kedysi, ale 

je otázkou či je všeobecne jasné, čo znamená, aký význam a účel toto slovné spojenie má. 

V nasledujúcom texte priblížim pár definícií vyššie zmieneného pojmu, jeho historický 

kontext a aktuálnu situáciu v Českej republike. 

 

2.1 Základné pojmy 

Na začiatok je dôležité poznamenať, že existuje niekoľko definícií paliatívnej 

starostlivosti. Paliatívna starostlivosť je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 

definovaná ako prístup, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality života pacienta a jeho 

ekosystému, ktorý má diagnostikovanú chorobu ohrozujúcu jeho život. Tento prístup 

využíva „prevenciu, včasnú identifikáciu a bezchybné hodnotenie liečby, bolesti a iných 

fyzických, psychosociálnych a duchovných problémov k zmierneniu utrpenia pacienta“ 

(WHO, 2019: online). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2019) ďalej rozvádza, že 

umieranie považuje za súčasť života každého človeka a nesnaží sa ho urýchliť. Snaží sa 

o vytvorenie systému podpory pre pacienta a jeho rodinu, ktorým pomáha s prijatím 

stanovenej diagnózy, liečby a prognózy. Vnáša do procesu starostlivosti nie len úľavu od 

bolesti, ale aj psychologickú a duchovnú podporu, ktorá je realizovaná tímom 

zdravotníckych odborníkov. Celkovo sa zameriava na zvýšenie kvality života skrz podporný 

systém, ktorý je aplikovateľný aj v priebehu choroby a umožňuje pacientom žiť do smrti čo 

najaktívnejšie. 

Organizácia pre pokrokovú paliatívnu starostlivosť (The Center to Advance Palliative 

Care) sa zameriava „na zvyšovanie dostupnosti kvalitných služieb paliatívnej starostlivosti 

pre ľudí s vážnym ochorením“ (CAPC, 2019: online). Paliatívna starostlivosť je CAPC 

definovaná ako špecializovaná zdravotná starostlivosť určená pre pacientov s vážnym 

ochorením, ktorej primárnou úlohou je zvýšenie kvality života pacienta a jeho rodiny. 

V prípade tejto definície dochádza k odklonu od definície Svetovej zdravotníckej 

organizácie, pretože CAPC definuje paliatívnu starostlivosť ako vychádzajúcu z potrieb 

pacienta a nie z prognózy, ktorá mu bola oznámená. Je poskytovaná špeciálne vyškoleným 

tímom odborníkov a môže sa stať súčasťou kuratívnej liečby pacienta v akomkoľvek veku 

a v akomkoľvek štádiu choroby (CAPC, 2019). 

V zákone Českej republiky o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania 

(Zákon č. 372/2011 Sb., Časť druhá, Hlava 1, §5, odsek 2,h) je popísaný účel paliatívnej 
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starostlivosti ako „zmiernenie utrpenia a zachovanie kvality života pacienta, ktorý trpí 

nevyliečiteľným ochorením.“ Ministerstvo zdravotníctva vymedzuje pojem paliatívnej 

starostlivosti rovnako ako CAPC (MZČR, 2018b: online). 

Podľa ďalších autoriek (Slámová, Marková, Kubáčková, Antonová, 2018) sa paliatívna 

starostlivosť zameriava na bolestivé a zaťažujúce symptómy či prejavy ochorenia. Autorky 

zdôrazňujú, že nejde o liečenie príčin ochorenia, ale o orientáciu na kvalitu života 

a dôstojnosť pacienta.  

V našej spoločnosti sa do dnešného dňa spája pojem paliatívnej medicíny s pacientmi, 

ktorí sa nachádzajú v terminálnom štádiu ochorenia. Kalvach (2004)  popisuje toto štádium 

ako progres chronického ochorenia, ktorého súčasťou je postupné zhoršovanie zdravotného 

stavu a prognóza ochorenia je nepriaznivá. Terminálna starostlivosť je pojmom 

využívaným k pomenovaniu komplexnej starostlivosti o pacientov s onkologickým 

ochorením, ktorí majú očakávanú obmedzenú dĺžku života (Radbruch, Payne, 2010).  

Starostlivosť na konci života sa v mnohých prípadoch spája s lôžkovými hospicmi, kde 

kuratívna liečba nie je viac nutná. Takýto typ starostlivosti je charakteristický zmierňovaním 

symptómov a bolestí, dosahovaním najvyššej kvality života do úmrtia pacienta 

a podporovaním blízkych zomretého pacienta počas trúchlenia. Funkcia hospicov je 

obdobná činnostiam paliatívnych tímov v nemocniciach (Radbruch, Payne, 2010). 

Paliatívna starostlivosť je súčasťou komplexnej starostlivosti a nie je určená len pre 

umierajúcich pacientov. Slámová, Marková, Kubáčková a Antonová (2018: 69) sa držia 

názoru, že je vhodnejšie používať pojem ochorenie ohrozujúce život „bez ohľadu na 

prognózu dožitia“. Včasná paliatívna starostlivosť prináša do komplexnej starostlivosti 

o pacienta množstvo benefitov. Štúdie dokazujú, že pacienti so včasnou indikáciou 

paliatívnej starostlivosti majú menej hospitalizácií, menej návštev pohotovostí, vyššiu 

spokojnosť so starostlivosťou, nižšiu cenu za poskytnutú starostlivosť, menej symptómov, 

vyššiu kvalitu života a v niektorých prípadoch dokonca dlhšie prežitie (Temel, et al., 2010, 

Bakitas, 2010, Brumley, et al., 2007 a Gade, et al. 2008). 

Paliatívna starostlivosť je rozdelená na dva základné typy (Radbruch, Payne, 2010), 

ktoré sú definované aj Metodickým pokynom Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky 

(MZČR, 2017): 

• všeobecná paliatívna starostlivosť – mal by ju vedieť poskytnúť každý 

zdravotník bez ohľadu na odbornosť a mať základné poznatky z paliatívnej 

medicíny; ide o liečbu symptómov a bolestí pacienta a patrí tam aj rozhovor 



 

 13 

o prognóze a cieľoch liečby, ale aj o kvalite života, prianiach a preferenciách 

každého pacienta (praktickí lekári, agentúry domácej starostlivosti a domovy pre 

seniorov). Loučka a Poláková (2018) zistili, že zo 75 respondentov poskytuje 

všeobecnú paliatívnu starostlivosť 58,1% a 28,4% ju neposkytuje vôbec. 

Organizácie v 37,3% spolupracujú so poskytovateľmi mobilnej a v 77,3% 

s poskytovateľmi špecializovanej paliatívnej  starostlivosti; 

• špecializovaná paliatívna starostlivosť – ide o typ starostlivosti, ktorý je 

pacientovi poskytovaný skrz multidisciplinárny tím odborníkov; pacienti majú 

obťažnejšie symptómy a potrebujú komplexnejšiu podporu v rámci ich 

ekosystému. 

        Podľa Slámy (2012) existujú tieto organizačné formy špecializovanej paliatívnej 

starostlivosti: 

• lôžkový hospic – samostatné lôžkové zariadenie, kde je domáca atmosféra 

a dôraz na preferencie umierajúceho a jeho individuálne potreby,   

• domáca paliatívna starostlivosť – paliatívna starostlivosť je uskutočňovaná 

v domácom alebo náhradnom sociálnom prostredí, ide o tzv. mobilný hospic; 

v niektorých krajinách je práve tento model najrozvinutejší (v USA tvorí tento 

typ 90% z celkovej špecializovanej paliatívnej starostlivosti), 

• oddelenie paliatívnej starostlivosti v nemocnici – starostlivosť o pacientoch 

prebieha na pôde nemocnice na špecializovanom oddelení, 

• ambulantná paliatívna starostlivosť – aj táto starostlivosť je poskytovaná 

priamo v nemocnici v špecializovanej ambulancii, kam pacienti dochádzajú 

a lekári tam vykonávajú potrebné vyšetrenia. 

 

2.2 Historický kontext paliatívnej starostlivosti 

Paliatívna starostlivosť sa objavila vo Veľkej Británii v polovici 19. storočia a spája sa 

s vytvorením prvého hospicu, ktorého zakladateľkou bola Jeanne Garnierová. Vznikol 

v roku 1847 a v zariadení sa nachádzali pacienti s nevyliečiteľným ochorením (Petřina, 

2016b). Nasledovne bol v roku 1967 vytvorený koncepčný rámec Cicely Saunersovou 

v hospici sv. Kryštofa. Tento rámec reaguje na jednotlivé potreby pacienta, počas ktorého 

dochádzalo ku kontrole príznakov, k vytváraniu emočnej podpory a k zrozumiteľnej 

komunikácii. Hlavný účel koncepčného rámcu bolo zvyšovanie kvality života pacienta 
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prostredníctvom jednotlivých odborníkov v interdisciplinárnom tíme (Gómez-Batiste, 

Connor, 2017).  

V 70. rokoch 20. storočia bol tento koncept sústredený na pacientov v terminálnom 

štádiu onkologického ochorenia s nepriaznivou prognózou vo Veľkej Británii. Postupne sa 

rozširoval nielen do širšieho spektra oblastí - nemocnice, onkologické ústavy, podporné tímy 

a ďalšie zariadenia pre pacientov s AIDS; ale aj do ďalších krajín sveta – Európy, Austrálie 

a Severnej Ameriky (Gómez-Batiste, Connor, 2017). 

V 90. rokoch 20. storočia sa téma paliatívnej starostlivosti označila za tému verejného 

zdravia vo WHO a rozšírila sa do oblasti vzdelávania – začali vznikať prvé špecializácie 

(Gómez-Batiste, Connor, 2017). 

V paliatívnej starostlivosti nastala zmena v cieľovej skupine od pacientov v terminálnom 

štádiu rakoviny s letálnou prognózou k pacientom s rôznymi chronickými ochoreniami. 

Táto zmena vyvolala zavádzanie konceptov paliatívneho prístupu do všetkých oblastí 

zdravotnej starostlivosti s pilotným konceptom založeným na poskytovaní špecializovaných 

služieb (Gómez-Batiste, Connor, 2017). Dnes je paliatívna starostlivosť poskytovaná 

v 136 krajinách zo všetkých 234 krajín sveta (Clark, 2019). 

V Českej republike vzniklo prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti v roku 1992 na 

Oddelení tuberkolózy a respiračných ochorení v Nemocnici v Babicích nad Svitavou. Prvý 

hospic bol Hospic Anežky České v Červenom Kostelci, ktorý bol otvorený v roku 1995 

a následne boli otvárané ďalšie (Peřina, 2016b). Významným míľnikom v histórii Českej 

republiky je uznanie atestačného odboru Paliativní medicína a léčba bolesti v roku 2004 na 

Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve (Peřina, 2016a). 

 

2.3 Dnešné poňatie paliatívnej starostlivosti  

Kedysi bolo bežné, aby ľudia umierali vo svojich domovoch obklopení rodinou 

a priateľmi. Človek prichádzal do kontaktu so smrťou skrz slová a aj cez vlastnú skúsenosť 

(Volandes, 2015). V niektorých prípadoch umierania v domácom prostredí išlo o dlhší 

proces, ktorého súčasťou bolo lúčenie rodiny, ostatných príbuzných a známych 

s umierajúcim. Môžeme povedať, že išlo spoločenskú udalosť, v ktorej každý vedel, čo 

očakávať (Keprt, 2017). 

Posun spoločnosti a dnešné vnímanie smrti sa oproti minulosti zmenilo. Dnes sa 

prirodzenosť smrti vytratila, čo potvrdzuje aj to, že väčšina ľudí zomiera v nemocnici (viď. 
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Tabuľka č. 1). Tento proces popisuje inštitucionálny model, ktorý je charakteristický viac 

smrťou ako umieraním  (Volandes, 2015). 

 

Tabuľka č.1 – Počet zomretých podľa miesta úmrtia v roku 2017 (ÚZIS ČR, 2018a) 

 
 

Vyspelosť medicíny a diagnostických postupov vytvára realitu, v ktorej je bežné 

predlžovať život pacienta zákrokom do ľudského organizmu. To nás ako jednotnú 

spoločnosť utvrdzuje vo vnímaní zvládnutia najrôznejších ochoreních, a že je možné smrť 

odďaľovať a mať ju pod kontrolou (Slámová, Marková, Kubáčková, Antonová, 2018).  

Ako už vieme z predchádzajúceho textu, paliatívna medicína nie je určená len pre 

pacientov s nepriaznivou prognózou, jej spektrum je oveľa širšie. Pacienti, ktorým je 

poskytovaná paliatívna starostlivosť prechádzajú chronickými stavmi, kde je potrebné 

zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť a možnosť využívať dostupné zdroje. Ich 

chronické ochorenie dopadá na ich fyzickú, psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú 

stránku, tým pádom im vznikajú viacrozmerné potreby, ktoré je nevyhnutné postupne 

napĺňať (Gómez-Batiste, Connor, 2017). Autori uvádzajú špecifiká ľudí, ktorí potrebujú 

paliatívny prístup: 

• majú ochorenie, ktoré je závažné a/alebo chronické a/alebo komplexné a/alebo 

pokročilé a/alebo progresívne a/alebo život ohrozujúce, 

•  potrebujú zásahy paliatívnej starostlivosti v rôznej komplexnosti, 

• majú viacrozmerné potreby (fyzické, psychické, rodinné, duchovné, právne, 

etické, a iné), 

• majú obmedzenú životnú prognózu, 

• nachádzajúci sa v zdravotnej a/alebo sociálnej starostlivosti. 
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Paliatívny prístup je spôsob ako zavádzať paliatívnu starostlivosť a jej postupy 

a metódy do prostredí, ktoré sa na ňu nezameriavajú. Spadajú sem opatrenia, ktoré môžu byť 

farmakologické aj nefarmakologické. Využívajú sa na tlmenie bolestivých symptómov, na 

vytváranie bezpečného prostredia, zaistenie zrozumiteľnej komunikácie medzi pacientom, 

jeho blízkymi a zdravotnými odborníkmi. Ďalej na koordináciu komplexnej zdravotnej 

starostlivosti a na naplánovanie a stanovenie cieľov liečby. Rizikom modernej medicíny je 

mechanické aplikovanie odborných postupov bez bližšieho preskúmania situácie 

konkrétneho pacienta. „Moderná medicína býva často odľudštená a prvým krokom k tomu 

býva práve odstránenie všetkých osobných detailov“ (Volandes, 2015: 25). Avšak paliatívny 

prístup je o aktívnom nahliadnutí k pacientovi ako k človeku s vlastnými hodnotami, 

preferenciami a svojím vlastným názorom a predstave o kvalite jeho života. Je dôležité 

prijať pacientovu skutočnú situáciu, zistiť a pomenovať jeho aktuálne potreby a krátkodobé 

a dlhodobé ciele. Tento prístup by mal byť zaradený do rutinných činností zdravotníckych 

zamestnancov v rámci poskytovania všeobecnej paliatívnej starostlivosti (Keprt, 2017 a 

Radbruch, Payne, 2010). 

Medzi hlavné ciele paliatívnej starostlivosti podľa Gómez-Batiste a Connora (2017) 

patrí sprevádzanie a potešenie pacientov v priebehu vážnych chronických alebo život 

obmedzujúcich ochorení pomocou prevencie, zmiernením bolestí a ďalších symptómov 

rôzneho typu (fyzického, psychologického, sociálneho alebo duchovného). Ďalším cieľom 

je poskytovanie starostlivosti pacientovi a jeho rodine, ktorá priaznivo ovplyvní kvalitu 

života a zvýši dôstojnosť prítomných členov rodiny. A posledným cieľom je integrácia 

a doplnenie včasnej prevencie, diagnostiky a liečby zdravotného stavu, a tým zaistiť 

nadväznosť zdravotnej starostlivosti a prepojenie zdravotného a sociálneho systému. 

Kľúčové zásady poskytovania paliatívnej starostlivosti sú (Gómez-Batiste, Connor, 

2017): 

• komplexná starostlivosť – celostný prístup poskytovania starostlivosti 

pacientovi a jeho rodine, 

• integrovaná starostlivosť – koordinácia starostlivosti do všetkých služieb, 

• kvalita – efektívne reakcie, 

• univerzálny prístup – spravodlivosť a postupné integrovanie do všetkých 

systémov, 

• hodnoty – súcit a odhodlanie členov paliatívneho tímu k poskytovaniu 

starostlivosti. 
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2.4 Paliatívna starostlivosť v nemocniciach 

Česká republika patrí medzi mnoho ďalších európskych krajín, kde väčšina obyvateľstva 

zomiera v nemocniciach. Špecializovaná paliatívna starostlivosť je z väčšej časti 

poskytovaná v hospicoch, no postupne sa implementuje aj do procesov činností nemocníc. 

Paliatívna starostlivosť poskytovaná v nemocniciach musí mať odborových špecialistov na 

oddeleniach, kde sú umiestnení pacienti so život obmedzujúcim ochorením. Takíto 

špecialisti vykonávajúci všeobecnú paliatívnu starostlivosť majú možnosť pozvať na 

konzílium jedného alebo viacerých odborníkov pôsobiacich v multidisciplinárnom 

paliatívnom tíme (Nadačný fond Avast, 2018).  

Špecializovaná paliatívna starostlivosť môže byť v nemocnici poskytovaná nasledovne: 

• lôžkovým paliatívnym oddelením – ide o tzv. lôžkové zariadenie hospicového 

typu v nemocnici vytvárajúce domáce a bezpečné prostredie pre zachovanie 

súkromia a dôstojnosti umierajúcich pacientov; takéto oddelenie nájdeme 

napríklad v Prahe v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromeiského 

(Houska et al., 2018 a Nadačný fond Avast, 2018),  

• paliatívnym konziliárnym tímom – je to tím špecialistov multidisciplinárnych 

odborov poskytujúcich špecializovanú paliatívnu starostlivosť na všetkých 

oddeleniach nemocnice na základe impulzu od odborového lekára; tento typ 

starostlivosti začal byť poskytovaný pacientom v Českej republike zásluhou 

Nadačného fondu Avast a jeho programu Spolu až do konce (Nadačný fond 

Avast, 2018), 

• ambulanciou paliatívnej medicíny – slúži na zaistenie nadväznosti zdravotnej 

starostlivosti po tom ako sú pacienti prepustení z nemocnice do domáceho 

prostredia alebo do sociálneho zariadenia (Houska et al., 2018), 

• lôžkovou stanicou paliatívnej medicíny – je určená pre pacientov, ktorí majú 

akútny stav a je nutné zaistiť stabilizovanie zdravotného stavu a vytvorenie plánu 

starostlivosti; následne sú prepustení do domáceho prostredia alebo do hospicov; 

takýto spôsob špecializovanej paliatívnej starostlivosti nemocnice Českej 

republiky zatiaľ neposkytujú (Nadačný fond Avast, 2018).  

 

V roku 2016 v Spojených štátoch amerických stúpol počet nemocníc s paliatívnou 

starostlivosťou na 75%, pričom v roku 2000 bola paliatívna starostlivosť implementovaná 

len do 25% všetkých nemocníc (viď. Graf č. 1). Napriek tomu, že sa ju podarilo zaviesť do 
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chodu mnohých nemocníc, jej dostupnosť je pre pacientov závislá od veľkosti nemocnice, 

geografickej polohy a daňového stavu pacienta (CAPC, 2018).  

Vo Francúzsku je paliatívna starostlivosť primárne poskytovaná v nemocniciach. V roku 

2012 mali 353 konziliárnych paliatívnych tímov a nasledovný rok sa ich počet zvýšil na 418. 

Tieto tímy pôsobia aj mimo nemocnice, napr. v domovoch pre seniorov, domovoch 

sociálnych služieb či priamo v domácom prostredí pacienta. V roku 2012 bolo evidovaných 

93% intervencií v nemocniciach a v roku 2013 sa percento znížilo na 70%. Základná 

paliatívna starostlivosť je v krajine hradená skrz verejné zdravotné poistenie a majú 

možnosť spoluúčasti v prípade výberu nadštandardných či opatrovateľských služieb (Morin, 

Aubry, 2015 a Loučka, Houska, Trefná, Sláma, 2015). 

Pre porovnanie vo Fínsku je paliatívna starostlivosť najčastejšie poskytovaná 

v paliatívnych ambulanciách, ktoré sú umiestnené na onkologických poliklinikách. Kedysi 

bol tento typ starostlivosti úzko spätý s onkologickými pacientami. Univerzitné nemocnice 

ponúkajú možnosť rozvinutia schopností a vedomostí o paliatívnej medicíne pre 

zdravotníckych pracovníkov. V oddeleniach sa venujú prípadom, ktoré majú náročnejší 

priebeh a zároveň poskytujú online konzultácie cez Skype. Existencia paliatívnych tímov je 

len v začiatkoch a vytvárajú sa skrz podporu projektov (Loučka, Houska, Trefná, Sláma, 

2015). 

 
Graf č. 1 – Grafické zobrazenie počtu a percent nemocníc s paliatívnou starostlivosť v USA 
(CAPC, 2018) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaujímavé poznatky o rozvoji paliatívnej starostlivosti v krajinách sveta priniesol Clark 

et al. (2019), ktorý skúmal týchto 6 oblastí: demografiu chorôb, socioekonómiu, 
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zdravotnícke systémy, politiku, demografiu a ekonómiu spolu s ďalšou premennou – 

úrovňou rozvoja vnútroštátnej paliatívnej starostlivosti. Zistil, že úroveň paliatívnej 

starostlivosti je nižšia v krajinách, v ktorých je vyššie percento náhleho úmrtia, detskej 

úmrtnosti, úmrtí na infekčné choroby, vysoká miera politickej korupcie a slabá demokracia. 

Naopak je rozvinutejšia v krajinách s vyšším percentom úmrtí na neinfekčné choroby, 

s podielom obyvateľov nad 65 rokov, hrubým národným dôchodkom1 a cestovným ruchom. 

Prevalencia podvýživy a výška výdavkov na súkromné zdravotné výdaje neboli významne 

spojené s rozvojom paliatívnej starostlivosti. Na základe zistení pomenováva tzv. zvrátené 

miesto v spoločnosti, kde sa relatívna potreba intervencií zameraných na predĺženie života 

stáva menšou ako potreba integrovaných služieb paliatívnej starostlivosti v zmysle 

zabezpečenia kvality života ako jednej z priorít verejného zdravia (Clark et al., 2019). 

Paliatívna starostlivosť má pozitívny efekt na postupné zvyšovanie kvality života 

pacienta a jeho blízkych, ktorý sa prejavuje zmiernením symptómov a prejavov ochorenia, 

znížením úzkosti a depresie a zvýšením spokojnosti poskytovanej starostlivosti. Zároveň 

nemocničné paliatívne konziliárne tímy majú vplyv na lepšiu organizáciu starostlivosti, plán 

liečby a koordináciu komplexnej zdravotnej starostlivosti (Loučka, Houska, Trefná, Sláma, 

2015 a Brinkman-Stoppelenburh at al., 2018). 

 

2.5 Právny a finančný kontext paliatívnej starostlivosti v Českej republike 

Rámec, ktorý právne vymedzuje paliatívnu starostlivosť na území Českej republiky 

stanovuje Zákon č. 372/2011 sb., o zdravotních službách a podmínkach jejich poskytování 

a vo Vyhláške o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 

(MZČR, 2018b). V súčasnej dobe nie sú právne platné žiadne štandardy paliatívnej 

starostlivosti. V roku 2013 boli prijaté na národnej úrovni Českou spoločnosťou paliatívnej 

medicíny Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně Standary paliativní péče 

a v roku 2016 Standardy hospicové paliativní péče publikované Asociáciou poskytovateľov 

hospicovej paliatívnej starostlivosti (Loučka, Poláková, 2018). 

V Zákone č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v § 22a sú definované hradené 

služby lôžkovej paliatívnej starostlivosti, podľa ktorých sú do toho radené aj nemocničné 

 
1 Hrubý národný dôchodok je alternatívou k hrubému domácemu produktu a slúži na sledovanie národného 
bohatstva. Ide o celkovú sumu peňazí, ktorú zarobili podniky a ľudia národa spolu s príjmom zo zahraničných 
zdrojov z roka na rok (Chappelow, 2019). 
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paliatívne oddelenia. Vyhláška č. 411/2011 Sb. seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami vkladá Kapitolu 720 – paliatívnu medicínu s prvými dvoma kódmi: 

80051 – prvé vyšetrenie a zavedenie paliatívnej starostlivosti lekárom u pacienta 

v terminálnom stave v domácom prostredí (60 minút), 

80052 – vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý je špecialista v odbore paliatívnej medicíny 

v domácom prostredí (30 minút), 

80053 – komplexné vyšetrenie špecialistom v odbore Paliatívna medicína, 

80054 – cielené vyšetrenie špecialistom v odbore Paliatívna medicína, 

80055 – kontrolné vyšetrenie špecialistom v odbore Paliatívna medicína (ČSPM ČLS 

JEP, 2016). 

Úhrada lôžkovej hospicovej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je 

rozdelená do piatich kategórií pacienta2 v rozpätí minimálnej až maximálnej sadzby na 1 

ošetrovací deň – kód 00030 starostlivosť v lôžkovom zariadení hospicového typu (VZP ČR, 

2019): 

• pacient, ktorý je sebestačný: 1405,33 – 1424,09 Kč,  

• čiastočne sebestačný pacient: 1487,25 – 1496,86 Kč, 

• pacient, ktorý vyžaduje zvýšený dohľad: 1569,18 – 1576,69 Kč,  

• imobilný nesebestačný pacient: 1651,10 – 1660,30 Kč,  

• pacient v bezvedomí: 1733,01 – 1742,89 Kč. 

Príspevok na starostlivosť môže dostať lôžkový hospic a rovnako aj lôžkové nemocničné 

oddelenie.  O príspevok môžu žiadať osoby, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Výška príspevku je rozdelená do 4 

kategórií podľa posúdenia 10 základných činností. O udelení príspevku rozhoduje krajská 

pobočka úradu práce a je hradený zo štátneho rozpočtu (MPSV, 2019). 

Mobilná špecializovaná starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia na 

základe zdravotného stavu pacienta a jeho závažnosti. Závažnosť zdravotného stavu sa 

posudzuje prostredníctvom škály (Palliative Performance Scale – PPS) hodnotiacej faktory: 

sebestačnosť, aktivita, pohyblivosť, úroveň vedomia, príjem potravy a prítomnosť 

ochorenia. Vyjadruje sa v percentách –100% znamená plné zdravie a 0% znamená smrť. 

Pojmom nestabilný pacient sa označuje pacient s pokročilým ochorením, ktorý má celkový 

 
2 Plné znenie jednotlivých kategórií dostupné z: VZP ČR, 2019. Kategorie pacienta [online]. 2019. [cit. 2019-
10-07].  Dostupné online: <https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/kategorie-pacienta> 
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funkčný stav zlý vyžadujúci pravidelnú farmakoterapiu, je liečený na najviac 2 symptómy 

a jeho PPS skóre ≤ 40. Zdravotnícky výkon vykazovaný za klinicky nestabilného pacienta 

je Výkon č. 80090 – Agregovaný výkon domácí paliativní péče je hradený vo výške 1 152 

Kč za ošetrovací deň. Pacient, ktorého skóre je ≥ 40 má pokročilé ochorenie v zlom 

funkčnom stave a je liečený na tri a viac symptómov, je označovaný ako nestabilný pacient 

so závažnými symptómami, ktoré sú nestále a preto je potrebné podávanie liekov niekoľko 

krát za deň. Výška úhrady Agregovaného výkonu domácej paliatívnej starostlivosti 

klinicky nestabilného pacienta so závažnými symptómami je 1 463 Kč a číslo výkonu je 

80091 (MZČR, 2017).  

Reálna výška úhrady na jeden ošetrovací deň je približne o 800 Kč vyššia ako stanovená 

výška úhrady. Vzniknutý rozdiel musí byť dorovnaný iným zdrojom zariadenia mobilnej 

špecializovanej starostlivosti. Metodický pokyn stanovuje dĺžku hradenej poskytovanej 

starostlivosti u dospelého pacienta na 30 dní v plnej výške a v 50% výške od 31. do 60. dňa. 

V prípade detského pacienta je dĺžka stanovená na 90 dní s možnosťou predĺženia na 180 

dní. Toto nariadenie môže byť limitujúce dĺžkou hradenej starostlivosti a stanovenou 

diagnózou, ktorá nie je onkologickým ochorením (Loučka, Poláková, 2018). Hoci je 

individuálna zdravotná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí náročná, nenastáva 

zvyšovanie finančných nákladov. Naopak, je približne o 300 Kč lacnejšia v porovnaní, že 

by pacient zomieral v inom prostredí (ČSPM ČLS JEP a FMH, 2017). 

Na to, aby mohli byť nastavené úhradové mechanizmy efektívne, je nutné, aby pacient 

vedel o možnosti paliatívnej služby. Mnoho pacientov si nie je vedomá toho, že je u nich 

nastavená bazálna liečba namiesto kuratívnej a vzniku úhradových nedostatkov. To je 

považované za jednu z hlavných prekážok dostupnosti paliatívnej starostlivosti (Loučka, 

Poláková, 2018).  

 

Tabuľka č. 2 – Zhrnutie modelov financovania paliatívnej starostlivosti (MZČR 2017: 2 a 

Loučka, Poláková, 2018: 22) 

Forma zdravotnej 
starostlivosti 

(Zákon č. 372/2011 
Sb., § 7 – 10) 

Typ paliatívnej starostlivosti 

všeobecná špecializovaná 

Primárna 
ambulantná 
starostlivosť 

Kapitačná platba viaže praktických 
lekárov k poskytovaniu paliatívnej 
služby na všeobecnej úrovni spolu 
s návštevnou službou. Táto 
povinnosť nie je kontrolovaná.  

--- 
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Špecializovaná 
ambulantná 
starostlivosť 

Spadajú sem ambulantní špecialisti, 
pre ktorých úhradový systém nie je 
vyhovujúci z dôvodu časovej 
náročnosti poskytovania paliatívnej 
služby. 

Radia sa sem ambulantní špecialisti 
s pôsobnosťou v odbore Paliatívna 
medicína a návštevné služby. 
Aktuálne existuje minimálny počet 
nazmluvnených poskytovateľov 
paliatívnej starostlivosti, pretože 
zdravotné poisťovne otáľajú 
s uzatváraním nových zmlúv. 

Lôžková 
starostlivosť 

Úhradový systém je rovnako časovo 
náročný a nemotivujúci pre 
zdravotnícky personál v lôžkových 
zariadeniach, v liečebniach 
dlhodobo chorých, sociálnych 
zariadeniach a hospicoch s lôžkovou 
starostlivosťou ako pre 
ambulantných špecialistov 
poskytujúcich všeobecnú paliatívnu 
starostlivosť. 

Výška jedného ošetrovacieho dňa 
uhradí len polovicu celkových 
nákladov na poskytnutie danej 
služby. Úhradový systém pre 
lôžkovú starostlivosť paliatívnej 
služby v nemocniciach neexistuje. 

Zdravotná 
starostlivosť 

poskytovaná vo 
vlastnom 
sociálnom 

prostredí pacienta 

Existuje zoznam poskytovateľov 
v odbornosti 925 všeobecná sestra – 
domáca starostlivosť 
s nazmluvnenou nepretržitou 
dostupnosťou služby a signálnym 
kódom 06349 – ošetrovateľská 
starostlivosť a pacienta 
v terminálnom stave, avšak tento 
zoznam nie je verejný. Výška 
úhrady návštevnej služby  nie je 
adekvátna, čo sa doráža 
v nedostatočnej motivácii 
praktických lekárov poskytovať túto 
službu.  

Úhradový model je platný od roka 
2018 po ukončení pilotného 
programu. Zdravotné poisťovne 
ohlásili, že sú ochotné uzavrieť 
zmluvy len s maximálnej jedným 
poskytovateľom v kraji. 

 

 

2.5.1 Projekty podporujúce rozvoj paliatívnej starostlivosti 

Nadačný fond Avast sa v roku 2016 začal zameriavať na oblasť rozvoja paliatívnej 

starostlivosti v nemocniciach skrz granty až do výšky 2 000 000 Kč. O granty sa mohlo 

uchádzať akékoľvek zdravotnícke zariadenie, ktoré malo záujem o rozvoj paliatívnej 

starostlivosti zameranej na pacientov a ich ekosystém. O granty sa zaujímal nie len 

zdravotnícky personál, ale v niektorých prípadoch aj management nemocníc. Celkovo sa do 

projektu prihlásilo 58 nemocníc so 64 žiadosťami a vybratých bolo 18 projektov 

podporených čiastkou 31 090 400 Kč spolu s možnosťou konzultovať získané skúsenosti 

a prax na pravidelných stretnutiach. Na jeseň v roku 2019 bol vyhlásený druhý ročník 

Štipendijného programu pre paliatívnu starostlivosť, ktorý je zameraný na skúsených 

odborníkov rôznych profesií venujúcich sa rozvoju paliatívnej starostlivosti (Nadačný fond 

Avast, 2018). 
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Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky prostredníctvom Operačného programu 

Zaměstnanost realizuje od konca roku 2017 projekt Podpora paliativní péče – zvýšení 

dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné 

péče. Hlavným cieľom projektu je „zvýšenie dostupnosti zdravotných služieb v oblasti 

paliatívnej starostlivosti v nemocniciach akútnej a následnej starostlivosti“, 

prostredníctvom ktorej nastane zvýšenie kvality života u pacientov s nevyliečiteľným 

ochorením. Výsledkom projektu má byť formulovanie štandardov paliatívnej starostlivosti, 

vytvorenie pracovných postupov, pilotné nastavenie fungovania paliatívnych tímov 

a zvýšenie kvality a dostupnosti paliatívnych služieb poskytovaných v zdravotníckych 

zariadeniach (MZČR, 2018a: 1).  

V januári 2019 bolo oznámené výberové riadenie pre lôžkové zdravotnícke zariadenia, 

kde počas 21 mesiacov prebehne pilotná kontrola realizácie projektu (MZČR, 2019a).  

V apríli bolo vybraných 7 nemocníc, ktoré budú dotované celkovou čiastkou vo výške 

32 000 000 Kč. Vybrané boli tieto nemocnice: Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe, 

Fakultná nemocnica Královské Vinohrady, Fakultná nemocnica Olomouc, Krajská 

zdravotná a.s., Nemocnica Jihlava a Fakultná nemocnica v Motole (MZČR, 2019b).  

Ministerstvo zdravotníctva uskutočnilo na konci mája 2019 edukačný program, ktorý 

predchádzal spusteniu realizácie zvýšenia dostupnosti paliatívnych služieb od 01.06.2019 

(MZČR, 2019c). Nasledujúci mesiac, 30.07.2019 nastal významný moment, keď minister 

zdravotníctva, predstavitelia všetkých českých zdravotných poisťovien a predstaviteľ 

Českej spoločnosti paliatívnej medicíny ČLS JEP podpísali Memorandum o spolupráci na 

systematickom rozvoji paliatívnej starostlivosti v Českej republike. Na základe podpísania 

tohto dokumentu má byť zabezpečená dostupnosť kvalitnej starostlivosti v nemocničnom 

a domácom prostredí pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením, čím bude dochádzať 

k postupnému rozvoju paliatívnej starostlivosti. Jedným z výsledkov bude zvýšenie 

vnímania kvality života a ochrana bezpečnosti a dôstojnosti pacientov a ich blízkych. To 

dopomôže k nastaveniu optimálneho modelu koordinácie paliatívnej starostlivosti. Ďalším 

zámerom je „vytvorenie podmienok pre udržateľnosť postupného rozširovania 

a financovania zdravotných služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti“ (MZČR, 2019d: 1). 

Spolupráca medzi Ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, Českou 

spoločnosťou paliatívnej medicíny ČLS JEP a poskytovateľmi zdravotných služieb bude 

musieť byť efektívne nastavená, aby spoločne dokázali adekvátne pomenovať a rozvíjať 

bezpečnú, dostupnú, klinicky prínosnú a nákladovo-udržateľnú paliatívnu starostlivosť. 

Zmluvné strany budú môcť vzájomne spolupracovať na výsledkoch a následnej úprave 
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a špecifikáciách už existujúcich modelov poskytovania a financovania paliatívnej služby. 

Aktuálne je činnosť služieb podporená z financií grantových projektov. Taktiež bude 

stanovený optimálny limit pre poskytovateľov paliatívnych služieb. Česká spoločnosť 

paliatívnej medicíny ČLS JEP má predložiť podobné požiadavky pre udržateľnosť 

financovania sociálnych služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti, ktoré na základe 

spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva pravdepodobne vyústia k ďalšiemu memorandu 

(MZČR, 2019d). 

 

2.5.2 Úroveň diskusie a aktuálne potreby českej spoločnosti 

V roku 2004 bolo v projekte Podpora rozvoja paliatívnej starostlivosti ČR zistené, že 

v inštitúciách (nemocnice, liečebne pre dlhodobo chorých a domovy pre seniorov) zomiera 

tri štvrtiny obyvateľstva Českej republiky a z toho 80% z nich by v inštitúcií umierať 

nechcelo (Kalvach et. al., 2004).  

Počas roku 2017 v nemocniciach a liečebných ústavoch zomreli 2/3 zo všetkých úmrtí 

toho roku, čo tvorí viac ako 65%. Takmer 8% ľudí zomrelo v sociálnom zariadení 

a v domácom prostredí 22% (ÚZIS ČR, 2018). Napriek tomu, že väčšie percento ľudí 

zomiera v zdravotnej alebo sociálnej inštitúcií, tak 80% opýtaných by preferovalo zomrieť 

doma v prítomnosti svojej rodiny a priateľov (Volandes, 2015). Rawlings, Miller-Lewis 

a Tieman (2018) vo svojej štúdii identifikujú oblasti, ktoré sú pre umierajúcich dôležité 

a chceli by sa im venovať predtým ako zomrú. Zo 633 výpovedí tvorilo 38% oblasť rodiny 

a vzťahov, 36% túžba po aktivite (špecifická činnosť pre každého jednotlivca) a 32% 

zamerania sa na sebarozvoj a napĺňania osobných cieľov. Na poslednom mieste s 2% sa 

umiestnilo zdravie, ktoré sa najčastejšie spájalo so znížením bolesti alebo zdravím pre rodinu 

umierajúceho.  

Paliatívna starostlivosť má vplyv na zvýšenie kvality života, spokojnosti spolu 

s efektívnejšou koordináciou komplexnej starostlivosti vedúcej k zníženiu nákladov na 

zdravotnú starostlivosť. Potrebu paliatívnej starostlivosti popisujú autori (Kabelka, Sláma 

a Loučka, 2016: 7) ako „potenciál populácie mať prospech z komplexnej paliatívnej 

intervencie“. Ďalej tvrdia, že pacienti s nepriaznivou alebo letálnou prognózou sú 

najčastejšími pacientami, ktorým je paliatívna starostlivosť poskytovaná.  

Autori (Kabelka, Sláma a Loučka, 2016) popisujú tri potreby českej spoločnosti: 

• potreba paliatívnej starostlivosti v závislosti na veku populácie – čím je vek 

človek vyšší, tým sa zvyšuje potreba paliatívnej starostlivosti; zo všetkých úmrtí 
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tvorí 80% obyvateľstva nad 60 rokov, ktorým bolo diagnostikované ochorenie 

s potrebou paliatívnej starostlivosti, 

• pacienti s potrebou paliatívnej starostlivosti v zdravotnom alebo sociálnom 

systéme – pri umierajúcich pacientoch dochádza často k presunom z jedného 

systému do druhého alebo k opakovaným hospitalizáciám; situačná analýza 

vykonaná v roku 2016 v Českej republike zistila, že pacientom, ktorým by 

behom posledného roka života mala byť poskytovaná paliatívna starostlivosť sú 

v starostlivosti praktických lekárov, ambulantných špecialistov či lekárov 

a sestier na oddeleniach akútnej alebo následnej starostlivosti (viď. Graf č. 2), 

 

Graf č. 2 – Štruktúra zomretých podľa miesta úmrtia (Kabelka, Sláma a Loučka, 

2016: 10) 

 

 
 

• potreba všeobecnej a špecializovanej paliatívnej starostlivosti – na základe 

zahraničných štúdií autori popisujú, že v 60 – 80% prípadoch bude dostatočné 

poskytnúť všeobecnú paliatívnu starostlivosť a v zvyšných 20 – 40% prípadoch 

špecializovanú paliatívnu starostlivosť. V roku 2018 bolo zistené, že v Prahe sa 

ročne dostáva 8% umierajúcich do hospicov poskytujúcich špecializovanú 

paliatívnu starostlivosť (Loučka, Poláková, 2018). 

Počas posledných 3 mesiacov života bolo 75% pacientov hospitalizovaných aspoň raz 

a 14% bolo hospitalizovaných 3 a viackrát, pričom viac ako 70 000 pacientom ročne by mala 

byť poskytnutá paliatívna starostlivosť. Opakované hospitalizácie nastávajú z dôvodu 

očakávaného zhoršovania zdravotného stavu život ohrozujúceho ochorenia, ktorým by sa 

dalo predísť lepšou koordináciou a plánovaním liečebného postupu (Kabelka, Sláma 

a Loučka, 2016). Včasné zaradenie služieb paliatívnej ambulancie do komplexnej 
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zdravotnej starostlivosti vedie k zvýšeniu dohľadu nad jednotlivými symptómami a bez 

naliehavosti akútnej hospitalizácie pacienta so zhoršeným zdravotným stavom do mobilných 

služieb paliatívnej starostlivosti. Pacienti vnímajú nadväznosť starostlivosti a systémov 

pozitívne (ČSPM ČLS JEP, 2016).  

Pri uvedomení si trendu starnutia obyvateľstva je nutné postrehnúť spojitosť 

s požiadavkami na sociálny a zdravotný systém, ktoré sa budú vyšším podielom staršej 

generácie postupne navyšovať. To bude mať dopad na paliatívnu starostlivosť, ktorá sa 

v mnohých prípadoch (viď. Graf č. 2) poskytuje v posledných chvíľach života na akútnych 

lôžkach. Tento spôsob vykonávania paliatívnej služby je v ohrození z dôvodu znižovania 

lôžok akútnej starostlivosti. Z roku 2016 na rok 2017 bol znížený celkový počet lôžok 

akútnej lôžkovej starostlivosti o 148 miest (ÚZIS ČR, 2018b). Postupné znižovanie lôžok 

by mohlo mať za následok náročnejší prístup k službám paliatívnej starostlivosti z hľadiska 

naplnenia kapacít. To sa môže prejaviť aj na kvalite poskytovanej služby, ktorá sa 

z komplexnej môže premeniť na bazálnu vzhľadom na prevádzkové možnosti konkrétneho 

zdravotného zariadenia. Kľúčovým východiskom je zvýšenie povedomia spoločnosti 

o paliatívnej starostlivosti spolu s postupným navýšením miest v lôžkových a mobilných 

hospicoch (Loučka, Poláková, 2018). 

Významným pilierom k rozvoju a zvýšeniu dostupnosti paliatívnej starostlivosti je 

nadobudnutie a posilnenie povedomia spoločnosti. Rovnako dôležité pre rozvoj týchto 

služieb sú ambulancie paliatívnej medicíny, ktoré sú na územní Prahy momentálne 3 – vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, kde je súčasťou Centra paliativní a podpůrné péče, 

v Ústave hematológie a krvnej transfúzie a vo Vojenskej ústrednej nemocnici v spolupráci 

s Mostem k domovu. Mobilnú ambulanciu paliatívnej a podpornej starostlivosti zastrešuje 

Zdravotný ústav Cesta domů. Okrem týchto ambulancií existujú aj ambulancie orientované 

na liečbu bolesti a paliatívnu starostlivosť. Postupný rozvoj ambulancií závisí od úsilia 

nazmluvnenia úhrad za poskytovanie paliatívnej starostlivosti skrz zdravotné poistenie 

(Loučka, Poláková, 2018). 

Financovanie paliatívnych služieb je viaczdrojové a je potrebné diskutovať o spôsobe 

úhrady s dôrazom na zdravotne sociálnu oblasť. Zaistenie multidisciplinárneho prístupu 

vyžaduje zlepšenie vzájomnej spolupráce a koordinácie starostlivosti a vzdelávania medzi 

odborníkmi všeobecnej a špecializovanej paliatívnej medicíny spolu s ďalšími odborníkmi 

z konziliárneho paliatívneho tímu. Poskytovaná paliatívna starostlivosť by mala napĺňať 

potreby pacientov, byť dostupná v najvhodnejšej forme pre pacienta a byť nákladovo 
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efektívna, čím sa preukáže funkčnosť tejto služby v sociálnych a zdravotných službách 

(Loučka, Poláková, 2018). 

Naša spoločnosť by sa mala poučiť z chýb bohatších krajín sveta, ktorým sa podarilo 

úspešne zaviesť a poskytovať akútnu starostlivosť vedúcu k nákladným a niekedy 

zbytočným liečebným postupom na konci života. Jedným z hlavných argumentov 

poskytovania paliatívnej starostlivosti je úspora nákladov na zdravotné systémy. Takéto 

zníženie môže vyzerať ako primerané nasmerovanie pacientov na paliatívnu starostlivosť 

namiesto predlžovania chronickej liečby s letálnou prognózou. V krajinách, kde paliatívne 

služby ešte nie sú zavedené alebo sú len v začiatkoch implementácie do systémov zdravotnej 

starostlivosti štátu budú vytvárať dodatočné náklady na už zaťažené systémy (Clark, 2019).  

Pri rozvoji služieb paliatívnej starostlivosti zohráva dôležitú úlohu zvýšenie povedomia 

a orientácie k danej problematike nie len verejnosti, ale aj lekárov. Dôležité je vzdelávať 

každého odborníka pôsobiaceho v paliatívnom tíme rovnako ako aj pacienta a jeho blízkych. 

Loučka a Poláková (2018) tvrdia, že organizácie, lekári, pacienti či ich blízki by ocenili 

možnosť konzultovať s odborníkom v paliatívnej medicíne neodkladné prípady skrz 

telefonické spojenie, kde by bol odborník k dispozícii 24 hodín denne. Koordinácia a 

kontinuita starostlivosti v rôznych prostrediach vrátane plánovania prepustenia z nemocnice 

sú považované za kľúčové komponenty paliatívnej starostlivosti. 

Zoznam doporučení, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu dostupnosti paliatívnej služby a 

boli identifikované v rozhovoroch s poskytovateľmi špecializovanej paliatívnej 

starostlivosti (Loučka, Poláková, 2018: 47): 

• „edukácia zdravotných a sociálnych pracovníkov v paliatívnej starostlivosti, 

• vzdelávanie praktických lekárov v poskytovaním paliatívnej starostlivosti, 

• vzájomná kooperácia odborníkov v organizáciách a zariadeniach, kde je 

poskytovaná starostlivosť v závere života, 

• efektívne prepojenie zdravotných a sociálnych služieb, ktoré sú v závere života 

pacienta nastavené,  

• zohľadnenie previazanosti zdravotných a sociálnych systémov paliatívnej 

starostlivosti pri výberových riadeniach grantov a dotácií, 

• rozvoj spolupráce praktických lekárov a agentúr domácej starostlivosti pri 

poskytovaní všeobecnej paliatívnej starostlivosti, 
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• umožnenie súbežnej mobilnej špecializovanej paliatívnej starostlivosti 

a starostlivosti agentúry domácej starostlivosti v systéme úhrad zo zdravotného 

poistenia,  

• zvýšenie kapacít poskytovateľov špecializovanej paliatívnej starostlivosti, 

• odosielanie pacientov hospitalizovaných v nemocniciach včas do lôžkových 

hospicov, 

• finančná podpora osôb, ktorý sa starajú o svojich blízkych v domácom 

prostredí“. 
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3 Paliatívny tím 

Život ohrozujúce ochorenie je zložitou životnou situáciou a predstavuje obrovský zásah 

do života pacienta a celého jeho ekosystému. Celý proces od vyslovenia stanovenej diagnózy 

cez zrozumiteľnosť, porozumenie a uvedomenie si novej situácie a nastavenia plánu liečby 

je náročný z perspektívy pacienta, jeho blízkych a rovnako aj z pohľadu zdravotníckych 

zamestnancov (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). Ochorenie zasiahne nie len do 

somatickej roviny vnímania, ale aj do psychickej, sociálnej a spirituálnej roviny. Práve 

z dôvodu mnohostranného dopadu ochorenia na život pacienta je dôležité, aby bola 

starostlivosť zabezpečená komplexne prostredníctvom multidisciplinárneho tímu 

(Volandes, 2015).  

Kompetentný interdisciplinárny paliatívny tím, ktorý je schopný reagovať na zložité 

a náročné situácie je najdôležitejším prvkom štruktúry špecializovanej paliatívnej 

starostlivosti. Ich výsledky môžu byť interpretované skrz klinické výsledky – vyššia 

spokojnosť pacienta, uvedomené vnímanie starostlivosti, účinnosť pri tlmení a znižovaní 

bolestí. Ďalej skrz koordináciu starostlivosti – poradenstvo a odporúčanie možných 

postupov, poskytovanie ďalších služieb, zníženie dĺžky pobytu v nemocnici, vykonanie 

včasnej intervencie a taktiež cez ďalšie oblasti dopadu ako je efektívnosť, zníženie 

nákladov na starostlivosť a sociálna a etická podpora (Gómez-Batiste, Connor, 2017). 

Paliatívne tímy majú tri hlavné ciele (Meier, 2012): 

• uľaviť od fyzickej, emocionálnej a spirituálnej nepohody, 

• zaistiť komunikáciu medzi pacientom, rodinou a ďalšími odborníkmi 

o dosiahnuteľných cieľoch v starostlivosti a pomôcť pri uskutočnení rozhodnutia, 

• zaistiť koordinovanú, zrozumiteľnú a nadväznú starostlivosť a podporu pre potreby 

pacienta a jeho blízkych. 

V prípade cieľov nejde len o zameranie sa na pacienta a jeho ekosystém, ale aj o celkovú 

spokojnosť zdravotníckych zamestnancov (Dobríková, Mešková, 2017). 

Konkrétne služby paliatívnej starostlivosti sa líšia na základe aktuálnych potrieb pacienta 

a jeho ekosystému, typu zariadenia, kde je pacient umiestnený a formy poskytovanej 

starostlivosti. Tím paliatívnej starostlivosti realizuje tieto činnosti (Gómez-Batiste, Connor, 

2017: 105): 

• stará sa o pacientov, 

• poskytuje následnú starostlivosť o rodiny a úmrtie, 
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• vytvára plán liečby komplexnej starostlivosti a eticky rozhoduje, 

• vedie správu prípadov a zabezpečuje kontinuálnu starostlivosť,  

• podporuje ostatné tímy, 

• pracuje ako tím, kde sa vzájomne členovia tímu podporujú, vytvárajú dobré 

prostredie a vzťahy na pracovné úlohy a stretnutia, 

• spravuje registrácie a dokumentácie, 

• vyhodnocuje výsledky, 

• je súčasťou interných a externých školení, 

• realizuje výskum a publikuje odborné články, 

• šíri povedomie o paliatívnej starostlivosti. 

Poskytnutie paliatívnej starostlivosti je súčasťou komplexnej starostlivosti a realizuje sa 

skrz spoluprácu viacerých odborníkov, medzí ktorých radíme lekárov, paliatrov, zdravotné 

sestry, psychológov (psychoterapeutov), sociálnych pracovníkov a nemocničného kaplána 

(Slámová, Marková, Kubáčková, Antonová, 2018). Efektívna spolupráca 

multidisciplinárneho tímu vedie k zaisteniu nadväznosti starostlivosti, zabezpečeniu 

koordinovanej a kvalitnej paliatívnej starostlivosti, zvýšeniu individuálneho prístupu 

k pacientovi a jeho rodine a skvalitneniu výsledkov identifikácie ich skutočných potrieb 

a preferencií (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018).  

 

3.1 Paliatívny tím v nemocnici 

Nemocničné paliatívne tímy pôsobia na pôde zdravotníckeho zariadenia – nemocnice, 

a to formou konziliárnej služby, preto bývajú nazývané aj ako nemocničné podporné tímy 

paliatívnej starostlivosti. Pacientom, ich blízkym a ďalším odborným pracovníkom 

poskytujú špecializovanú paliatívnu starostlivosť, poradenstvo a podporu v nemocničnom 

prostredí (Radbruch, Payne, et al., 2010).  

Cieľom nemocničného paliatívneho tímu je konzultovať s pacientami a ich blízkymi ich 

aktuálny stav a na základe odborného poradenstva s ošetrujúcim personálom na danom 

nemocničnom oddelení znižovať a tlmiť bolesti a symptómy farmakologickými 

a nefarmakologickými postupmi. Opatrenia, ktoré vyplynú po zrealizovaní jedného či 

viacerých konzílií môžu viesť k zlepšeniu koordinácie lôžkovej a ambulantnej starostlivosti. 

Vzájomná spolupráca multidisciplinárneho tímu s ďalšími odborníkmi zvyšuje udržateľnosť 

siete paliatívnej medicíny (Loučka, Poláková, 2018 a Radbruch, Payne, et al., 2010). 
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Carpenter (2017) vo svojom výskume o konziliárnych paliatívnych tímoch 

v nemocniciach uvádza priaznivé výsledky v oblasti kvality starostlivosti, riadenia a tlmenia 

bolestí a symptómov, nákladov pre nemocnicu a spokojnosti pacientov počas hospitalizácie. 

Prepustenie pacientov so život obmedzujúcim ochorením je náročné z dôvodu ťažko 

predvídateľnej prognózy ochorenia, meniacich sa cieľov starostlivosti a dostupnosti zdrojov 

k naplneniu pacientových potrieb. V prípade viac ako 80% pacientov, u ktorých prebehla 

konzultácia o paliatívnej starostlivosti, prispela k rozhodnutiu plánovaného prepustenia. 

Väčšina pacientov umrela v nemocnici s poskytovaním komplexnej starostlivosti až do 

úmrtia pacienta. Ostatných pacientov prepustili a následne umiestnili do hospicov, prestavili 

na ambulantnú paliatívnu službu alebo boli poslaní domov, kde im bola poskytovaná domáca 

zdravotná služba. 

Tímy v nemocniciach sa venujú výskumu a vzdelávaniu súčasných a budúcich 

zdravotníckych zamestnancov a aj neodbornej verejnosti skrz verejne dostupné prednášky. 

Väčšina tímov vykonáva paliatívnu službu a ďalšie činnosti spojené s fungovaním tímu nad 

rámec svojej bežnej práce (Loučka, Poláková, 2018).  

V Českej republike nemocničné paliatívne tímy vznikajú postupne a sú finančne 

podporené Ministerstvom zdravotníctva a Nadačným fondom Avast. V hlavnom meste 

v roku 2018 pôsobia tímy paliatívnej starostlivosti v týchto nemocniciach: Fakultná 

nemocnica Královské Vinohrady, Ústředná vojenská nemocnica, Všeobecná fakultná 

nemocnice v Prahe – Centrum paliatívnej a podpornej starostlivosti a na Internom oddelení 

Strahov, Ústav hematológie a krvnej transfúzie a nemocničný paliatívny tím pre detských 

pacientov vo Fakultnej nemocnici v Motole (Loučka, Poláková, 2018). 

 

3.2 Komunikácia s pacientom a jeho rodinou 

Byť v kontakte s pacientami, ktorí umierajú alebo sú už zomretí prináša do života 

jednotlivca obrat vo vnímaní vonkajšieho a vnútorného sveta a môže viesť k zmene 

životného štýlu. Vedenie rozhovoru so zomierajúcimi nie sú obohacujúce len pre pacienta, 

ale aj pre odborníka, pretože dochádza k uvedomeniu si reality smrti a času, dôležitosti 

vzťahov a nachádzaniu zmyslu, čo ovplyvňuje zmenu hodnotového rebríčka a postojov 

(Keprt, 2017). 

Komunikácia je základným kameňom paliatívnej medicíny. Nadobudnutie adekvátnych 

a správnych zručností efektívnej komunikácie je potrebné nie len na teoretickej, ale aj 

praktickej úrovni. V zahraničí prebieha výuka komunikácie za pomoci štandardizovaných 
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pacientov – školených hercov, ktorí hrajú podľa skutočnej anamnézy. V multidisciplinárnom 

paliatívnom tíme je dôležité uvedomenie si zastúpenie jednotlivých profesií a využitie 

synergického efektu v prospech efektívnej komunikácie s pacientom a jeho blízkou rodinou 

(Raudenská, Javůrková, 2011).  

Vzájomná spolupráca členov tímu vedie k spresneniu identifikácie a naplneniu potrieb 

pacienta prostredníctvom kompetentných odborníkov v danej oblasti, čím nedochádza 

k plytvaniu potenciálu tímu (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). Rozhovory 

o plánovaní predbežnej starostlivosti (prognóza, ciele a preferencie pacienta), koordinácii, 

zavolaní odborníkov paliatívnej medicíny na konzílium sú dôležité nie len pre zdravotnícky 

personál – lekárov a sestry, ale aj pre samotných pacientov a ich rodinu. Takéto diskusie 

vedú k lepším výsledkom a zvýšeniu poskytovanej kvality starostlivosti, ktorá je v súlade 

s cieľmi, preferenciami a hodnotami pacienta a jeho rodiny (Carpenter, 2017). 

Rozhovor medzi odborníkom a pacientom musí byť vedený jasne, stručne 

a zrozumiteľne. Pri diskusii o pláne následnej liečby ovplyvňuje pacientovo rozhodnutie 

miesto a spôsob podania informácie, spolu s postojom a prístupom lekára. Jasná forma 

komunikácie počas hospitalizácie vedie k nastaveniu kompletného plánu po ukončení 

liečby. Tým pádom dôjde k zachovaniu nadväznosti starostlivosti, zníženiu opakovaných 

hospitalizácií a promptnému nastaveniu nových cieľov liečby v prípade zaznamenania 

nových príznakov či zhoršenia celkového zdravotného stavu (Carpenter, 2017). 

Výskumy potvrdzujú, že je pre pacientov dôležitejší spôsob komunikovanej informácie 

ako jej obsah. Významným prvkom pri spôsobe komunikácie je načasovanie, postupný sled 

informácií a postoj odborníka. Pri obsahu dominujú najcitlivejšie témy – nádej a prognóza. 

Vo výskume bolo tiež zistené, že komunikačnou bariérou je neprimerané množstvo 

informácií, nedostatočné zapojenie pacienta a jeho ekosystému do diskusie o pláne liečby 

a vnímanie neistoty a diskomfortu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní informácií. 

Neporozumenie vedie k zvýšeniu úzkostí a strachu, preto je potrebné prihliadať na 

konkrétneho jednotlivca a jeho individuálne schopnosti a zručnosti zvládania záťažových 

situácií (Kirk, Kirk, Kristjanson, 2004). 

Napriek tomu, že úroveň rovnosti lekára a pacienta v rámci liečebného procesu sa 

pomaly vyrovnáva, stále dochádza k nerovnosti vzťahov. Keprt (2017) tvrdí, že v niektorých 

prípadoch lekár preberá zodpovednosť za pacientovo zdravie, čoho dôsledkom je utvrdenie 

pacienta v jeho pasivite. Aj prílišná dôvera pacienta v úsudok svojho lekára prispieva 

k nerovnosti vzťahu a k vytvoreniu závislosti na lekárovi. K vyrovnaniu vzťahov môže viesť 
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napríklad rozhovor o pacientových aktuálnych potrebách. „Cieľom rozhovoru je zaistiť, aby 

sa im dostal taký typ starostlivosti, aký si skutočne prajú“ (Volandes, 2015: 16).  

 

3.2.1 Preferencie pacienta v kontexte paliatívneho prístupu 

Pacienti čím ďalej tým viac prejavujú záujem o väčšie slovo a možnosť rozhodnúť sa 

v pláne ich liečby a požadujú jasnú a pravidelnú otvorenú komunikáciu so svojimi lekármi. 

Komunikácia je jedným z kľúčových aspektov paliatívnej starostlivosti. Keďže bolesť je 

jedným z najbežnejších a najobávanejších symptómov je potrebné, aby bola dôkladne 

kontrolovaná. Nenastávajú tak ďalšie komplikácie, predlžovanie pobytu v nemocnici, 

čerpanie ďalších zdrojov zdravotnej starostlivosti a neznižuje sa spokojnosť pacientov. 

Medzi ďalšie potreby patria úzkosti, starosti a depresie, od ktorých chcú pacienti, čo 

najväčšiu úľavu, aby mohli mať zaistenú, čo najvyššiu kvalitu života (CAPC). 

Paliatívny konziliárny tím pomáha pacientovi a jeho rodine v orientácii v systéme 

zdravotnej starostlivosti a prístupe k nadväzným a dostupným službám. Pacienti si vážia 

a cenia dobre zvládnutú koordináciu a kontinuitu služieb starostlivosti. Vytváranie 

bezpečného prostredia v nemocničnom prostredí je pre pacientov dôležité.  U pacientov sa 

objavujú obavy o možných lekárskych chybách a nedostatku koordinácie a komunikácie 

o ich starostlivosti a pláne liečby. Naopak, u pacientov, ktorým bola poskytovaná paliatívna 

starostlivosť sa uvádza spokojnosť s komunikáciou a starostlivo monitorovaný celý priebeh 

ochorenia (CAPC). 

Hodnoty, ktoré prináša činnosť paliatra do komplexnej starostlivosti pacienta 

(Bakošová, 2018): 

• dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií, 

• uvedenie do reálneho konceptu ochorenia, progresu liečby a realistický pohľad 

do budúcna, 

• ponúknutie a následné zaistenie ďalších odborných služieb,  

• podpora celého ekosystému pacienta,  

• individuálny prístup,  

• empatickosť, autentickosť a úprimnosť zo strany paliatra, 

• dostatok času na každého pacienta (45 – 60 minút), 

• orientácia na potreby, priania a hodnoty pacienta,  
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• rešpektovanie pacientovho rozhodnutia a jeho podpora (podmienkou je 

kompetentnosť pacienta),  

• sprevádzanie pacienta jeho ochorením, 

• pomoc s nasmerovaním liečby v súlade s hodnotami pacienta,  

• a možnosť stretnutia sa s rodinou pacienta. 

 

3.2.2 Pacientov ekosystém a jeho potreby 

Tak ako sa pacientov zdravotný stav, jeho komplikácie a celkovo jeho zložitá životná 

situácia premieta do problémov rodiny, rovnako aj problémy rodiny ovplyvňujú samotného 

pacienta. Blízka rodina okrem zvládania ochorenia je v pracovnom vzťahu s jedným niekedy 

aj viacerými zamestnávateľmi z dôvodu vysokých finančných nákladov na liečbu. Taktiež 

má svoje bežné povinnosti ako je nakupovanie, upratovanie a zaistenie celkového chodu 

domácnosti. Starajú sa a podporujú pacienta napriek tomu, že častokrát vnútorne prežívajú 

silný šok. Nie sú schopní vysporiadať sa s danou situáciou a zaujať postoj a na povrch sa 

dostávajú mnohé minulé problémy. To môže spôsobiť neschopnosť viesť konštruktívny 

dialóg s odborníkmi a vyvolať neprimerané reakcie, čoho výsledkom je veľmi obtiažna 

komunikácia (Dobríková, Mešková, 2017). 

Rodina a ďalší blízki chorého pacienta sa do takejto situácie dostávajú častokrát bez 

skúsenosti ako sa starať o vážne chorého pacienta. Spolu s pacientom si prechádzajú 

jednotlivými fázami vyrovnávania sa so smrťou, ktoré sa prejavujú obrannými 

mechanizmami (popieranie reality, vytesňovanie informácií, zlosť, obviňovanie). Prijatie 

umierania a smrti ako definitívneho stavu je nevyhnuteľné k porozumeniu prognózy 

(Kűbler-Rossová, 2015). 

Záťažová situácia pacienta sa premieta aj do fungovania zdravotníckych zamestnancov, 

na ktorých pôsobí zaťažujúco a môže vyvolať väčší pocit únavy. V niektorých prípadoch sa 

lekári stretávajú s útočnými či agresívnymi reakciami rodiny pacienta. Tieto reakcie sú 

transformovaným strachom o život blízkeho a neschopnosti a nemožnosti zvrátenia situácie 

(Dobríková, Mešková, 2017). 

Výskumy dokazujú, že v rámci vnímania spokojnosti a určitej kvality poskytovanej 

paliatívnej starostlivosti je komunikácia jednou z hlavných a najdôležitejších tém pre 

pacienta a jeho rodinu. Nižšie je popísaných päť najdôležitejších oblastí komunikácie 

(Seccareccia, et al., 2015): 
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• vytvorenie dôvery a partnerského vzťahu prostredníctvom pravidelných hlásení, 

• zrozumiteľné vysvetlenie cieľov starostlivosti a venovanie pozornosti 

pacientovým očakávaniam, 

• priebežné informovanie pacienta a jeho blízkych o zdravotnom stave, 

• aktívne počúvanie a vnímanie individuálnych potrieb a obáv, 

• a poskytnutie bezpečného miesta na rozhovor. 

 

Ďalšia štúdia sa venovala skúmaniu spätnej väzby paliatívnych pacientov a ich blízkych 

ohľadom ich skúsenosti pri oznámení diagnózy a celkovej spokojnosti s komunikáciou 

počas celej dĺžky ochorenia. Pozitívne bolo vnímané jasné a úprimné podanie informácií 

v zrozumiteľnom jazyku pre bežného jednotlivca, empatia prejavená vo verbálnej 

a neverbálnej komunikácii, dostatočný časový horizont pre rozhovor, komunikovanie 

informácie v pochopiteľnom rozsahu a nadväznosti, zaistenie pochopenia, že paliatívny tím 

vykoná všetko v rámci svojich možností a v prípade potreby, tam bude tam stále nich (Kirk, 

Kirk, Kristjanson, 2004). 

 

3.3 Kooperácia paliatívneho tímu 

Napriek tomu, že zdravotnícky personál sa postupne školí v poskytovaní komplexnej 

starostlivosti nastávajú situácie, kedy pacientov ekosystém pociťuje ďalšie príznaky 

ochorenia, ktoré sa spájajú s psychosociálnymi problémami v procese uvedomovania si 

skutočnosti chronického ochorenia a smrti (Carpenter, 2017). Psychosociálna rovina 

chronicky chorého pacienta je rovnako podstatná ako fyzická, a preto je dôležité nájsť balans 

medzi všetkými rovinami. To dodá umieraniu ten správny charakter, keďže ide o ľudskú 

a dôstojnú udalosť v živote človeka, ktorá býva smutná a niekedy tragická (Hošťálková, 

Urbanová, Vítková, 2018). 

Celková bolesť pacienta je viazaná na tieto štyri zložky (Hošťálková, Urbanová, 

Vítková, 2018): 

• fyzická bolesť – najľahšie opísateľná, avšak závisí od jednotlivca aký význam 

jej dá,  

• sociálna bolesť – spája sa s postupnou stratou všetkých sociálnych rolí, 

• duševná bolesť – všetky emócie spájajúce sa s chronickým ochorením od šoku, 

zlosti, obviňovania, smútku, úzkosti, depresie až po zmierenie, 
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• spirituálna bolesť – popisuje sa najťažšie, spája sa s uvedomením si vlastnej 

konečnosti a pocitu straty zmyslu života.   

 
 
Tabuľka č. 3 – Management celkovej bolesti pacienta (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 

2018: 33): 

 Fyzická bolesť Duševná bolesť Sociálna bolesť Spirituálna bolesť 

Problém 

• teplota 
• bolesti hlavy 
• zvracanie 
• zhoršenie stavu 

vedomia 
• bolesti brucha 

• nervozita 
• strach zo smrti 
• pocit 

nenaplného 
života 

 

• rodinné 
problémy 
(rozvod, vzťah 
s partnerom, 
nezaopatrené 
dieťa,...) 

• otázka zmyslu 
života 

Riešenie 
• farmakoterapia • psychoterapia 

• poradenstvo 
• poradenstvo • prijatie krstu? 

• prijatie 
manželstva? 

Zapojenie 
členov 

• lekári 
• zdravotné 

sestry 

• psychológ • sociálny 
pracovník 

• nemocničný 
kaplán 

• nemocničný 
kaplán 

 
V niektorých prípadoch môže odpovedať na otázky pacienta a/alebo jeho blízkych len 

lekár. Môže ísť o právnu (poskytnutie informácií o diagnóze a prognóze) alebo legislatívnu 

zodpovednosť. V oblasti vnútornej bolesti pacienta a jeho rodiny ide o sféru, ktorá je bližšia 

k pôsobeniu psychológa alebo sociálneho pracovníka. Ich zapojenie do komplexnej 

starostlivosti častokrát vedie k zníženiu pracovnej záťaže ostatných zdravotníckych 

zamestnancov, najmä zdravotných sestier a lekárov (Dobríková, Mešková, 2017). 

Na to, aby sa docielila vzájomná kooperácia rôznych odborníkov tzv. multidisciplinárna 

práca v tíme je potrebné sa ju určitým spôsobom naučiť. Vyžaduje si vzájomné uznanie, 

porozumenie a úsilie. Jej výsledkom je zlepšenie nadväznosti a koordinácie starostlivosti, 

ale aj zvýšenie pracovnej spokojnosti zdravotníckych zamestnancov, čo sa môže prejaviť 

v poklese fluktuácie zamestnancov (Dobríková, Mešková, 2017). 

 

3.3.1 Spolupráca v rámci konziliárneho paliatívneho tímu 

Vybudovanie vzájomnej dôvery a spolupráce medzi jednotlivými členmi konziliárneho 

tímu paliatívnej starostlivosti vedie k akceptácii a rovnocennosti členov, čo je podstatou 

fungovania tímu. Je dôležité si uvedomiť, že zladenie tímu nenastáva len pri vzájomnej 
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spolupráci v priamej starostlivosti, ale je potrebné mať vymedzený priestor slúžiaci 

k vyjasneniu názorov, postojov či preferencií jednotlivých členov (Sláma, Krejčí, 

Ambrožová, 2019). 

V americkej štúdii bolo počas rokov 2009 až 2015 zistené, že 64% programov paliatívnej 

starostlivosti realizuje minimálne raz týždenne pravidelné tímové stretnutie (CAPC, 2017). 

Pravidelné schôdzky všetkých odborníkov v rámci tímu vedú k uvedomovaniu si dôležitosti 

jednotlivých disciplín, ich vzájomnému prelínaniu a zamedzujú zbytočnému plytvaniu 

ľudských a finančných zdrojov (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). 

Stretnutia konziliárnych tímov paliatívnej starostlivosti by mali byť vymedzené vopred 

stanovenou problematikou. Súčasné štúdie poukazujú na dve základné oblasti, ktorým by sa 

mal paliatívny tím venovať. Je to oblasť priamej starostlivosti a oblasť organizačných 

záležitostí tímu. K správnemu nastaveniu a priebehu stretnutí môže pomôcť pripravenie 

štruktúry každého stretnutia a vymedzenie času (Sláma, Krejčí, Ambrožová, 2019). 

Odporučením pre efektívne fungovanie tímu a zaistenie prevencie pred syndrómom 

vyhorenia je prítomnosť supervízora najmä v prípade poskytovania starostlivosti pacientovi 

v obzvlášť zriedkavej a náročnej situácii (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). 

Supervízia sa venuje práci nie len s vyhorenými pracovníkmi, ale aj prevencii takýchto 

stavov. Pracuje so vzťahmi a emóciami na pracovisku a tým, že reaguje na pracovný proces 

a kontext jednotlivých členov tímu nadobúda formu neformálneho učenia (Havrdová, 1999 

a Havrdová, 2011). 

Efektívnu a kvalitnú prácu multidisciplinárneho tímu ovplyvňuje aj vytvorenie možnosti 

mimopracovného stretávania. Takáto forma môže viesť k lepšiemu zladeniu a poznaniu 

členov tímu a k vytvoreniu pevnejšej kohézii ako tímu (Sláma, Krejčí, Ambrožová, 2019). 

Každý tím prechádza určitým prirodzeným formovaním. Na jeho začiatku je vzájomné 

poznávanie, jednotlivý členovia sa držia svojej oblasti pôsobenia a nehľadajú v tíme nové 

možnosti. Tím sa postupne prirodzene formuje, objavujú sa prirodzené autority a členovia 

prijímajú svoje nové role a ich náplň. Bezprostredne sa začínajú vytvárať skupiny. Tímová 

štruktúra a kultúra sa postupne upevňuje časom, vzájomnou spoluprácou a rešpektom medzi 

jednotlivými členmi (Sláma, Krejčí, Ambrožová, 2019).  

Nadačný fond Avast (2018) prostredníctvom uskutočneného výskumu identifikoval 4 

témy pre multidisciplinárny tím paliatívnej starostlivosti, ktoré jeho členovia popísali ako 

dôležité počas realizácie a rozvoja nemocničnej paliatívnej starostlivosti: 
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• Vodcovská osobnosť – prináša energiu, nadhľad, iniciatívu a stáva sa tvárou 

tímu. Ideálne by malo ísť o odborníka, ktorý má výborné odborné, komunikačné 

a organizačné schopnosti. Bez jeho prítomnosti je veľmi náročné dosiahnutie 

stanovených cieľov. 

• Fungovanie tímu – efektívne fungovanie tímu odborníkov z rozličných odborov 

je potrebné zaistiť skrz tímové procesy, ktoré sa postupne vytvoria a aplikujú do 

praxe. Napríklad pravidelné stretávanie na poradách, kde sa preberie aktuálna 

situácia pacienta a klinická stránka jeho starostlivosti. Súčasťou bývajú aj 

diskusie nad konaním odborníkov, možnosťami a hranicami poskytovania 

starostlivosti a vnútorným prežívaním jednotlivých členov v prípade 

komplikovanej a záťažovej situácie. Možnosť sebareflexie v tíme kolegov 

prináša pevnejšie stmelenie tímu, prehĺbenie vzťahov a zvýšenie dôvery 

a podpory.  

• Vzdelávanie – napriek tomu, že sa zvyšuje počet možností vzdelávania v oblasti 

paliatívnej starostlivosti (kurzy, semináre, stáže), tak tieto možnosti sú stále 

obmedzené. Je potrebné, aby členovia tímu boli vzdelaní v oblasti paliatívnej 

medicíny odborne a komunikačne. Zároveň sa kladie veľký dôraz na schopnosť 

pôsobenia a fungovania v tíme. Na začiatku pôsobenia tímu sa ladí to ako budú 

odborníci fungovať, a postupne sa vylaďujú princípy fungovania. Zapojenie 

externého mentora je tiež osvedčenou metódou, ktorá niektorým tímom priniesla 

pomoc s nastavením vnútorných procesov z nadhľadu vonkajšieho prostredia.  

• Pozitívna spätná väzba – je získavaná od pacientov a ich blízkych primárne 

z dôvodu, že poskytovanie paliatívnej starostlivosti doteraz v kontexte 

komplexnej zdravotnej starostlivosti neexistovalo. Prináša tímu dôležitú spätnú 

väzbu vo forme potvrdenia zmyslu ich práce a činností, povzbudenia, motivácie 

a energie. 

Každý odborník v multidisciplinárnom tíme musí mať svoju pozíciu a jej pracovnú náplň 

ako plný pracovný úväzok, čo je predpokladom pre efektívne fungovanie tímu (Loučka, 

Poláková, 2018). Napriek tomu sa často stáva, že členovia konziliárneho paliatívneho tímu 

majú pracovný úväzok v kombinácii s iným pracovným úväzkom v nemocnici. Zásadným 

momentom paliatívneho tímu je dosiahnutie personálneho zaistenia na dostačujúce (Sláma, 

Krejčí, Ambrožová, 2019). 
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3.3.2 Spolupráca konziliárneho paliatívneho tímu s okolím 

Vytvorenie vhodných podmienok pre konziliárne tímy paliatívnej starostlivosti 

v nemocnici nezávisia len od interných faktorov, medzi ktoré sú radené vyjasnené procesy, 

kompetencie jednotlivých členov, manažérske a organizačné nastavenie tímu, atď. Externé 

faktory ako napríklad vytvorenie miesta a akceptácia systémom zdravotnej starostlivosti, 

priestorové a finančné podmienky sú rovnako dôležité pre implementáciu novej jednotky – 

tímu v zdravotnej starostlivosti (Sláma, Krejčí, Ambrožová, 2019). 

Spolupráca s ďalšími odborníkmi a s ostatnými zainteresovanými stranami (manažéri, 

vedenie nemocnice, interní klienti) sa musí na začiatku budovať postupne. Najdôležitejšie 

je vybudovať dobré vzťahy s managementom nemocnice (Gómez-Batiste, Connor, 2017). 

Ideálnym modelom je zavedenie paliatívnej starostlivosti v rámci celej nemocnice, kde 

by išlo o úplnú integráciu služieb charakteristických spoločnou starostlivosťou a spoločným 

hodnotením, vypracovaním terapeutických plánov a následných opatrení pri progrese 

ochorenia. Uprednostňované sú proaktívne, včasné, flexibilné, kooperatívne, zdieľané 

a obojsmerné vzorce plánovania komplexnej starostlivosti, kde sa paliatívna starostlivosť 

nastavuje podľa meniacich sa potrieb a požiadaviek pacientov a ich rodín (Gómez-Batiste, 

Connor, 2017). 

 

3.4 Kompetenčný model nemocničného paliatívneho tímu 

Pri implementácii paliatívnej starostlivosti ako služby je potrebné strategické 

plánovanie, počas ktorého sa vyjasní poslanie, vízia, strategické ciele, hodnoty a model 

starostlivosti a organizácie. V začiatku implementácie je pri zostavení multidisciplinárneho 

tímu potrebné myslieť na kritériá, podľa ktorých bude každý člen vybraný. Pri poskytovaní 

danej služby sa nemusia považovať predchádzajúce skúsenosti a prax za východiskové 

z dôvodu najdôležitejšieho faktoru, ktorým je pokročilá spôsobilosť. Napriek tomu bývajú 

skúsení odborníci z lokálnej oblasti viac akceptovaní (Gómez-Batiste, Connor, 2017). 

Každý člen konziliárneho tímu by mal mať rešpekt k hodnotám, preferenciám a názorom 

druhých, mal by byť schopný zrozumiteľne a otvorene komunikovať a efektívne pracovať 

s pacientami a ich blízkymi. Ďalej by mal byť ochotný spolupracovať pri napĺňaní 

spoločných cieľov, mať na to dostatok času a mal by rešpektovať a byť rešpektovaný medzi 

kolegami a ďalšími spolupracovníkmi, s ktorými nie je v úzkej spolupráci. Schopnosti, 

ktorými by mal každý člen tímu disponovať sa prelínajú s hodnotami paliatívnej služby, kde 

patria klinické kompetencie, súcit, rešpekt a etický záväzok. Tieto atribúty by sa mali zaviesť 
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do štátnej zdravotnej starostlivosti a jej hodnôt a sú zdôrazňované ako rovnosť prístupu, 

kvalita starostlivosti, dostupnosť, zodpovednosť a udržateľnosť  (Gómez-Batiste, Connor, 

2017). 

Vplyv na spoluprácu v multidisciplinárnom tíme nemá len efektívne nastavenie 

procesov, ale aj pomenovanie a zreteľné vymedzenie rolí členov tímu paliatívnej 

starostlivosti a určenie ich pracovnej náplne (Sláma, Krejčí, Ambrožová, 2019). Je 

nevyhnuté, aby mali jednotlivý členovia tímu správne zadefinované zodpovednosti a úlohy. 

Teda, aby rozumeli akú pozíciu a náplň v multidisciplinárnom tíme zastávajú. Štúdia zistila, 

že nielen odborníkom, ale aj samotným pacientom a ich blízkym nie sú jasné úlohy 

jednotlivých členov tímu (Oishi, Murtagh, 2014).   

Štúdia od spoločnosti Google pomenováva 5 oblastí, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu. 

Jednou z oblastí je jasnosť a zrozumiteľnosť štruktúry očakávania pracovnej náplne, jej 

naplnenie a výkon jednotlivca. Je potvrdené, že zadanie konkrétnych, podnetných, 

stimulujúcich a dosiahnuteľných cieľov na úrovni jednotlivca a celého tímu zvyšuje tímovú 

efektivitu (The Google re:Work, 2019).  

Oishi a Murtagh (2014) ďalej vo svojej štúdii tvrdia, že by aktívnym členom paliatívneho 

tímu mal byť aj rodinný príbuzný pacienta napriek tomu, že jeho rola v tíme zatiaľ nie je 

výskumne vyjasnená. Avšak jeho vplyv na pacienta a celkovú činnosť tímu je prirodzene 

jasný.  

Zloženie nemocničného paliatívneho tímu by malo byť zostavené zo zdravotníckych 

pracovníkov rôznych profesií. Minimálne zloženie je jeden lekár a zdravotná sestra so 

vzdelaním v oblasti Paliatívnej medicíny. Ďalšími odborníkmi zaradenými do konziliárneho 

paliatívneho tímu by mali byť psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, terapeuti, 

odborníci na výživu, lekárnici, fyzioterapeuti a kapláni. Podporu klinických pracovníkov by 

mali zaisťovať administratívni pracovníci (Radbruch, Payne, et al., 2010). 

Paliatívna starostlivosť je poskytovaná multidisciplinárnym tímom, preto je nevyhnutné, 

aby každý model tímu zahŕňal iných ako zdravotníckych pracovníkov. Do základného 

modelu sú radené zdravotné sestry, lekári a sociálni pracovníci. Budúce modely by mali v 

ideálnom prípade zahŕňať aj ďalších dôležitých členov ako napríklad dobrovoľníkov, 

farmaceutov, kaplánov, projektových manažérov, administratívnych asistentov a ďalších. 

Títo členovia tímu by sa mali k základnému tímu pridávať postupne (Henderson, et al. 2019). 

Model je postavený na filozofii, kde je tím, ktorý sa stará o dospelých pacientov, 

zapojený do klinických aj neklinických oblastí (Henderson, et al. 2019): 



 

 41 

1. zodpovednosť v klinickej starostlivosti: 

• priama starostlivosť o pacienta, 

2. zodpovednosti v neklinickej oblasti: 

• vzdelávanie – edukácia študentov, ostatných kolegov a verejnosti, 

• administratíva – evaluácia, zvyšovanie kvality, práca na tvorbe nástrojov, 

štandardov a noriem, 

• výskum – šírenie povedomia prostredníctvom výskumu a jeho publikácie. 

Štúdia CAPC (2017) prináša prehľad nárastu multidisciplinárneho paliatívneho tímu 

skrz jednotlivých odborníkov v rokoch 2009 a 2015 (viď. Graf č. 3). Najväčší nárast je 

zaznamenaný pri skúsenej praktickej sestre, ktorý je takmer dvojnásobný. Pričom najväčšie 

zvýšenie počtu členov v paliatívnych tímoch zaznamenali nemocnice s najväčším počtom 

lôžok (500 a viac). 

 

Graf č. 3 – Prehľad nárastu zamestnancov multidisciplinárneho tímu paliatívnej starostlivosti 
(CAPC, 2017: 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V americkom výskume označilo 64% programov paliatívnej starostlivosti potrebu 

ďalších ľudí do tímu. K zníženiu počtu členov tímu nastalo v 7%, kde išlo o malé nemocnice 
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(menej ako 150 lôžok). Očakáva sa, že nebudú prijímať nových zamestnancov, čím sa budú 

snažiť o stabilizáciu aktuálnych tímov. V štúdii bolo ďalej prezentované zistenie, že viac 

ako 85% zdravotníckych zamestnancov v paliatívnom tíme a sociálnych pracovníkov je 

financovaných z rozpočtu nemocnice, pričom 40% pozícií kaplána je uhrádzaná z iných 

zdrojov (CAPC, 2017). 

V prehľade nižšie je popísaná náplň práce jednotlivých členov konziliárneho 
paliatívneho tímu: 

• Praktický lekár – vstupuje do paliatívnej starostlivosti hneď pri prvom kontakte 

s pacientom a mal by vedieť poskytnúť základnú starostlivosť vrátane 

všeobecnej paliatívnej starostlivosti, prípadne odporučiť odborníkov venujúcich 

sa špecializovanej paliatívnej starostlivosti. Vo výskume uskutočnenom na 

území hlavného mesta Českej republiky bolo zistené, že 29% praktických 

lekárov hodnotí svoje zručnosti v paliatívnej medicíne na základnej úrovni a len 

11% na vynikajúcej úrovni. Zvyšných 60% označilo svoje znalosti za dobré. 

Rolu praktického lekára označilo ako kľúčovú takmer 40% opýtaných (Loučka, 

Poláková, 2018). 

• Paliatívny lekár – poskytuje pacientovi a jeho rodine špecializovanú paliatívnu 

starostlivosť, stará sa o nastavenie a koordináciu liečby s ďalšími odborníkmi 

(bližšie viď. Podkapitola 2.3 Dnešné poňatie paliatívnej starostlivosti – 

paliatívny prístup) . 

• Paliatívna sestra – je v najpravidelnejšom kontakte s pacientom. Vykonáva 

zadané úlohy lekárom, zmierňuje utrpenie, sleduje celkový stav pacienta a jeho 

blízkych, čo úzko súvisí s princípmi nielen ošetrovateľstva, ale aj paliatívnej 

starostlivosti. Sestra má výbornú organizačnú pozíciu, skrz ktorú slúži ako 

spojenie medzi ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu a je v dobrej pozícii 

pre poskytovanie paliatívnej starostlivosti v rôznych prostrediach (lôžková, 

ambulantná, domáca starostlivosť) (Kav, 2018). 

• Sociálny pracovník – najmä prostredníctvom tohto odborníka sa naplňuje 

princíp orientácie starostlivosti na pacienta a jeho ekosystém. Primárne pracuje 

s rodinou a uvádza ju do kontextu praktických možností ako je napríklad získanie 

podpory štátu (príspevok na starostlivosť), spolupráca s rodinou a pochopenie 

rodinnej dynamiky, znižovanie stresových faktorov a podnecovanie uvedomenia 

si rozličných potrieb pacienta a jeho jednotlivých príbuzných. V prípade jeho 
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neprítomnosti nahrádzajú náplň jeho práce prítomní zdravotnícki zamestnanci – 

vo väčšine prípadov ide o lekárov alebo zdravotné sestry (Sumser, et al., 2015). 

• Psychológ – pomáha pacientovi a jeho rodine so zvládaním a adaptáciou sa na 

záťažovú situáciu prostredníctvom rozhovoru. Poskytuje im emocionálnu 

podporu, psychologické intervencie zamerané na spracovanie toho, čo sa deje 

a čo cítia. Pracuje s rozličnými technikami na uvoľnenie pocitov a emócií a je k 

dispozícii pre pacienta vždy, keď má potrebu sa s niekým porozprávať o jeho 

situácii (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). Psychológ objasňuje 

pacientovo správanie reakcie jeho príbuzným a rovnako aj členom paliatívneho 

tímu, čo vedie k porozumeniu a zníženiu záťaže. V prípade potreby navrhuje 

adekvátnu formu psychoterapie, ktorá vychádza z identifikácie psychických 

problémov blízkej rodiny (Kang, 2013). 

• Kaplán –  zapája sa do komplexnej starostlivosti na základe želania pacienta 

alebo jeho súhlasu so spoluprácou ďalšieho odborníka tímu a svojím pôsobení 

v tíme znižuje existenciálnu úzkosť a obavy pacienta a jeho rodiny (Hošťálková, 

Urbanová, Vítková, 2018). 

V Českej republike neexistuje zatiaľ žiadna smernica, ktorá by vymedzovala pracovnú 

náplň, pre konkrétnych odborníkov v paliatívnom tíme. K dispozícii sú Štandardy 

paliatívnej starostlivosti z roku 2013, kde je popísaný doporučený stav paliatívnej 

starostlivosti, ktorý by mal uľahčiť zavedenie paliatívnej starostlivosti do spoločnosti 

(Sláma, Špinková, Kabelka, 2013). Zároveň v decembri 2019 sa stala platnou druhá verzia 

Metodiky Programu Podpora paliatívnej starostlivosti – zvýšenie dostupnosti zdravotných 

služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti v nemocniciach akútnej a následnej starostlivosti 

Ministerstva zdravotníctva Českej republiky. Metodika popisuje pravidlá a podmienky 

potrebné k implementácii a prvotnému nastaveniu a činnosti nemocničných konziliárnych 

paliatívnych tímov. Stanovuje personálny štandard tímov, požadované vzdelávanie, ktoré je 

v rámci pilotného Programu nevyhnutné. Ďalej určuje zásady monitorovania fungovania 

nemocničných konziliárnych tímov paliatívnej starostlivosti spolu s indikátormi plnenia 

programu. Metodika predpisuje aj oblasť dotácií – postup podávania žiadostí, spôsob 

posúdenia, vyhodnotenia a financovania. Dokument sa vzťahuje na konziliárne tímy 

v nemocniciach pôsobiace v akútnej, následnej a dlhodobej starostlivosti (MZČR, 2019e). 
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4 Výskum 

Výskumná časť diplomovej práce bola zacielená na zistenie kompetencií jednotlivých 

členov multidisciplinárneho konziliárneho paliatívneho tímu vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici v Prahe, spôsob ich získania, uplatňovania v praxi, rekvalifikácie a možnosti ich 

zvýšenia či zníženia na základe rámca interných predpisov Všeobecnej fakultnej nemocnice. 

Diplomová práca nadobudla hodnotu zdroja dát, ktoré môžu poukázať na spôsob 

financovania paliatívnej starostlivosti prostredníctvom zdravotných poisťovien, ktorý by bol 

na základe výsledkov výskumu zodpovedajúci kompetenciám multidisciplinárneho 

konziliárneho tímu. Výsledky práce môžu poskytnúť adekvátne podklady potrebné 

k vytvoreniu interného predpisu o kompetenciách členov paliatívneho tímu a taktiež 

poukázali pomer jednotlivých pracovných činností.  

Tento výskum bol realizovaný v roku 2019, počas ktorého prebehol zber a analýza dát. 

Celkovo sa výskumu zúčastnilo 7 respondentov zo všeobecnej nemocnice. 

 

4.1 Predstavenie organizácie 

Centrum podpornej a paliatívnej starostlivosti je radené pod Kliniku anestéziológie, 

resuscitácie a intenzívnej medicíny (KARIM). Ide o Projekt integrácie paliatívnej 

starostlivosti do existujúceho systému starostlivosti o pacientov s vážnym ochorením vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Projekt Spolu až do konca je podporený Nadačným 

fondom AVAST. 

Pracovisko Centra podpornej a paliatívnej starostlivosti sa nachádza priamo vo Fakultnej 

poliklinike. Ambulancia je k dispozícii pre pacientov bez ohľadu na závažnosť ochorenia či 

veku. Odborníkov v ambulancii zastihnú pacienti počas pracovných dní (VFN, 2019). 

Paliatívny tím vo Všeobecnej fakultnej nemocnici vykonáva špecializovanú paliatívnu 

starostlivosť prostredníctvom multidisciplinárneho tímu. Poskytuje niekoľko typov 

odbornej činnosti: „konziliárne a ambulantné služby lekára paliatra, symptomatickú 

a psychologickú starostlivosť, sociálne poradenstvo, duchovnú podporu, poradenstvo pre 

pozostalých, odporná starostlivosť o ošetrujúci personál a edukačnú činnosť“ (Paliativní 

péče, 2019).  

Tím podpornej a paliatívnej starostlivosti tvoria paliatri, psychologičky, zdravotné 

sestry, zdravotne sociálny pracovník, klinický farmaceut, projektová manažérka, farárka 

a administratívna podpora tímu. Momentálne má celkovo 16 členov (Paliativní péče, 2019). 
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4.2 Téma a cieľ výskumu 

Cieľom práce bolo identifikovať a popísať jednotlivé kompetencie členov 

multidisciplinárneho konziliárneho tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, ktoré 

nám umožnili pochopiť princípy fungovania konziliárneho paliatívneho tímu 

v nemocničnom prostredí.  

Základná výskumná otázka znela nasledovne: Aké sú kompetencie jednotlivých členov 

multidisciplinárneho konziliárneho paliatívneho tímu vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici v Prahe? 

Vedľajšie výskumné otázky: 

1. Ktoré profesie sú súčasťou multidisciplinárneho konziliárneho tímu, aké sú ich 

role v rámci paliatívneho tímu, nakoľko a kedy dochádza ku kríženiu rolí? 

2. Aké pracovné činnosti vykonávajú jednotliví členovia multidisciplinárneho 

konziliárneho tímu v pracovnej dobe a mimo nej vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici v Prahe, ktoré sú späté s prácou konziliárneho tímu? Ako zodpovedá 

prax odbornej českej a zahraničnej literatúre? 

3. Aké schopnosti, zručnosti a znalosti využívajú pri práci v multidisciplinárnom 

konziliárnom tíme, kde a na základe akého impulzu boli tieto kompetencie 

nadobudnuté? 

4. Ovládajú jednotliví členovia ich a ostatné tímové kompetencie, existuje spísaný 

dokument činností, kompetencií a náplne práce jednotlivých členov tímu? 

5. Vnímajú členovia tímu, že ich súčasný kompetenčný model je vhodne nastavený 

alebo vidia priestor pre zlepšenie? Aké činnosti by chceli vykonávať a bránia im 

v tom vnútorné predpisy prípadne iné obmedzenia? 

 

4.3 Výber respondentov 

Výskumná časť bola realizovaná v rámci paliatívneho tímu pôsobiaceho vo Všeobecnej 

fakultnej nemocnici v Prahe, kde som počas štúdia pôsobila ako praktikantka. Táto 

skutočnosť mi umožnila jednoduchší priebeh oslovenia, kontaktu a vzájomnej dohody 

s jednotlivými členmi konziliárneho tímu. K účasti vo výskume diplomovej práce boli 

oslovení všetci členovia konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti ústnou a následne 

písomnou formou. Dôraz bol kladený na rôznorodosť profesií v konziliárnom tíme. Tabuľka 

č. 4 prináša orientačný prehľad respondentov. Vzhľadom na fakt, že mnohé odbornosti či 
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pracovné pozície sa v paliatívnom tíme vyskytujú len raz, bolo kvôli ochrane údajov 

a zaistení anonymizácie použité zlúčenie niektorých profesií do skupín. 

 

Tabuľka č. 4 – Štruktúra respondentov 

Profesia Počet 
Pohlavie 

Ženy Muži 
lekári 2 1 1 

zdravotné sestry 2 2 - 
ďalšie odbornosti 1 1 - 

organizačné podpory tímu 2 2 - 
Celkovo 7 6 1 

 

4.4 Design výskumu 

Hlbšie preniknutie do problematiky bolo podporené kombináciou kvantitatívneho 

a kvalitatívneho výskumu. Empirické dáta boli získavané prostredníctvom analýzy 

vstupných dát (anonymizovaná dokumentácia konzílií paliatívneho tímu) a 

pološtruktúrovaných rozhovorov s členmi konziliárneho paliatívneho tímu. Tento design 

viedol k zodpovedaniu výskumných otázok a k naplneniu cieľa výskumu. 

 

4.4.1 Metódy zberu dát 

V prvej časti boli využité metódy kvantitatívneho výskumu. Prvou úlohou v rámci 

empirickej časti bolo vytváranie dát z databázy multidisciplinárneho konziliárneho tímu 

obsahujúcej anonymizované meno pacienta, indikujúce pracovisko, dátum konzília, riešenú 

problematiku, časový interval konzília a pozíciu odborníka vykonávajúceho dané konzílium. 

Analýza týchto dát umožnila konkrétnejšiu a presnejšiu predstavu o náplni práce 

a kompetenciách členov konziliárneho tímu, čo pomohlo pri konštruovaní scenáru 

pološtruktúrovaného rozhovoru. Výsledky sú interpretované v ďalšej časti práce 

prostredníctvom tabuliek a grafov. 

Druhá časť bola tvorená metódou kvalitatívneho výskumu – pološtruktúrovaným 

rozhovorom. Vytvorený scenár poslúžil ako predloha počas realizácie rozhovoru. Keďže 

zvolenou metódou bol pološtrukturovaný rozhovor predpokladalo sa, že si výskumník počas 

priebehu rozhovoru uvedomí ďalšie dôležité súvislosti, bude sa chcieť opýtať niečo navyše 

alebo bude musieť otázku preformulovať, aby zapadala do kontextu. V prípade tohto typu 

rozhovoru sa to mohlo uskutočniť, pretože výskumník nebol viazaný na pevnú štruktúru. 
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Zámer realizácie rozhovoru bol naplnený po zistení: kto všetko je súčasťou 

multidisciplinárneho konziliárneho tímu, na akej pozícii pracuje a akú pracovnú rolu 

zastáva v paliatívnom tíme, aké jednotlivé pracovné výkony vykonáva počas pracovnej doby, 

aké ďalšie výkony a činnosti sa spájajú s pôsobením v konziliárnom tíme, aké schopnosti, 

zručnosti, techniky a metodiky aplikujú a uplatňujú vo svojej práci a ako vnímajú ich 

aktuálny kompetenčný model a kde vidia priestor pre zlepšenie. To znamená, že hlavná 

kostra scenára bola naformulovaná tak, aby boli získané dáta potrebné k zodpovedaniu 

výskumných otázok uvedených v Podkapitole 4.1 Téma a cieľ výskumu. 

Po uskutočnení rozhovorov bolo potrebné transformovať vytvorené dáta do formy, 

v ktorej sa s nimi bude dať ďalej pracovať. Zvolenou formou bol transkript každého 

rozhovoru. Následne boli okódované a spracované na základe uvedených premenných 

v Podkapitole 4.4.3 Analýza zberu dát viď. Tabuľka č.6.  

 

4.4.2 Priebeh zberu dát 

Zber dát bol realizovaný v roku 2019. Vytváraniu dát skrz pološtruktúrované rozhovory 

predchádzala analýza anonymizovaných zápisov konzílií konziliárneho paliatívneho tímu 

a príprava scenára pre rozhovory (viď. Tabuľka č. 5). Nasledovne boli k výskumu 

pripravené dokumenty – sprievodný dopis a informovaný súhlas (viď. Príloha B a Príloha 

C). Koncom roka 2019 boli zrealizované všetky rozhovory. Respondentami bolo celkovo 7 

pracovníkov Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. 

Dokumentácia konzílií paliatívneho tímu bola zaistená skrz člena konziliárneho 

paliatívneho tímu, ktorý má na starosti administratívu podporu tímu. Zoznam konzílií bol 

vopred anonymizovaný a k dispozícií bol bezmenný zoznam pacientov, riešená 

problematika, dátum, doba trvania, riešiteľ a indikované pracovisko. 

 
Tabuľka č. 5 – Štruktúra scenára pološtruktúrovaného rozhovoru 

Štruktúra rozhovoru 
Úvod Predstavenie výskumného šetrenia – Kompetencie paliatívneho tímu 

vo všeobecnej nemocnici 
Sprievodný list 
Informovaný súhlas 

Hlavné otázky 
Vy ako člen paliatívneho 
tímu 

Aká je Vaša súčasná profesia v nemocnici a v rámci konziliárneho 
paliatívneho tímu? 
Aká je Vaša pracovná náplň v rámci paliatívneho tímu? 
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Nastávajú situácie, kedy dochádza ku kríženiu Vašich rolí? Ak áno, 
popíšte aspoň jednu z nich. 
Aké schopnosti a zručnosti využívate pri práci v paliatívnom tíme? 
Ako ste nadobudli tieto schopnosti a zručnosti? 
Čo Vás viedlo k zvýšeniu Vašich kompetencií v oblasti paliatívnej 
medicíny/starostlivosti? 
Vykonávate činnosti späté s fungovaním paliatívneho tímu aj mimo 
priamej starostlivosti? Ak áno, o aké činnosti ide? 
 Existujú pracovné činnosti, ktoré by ste v rámci tímu chceli 
vykonávať, ale bránia Vám v tom interné predpisy nemocnice či iné 
obmedzenia? 

Ostatní členovia paliatívneho 
tímu 

Akí ďalší odborníci pracujú v konziliárnom paliatívnom tíme a aká 
je ich pracovná náplň? 
Máte spísaný dokument, v ktorom sú spísané kompetencie a náplň 
práce pre jednotlivých členov konziliárneho paliatívneho tímu? 
Ako vnímate Vaše aktuálne kompetenčné nastavenie tímu? Vnímate 
priestor na zlepšenie? 

Doplňujúce otázky 
V rámci vstupných dát som mala k dispozícií anonymizovanú tabuľku zápisu Vašich konzílií, kde 
ma zaujala oblasť riešenej problematiky. XY % konzílií pracovná pozícia je popísaných ako 
„psychologická podpora pacienta“, aký obsah si môžeme pod touto intervenciou predstaviť? 
Mohol by túto činnosť vykonávať člen tímu s inou pozíciou? 
lekár 

o psychologická podpora 
u pacienta – 24%  

o  symptómy – 21% 
o plán starostlivosti – 13% 

zdravotná sestra 

o psychologická podpora 
u pacienta – 44% 

o plán starostlivosti – 11%  
o  symptómy – 10%  

psychológ 

o psychologická 
podpora u pacienta  - 
59% a príbuzného – 
17%  

o  symptómy – 7%  

 
Pred uskutočnením rozhovorov prebehla hromadná schôdzka so všetkými členmi 

nemocničného konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti. Na stretnutí bol predstavený 

výskum diplomovej práce a jeho cieľ. Zároveň boli oslovení členovia tímu k spolupráci, kde 

im boli presne vysvetlené všetky podrobnosti o ich účasti vo výskume. Následne bol 

respondentom predaný informovaný súhlas, ktorí rovno všetci prítomní členovia tímu 

podpísali. Vzhľadom na rozsiahlosť a hĺbku výskumu bolo dohodnuté, že niektoré otázky 

budú členmi paliatívneho tímu vypracované písomne a najdôležitejšie časti výskumu budú 

zodpovedané ústnou formou počas rozhovorov.  

Rozhovory boli realizované Petrou Bakošovou. Pred každým  rozhovorom bolo zaistené 

tiché miesto s bezpečnou atmosférou. Avšak vzhľadom na priestorové možnosti 

konziliárneho paliatívneho tímu nastali situácie, keď sa počas krátkej doby nachádzal 

v miestnosti aj iný člen tímu. Napriek tomu si dovolím zhodnotiť, že otvorenosť 
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respondentov zostala počas prítomnosti iného člena tímu v miestnosti neprerušená. Hoci 

došlo k miernemu spomaleniu tempa reči a zvýšeniu sústredenia na správnu formuláciu a 

verbalizovanie myšlienky. Po odchode či nadobudnutí nerušivej pozície ďalšieho člena v 

miestnosti sa rozhovor vrátil do pôvodného módu. Priemer dĺžky rozhovorov bol 29 minút, 

najdlhší mal 52 minút a najkratší 16 minút. Z dôvodu nečakanej situácie bol jeden rozhovor 

realizovaný telefonickou formou. 

Začiatok každého rozhovoru pozostával z úvodu, počas ktorého bol v krátkosti 

opakovane predstavený výskum diplomovej práce. Sprievodný list bol daný k naštudovaniu 

každému respondentovi. Nejasnosti porozumenia obsahov dokumentov boli dodatočne 

vysvetlené. Informované súhlasy boli už podpísané a zozbierané. V prípade, že sa člen tímu 

nezúčastnil hromadnej schôdzky bolo verbálne overené porozumenie predložených 

dokumentov, a po overení bol podpísaný informovaný súhlas každým respondentom. 

Respondenti súhlasili s využitím získaných dát pre účel diplomovej práce, anonymizáciou 

jeho údajov a s nahrávaním na diktafón. Priebeh rozhovoru bol rámcovaný vopred 

pripraveným scenárom (viď. Tabuľka č. 5), ktorý bol v niektorých prípadoch rozvíjaný 

ďalšími doplňujúcimi otázkami. V doplňujúcej otázke bol predložený zoznam najčastejšie 

riešených problematík, ktorý bol zistený na základe predchádzajúcej analýzy 

anonymizovanej dokumentácie konziliárneho paliatívneho tímu. K dispozícií boli dáta 

získané zo zápisu konzílií pre pozície lekára, zdravotnej sestry a psychológa. Na záver bolo 

každému respondentovi poďakované za účasť a opätovne potvrdené, že dáta budú 

anonymizované. 

 

4.4.3 Analýza zberu dát 

Pološtruktúrované rozhovory boli nahrávané na diktafón. Nahrávky boli označené 

slovom respondent a číselne podľa poradia zrealizovaných rozhovorov. Obsah nahrávky bol 

prepísaný a pri prepise bola využitá metóda doslovnej transkripcie. Ide o časovo náročnú 

metódu, kde sa hovorený text prepisuje do písomnej podoby, aby sa s ním mohlo ďalej 

pracovať (Hendl, 2005). V transkripte sa nenachádza žiadne meno respondenta, mená 

ďalších pracovníkov a ani žiadne ďalšie prvky na základe, ktorý by mohla byť narušená 

anonymizácia a bezpečnosť respondenta. Odhaľujúce prvky boli úplne vynechané resp. 

pozmenené do formy, v ktorej sa zachoval kontext rozhovoru a anonymita respondenta. 

K redukcii vytvorených dát bol využitý kategoriálny systém, ktorý je sa používa pri 

analýze kódovania záznamov rozhovorov. V prípade kvalitatívneho výskumu nie sú 
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kategórie vopred stanovené. Vytvárajú sa z empirického materiálu, ktorý bol získaný 

transkriptom (Hendl, 2005). Napriek tomu bolo vo výskume potrebné stanoviť niekoľko 

kategórií (viď. Tabuľka č. 6). Vychádzali z cieľa výskumu a výskumných otázok. Kategórie 

boli použité v pripravenom scenári k pološtruktúrovaným rozhovorom, čo respondentov 

viedlo k zodpovedaniu požadovaných kategórií. Vytvorením dát k potrebným kategóriám 

boli zodpovedané výskumné otázky a naplnený cieľ výskumu. 

Tabuľka č. 6 – Premenné v kategoriálnom systéme pripravovaného výskumu 

profesie/odborníci v rámci konziliárneho paliatívneho tímu 

role v konziliárnom paliatívnom tíme 

kríženie profesijnej odbornosti s rolou v konziliárnom paliatívnom tíme 

pracovná náplň jednotlivých členov konziliárneho paliatívneho tímu 

potrebné schopnosti a zručnosti k vykonávaniu konkrétnej role v konziliárnom paliatívnom tíme 

motivácia k nadobudnutiu potrebných schopností a zručností 

aktivity členov späté s činnosťou konziliárneho paliatívneho tímu mimo priamej starostlivosti 

pracovné činnosti, ktoré by člen tímu chcel vykonávať, ale bránia tomu určité predpisy 

ostatní odborníci konziliárneho paliatívneho tímu 

ďalšie role v konziliárnom paliatívnom tíme 

písomný dokument o členoch konziliárneho paliatívneho tímu – rola, kompetencie, pracovná 

náplň 

súčasný kompetenčný model konziliárneho paliatívneho tímu 

ideálny kompetenčný model – predstava jednotlivých členov konziliárneho paliatívneho tímu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 51 

5 Výsledky analýzy databázy konziliárneho multidisciplinárneho tímu 

Dokumentácia konzílií paliatívneho tímu obsahovala celkovo 1 453 zápisov. Každý 

zápis zodpovedal jednému konzíliu pacienta alebo jeho blízkej rodiny. Evidencia je vedená 

od konca roka 2016. Posledný získaný zápis konzília je z marca roku 2019. Vo väčšine 

prípadov je zaznamenaný vykonávateľ konzília lekár alebo zdravotná sestra. Ostatní 

členovia konziliárneho paliatívneho tímu (klinický farmaceut, psychológ, sociálny 

pracovník, farár) začali svoje konzíliá zaznamenávať do dokumentácie tímu až v priebehu 

roku 2019. Kompletné zápisy sú evidované z rokov 2017 a 2018, a tie budú navzájom 

porovnávané v rámci rôznych premenných (viď. Tabuľka č. 7). 

 

Tabuľka č. 7 – Prehľad počtu konzílií  

Rok Počet konzílií Obdobie 
2016 4 október - december 
2017 465 január - december 
2018 809 január - december 
2019 175 január - marec 

 
 

Celkový počet pacientov a ich blízkych, u ktorých prebehlo konzílium od konca roka 

2016 do marca 2019 je 558.V rámci všetkých konzílií vychádza priemerný počet na jedného 

pacienta dva a pol konzília (viď. Graf č. 4). Analýza dokumentácie ukázala, že v 45% 

prípadoch prebehlo konzílium jedenkrát, v 23% prípadoch dvakrát a trikrát bolo poskytnuté 

12% pacientom. Opakované konzília sa objavovali u pacientov až po vykonanie 11. konzília. 

Pri ôsmich pacientoch bolo konzílium opakované 12 – 36krát na jedného pacienta. 

 
Graf č. 4 – Pomer počtu pacientov s počtom konzílií 
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5.1 Pracovná náplň konziliárneho paliatívneho tímu v priamej starostlivosti 

Jednou z analyzovaných premenných nachádzajúcej sa v získanej dokumentácii 

konziliárneho paliatívneho tímu je riešená problematika, ktorá bližšie konkretizuje pracovnú 

činnosť členov tímu v priamej starostlivosti. Riešená problematika sa skladá z 23 tém, ktoré 

vykonávajúci člen tímu preberá s pacientom či jeho blízkym. V databáze sú zaradené tieto 

témy:  

• 1. kontakt, 

• cieľ liečby, 

• duchovná podpora, 

• etická dilema, 

• intervencia (drenáž, punkcia, sonografia,...), 

• koordinácia starostlivosti, 

• možnosti následnej starostlivosti, 

• multiodborová rozvaha, 

• náročná komunikácia, 

• plán s ošetrujúcim personálom, 

• plán starostlivosti/včasná intervencia/limitácia, 

• podanie informácie o stave, 

• psychologická podpora – deti, 

• psychologická podpora – pacient, 

• psychologická podpora – príbuzný/ošetrujúci, 

• sociálna/finančná problematika, 

• starostlivosť o rodinu/plán starostlivosti s rodinou, 

• symptómy, 

• telefonická konzultácia, 

• terapeutický pokus, 

• včasná intervencia, 

• vopred vyslovené prianie, 

• zhodnotenie stavu. 

 
Najčastejšie diskutovanou témou v priamej starostlivosti konziliárneho paliatívneho 

tímu je psychologická podpora pacienta, ktorá bola zaznamenaná až v 32% prípadov. 
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V 17% prípadov sa členovia konziliárneho paliatívneho tímu venovali oblasti symptómov 

a počas 12% konzílií preberali s pacientami a ich blízkymi plán starostlivosti, včasnú 

intervenciu či limitáciu ich ochorenia. Starostlivosť o rodinu a vytváranie plánu tejto 

starostlivosti prebehlo v prípade 8% konzílií. Cieľ liečby bol preberaný v 6% prípadov. 

Ďalšími témami sú tri oblasti, ktorým paliatívny tím venoval takmer rovnaký počet konzílií. 

Patrí sem 1. kontakt (5%), psychologická podpora – príbuzný/ošetrujúci (5%) a zhodnotenie 

stavu (5%). Výsledky sú interpretované v rozmedzí všetkých získaných dát, tj. v rokoch 

2016 – 2019 (viď. Tabuľka č. 8).  

 

Tabuľka č. 8 – Prehľad počtu tém v rámci riešenej problematiky v rokoch 2016 – 2019  

Riešená problematika 2016 2017 2018 2019 Celkový súčet 
konzílií 

1. kontakt - 1 55 19 75 
cieľ liečby - 44 32 6 82 
vopred vyslovené prianie - 6 5 1 12 
duchovná podpora - 1 - - 1 
etická dilema - 2 - - 2 
intervencia (drenáž, punkcia, sonografia,...) - 3 5 1 9 
koordinácia starostlivosti - 2 19 3 24 
možnosti následnej starostlivosti - 5 8 - 13 
multiodborová rozvaha - - 11 - 11 
náročná komunikácia - 8 24 3 35 
starostlivosť o rodinu/plán starostlivosti s rodinou 4 53 56 4 117 
plán starostlivosti/včasná intervencia/limitácia - 61 93 18 172 
podanie informácie o stave - 6 23 1 30 
psychologická podpora - deti - - 1 - 1 
psychologická podpora - pacient - 98 278 93 469 
psychologická podpora - príbuzný - 20 43 8 71 
sociálna/finančná problematika - 3 5 - 8 
symptómy - 124 108 11 243 
telefonická konzultácia - 4 1 - 5 
terapeutický pokus - 1 - - 1 
zhodnotenie stavu - 23 42 7 72 
Celkový súčet 4 465 809 175 1453 
 

Grafické porovnanie rokov 2017 a 2018 (viď. Graf č. 5) ukazuje nárast počtu konzílií 

pre rok 2018 v oblastiach 1. kontaktu, intervencie, koordinácie starostlivosti, možnosti 

následnej starostlivosti, náročnej komunikácie, starostlivosti o rodinu, plánu 

starostlivosti/včasnej intervencie/limitácie, podaní informácií o stave, psychologickej 

podpore u pacienta a jeho blízkych či ošetrujúcich, sociálnej a finančnej problematike 

a zhodnotení stavu. 



 

 54 

Najväčší nárast je evidovaný pri psychologickej podpore pacienta, kde bolo v roku 

2018 zrealizovaných o 180 konzílií viac ako v roku 2017. V prípade 1. kontaktu je v roku 

2017 evidovaný len jeden prípad a nasledujúci rok je zaznamenaných 55 konzílií. 

Pravdepodobne z dôvodu vloženia témy 1. kontaktu medzi premennú – riešenú 

problematiku.  

Nižší počet konzílií oproti roku 2017 bol zaznamenaný v oblastiach cieľu liečby, vopred 

vyslovených prianí, symptómov a telefonickej konzultácie. Konzília s témami duchovnej 

podpory, etickej dilemy a terapeutického pokusu boli vykonané len v roku 2017. Oblasti ako 

multiodborová rozvaha a psychologická podpora u detí bola zaznamenaná v roku 2018 po 

prvýkrát.  

 
Graf č. 5 – Grafické zobrazenie počtu konzílií skrz riešenú problematiku v rokoch 2016 – 
2019  
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Paliatívny tím od prvého zápisu konzília do marca 2019 strávil 1 397,5 hodín pri práci 

s pacientami a ich blízkymi. V prípade predpokladu mesačného časového fondu 160 

pracovných hodín pre paliatívny tím tvorila v roku 2017 práca tímu v priamej starostlivosti 

23,2% (v priemere na jedného člena 4,6%) a 40,9% (v priemere na jedného člena 8,2%) 

v roku 2018. Výsledné percentá na jedného člena paliatívneho tímu boli odvodené 

z predpokladu zloženia tímu z 5 členov, ktorí sú evidovaní v dokumentácii ako 

vykonávatelia konzílií.  

Z dostupných dát bolo zistené, že lekár vykonal 18,2% práce v priamej starostlivosti 

v roku 2017 a v roku 2018 to bolo 25,4%. Zdravotná sestra venovala v roku 2017 práci 

s pacientami a ich blízkymi 2,3% a 13,7% za rok 2018. V databáze nebolo dostupné 

rozdelenie lekárov a ani zdravotných sestier vykonávajúcich priamu starostlivosť. Preto boli 

získané dáta zlúčené dokopy a vypočítané v priemere pri predpoklade mesačného časového 

fondu 160 hodín, tvoriacich 1 920 hodín za rok. 

 

Tabuľka č. 9 – Časový horizont jednotlivých tém v riešenej problematike v rokoch 2016 – 

2019  

Riešená problematika 2016 2017 2018 2019 
Celkové 
trvanie v 
hodinách 

1. kontakt - 1 55,25 18,4 74,7 
cieľ liečby - 63 39,5 8,5 111 
vopred vyslovené prianie - 6,75 8,5 1 16,25 
duchovná podpora - 1 - - 1 
etická dilema - 1,75 - - 1,75 
intervencia (drenáž, punkcia, sonografia,...) - 1,5 4 0,75 6,25 
koordinácia starostlivosti - 4,5 13,5 3,5 21,5 
možnosti následnej starostlivosti - 4,5 6,3 - 10,8 
multiodborová rozvaha - - 10,3 - 10,3 
náročná komunikácia - 9,25 31,75 4 45 
starostlivosť o rodinu/plán starostlivosti s 
rodinou 4 50,6 59 5,25 118,8 
plán starostlivosti/včasná intervencia/limitácia - 67 95,8 23,75 186,6 
podanie informácie o stave - 4,5 24,7 1,5 30,7 
psychologická podpora - deti - - 0,7 - 0,7 
psychologická podpora - pacient - 71 233,3 69 373,3 
psychologická podpora - príbuzný - 18,9 39,6 5,7 64,2 
sociálna/finančná problematika - 4,5 5,75 - 10,25 
symptómy - 103,3 115,7 10,6 229,6 
telefonická konzultácia - 2,8 0,5 - 3,3 
terapeutický pokus - 1 - - 1 
zhodnotenie stavu - 29 41,5 10 80,5 
Celkový súčet 4 445,85 785,65 161,95 1397,5 
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Od roku 2016 paliatívny tím najviac času venoval psychologickej podpore pacienta, 

počas ktorej strávil s pacientami 373 hodín. V priemere na jedného pacienta je to 48 minút. 

Z riešenej problematiky vyšli cieľ liečby a vopred vyslovené prianie ako oblasti, ktorým 

paliatívny tím venoval v priemere najviac času na pacienta – 81 minút. Pričom celkový 

počet hodín cieľa liečby je 111 hodín a vopred vysloveného priania 16,25 hodín. Najnižší 

priemerný počet minút na pacienta resp. jedno konzílium bolo 40, a to pri telefonickej 

konzultácii z celkových 3,3 hodín počas rokov 2016 – 2019. Hneď za sa umiestnila 

intervencia so 41 minútami zo súhrnných 6,25 hodín. 

 

Graf č. 6 – Grafické zobrazenie časového horizontu podľa riešenej problematiky v rokoch 

2016 – 2019  
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evidované alebo v prípade fyzioterapeuta, psychológa a sociálneho pracovníka nie sú 

kompletné. Títo členovia konziliárneho paliatívneho tímu začali svoju prácu zapisovať do 

dokumentácie až v priebehu roku 2019. 

 

Tabuľka č. 10 – Prehľad riešenej problematiky na členov paliatívneho tímu v rokoch 2016 

– 2019  

Riešená problematika fyziote- 
rapeut lekár psycho- 

lóg 
zdravotná 

sestra 

sociálny 
pracov- 

ník 

1. kontakt - 42 1 31 1 
cieľ liečby - 64 - 18 - 
vopred vyslovené prianie - 9 - 3 - 
duchovná podpora - - 1 - - 
etická dilema - 2 - - - 
intervencia (drenáž, punkcia, sonografia,...) - 8 - 1 - 
koordinácia starostlivosti - 19 - 5 - 
možnosti následnej starostlivosti - 10 - 3 - 
multiodborová rozvaha - 10 - 1 - 
náročná komunikácia - 21 2 12 - 
starostlivosť o rodinu/plán s rodinou - 82 6 29 - 
plán starostlivosti/včasná intervencia/limitácia - 120 4 48 - 
podanie informácie o stave - 20 1 9 - 
psychologická podpora - deti - 1 - - - 
psychologická podpora - pacient 1 221 57 190 - 
psychologická podpora - príbuzný - 39 16 16 - 
sociálna/finančná problematika - 5 1 - 2 
symptómy - 195 7 41 - 
telefonická konzultácia - 4 - 1 - 
terapeutický pokus - 1 - - - 
zhodnotenie stavu - 50 1 21 - 
 
 

V grafickom zobrazení (viď. Graf č. 7) sú prehľadne znázornené celkové počty konzílií 

jednotlivých oblastí riešenej problematiky prostredníctvom rozdelenia medzi jednotlivých 

členov konziliárneho paliatívneho tímu. Pre lepší prehľad a predstavu uvádzam kompletné 

dáta v rámci všetkých členov tímu. Graf ukazuje, že od roku 2016 väčšinu konzílií bolo 

zrealizovaných lekármi tímu paliatívnej starostlivosti. Konkrétne je to 68% zo všetkých 

konzílií. Zvyšných 32% konzílií bolo vykonaných zdravotnými sestrami. Dokonca každá 

oblasť preberanej témy v priamej starostlivosti bola vo viacerých prípadoch zrealizovaná 

lekármi konziliárneho paliatívneho tímu (viď. Graf č. 8). 
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Graf č. 7 – Prehľad zrealizovaných konzílií skrz jednotlivých členov konziliárneho 

paliatívneho tímu v rokoch 2016 – 2019  

 
 
 

Graf č. 8 – Pomer konzílií podľa riešenej problematiky v rokoch 2016 - 2019 
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Lekári vykonali od roku 2016 celkovo 923 konzílií s trvaním 917 hodín, čo by pri 

predpoklade mesačného časového fondu 160 hodín tvorilo takmer 6 mesiacov práce 

v priamej starostlivosti.    

V roku 2017 to bolo 346 konzílií trvajúcich takmer 350 hodín z čoho vyplýva, že 

priemerná doba na jedného pacienta resp. vykonanie jedného konzília bola viac ako 1 

hodina.  

V tomto roku sa lekári najviac venovali preberaniu symptómov pacientovho ochorenia 

(33%) a pláne starostlivosti, včasnej intervencie a limitácií (17%). Cieľom liečby spolu so 

starostlivosťou o rodinu a plánov tejto starostlivosti vykonali v rovnakom počte (12%). 

Grafické zobrazenie nájdete v Grafe č. 9. 

Z celkového využitia pracovného času v priamej starostlivosti realizovali 27% pri 

konzíliách symptómov ochorení, 19% času pri pláne starostlivosti, včasnej intervencie 

a limitácií a 17% svojho času venovali cieľom liečby. 

 

Graf č. 9 – Riešená problematika konzílií lekára v rokoch 2017 - 2018 
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S rokom 2018 sa počet vykonaných konzílií navýšil o 41%, na počet 489. Tento počet 

konzílií bol zrealizovaných počas 487 hodín, kde priemerná doba jedného konzília bola 

takmer 1 hodina. Použité čísla v texte sú zaokrúhlené na celé čísla. Pre presné výsledky 

nahliadnite do tabuľky č. 11. 

Počas roku 2018 bolo najviac vykonaných lekárskych konzílií u pacientov, ktorí 

potrebovali psychologickú podporu (30%). O polovicu menej bolo vykonaných konzílií 

zameraných na symptómy (15%). Treťou najčastejšou témou bol plán starostlivosti, včasnej 

intervencie a limitácie pacientovho ochorenia (11%). 

Viac ako jednu štvrtinu svojho času s pacientami (26%) venovali psychologickej 

podpore pacienta. 16% času diskutovali s pacientami a ich blízkymi o symptómoch 

ochorenia a v prípade plánov starostlivosti, včasnej intervencie a limitácie poskytli 

pacientom 11% svojho času v priamej starostlivosti. 

 

Tabuľka č. 11 – Celkový počet lekárskych a konzílií zdravotných sestier, ich trvanie 

a priemerná dĺžka jedného konzília v rokoch 2016 - 2019 

Člen tímu Počet konzílií Celkový počet konzílií 
2016 2017 2018 2019 

lekár 3 346 489 85 923 
zdravotná sestra  53 286 90 429 

Člen tímu 
Doba trvania  konzílií v hodinách Celkové trvanie konzílií v 

hodinách 2016 2017 2018 2019 
lekár 3 349,8 486,8 77,6 917,2 
zdravotná sestra  44,5 263,5 84,3 392,3 

Člen tímu Priemerná doba trvania 1 konzília v minútach Priemerná doba trvania jedného 
konzília v minútach 2016 2017 2018 2019 

lekár 60 60,7 59,7 54,8 58,8 
zdravotná sestra   50,4 55,3 56,2 54 

 
Zdravotné sestry zrealizovali od začiatku evidencií zápisov konzílií, tj. od roka 2017 

celkovo 429 konzílií v čase 392 hodín. Pri prepočte podľa 160 hodinového mesačného 

fondu to vychádza, že v rámci paliatívneho tímu strávili v priamej starostlivosti s pacientami 

takmer 2 a pol mesiaca. 

Počas roka 2017 je zdravotná sestra zaznačená ako realizátorka konzílií v 53 prípadoch. 

Celková doba trvania týchto konzílií je 44,5 hodín s priemernou dobou 50 minút na 

vykonanie jedného konzília. 

Takmer polovicu svojej práce v priamej starostlivosti venovali psychologickej podpore 

pacientov (42%). Druhý najväčší podiel ich práce (19%) bola diskusia s pacientom a jeho 
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blízkymi o symptómoch ochorenia a v 17% prípadov sa starali o rodinu resp. vytvárali plán 

starostlivosti s rodinou (viď. Graf č. 10). 

Najviac času v priamej starostlivosti poskytli pacientom pri ich psychologickej podpore 

(24%). Za ňou hneď nasleduje oblasť symptómov s 22% času a 17% svojho času venovali 

starostlivosti o rodinu a jej plánovaniu.  

 
Graf č.10 – Riešená problematika konzílií zdravotnej sestry v rokoch 2017 - 2018 

 
 

 

V roku 2018 sa celkový počet konzílií zdravotných sestier rapídne zvýšil o 440% oproti 
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hodín, kde je 55 minút priemernou dobou trvania jedného konzília (viď. Tabuľka č. 11). 

Aj v roku 2018 strávili zdravotné sestry najviac práce v priamej starostlivosti 

u pacientov poskytovaním psychologickej podpory (42%). S rozdielom 80 konzílií je na 

druhom mieste starostlivosť o rodinu a plánovanie tejto starostlivosti (13%). Treťou 

najčastejšou riešenou problematikou zdravotných sestier s pacientami boli symptómy (9%). 
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V prípade 14% času riešili plán starostlivosti s rodinou alebo sa starali o rodinu a 11% času 

poskytovali pacientom a ich blízkym zrozumiteľné informácie o symptómoch ich ochorenia 

a možných komplikáciách. 

 

5.4 Zhodnotenie výsledkov analyzovanej dokumentácie 

Počas dát vytvorených v rokoch 2017 a 2018 je jasná prevaha lekárskych konzílií vo 

všetkých troch aspektoch – v celkovom počte konzílií, ich celkovom trvaní a priemernej 

dobe jedného konzília (viď. Graf č. 11). K dispozícií nie sú počty vykonávajúcich lekárov 

a zdravotných sestier. 

 

Graf č. 11 – Porovnanie lekárskych konzílií a konzílií zdravotných sestier v rokoch 2017 – 

2018 

  
 

V štruktúre scenára pripraveného k realizácii rozhovorov bola vložená časť doplňujúcich 

otázok, ktoré sa viazali na tri najčastejšie vyskytujúce sa oblasti riešenej problematiky lekára 

a zdravotnej sestry. 

Od začiatku fungovania paliatívneho tímu lekári vykázali zo všetkých konzílií 24% ako 

psychologickú podporu pacienta. Ide o podporu a nastavenie efektívnej komunikácie 

medzi pacientom a odborníkom a medzi pacientom a jeho blízkymi aktívnym vyhľadávaním 

emócií voči situácii, do ktorej bol postavený alebo ku ktorej ho život obmedzujúce ochorenie 
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priviedlo. Je to podpora v emočnej problematike, kde sa podporujú adaptačné mechanizmy 

jednotlivca pomáhajúce mu vyrovnať sa a zvládnuť situáciu, v ktorej sa nachádza. 

Vyšetrenia tohto typu môžu vykonávať aj iné zdravotnícke profesie, ktoré majú vhľad 

do pacientovej zdravotnej stránky a rozumejú jej (napríklad zdravotné sestry s prípravou). 

Emócie s prepojením na medicínsku problematiku sú efektívnejšie riešené kompetentným 

profesionálom na danú problematiku (emócie pri komunikácii náročných správ). 

Druhým najčastejším typom lekárskeho konzília sú symptómy s 21%, kde sa 

diagnostikujú prejavy ochorenia alebo ide o zmierňovanie týchto príznakov. Medzi 

najčastejšie symptómy v paliatívnej medicíne patrí bolesť, dýchavičnosť, zvracanie, črevná 

nepriechodnosť, delírium, úzkosť, poruchy príjmu potravy či spánku a ďalšie. Sú to náročné 

príznaky, ktoré presahujú možnosti alebo skúsenosti základného ošetrujúceho tímu. 

Úprava medikácie je len v kompetencii lekára. Zmapovanie symptómov môže vykonať 

aj zdravotná sestra. 

Na treťom mieste najčastejšie vyskytujúceho sa konzília je s 13% plán starostlivosti, 

ktorý popisuje ďalšie postupy v rámci starostlivosti o pacienta v paliatívnej starostlivosti. 

Obsahuje rozvahu o nadväznej starostlivosti, zaistenie koordinácie viacerých odborov, 

prípadne môže ísť o rozvahu k intenzite a invazívnosti liečby či diskusiu o preferovanom 

mieste pobytu a starostlivosti najmä v kontexte konca života. Radí sa do toho aj plán pre 

riešenie komplikácií, ktoré sú v pacientovom stave pravdepodobné a plán zameraný na 

podporu pacientovej rodiny a jeho blízkych či zaistenie plán v ďalších zariadeniach.  

S plánom starostlivosti súvisí aj cieľ liečby, ktorý sa paliatívna medicína snaží nastaviť 

primerane a realisticky pričom zodpovedá medicínskej indikácii a hodnotám a preferenciám 

pacienta. Nastavuje sa s ošetrujúcim lekárom a s pacientom. 

Plánovanie liečby je v kompetenciách lekára, plán starostlivosti o pacienta môžu 

vykonávať členovia tímu podľa svojej odbornosti a kompetencií.  

„Odporučenie ďalšej starostlivosti je v medziodborovej komunikácii efektívnejšie 

sprostredkované lekármi pre obvykle vyšší rešpekt lekárov iných odborov k rozvahe 

konzultujúceho odboru, teda paliatívneho tímu.“ 

 

U zdravotných sestier bolo zo všetkých konzílií identifikovaných až 44% konzílií 

zameraných na psychologickú podporu pacienta, kedy je čas vymedzený len pre pacienta. 

Je to priestor, v ktorom sa odohráva to, čo chce on. Príde za ním zdravotník – sestra, ktorá 

rozumie jeho zdravotnej stránke, ale v rámci paliatívneho tímu je v pozícií, kde vníma 
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pacienta celostne. Rovnako nepatrí ani medzi pacientovu rodinu, čo vplýva na otvorenosť 

rozhovoru o rôznych témach. Sú to podporné rozhovory, v ktorých pacientom napomáhajú 

pri pomenovaní toho, čo sa im počas dňa podarilo, venujú im svoj čas a niekedy len mlčia. 

Celý priebeh takéhoto konzília závisí od pacientových aktuálnych potrieb. 

„Pri rozhovore pacienta s rodinou je to ťažké, je to oveľa ťažšie, pretože sú tam všetky 

tie emócie a väzby.“ 

Psychologickú podporu môžu vykonávať aj iní členovia tímu, napríklad aj kaplánka či 

dobrovoľník.  

„Myslím, že to môžu vykonávať aj iní, ale ja mám na to ten čas. To by som povedala, že 

to je vlastne moja hlavná náplň.“ 

Druhým najčastejšie vyskytujúcim sa konzíliom je s 11% plán starostlivosti, ktorý 

prebieha podobne ako u lekárov. Plánuje sa starostlivosť v nemocnici ako napríklad aké 

vyšetrenia pacienta čakajú či akí ďalší odborníci budú zapojení do jeho starostlivosti. Ďalšie 

možnosti po odchode z nemocnice sa pacientovi poskytujú v pláne ďalšej starostlivosti – ísť 

domov s domácou starostlivosťou, ísť domov s domácim hospicom či hospicová 

starostlivosť.  Sestry sa zhodli v tom, že tento typ vyšetrenia môže vykonávať ešte lekár. 

Tesne za plánom starostlivosti je s 10% vyšetrenie symptómov, ktoré sestry kontrolujú. 

Všímajú si príznaky, ktoré pacient má, sledujú ich priebeh a v prípade nových symptómov 

ich komunikujú ďalej kompetentným kolegom – lekárom.  

 

Konzílium psychologickej podpory sa u oboch profesií objavovalo najčastejšie a 

zabralo najviac času v klinickej starostlivosti o pacientov. V rozhovoroch s respondentami 

som zisťovala či by im uľahčilo prácu, keby sa tomuto typu konzília venoval len psychológ, 

ktorý je tiež členom konziliárneho tímu paliatívnej starostlivosti. Členovia tímu konštatujú, 

že nie je možné, aby také vyšetrenie robil len psychológ z dôvodu naučenej schopnosti 

zdravotníkov pracovať s emóciami, ktorí vedia zmapovať jeho potreby 

multidimenzionálnych potrieb. Napriek tomu, že sa stále vzdelávajú v odbore paliatívna 

medicína, kde veľkú časť tvorí práca s emóciami, poznajú svoje schopnosti a kompetencie, 

ktoré neprekračujú. V prípade identifikácie potreby špecifického konzília s psychológom, 

sociálnym pracovníkom či iným odborníkom je daný odborník pozvaný na vyšetrenie 

k pacientovi osobne. 
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„Tým, že robí psychologickú podporu lekár, tým dávame najavo, že sme si vedomí 

dimenzie nie len biologickej, ale aj bio-psychologickej. Keby sme pozývali na psychologické 

konzíliá psychológa, teda na všetky, bez akéhokoľvek rozdielu, tak si myslím, že by to nebolo 

v poriadku. Psychológ má inú prípravu, hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že 

s emóciami vie pracovať lepšie. Jemu chýba tá medicínska príprava a ten vhľad do toho 

ochorenia samotného. Takže to, čo nám prišlo jednoduchšie je, aby sa doktor naučil trochu 

psychológie v rámci svojho odboru. Všeobecné vedomosti a všeobecnú podporu, tak ako 

každý doktor dokáže prečítať EKG.“ 

„Nemáme medicínske nástroje na prácu s emóciami s výnimkou psychofarmakológie. 

A pretože sa venujeme náročným témam v rozhovoroch, tak tie emócie tam sú. Takže sa im 

nevyhneme, takže buď s nimi vieme efektívne pracovať a dostať sa cez ne niekam ďalej. (...) 

V tomto režime je to tak, že to nikto iný okrem nás nemôže urobiť. (...) Nie je to zastupiteľné, 

z môjho pohľadu teda nie.“ 

 

V poslednej doplňujúcej otázke som respondentov konfrontovala s obrovským 

nárastom sesterských konzílií z roku 2017 na rok 2018. Zistila som, že na začiatku bola 

väčšina členov paliatívneho tímu na resuscitačnom oddelení a ako prví chodili na konzíliá 

len lekári, ktorí mali na seba prepojení telefón a nastavovalo sa lekárske konzílium. 

Následne sa začala nastavovať podporná sesterská starostlivosť. V prípade, že mala 

zdravotná sestra čas, tak tam išla ona. Zvyšujúci sa počet pacientov v paliatívnej 

starostlivosti, pribúdanie lekárskych kompetencií v rámci iných neklinických aktivít 

a nárastu skúseností sestier viedol k presunu podpornej a kontrolnej starostlivosti na sestry. 

Zároveň dostali viac úväzkového priestoru – jedna sestra prešla do paliatívneho tímu na plný 

úväzok. Lekári na oddeleniach nemocnice začali vnímať paliatívnu starostlivosť ako súčasť 

zdravotnej starostlivosti a získali dobrú skúsenosť s tímom paliatívnej starostlivosti 

u svojich pacientov. 

„Doktori sa naučili vidieť potrebu, naučili sa vidieť potrebu paliatra.“ 
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6 Interpretácia pološtruktúrovaných rozhovorov 

Počas rozhovorov s jednotlivými členmi konziliárneho paliatívneho tímu bolo 

identifikovaných 7 dôležitých oblastí vychádzajúcich zo stanovených premenných 

výskumu (viď. Tabuľka č. 12) vedúcich k zodpovedaniu výskumných otázok diplomovej 

práce.  

 

Tabuľka č. 12 – Zhrnutie  

Úrovne Popis 

Odborné zastúpenie v tíme Jednotlivé odbornosti v paliatívnom tíme. 
Náplň práce konkrétneho člena tímu Popis pracovnej činnosti konkrétneho člena tímu, 

spolu s činnosťami, ktoré vykonávajú v rámci 
svojej role mimo priameho kontaktu s pacientom. 

Kríženie rolí Priblíženie situácií, kedy nastáva kríženie rolí a či 
vôbec nastáva u všetkých profesií v tíme. 

Využívané schopnosti a zručnosti Schopnosti a zručnosti využívané pri práci 
v paliatívnom tíme, spôsob ich nadobudnutia a 
motívy ich zvyšovania/zlepšovania. 

Obmedzenia paliatívneho tímu Roviny obmedzujúce rozvoj a fungovanie tímu. 
Dokument kompetencií členov tímu Zmapovanie existencie dokumentu obsahujúceho 

náplň jednotlivých členov tímu. 
Aktuálny a ideálny kompetenčný 
model 

Vnímanie momentálneho nastavenia paliatívneho 
tímu. Názory a predstavy členov tímu paliatívnej 
starostlivosti k zlepšeniu aktuálneho modelu. 

 
 

6.1 Odborné zastúpenie v tíme 

Prvou dôležitou úrovňou je vyjasnenie zloženia nemocničného konziliárneho tímu 

paliatívnej starostlivosti. Multidisciplinárny tím sa skladá z mnohých odborností, no nie 

všetky vystupujú v paliatívnom tíme na rovnakej pozícii aj v nemocnici. V rozhovoroch boli 

identifikované tieto odbornosti: lekári, všeobecné sestry, psychológovia, sociálna 

pracovníčka, kaplánka, klinický farmaceut, fyzioterapeut, projektová manažérka, 

mentor, študentka a spriatelení kolegovia ďalších odborností. 

V rámci paliatívneho tímu ide o tieto pozície: vedúci lekár paliatívneho tímu, vedúci 

lekár akademickej časti, paliatri, staničná sestra, zdravotná sestra, psychológovia, 

sociálna pracovníčka, kaplánka, klinický farmaceut, fyzioterapeut, projektová 

manažérka, mentor, dobrovoľník a spriatelení kolegovia ďalších odborností.  
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6.2 Náplň práce konkrétneho člena tímu 

Popis pracovnej činnosti každého člena konziliárneho paliatívneho tímu vznikla na 

základe rozhovoru s členom danej profesie. Rozhovor bol zameraný na dve oblasti – práca 

v priamej starostlivosti a mimo nej. Každá podkapitola je doplnená vnímaním konkrétnej 

pozície ostatnými členmi tímu. 

 

6.2.1 Lekár 

Medzi lekármi sa v rámci konziliárneho paliatívneho tímu objavili tri rôzne pozície – 

vedúci lekár paliatívneho tímu Centra podpornej a paliatívnej starostlivosti, vedúci 

lekár akademickej časti Centra podpornej a paliatívnej starostlivosti a paliater. 

Koordinácia a odborné vedenie klinickej starostlivosti je hlavnou náplňou lekára 

v paliatívnom tíme. Klinická starostlivosť je charakteristická tým, že sa lekár pohybuje 

v priamej starostlivosti s pacientom. Konzultuje jeho zdravotný stav a potreby s jeho 

ošetrujúcim lekárom/lekármi. V situácii, že je pacient v starostlivosti ďalších profesionálov 

konzultuje aj s nimi.  

„S lekármi, sestrami, prípadne ďalšími operatérmi ak sú prítomní či ďalší špecialisti 

a konzultanti.“ 

Do konzultácie je radená aj konzultácia so samotným pacientom. Nasledovne lekár 

vykoná skríning v základných disciplínach – somatické, psychické, sociálne a spirituálne 

potreby, čím dokáže zistiť potreby daného pacienta a zvoliť vhodnú intervenciu 

k príslušným potrebám. V prípade, že je potrebná rozsiahlejšia intervencia mimo 

kompetencií lekára, tak je na konzílium zavolaný odborník daného odboru.  

„Ak je tam potrebná rozsiahlejšia sociálna intervencia, tak tam ide sociálny pracovník. 

Ak je potrebná rozsiahlejšia psychologická intervencia, tak tam ide psychológ. Prípadne 

nejaké ďalšie potrebné intervencie toho medicínskeho charakteru s ďalšími konzultujúcimi 

odbornosťami.“ 

Lekár sa v rámci klinickej starostlivosti stará aj o blízkych či doprevádzajúcich pacienta, 

ktorých pacient určí ako jeho blízke osoby s nejakou potrebou. V paliatívnej starostlivosti je 

to označované ako zaistenie následnej starostlivosti a podporných služieb pre pacienta 

a pre jeho opatrovníka či ošetrujúceho. 

Schopnosť koordinovať sa na úrovni lekára premieta do troch oblastí - koordinácia 

nadväzných služieb, koordinácia ostatných ošetrujúcich profesionálov a koordinácia 
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tímu. Denné zosúladenie tímu má na starosti vedúci lekár a vedúca sestra daného dňa, takže 

v prípade koordinácie tímu ide o zdieľanú kompetenciu. 

„Väčšinou nestačí napísať zoznam úloh a oni by sa sami od seba nejakým spôsobom 

udiali. Je potreba dohliadať na to, čo tí profíci robia resp. je im potreba asistovať v rozvahe 

a argumentácii.“ 

Ďalšou náplňou lekárov mimo priamej starostlivosti je vzdelávanie, ktoré je orientované 

na rôzne cieľové skupiny. Vzdelávanie smerom k medikom prebieha na 1. lekárskej 

fakulte Univerzity Karlovej, kde vedúci lekár paliatívneho tímu a vedúci lekár akademickej 

časti vyučujú 4 predmety, z toho 2 povinné. Na týchto predmetoch je budúcim lekárom 

vysvetlený pojem paliatívna medicína.  

„Prednášky Internej propedeutiky a Klinickej etiky, kde všetci medici prechádzajú 

týmito predmetmi. V rámci predmetu Klinickej etiky prídu na dve hodiny na resuscitačné 

oddelenie, kde preberáme nejaké princípy rozhodovania o starostlivosti v závere života. 

V tom intenzívnom prostredí sa to pekne ilustruje.“ 

Témy ako paliatívna starostlivosť, etika či rozhodovanie pripravujú aj vo forme 

prednášok, seminárov a workshopov pre iné profesie. V postgraduálnej výuke je 

vzdelanie smerované na odbory, ktoré si o to žiadajú napr. intenzívna medicína a 

anestéziológia. 

Ďalej sa lekári venujú vzdelávaniu aj na úrovni konferenčných príspevkov 

a seminárov odborných spoločností. Paliatívny tím je pozývaný ako hosť, ale aj ako 

prednášajúci či realizátor workshopov.  

„Sme opakovane žiadaní o také tie aktívne priestory... pre nás tak desiatky ročne, ak nie 

aj viac. Sú to konferencie rôznych odborných spoločností. Klasicky ČSPM, ČSIM, ČSARIM, 

ďalej kardiológovia, transpantológovia, praktickí lekári,...“ 

Realizujú aj svoje vlastné celodenné kurzy, ktoré sa venujú paliatívnej medicíne 

zameranej na nemocničné prostredie a kurzy komunikácie. Taktiež organizujú Kongres 

kazuistík v paliatívnej medicíne, ktorý prebehol na jar 2019 už druhýkrát. V roku 2019 

realizovali odborne vedecký deň – Voderov deň zameraný na paliatívnu starostlivosť 

v intenzívnej medicíne.  

Vedúci lekár paliatívneho tímu sa navyše venuje edukačným aktivitám v ďalších 

zariadeniach, práci vo výbore odbornej spoločnosti, vedeniu náročnej medziodborovej 

komunikácie v pozícii supervízora intenzívnej starostlivosti, koordinácii zavádzania 
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nemocničnej paliatívnej starostlivosti v rámci pilotného projektu Ministerstva 

zdravotníctva Českej republiky. 

Vedenie stážistov má na starosti vedúci lekár akademickej časti, ktorý má na starosti 

vedenie ľudí z celej Českej republiky a vzdelávajú sa priamo v paliatívnom tíme vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, pretože sú Centrom excelencie. Mimo priamej 

starostlivosti upriamuje svoju pozornosť aj na organizačné aktivity Centra excelencie, kde 

sa postupne buduje zázemie v štruktúrach nemocnice a začína sa vyvíjať úsilie 

o vybudovanie Centra excelencie aj v štruktúre Univerzity Karlovej. Venuje sa aj práci pre 

odbornú spoločnosť, publikačnej činnosti a je vedúcim pracovnej skupiny pre vznik 

časopisu Paliativní medicína. V súčasnej dobe v paliatívnom tíme bežia tri granty.  

„Jeden pre pregraduálnu výuku paliatívnej medicíny, jeden na Centrum excelencie 

a jeden je grant Dekarel.“ 

Veľkú časť práce lekára vedúceho akademickú časť tvorí odpovedanie na emailovú 

korešpondenciu. 

„Moja administratívna činnosť z väčšiny spočíva vo vybavovaní emailovej 

korešpondencie a vybavovaní vecí, ktoré z toho plynú. Denne mi chodí okolo 300 emailov. 

Najrôznejšie žiadosti, kontakty a tak.“ 

Lekári kolektívne konštatujú, že majú množstvo aktivít a činností mimo priamej 

starostlivosti a dokonca aj mimo pracovnej doby. 

„Tých aktivít je ohromná kopa! Tvoria veľkú časť mimo mojej pracovnej doby.“ 

Vo všeobecnosti je lekár – paliater vnímaný ostatnými členmi tímu ako člen, ktorý 

prichádza do priameho kontaktu s pacientom prostredníctvom konzílií v ambulancii či na 

rôznych oddeleniach u hospitalizovaných pacientov. Venuje sa skríningu a koordinácii 

starostlivosti. 

„Lekári majú hlavne tú konzultačnú činnosť. Primárne nastavenie s pacientom, 

zmapovanie celej situácie, naplánovanie ďalšej starostlivosti a riešenie nejakých lekárskych 

problémov.“ 

„Paliatri... oni s vami urobia nejaký plán, cieľ starostlivosti a to, čo je pre vás dôležité.“ 

Lekári sa na rozdiel od ostatných členov pohybujú aj na akademickej pôde a venujú 

množstvo času výuke a vzdelávaniu.  
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„Oni sú tu na pacientov a tie veci okolo výuky. Vyučujú kurzy, sami sa taktiež vzdelávajú 

nejakým spôsobom, vedú študentov a semináre.“  

 

6.2.2 Všeobecná sestra 

Prvé konzílium u pacienta je vždy v zložení lekára a sestry. Potom nasledujú konzíliá, 

na ktoré chodia len sestry. Najčastejšie sestry poskytujú pacientom podporné rozhovory, 

v ktorých prijímajú pacienta ako človeka v celej jeho jednote. Priebeh konzília je nastavené 

podľa toho, čo pacient pomenuje ako dôležité práve v danom momente.  

„Vy po pacientovi nič nechcete. V tom čase sa deje to, čo chce ten pacient.“ 

Po určitom čase sa vyšetrenia znova účastní aj paliater a rekapitulujú sa konzíliá, ktoré 

prebehli bez jeho prítomnosti. Pacientov, ktorých majú v starostlivosti chodia navštevovať 

aspoň dvakrát týždenne na krátku podpornú intervenciu.  

„To, čo sa deje na tých konzíliách na ten papier proste nezaznamenáte. To proste nejde. 

Tam sa niekedy dejú veľké veci medzi nami a pacientom. Myslím tým emocionálne. Ale keď 

to potom napíšete jednou holou vetou, tak to úplne stratí... stratí ten punc proste.“ 

„Našťastie sa tí ľudia dobre prestriedajú, takže máme pacientov, ktorých navštevujeme 

každý deň, napríklad len na 20 minút. Ten pacient sa na to teší. Vie, že príde sestrička, ktorá 

mu nebude nič robiť. Nebude sondovať, nebude nič pichať, nebude ho nútiť cvičiť, nebude 

ho otáčať, nebude mu robiť žiadnu bolesť. Iba príde za ním ako za človekom.“ 

Sestry pri práci s pacientami a ich blízkymi uplatňujú paliatívny prístup. Snažia sa 

vytvoriť pocit bezpečia a priestor pre otvorený rozhovor o pacientových potrebách, 

preferenciách a hodnotách. Vedia poskytnúť základné informácie k sociálnemu systému 

či poskytnúť základnú psychologickú podporu. V prípade potreby špecifickejšej intervencie 

volajú na konzílium odborníka v žiadúcom odbore. 

„My sa napríklad pacientov pýtame ako veľmi chcú poznať informácie, čo je pre nich 

dôležité, čo potrebujú vedieť,... Každý to má inak.“ 

„Ľudia sú z toho paf, pretože sa ich nikto nepýta či pre nich môžu niečo urobiť. To sa 

nikto nepýta. Viete, ono je zvláštne to, že tí ľudia nevedia odpovedať. Väčšinou počujú 

nejedzte, nefajčite, nepite, schudnite, cvičte, tu máte recept a príďte o pol roka, dovidenia!“ 
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Pacient je v intenzívnejšom kontakte so zdravotnými sestrami, preto sú sestry vo 

výhodnej pozícií. Sú komunikátormi medzi lekárom a pacientom. Taktiež poskytujú 

starostlivosť aj rodine pacienta. 

„Vždy má tá sestra bližšie k pacientovi. To je furt a bolo to vždy. My im dáme ten čas 

a ten priestor. Keď ideme na konzílium s lekárom, tak sa tam dejú úplne iné veci. 

Kompetencie lekára a sestry sú niekde inde a je to dobre. Je to tak správne, že je to tak 

oddelené.“ 

Zdravotné sestry si každé ráno pripravia orientačný plán dňa, podľa ktorého 

postupujú. V prípade potreby vykonania súrneho konzília sa plán dňa upravuje. Pracujú tak, 

aby bola zaistená neprerušená kontinuita starostlivosti o pacientov. 

„Vždy sa tu stretneme, naplánujeme si nejak ten deň a to je taký hrubý plán. Ale potom 

to, čo prinesie deň. Urgentne volajú, potrebujú,... Teraz, keď to hovorím nahlas to znie 

zvláštne. Urgentne potrebujú paliatívne konzílium.“ 

„To, čo sa dialo... bola som tam s nimi do druhej. No nie len tam, ale na oddelení, 

s rodinou, konzultovala som, kontaktovala som lekára. Tam sa striedala krízová intervencia 

s podpornou, a potom ešte starostlivosť o rodinu.“ 

Sestry strávia veľa času zapisovaním konzílií do elektronickej dokumentácie pacienta 

a vyplňovaním dotazníka pilotného projektu Ministerstva zdravotníctva Českej republiky.  

„Keby to bolo len na mne, tak budem chodiť len za pacientami a bolo by to fajn. Zase na 

druhú stranu je to pravda, že človek to tým vlastne uzavrie. Napríklad, keď idete od pacienta, 

kde je fakt náročné konzílium... niekedy je to fakt ťažké (...), tak si to človek premieta do 

svojej rodiny hoci nechce. Tomu sa nikdy úplne neubránite. Takže, keď to človek musí 

zapísať, tak to nejako uzavrie a vlastne to ukončí a ide ďalej.“ 

Zároveň sestry dohliadajú na to, aby boli vypísané všetky lekárske správy a evidujú 

ich v tlačenej forme.  

„Sledujeme, aby doktori vypisovali všetky správy, potom to tlačíme a zakladáme to tu, 

aby to tu bolo, keď sa robí štatistika. Tak, aby tu tie správy boli, tak nejak pripravené 

a založené.“ 

Sestry v paliatívnom tíme majú na starosti koordináciu starostlivosti, za ktorú 

zodpovedá daná sestra dňa. Konziliárny tím reaguje na zavolanie, čo znamená, že je potrebné 

spracovať a usporiadať požiadavky od lekárov a oddelení. Ide o priraďovanie lekárov 
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a sestier k pacientom tak, aby mal poskytnutú starostlivosť každý pacient, u ktorého je 

evidované konzílium paliatra.  

„Je to taká práca sestier. Takže taká koordinácia starostlivosti, aby to malo tú 

nadväznosť a kontinuitu. Aby nám nikto nevypadol. Sledujeme, keď sa niekto niekam preloží, 

keď niekto zomrie, vyraďujeme pacientov zo starostlivosti. Ukončenie našej starostlivosti je 

tým, keď pacient opustí nemocnicu. Či zomrie, alebo sa preloží, alebo sa preloží domov.“ 

„Je to prijímanie požiadaviek, rozdelenie pacientov, návštevy pacientov, kontroly 

pacientov, kontrola kontinuity starostlivosti, kontrola ukončenia starostlivosti, 

administratíva,... ale to by som povedala, že to nie je len moje, ale že je to pozícia sestry 

v paliatívnom tíme.“ 

Aktívne vyhľadávanie opakovane hospitalizovaných pacientov momentálne nie je 

v silách sestier. Avšak pri predchádzajúcej dobrej skúsenosti pacienta s paliatívnym tímom 

v ambulancii alebo počas hospitalizácie nastávajú situácie, kedy je tím paliatívnej 

starostlivosti vyžiadaný  samotným pacientom.  

„Niekedy nás kontaktujú sami, niekedy nás kontaktuje rodina, niekedy ošetrujúci lekár 

a niekedy úplne čistou náhodou vlastne na nich prídem, že mám niekoho iného a pozerám, 

že aha, ten je tu zase.“ 

„To bolo jedným z málo ráz, kedy pacientka povedala, že -Ja chcem paliatívny tím, 

zavolajte mi ich! Pretože väčšinou je to na indikácií lekárov.“ 

Koordinujú sa nie len hospitalizovaní, ale aj ambulantní pacienti. Prihliada sa na to, 

aby sa lekári striedali nie len na oddeleniach, teda pri lôžkových pacientoch, ale aj na 

ambulancii. Dôraz sa kladie na rôzne požiadavky indikujúcich lekárov. 

„Keď je náročná komunikácia s rodinou, tak sa tam snažíme posielať doktorov chlapov 

– lekárov, nie lekárky.“ 

„Niekedy je zákazka taká, že hlavne nehovorte, že ste paliatívny tím, my vás chceme ako 

podporný tím.“ 

Sestry sa mimo priamej starostlivosti venujú aj edukácii, konkrétne zaškoľovaniu 

stážistov. Zoznamujú ich s novým prostredím a tímom. 

„Chodia k nám stážisti (...) a chodia pondelky, utorky väčšinou a v pondelky nebýva 

často lekár. Je na zavolanie. To znamená, že ten stážista má prvý kontakt so sestrou. Takže 
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sestra mu popisuje, čo sa v tíme deje, čo sme zač, kedy sme vznikli, akých máme členov, čo 

robíme, ako presne prebiehajú konzíliá.“ 

Súčasťou náplne práce mimo priamej starostlivosti sú aj telefonické konzultácie 

s pacientami, ich rodinami či pozostalými blízkymi, kde rovnako uplatňujú iný prístup a inú 

komunikáciu – paliatívny prístup. Tento typ konzília býva málokedy zapísaný, pretože sa 

často uskutočňuje medzi ostatnými konzíliami a ďalšími pracovnými činnosťami 

odohrávajúcimi sa priamo v nemocnici. 

„Mne to nič neurobí a pre tých ľudí to znamená veľa. To sú tie naše podpory.“ 

„Niekedy len mlčím a ono je to hrozne ťažké a dôležité. (...) Keby ten človek stále sýtil 

a sypal na toho pacienta otázky a nejaké ďalšie reči ako -To bude dobré, to zvládnete! Ja 

viem, že to nebude dobré a rovnako aj ten človek vie, že to nebude dobré. (...) Veľa zdravia, 

uvidíme sa o rok je nezmysel.“ 

„Tým ako je ten konziliárny telefón na nás napojený, tak vlastne mnoho konzílií je takých 

za chodu, za cesty. To si myslím, že nám aj uniká, že sa to nezapisuje, pretože na to nie je 

priestor.“ 

Sestry sú kolegami vnímané ako členovia, ktorí vedú agendu pacientov prostredníctvom 

objednávania konzílií a ambulantných pacientov a robia veľké množstvo kontrol. Podieľajú 

sa na zaistení kontinuity starostlivosti a v prípade potreby kontaktujú ďalšie odbornosti. Ich 

kolegovia si uvedomujú aj ich administratívnu činnosť najmä pri zadávaní konzílií do 

elektronického systému a ministerského projektu. 

 

6.2.3 Fyzioterapeut 

V rámci náplne svojej práce sa fyzioterapeut s paliatívnym tímom účastní 

multidisciplinárnych úvah. K pacientovi, ktorý je vedený v starostlivosti konziliárneho 

paliatívneho tímu sa fyzioterapeut dostane až po indikácii fyzioterapeutického konzília 

paliatrom, ktorý má na starosti daného hospitalizovaného pacienta. Na oddeleniach 

konzultuje nastavenie paliatívnej rehabilitácie s ošetrujúci fyzioterapeutom oddelenia. 

V prípade indikácie vyšetrenia prichádza aj do ambulancie paliatívneho tímu. Poskytuje 

jednorazové alebo opakované návštevy pacientov podľa potreby či indikácie. Vysvetľuje 

pacientovi a jeho blízkym prvky fyzioterapie k zaisteniu správneho priebehu rehabilitácie. 



 

 74 

„Behom hospitalizácie pracujem ako s pacientom, tak s pacientovou rodinou, ktorú 

edukujem zo strán fyzioterapie, ADL (aktivity všetkých denných aktivít), kompenzačných 

pomôcok,...“ 

Ostatní členovia tímu si uvedomujú, že spolupráca s fyzioterapeutom nastáva až vtedy, 

keď je potrebné špecifické vyšetrenie v odbore fyzioterapia. Vedia, že pomáha pacientom 

s pohybovou terapiou a kompenzačnými a cvičebnými pomôckami. Zároveň si cenia spätnú 

väzbu, ktorú dostávajú mimo ich starostlivosti. 

„Keď máme pacienta s roztrieštenou sklerózou, alebo keď sa nám pacientka nemohla 

postaviť, mala bolesti chrbtice,... Takže ich voláme na tieto výnimočné prípady.“ 

„Veľmi dobrá je spolupráca s fyzioterapeutom, kde je to zase tá nadväznosť a spätná 

väzba ako sa darí tomu pacientovi v rehabilitačnej starostlivosti.“ 

 

6.2.4 Projektový manažér 

Projektový manažér neprichádza do priameho kontaktu s pacientami, avšak má na 

starosti veľkú časť administratívneho a organizačného zastrešenia tímu. Pozícia 

projektového manažéra paliatívneho tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici neexistovala 

a bola definovaná za pomoci vedúcich lekárov tímu paliatívnej starostlivosti.  

Pre tím je v pozícii komunikátora. Komunikuje so všetkými členmi tímu a filtruje 

dôležité informácie pre vedúcich lekárov. 

„Je to dosť o komunikácii s jednotlivými členmi tímu, takže rozosielam rôzne hromadné 

emaily, a potom sa na mňa obracajú tí členovia tímu, ktorí k tomu niečo majú. Ja to potom 

ďalej predávam.“ 

V rámci office managementu sa dlhú dobu venoval rekonštrukcii ambulancie Centra 

podpornej a paliatívnej starostlivosti skrz výber, objednávanie, doručenie až po samotné 

vybudovanie zázemia tímu a intímneho a dôstojného prostredia pre pacientov.  

„Objednávanie materiálov a vybavenia. Vyberanie čo a ako to tu bude zariadené. 

Komunikácia s architektom. No a kontakt so všetkými tými úradníkmi vo Všeobecnej 

fakultnej nemocnici, aby to bolo všetko v poriadku a prebehlo, tak ako má. A samozrejme, 

byť fyzicky tu pri tej realizácii.“ 
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Ďalej sa venuje finančným prostriedkom, ktoré tím získal od Nadačného fondu Avast. 

Patrí do toho vytváranie žiadanok, zaisťovanie potrebných vecí, kontrola s pravidlami 

nemocnice, vykazovanie a dodanie žiadaných predmetov. 

K administratívnej časti práce sa radí aj oblasť propagačných materiálov, kde je 

potrebné komunikovať s grafikom a v prípade ministerských projektov aj s Ministerstvom 

zdravotníctva Českej republiky až po zaistenie tlače letákov či vizitiek. 

Do organizačnej časti práce patrí aj zaistenie aktivít pre tím paliatívnej starostlivosti 

ako napríklad teambuildingy či supervízie. Do konca roka 2019 boli na dvoch 

teambuildingových víkendoch a od roku 2020 sú plánované stretnutia so supervízorom. 

„Podarilo sa nám presadenie teambuildingov. To znamená, že je to nejaká starosť 

o vybratie miesta, zaistiť ho organizačne, aby všetko fungovalo. (...) Prípadne, keď máme 

nejakú ďalšiu aktivitu, nejaké stretnutie niekde mimo, tak aby ten život nebol len o práci.“ 

Projektový manažér kontroluje kritériá pilotného projektu a to, čo je v rámci jeho 

kompetencií spravuje sám resp. podáva informácie vedúcemu tímu. 

„Teraz napríklad riešime zahraničné stáže – kto chce kam na stáž. Takže nejakým 

spôsobom zmapovať to, aby sme vedeli ako sme na tom.“ 

Má na starosti aj koordináciu stážistov, ktorí sa prichádzajú učiť do paliatívneho tímu 

z celej Českej republiky. Smeruje ich na oddelenie, kde si môžu zažiadať o stáž a informuje 

ich o tom, čo všetko k tomu potrebujú. Následne ich priraďuje ku konkrétnym lekárom 

a dňom a dáva im základné pokyny kedy a kde majú byť. 

Dôležitú úlohu zohráva aj pri organizácii kurzov, ktoré sú ponúkané jednotlivcom aj 

nemocniciam. Projektový manažér komunikuje so vzťažnými osobami kurzov, zaisťuje 

vyhovujúci termín, miestnosti a ich technické vybavenie, ubytovanie pre lektorov, 

parkovanie, fakturáciu a potvrdenie o absolvovaní kurzu.  

„V reále to primárne znamená administratívnu podporu tímu, ktorá má veľa, veľa častí.“ 

Ostatní členovia tímu vnímajú pozíciu projektového manažéra ako niekoho, kto riadi 

prebiehajúce projekty, venuje sa fundraisingu a zaisťuje potrebné materiály. Taktiež ako 

niekoho, kto zabezpečuje administratívnu spoluprácu so stážistami, organizuje realizáciu 

kurzov a ich priestorové zabezpečenie. 
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6.2.5 Administratívna podpora tímu 

Pracovná náplň administratívnej podpory tímu spočíva v technickej a softwarovej 

podpore. Jedná sa o prácu v špecifických programoch a ich správu. Zároveň pomáha so 

zapisovaním a štatistickým spracovaním dát v grafickom prevedení podľa zadaných 

inštrukcií. 

„Ovládanie programov ako napríklad Dropbox a cloudová nástenka v rámci Office 

365.“ 

Kolegovia z tímu si uvedomujú dôležitosť tejto pozície napriek tomu, že nie je natoľko 

viditeľná ako tie ostatné.  

„Administratívna podpora tímu zaisťuje štatistické spracovanie našich dát. Je takou 

silnou oporou, hoci nie je veľmi vidieť. Táto pozícia je dôležitá pre to spracovanie všetkých 

dát.“ 

 

6.2.6 Ostatné profesie 

Vzhľadom na to, že sa mi nepodarilo zrealizovať rozhovory s ostatnými členmi tímu 

prikladám popis jednotlivých pozícií podľa slov ich kolegov. Všeobecne však súvisí každá 

pozícia profesionála s jeho odbornosťou v paliatívnej starostlivosti. 

Sociálny pracovník zisťuje a zaisťuje finančnú podporu pre pacientov a ich rodiny, 

napríklad keď potrebujú pomôcť s príspevkom na starostlivosť či s tlačivom pre Dobrého 

anjela. Taktiež im popisuje možnosti zariadení následnej starostlivosti.  

Vyšetrenie psychológom prichádza na rad v tom prípade, keď je potrebná intenzívnejšia 

psychologická intervencia, ktorá je mimo kompetencií lekára, zdravotnej sestry či kaplánky. 

Pracujú s pacientami, ich rodinami či opatrovníkmi. 

Spolupráca s klinickým farmaceutom prebieha podľa slov jeho kolegov v tíme dosť 

často. Paliatri s ním konzultujú nastavenie medikácie u pacientov, redukciu množstva liekov 

či zmiernenie symptómov. 

Nie len spirituálnu, ale aj psychologickú podporu poskytuje kaplánka. Rovnako ako 

sociálny pracovník a psychológ pracuje s tými členmi pacientovej rodiny či pacientom, kde 

bola identifikovaná potreba, na základe ktorej bola doporučená návšteva kaplánky. 

Na spriatelenej báze paliatívny tím spolupracuje aj s ďalšími odbornosťami, ktoré 

rovnako ako ostatní členovia tímu dostanú úlohu až potom ako vyplynie z potreby pacienta. 

Jedná sa napríklad o doktorku z rádiológie či doktora z neurológie. 



 

 77 

Mentor sa stal členom paliatívneho tímu kvôli pilotnému projektu Ministerstva 

zdravotníctva. Prináša tímu nadhľad na ich aktuálnu situáciu a plánované činnosti. 

Členovia tímu ho vnímajú pozitívne a uvedomujú si prínosy pohľadu z vonka.  

Dobrovoľník sa účastní pravidelných stretnutí tímu. Pohybuje sa v študentskom 

prostredí a v oblastí sociálnych sietí, kde je v pozícii propagátora.  

 

6.3 Kríženie rolí 

Lekári pomenovali viacero oblastí, v ktorých registrujú prelínanie rolí. Jednou z oblastí 

je prelínanie rôznych lekárskych rolí vo Všeobecnej fakultnej nemocnici. Najčastejšie sa 

to objavuje u lekára intenzívnej starostlivosti a lekára paliatra. V prípade potreby 

paliatívneho konzília u pacienta na oddelení intenzívnej starostlivosti lekár zapisuje takéto 

vyšetrenie ako paliatívne.  

„Dostávam sa do situácie, keď sa v prostredí intenzívnej starostlivosti dostávam do 

situácie, kedy vidím potrebu paliatívneho konzília alebo paliatívnej intervencie, ktorú sa 

snažím naplniť buď rozhovorom s rodinou alebo vyjasnením nejakého cieľa starostlivosti, 

alebo sa snažím napomôcť paliatívnym prístupom.“ 

Nastávajú aj situácie, kedy paliater využije svoje skúsenosti zo svojho iného odboru. 

Avšak tieto situácie nie sú až tak bežné. V prípade intenzívnej medicíny využívajú napríklad 

zručnosti limitácie prístrojovej orgánovej podpory ako je limitácia starostlivosti, prežitia, 

umelej pľúcnej ventilácie a intubácie či resuscitačných pomôcok. 

„Jedenkrát z 30 prípadov využívam svoje intenzivistické zázemie ako svoju ďalšiu 

zručnosť pri paliatívnej starostlivosti.“ 

Lekári zdôrazňujú potrebu oddeľovania rolí a v prípade viacerých rolí pomenovať, 

v ktorej role momentálne sú. Prelínanie nastáva aj v prípadoch vyčerpanej časovej 

kapacity v rámci pracovných aktivít. 

„Dávam pozor, aby som oddelila tieto dve role.“ 

„Ja som v pozícii ako vedúci lekár tohto klinického tímu a zároveň som podriadený sám 

sebe v ministerskom projekte, ale sám sebe to vytunelovávam tými nápadmi, ktoré tam mám 

a používam. To je také, že jasne potrebujem vymedzovať, čo kde som.“ 

Kríženie rolí zaznamenali aj na úrovni vedúcich lekárov v tíme paliatívnej 

starostlivosti, ktorý vedú spoločne či pri koordinácii priamej starostlivosti o pacientov 
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medzi lekármi a zdravotnými sestrami. V prípade vedúceho lekára tímu sa do oblasti 

prelínania koordinačných rolí pridáva aj jeho vedúca pozícia. Dôvodom sú pravdepodobne 

nedostatočne presne vymedzené kompetencie.  

Zdravotné sestry v paliatívnom tíme vnímajú prelínanie náplne svojej práce s náplňou 

všeobecnej sestry v situáciách, keď pacient v priebehu konzília začne vyžadovať 

starostlivosť zdravotnej sestry daného oddelenia (napr. zvracia, pípa mu perfúzia či 

dialýza). 

„Sestra v paliatívnom tíme niekedy prechádza v sestru, keď sa stará o pacienta, ktorý 

zrovna zvracia a ja som na tom konzíliu. Tak tej pani vynesiem emitku a pomôžem jej umyť 

pusu a prezliekam jej košeľu. Tak to nie je úplne sestra paliatívneho tímu, ale na druhej 

strane som vo svojej nemocnici, takže si dovolím viac. Nevolám hneď ošetrujúcu sestru. 

Príde mi to zbytočné, pretože to môžem urobiť tiež.“ 

Pre sestry v paliatívnom tíme je prirodzené starať sa o pacientov spôsobom zdravotnej 

sestry. Čo je pravdepodobne predpokladom k tomu, že jedna zo sestier nespozorovala 

kríženie sesterských rolí. 

„Koľkokrát vidíte na vizitách, že žena má odhalené prsia a stojí tam nad ňou 10 doktorov 

a 5 sestier a nikomu nenapadne ju trošku prikryť.“ 

Z pohľadu projektového manažéra a fyzioterapeuta v ich profesiách a pozíciách 

prelínanie nenastáva. 

Lekárka, ktorá je v tíme na pozícii administratívnej podpory tímu rovnako neeviduje 

kríženie rolí. Vo svojej lekárskej odbornosti poskytuje pre tím konzultácie zobrazovacích 

vyšetrení paliatívnych pacientov, prípadne pomáha so zaistením vyšetrenia. 

 

6.4 Využívané schopnosti a zručnosti 

Lekár – paliater potrebuje mať k výkonu svojej práce špecializované vzdelanie 

v odbore Paliatívna medicína, čo znamená, že prejde atestačnou prípravou a skúškou. 

K nadobudnutiu vzdelania patria aj zahraničné stáže, kurzy a vzdelávanie zamerané na 

oblasti paliatívnej medicíny.  

„V poslednom roku som sa venovala trom bioetickým kurzom. Jeden na Harvarde, jeden 

v Seattle (...) a teraz posledný bol v Brusseli.“ 
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K vykonávaniu svojej profesie využívajú aj ďalšie rôzne formy vzdelávania – 

kontinuálne vzdelávanie v rámci lekárskej profesie, vzdelávanie v náročnej 

komunikácii či manažérske kurzy.  

K nadobudnutiu potrebných schopností a zručností využívajú aj čítanie odbornej 

literatúry či učenie sa od vzdelanejších kolegov. 

„Napríklad pozorovaním kolegov, ktorí to vedia. Ako aj naša psychologička krízovú 

intervenciu alebo naši kolegovia v zahraničí v Seattle alebo v San Franciscu, alebo vo 

Francúzsku, ktorí vedia a robia paliatívnu medicínu dlhšie.“ 

Vo svojej práci kladú dôraz na poznanie kontextu, situácie a pacienta v celej jeho 

jednote. Rešpektujú jeho individualitu a potreby v danej situácii. K výkonu svojej práce 

potrebujú výborné komunikačné schopnosti, byť koordinačne zručný a vedieť 

primerane nastaviť realistický cieľ liečby, ku ktorému smerujú všetky ďalšie aktivity. 

V neustálom vzdelávaní ich ženie potreba prípravy v novom odbore, získanie nových 

zručností a skúseností a šírenie princípov paliatívnej starostlivosti v odbornom 

prostredí. Ďalej si uvedomujú špecifické potreby pacientov a ich blízkych, ktoré zatiaľ 

nie sú reflektované existujúcim systémom zdravotnej starostlivosti. Taktiež tvrdia, že je to 

základný predpoklad vykonávania profesie lekára spolu s osobnou zvedavosťou 

o odbor. 

 

Zdravotné sestry využívajú vo svojej práci schopnosť počúvať, vedieť efektívne 

komunikovať a byť empatickými.  

„Tá komunikácia je základ. To je najdôležitejšie. Je hlavným nástrojom. To je to, na čom 

musíme pracovať a zdokonaľovať to.“ 

Potrebné schopnosti k práci sestry v paliatívnom tíme im pomohli kurzy komunikácie, 

skúsenosti z konzílií vedúcich lekármi a praxe v paliatívnom tíme. Jedna zo sestier má 

dvojročný výcvik v psychoterapii a psychosomatike spolu s kurzom Krízovej intervencie 

a ELNEC. 

„Ako chodím na konzíliá, tak každý deň vás posunie ďalej, pretože si poviete, že je to 

stále isté dookola. Ale ono to nikdy nie je rovnaké. Hoci ste s tým istým pacientom, tak nikdy 

sa nedejú rovnaké veci.“ 
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K zvyšovaniu vlastného vzdelávania ich priviedlo uvedomenie si pocitu a zmyslu, že 

práca v paliatívnom tíme je dôležitá a stojí to za ten čas a energiu, ktorú do svojej práce 

vkladajú.  

„Uvedomila som si, že mi chýba pacient...že to moje je starať sa o tých ľudí.“ 

Zároveň vnímajú dôležitosť ochrany seba samého ako človeka a potrebu neustáleho 

zlepšovania sa v komunikačných zručnostiach prostredníctvom kurzov či odpozorovaním 

od kolegov. 

„Nemáme kurzy povinné, ale je to niečo kvôli mne. Je to moja ochrana, pretože je 

potrebné, aby si človek sám v sebe sám seba zrovnal, aby mohol pomáhať tým druhým. (...) 

Človek musí byť uvedomený, aby mohol robiť prácu, ktorú ja robím.“ 

„Skúsenosť v tom ako komunikovať... Viete, môžete povedať jednu vetu a poviete ju 

v desiatich rôznych prevedeniach a v desiatich rôznych prevedeniach zapôsobí inak.“ 

 

Projektový manažér podľa jeho výpovede využíva k svojej práci mäkké zručnosti 

a najmä schopnosť efektívne komunikovať. Vníma potrebu nastavenia určitého systému, 

ku ktorému využíva organizačné schopnosti. Nemá žiadne predchádzajúce vzdelanie 

v odbore, ale žiadúce zručnosti k vykonávaniu pozície projektového manažéra získal skrz 

svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti vo farmaceutickom priemysle.  

„Veľmi dôležité je tu nestrácať cieľ z očí, pretože tých aktivít je tu toľko, že sa niekedy 

zabudne na nejakú oblasť.“ 

Pozícia projektového manažéra vyžaduje flexibilitu pracovníka. Projektový manažér vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici je zamestnaný na 0,3 úväzku, čo ovplyvňuje jeho schopnosť 

rýchlo reagovať. K dispozícii je dva dni v týždni. 

„Pri komunikácii s tými stážistami sa snažím, aby sa cítili tak, že sa o nich starám a že 

nezabúdam na ich emaily. Tak to trochu škrípe s tým, že musím byť ešte v inom zamestnaní.“ 

K vzdelávaniu ho stimulujú konkrétne situácie, kde si uvedomuje možnosť 

adekvátnejšie komunikovať. Ďalej to je záujem o odbor, ktorý ho nabáda k rozšíreniu 

svojich vedomostí a zručností, čím by pre tím mohol robiť viac napríklad zvýšenie 

vzdelávania v oblasti fundrasingu.  
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Fyzioterapeut pracuje s fyzioterapeutickými konceptami, ktoré aplikuje v paliatívnej 

fyzioterapii, spolu so schopnosťou komunikovať a byť empatický nie len pri práci 

s pacientom, ale s celým jeho ekosystémom. K nadobudnutiu potrebných zručností ho 

viedol stimul sebavzdelávania skrz zahraničnú literatúru a kurzy zamerané na zvýšenie jeho 

odbornosti spolu s kurzami komunikácie. K jeho aktuálnemu ľudskému kapitálu prispieva 

aj jeho čiastočný úväzok pre iné zariadenie. Záujem o zvyšovanie vzdelávania v oblasti 

paliatívnej starostlivosti ho ovplyvnilo zameranie na rehabilitáciu kriticky chorých 

a paliatívnych pacientov už počas štúdia. 

Administratívnej podpore tímu v medicíne chýbal ľudský prístup, a to ju viedlo 

k spolupráci s paliatívnym tímom. Spoluprácu nebolo možné podchytiť úplne odborne, preto 

našli administratívny spôsob podpory. Zručnosti s počítačovými programami či tvorbou 

webových stránok získala prostredníctvom predchádzajúcich brigád a dostupnými online 

kurzami na internete. 

 

6.7 Obmedzenia paliatívneho tímu 

Členovia paliatívneho tímu vnímajú obmedzia fungovania tímu v rôznych rovinách. 

Evidujú veľký nárast dopytu po paliatívnej starostlivosť, avšak zatiaľ neexistuje žiadny 

systém úhrady takejto starostlivosti, čo má vplyv na náročné rozširovanie počtu členov 

v tíme. To následne vedie k vyčerpanej či až prečerpanej časovej kapacite jednotlivých 

odborníkov. 

„Dostať nejaký ten časový priestor. Všeobecne by sa dalo v rámci mojej pozície robiť 

oveľa viac.“ 

Väčší časový úväzok by ocenili viacerí členovia a dvaja zo siedmych respondentov 

vyjadrili záujem o to, aby sa stali plnohodnotným členom. Radi by nahliadli do priamej 

starostlivosti a fungovania iných konziliárnych tímov. 

V rámci paliatívneho tímu cítia nedostatočné priestorové zabezpečenie. Momentálne 

majú k dispozícií jednu miestnosť, kde sa prelína administratívna činnosť s priamym 

kontaktom s pacientom evidovaným v starostlivosti paliatívneho tímu. 

Ďalej si uvedomujú náročnosť vzdelávania paliatívnej medicíny na 1. lekárskej fakulte 

Univerzity Karlovej, kde je nedostatok priestoru pre povinné vzdelávanie v tomto 

odbore. 
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Dvaja zo siedmych respondentov nevnímajú žiadne obmedzenia a jeden člen vníma 

spoluprácu s nemocnicou pozitívne. Niektorí členovia majú kĺzavú pracovnú dobu 

a stretávajú sa s ochotou pri vybavovaní voľna kvôli vzdelávaniu. 

„Nikto sa nás nepýta, keď prídeme o polhodinu neskôr, ale zase na druhú stranu nikto 

nám nezaplatí, že od pol noci do druhej rána riešim nejaké veci.“ 

„Myslím, že tu vládne vcelku priaznivý akademický duch a akademická sloboda. Takže 

je rešpektované to, že tu vzniká nový tím, nový typ medicíny, takže sú k tomu všeobecne 

nastavení veľmi ústretovo.“ 

 

6.8 Dokument kompetencií členov tímu 

Špecifický dokument so spísanými pozíciami a kompetenciami pre paliatívny tím 

neexistuje, ale každý člen tímu, ktorý má so Všeobecnou fakultnou nemocnicou uzavretú 

zmluvu ako člen paliatívneho tímu má v rámci pracovnej zmluvy časť s náplňou práce 

upravenou pre lekárov, sestry a kaplánku. Pracovné zmluvy vyžaduje osobné oddelenie 

nemocnice. Členovia, ktorí spolupracujú s tímom na spriatelenej báze poskytujú konzultácie 

v rámci úväzku s inou klinikou. 

„My sme si tie kompetencie a náplň práce vytvárali na základe kompetencií a popisu 

práce lekára – paliatra. Takže z toho sme vlastne vyzobávali to, čo by bolo vlastne pre 

sestru.“ 

Traja zo siedmych respondentov uviedli, že o žiadnom dokumente nevedia. 

 

6.9 Aktuálny a ideálny kompetenčný model 

Paliatívny tím funguje od roku 2017 a má za sebou budovaciu fázu, počas ktorej enormne 

narástol počet pacientov v paliatívnej starostlivosti. To sa odzrkadľuje v rôznych úrovniach. 

V potrebe ďalších profesií v tíme, vo vytváraní nových rolí a ich prelínaní, v zaúčaní 

budúcich odborníkov a v pokračovaní budovania, upevňovania a hľadania správneho 

nastavenia paliatívneho tímu na pôde zdravotníckeho zariadenia. Momentálne v rámci 

konziliárneho paliatívneho tímu prebieha množstvo rôznych projektov od Ministerstva 

zdravotníctva či Nadačného fondu Avast.  
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„V rámci toho ako to robíme sa ukázalo, že to prináša svoje ovocie. Prináša to veľký 

dopyt po tom, aby sme ďalších ľudí učili, aby sme sa ďalším ľuďom venovali, aby sme robili 

ešte viac práce.“ 

Momentálne má paliatívny tím nastavenú koordináciu priamej starostlivosti 

prostredníctvom vedúceho lekára dňa a vedúcej sestry dňa s tým, že vedenie spadá pod 

vedúceho lekára tímu paliatívnej starostlivosti. Každý odborník sa drží náplne svojej práce 

a odbornosti. Základný multidisciplinárny skríning je schopný urobiť každý člen tímu, 

preto nie je nutné opakované vyšetrenie jednotlivými členmi tímu. To znamená, že sa 

niektoré kompetencie v priamej starostlivosti prelínajú zámerne. Kríženie rolí mimo 

klinickej práce je aktuálne nedostatočne pomenované a definované medzi vedúcimi lekármi, 

projektovým manažérom a sestrami. 

Potenciál pre zmenu vidia v rozdelení všetkých plánovaných aktivít do čiastkových 

projektov, ktoré so sebou do určitej miery súvisia. Je potrebné, aby boli správne podchytené 

v rámci rozdelenia jednotlivých aktivít, delegovania a uvedomenia si jednotlivých rolí. Ich 

zámerom je vytvorenie týchto projektov a začať na nich súčasne naraz pracovať. To, čo sa 

odohráva v konziliárnom tíme paliatívnej starostlivosti vo Všeobecnej fakultnej nemocnici 

v Prahe ovplyvňuje samotný pilotný projekt Ministerstva zdravotníctva, a to bude výrazne 

vplývať na to, čo sa bude diať v rámci nemocničnej paliatívnej starostlivosti v celej Českej 

republike.  

„Keď sme o tom začali, tak trochu projektovo rozmýšľať, tak sa ukázalo, že to rádovo 

môžeme rozdeliť na nejakých 10 až 15 jednotlivých projektov. Zmenu vnímam v tom si tie 

jednotlivé projekty pomenovať, povedať si nejakú ich hierarchizáciu. (...) V každom tom 

režime môže viesť niekto nejakú kompetenciu a nejaké rozhodovacie schopnosti, že musia 

furt všetci, všetko si zdieľať alebo naopak nemusí jeden človek rozdeľovať a všetkému 

rozumieť.“ 

„Ono to znie absurdne, ale ono tie dvoj-troj-štvor-päť role sú už potom nezrozumiteľné.“ 

Jednotlivý členovia multidisciplinárneho tímu vnímajú nedostatok času vo svojom 

úväzku pre paliatívny tím. Rastúci dopyt po paliatívnej starostlivosti a zvyšujúci sa počet 

pacientov sa prejavuje v konziliárnom tíme tak, že majú nedostatok zdravotníckych aj 

nezdravotníckych členov.  

„Vnímam potrebu nového lekára. Nemáme dokonale pokryté všetky dni.“ 
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„Náš model je personálne nedostačujúci. Potrebovali by sme viac ľudí k zaisteniu 

starostlivosti a k rozvoju, tak klinických a akademických aktivít. Potrebovali by sme oveľa 

väčšiu administratívnu podporu, ktorá teraz vypadá, že bude. (...) Niekto, kto vedie 

sekretariát, kto má prehľad o všetkých aktivitách, o všetkých časoch, schôdzkach a tak.“ 

Napriek nedostatočného počtu personálnu majú nedostatok priestorov pre svoju 

činnosť a starostlivosť o pacientov. Ambulancia, ktorú má tím k dispozícií slúži aj ako 

administratívne zázemie pre zdravotné sestry a projektového manažéra. Nie len obmedzené 

priestory paliatívneho tímu komplikujú plánované či urgentné porady tímu, ale aj zladenie 

dostupného času jednotlivých odborníkov z rôznych pracovísk je náročné a niekedy 

dokonca nemožné. 

„Všeobecne sa nám tam objavuje potreba väčšieho priestoru na stretávanie sa.“ 

„Máme nedostatok priestorov, preto projektový manažér nemá svoju kanceláriu. Hoci 

už má svoj počítač, stále nemá svoju kanceláriu.“ 

„Dali sme si za cieľ teraz oddeliť organizačnú a klinickú časť schôdzky, čo sa zatiaľ javí 

nereálne mať dve schôdzky týždenne. Jednotlivý členovia sú z rôznych pracovísk a tak sa to 

javí nereálne.“ 

„Určite by sme toho využili viac. Kvalitná výuka na fakulte, kvalitné výskumné projekty 

a budovanie zázemia tohto pracoviska v rámci nemocnice i fakulty.“ 

V rámci plánovania a realizácie činností zažívajú niektorí členovia pocity chaosu, a preto 

by boli za prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie nastavenie štruktúry a transparentnosti 

jednotlivých aktivít a cieľov.  

Členovia konziliárneho tímu vidia priestor pre zlepšenie aj mimo nemocnice. Postupne 

sa snažia o implementáciu paliatívnej medicíny na lekársku fakultu, aby ďalšie 

generácie lekárov vedeli ako komunikovať s pacientami s obmedzujúcim ochorením. Ďalej 

by ocenili zlepšenie spolupráce s poisťovňami ohľadom bodovania a úhrady 

jednotlivých paliatívnych výkonov. 

Jednotlivý členovia tímu si uvedomujú vzájomnú podporu a výbornú spoluprácu. 

Dokážu spolu efektívne komunikovať, vzájomne sa podporiť a vedia, že sa na seba môžu 

navzájom spoľahnúť. Považujú sa za dynamický tím, ktorý nezamrzol na jednom bode 

a dokáže reagovať na prichádzajúce podnety. Vidia zmysel v ich práci a majú medzi sebou 

skvelé vzťahy. To ovplyvňuje ich nastavenie voči momentálnym nedostačujúcim oblastiam 
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a v rámci personálneho, priestorového a finančného zabezpečenia sa snažia flexibilne 

reagovať a postupne efektívne meniť k lepšiemu. 

„Vezmem to v globále a myslím si, že sme perfektne poskladaní, a že sme jeden na 

druhého naladení.“ 

„Baví ma tá práca s ľuďmi, s ktorými pracujem.“ 

„Sme dostupní. To znamená, že keď človek úplne strašne urgentne niekoho potrebuje, 

tak ho zoženie.“ 

 „Občas to škrípe, ale tak si zvoláme schôdzku a povieme si to.“ 

„Určite nedosahujeme 100%, ale to asi ani nie je naša ambícia.“ 
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7 Zhodnotenie výsledkov výskumu 

V tejto kapitole sú výsledky porovnávané s českou a zahraničnou literatúrou, ktorá 

vychádza z teoretických východísk uvedených v kapitolách 2 – 3. 

Každý lekár by mal vedieť poskytnúť všeobecnú paliatívnu starostlivosť. Keď sa 

začínajú objavovať náročnejšie symptómy a potreby pacienta sa rozširujú do viacerých 

oblastí, ktoré presahujú zručnosti základného tímu je potrebné zavolať odborníkov na 

špecializovanú paliatívnu starostlivosť. Paliatívny tím je zostavený z členov rôznych 

odborností z dôvodu multifaktoriálneho dopadu život obmedzujúceho ochorenia do života 

pacienta a jeho rodiny (MZČR, 2017). Na základe výsledkov, ktoré sú interpretované 

v kapitole 6 bola zistená náplň práce 5 členov paliatívneho tímu – lekára, zdravotnej sestry, 

projektového manažéra, fyzioterapeuta a administratívnej podpory tímu. Pracovné činnosti 

ostatných členov sú spísané na základe dát vytvorených počas rozhovorov s respondentami 

výskumu, ktorí boli vyzvaní k pomenovaniu pracovných aktivít svojich kolegov. 

V nasledujúcej časti budú porovnané výsledky výskumu s teoretickými poznatkami k 

pracovnej náplni jednotlivých členov a s činnosťami paliatívneho tímu ako celku. 

 

Lekár 

Lekár vykonávajúci špecializovanú paliatívnu starostlivosť musí mať ukončené 

vzdelanie v odbore Paliatívna medicína vo forme nadstavbového odboru alebo so 

špecializovanou pôsobnosťou v tomto odbore. Každý pracovník v priamej starostlivosti 

pracuje v rámci svojich odborných kompetencií (MZČR, 2019e). Paliater mapuje pacientove 

potreby, preferencie a hodnoty, na základe ktorých spolu s ošetrujúcim lekárom a pacientom 

stanovuje plán starostlivosti a cieľ liečby. Venuje sa aj s pacientovej rodine (Keprt, 2017 a 

Radbruch, Payne, 2010). Podľa Metodiky Programu Podpora paliatívnej starostlivosti 

(MZČR,209e) musí mať pilotný tím paliatívnej starostlivosti lekárov v rolách vedúceho 

lekára a lekára – paliatra. 

Lekári vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe spĺňajú podmienky ministerskej 

Metodiky. V konziliárnom tíme pôsobí vedúci lekár a ďalší lekári so vzdelaním 

v požadovanom odbore. Klinická časť práce lekára sa skladá z konzultácie zdravotného 

stavu pacienta a jeho potrieb, skríningu v základných disciplínach a po stanovení cieľa 

liečby koordinujú ostatných ošetrujúcich lekárov v nadväzných službách a zaisťujú následnú 

starostlivosť a podporné služby pre pacienta a jeho blízkych. Mimo priamej starostlivosti 

ich veľkú časť práce tvorí edukácia. Vzdelávajú študentov 1. lekárskej fakulty Univerzity 
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Karlovej, v postgraduálnej forme vzdelávajú iné profesie. Pripravujú veľké množstvo 

prednášok, seminárov, konferenčných príspevkov či worshopov a k tomu uskutočňujú 

vlastné kurzy. Ako Centrum excelencie vzdelávajú stážistov z celej Českej republiky 

a snažia sa o vybudovanie zázemia v štruktúre Univerzity Karlovej. Vykonávajú aj prácu 

pre odbornú spoločnosť napríklad formou publikačnej činnosti. Vzdelávajú sa aj sami 

prostredníctvom štúdia odbornej literatúry, zahraničných stáží či kurzami komunikácie. 

Neodmysliteľne k práci vedúcich lekárov spadá aj koordinácia tímu. Bližší popis náplne 

pracovných činností lekárov v paliatívnom tíme viď. kapitola 6.2.1. Prax lekárov 

v paliatívnom tíme vo Všeobecnej fakultnej nemocnici sa zhoduje s publikovanou teóriou 

v zahraničí i Českej republike. 

 

Všeobecná sestra 

Literatúra popisuje pozíciu sestry v paliatívnom tíme ako výhodné spojenie medzi 

pacientom a lekármi či ostatnými členmi tímu paliatívnej starostlivosti. Vykonáva to, čo 

stanoví lekár a venuje sa pacientovi, prípadne aj jeho rodine (Kav, 2018). Metodika 

Ministerstva zdravotníctva požaduje, aby všetci základní členovia multidisciplinárneho tímu 

v ňom mali úväzok 0,5 a jedine pri všeobecnej sestre požaduje úväzok 1,0. Pravdepodobne 

z dôvodu, že všeobecná sestra je v najčastejšom kontakte s pacientom (MZČR, 2019e). 

Výskum vo Všeobecnej fakultnej nemocnici ukázal, že všeobecná sestra má na starosti 

nie len priamu prácu s pacientami, ale zastrešuje aj koordináciu klinickej starostlivosti či 

zaškoľovanie stážistov v neprítomnosti lekára. Prijímajú požiadavky od lekárov a oddelení 

a vytvárajú plán žiadúcich konzílií. Vypisujú zápisy k vyšetreniam a dotazníky pre 

Ministerstvo zdravotníctva. Celú administratívu evidujú v elektronickej aj tlačenej forme. 

Špecifickejšie spísanú pracovnú náplň všeobecnej sestry nájdete v kapitole 6.2.2. 

Spracované teoretické východiská odpovedajú praxi sestier v paliatívnom tíme vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. 

 

Psychológ a sociálny pracovník 

Psychológ využíva k svojej práci techniky, ktoré aplikuje cielene k podpore zvládaniu 

záťažovej situácie. Býva prostredníkom medzi pacientom a lekárom, ktorým vysvetľuje čo 

presne sa s pacientom deje (Hošťálková, Urbanová, Vítková, 2018). Tým, že medzi 

odborníkmi je aj sociálny pracovník dochádza k lepšiemu porozumeniu pacientovho 

ekosystému a jednotlivých vzťahov medzi pacientom a jeho blízkymi. Vie efektívne 
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pracovať s rodinou, rozumie a vie odporučiť vhodné sociálne možnosti od štátu (Sumser, et 

al., 2015). 

Metodika Ministerstva zdravotníctva (MZČR, 2019e) definuje, že súčasťou paliatívneho 

tímu musí byť aj psychológ a sociálny pracovník, ktorí musia mať ukončené požadované 

vzdelanie podľa podmienok Metodiky. Vzhľadom na fakt, že vo výskume nebol ani jedným 

respondentom odborník s odbornosťou zmienenou vyššie bude ich pracovná náplň 

interpretovaná z dát získaných od ostatných respondentov. 

Obidve profesie sú zapojené do paliatívnej starostlivosti pacienta a jeho rodiny až po 

tom, čo je indikované špecifické konzílium sociálneho alebo psychologického charakteru. 

Sociálny pracovník sa venuje vysvetleniu možností vo forme finančnej podpory od štátu, 

pracuje s rodinnou dynamikou a tiež vie pomôcť s lepšou predstavou o zariadeniach 

následnej starostlivosti. Psychológ poskytuje psychologickú intervenciu v prípade hlbokého 

smútku, žiaľu či depresie. Nie je utvorený celostný pohľad na tieto dve profesie, preto nie je 

možné skonštatovať či obidve profesie korelujú s kompetenciami daných odborov 

v zahraničnej i českej literatúre.  

 

Ostatní odborníci 

Metodika Programu Podpory paliatívnej starostlivosti vymedzuje ďalšie profesie, ktoré 

môžu dopĺňať základný paliatívny tím. Vo všeobecnej fakultnej nemocnici tam podľa 

metodiky spadá farmaceut, kaplán, pracovník pre zber dát a projektový manažér. 

Súčasťou tímu môžu byť aj ďalší lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni 

pracovníci. Vo výskume boli zistené všetky ďalšie profesie okrem ďalšieho sociálneho 

pracovníka. 

 

Záverečné zhrnutie 

Kompetenčný model tímu paliatívnej starostlivosti napĺňa ideálny model tímu, ktorý sa 

zapája do klinických a neklinických oblastí – priama starostlivosť, vzdelávanie 

administratíva a výskum (Henderson, et al. 2019). Paliatívny tím vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici je súčasťou pilotného projektu Ministerstva zdravotníctva, čím plne pokrýva 

výskumnú oblasť. Nakoľko nebolo zisťované pôsobenie tímu vo výskumnej oblasti, napriek 

tomu sa z výpovedí respondentov podarilo zistiť, že plánujú zaviesť pravidelné stretávania 

lekárov a sestier ohľadom publikačnej činnosti tímu. Zároveň prax odpovedá 11 činnostiam 

paliatívneho tímu podľa autorov Gómez-Batiste a Connora (2017: 105, viď. kapitola 3) , 

a tým napĺňa tri základné ciele popísané Dr. Meier (2012). 
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Napriek tomu, že konziliárny paliatívny tím spĺňa požiadavky ministerského projektu 

a jeho fungovanie a prax odpovedá českej i zahraničnej literatúre nachádza sa stále v procese 

budovania a vytvárania niečoho nového v štruktúre nemocnice a v systéme zdravotnej 

starostlivosti. Naráža najmä na zložitosť a náročnosť zaistenia tímu po personálnej, 

priestorovej a finančnej stránke (viď. kapitola 6.9). Pracuje s možnosťami, ktoré sa 

vytváraním povedomia a dobrej skúsenosti paliatívnej medicíny a starostlivosti pomaly 

rozširujú. Kompetenčne je paliatívny tím zložený z odborníkov základného tímu a pár 

ďalších zo širšieho tímu. Vedúci lekári majú viaceré role, ktoré v tíme napĺňajú. Dochádza 

ku kríženiu ich rolí, ale sú si vedomí dôležitosti ich oddeľovania a vymedzovania. 

Koordináciu klinickej starostlivosti má na starosti vedúci lekár spolu s vedúcou sestrou. 

Nastaveniu a koordinácii nepriamej starostlivosti sa venujú vedúci lekári, všeobecné sestry 

a projektový manažér, medzi ktorými nie je dostatočne definované prelínanie kompetencií. 

Členovia, ktorí nemajú úväzok s nemocnicou ako členovia paliatívneho tímu by sa radi stali 

plnohodnotnými členmi.  

Výsledky výskumu potvrdzujú kompetenčné nastavenie paliatívneho tímu vo 

Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe s teoretickými východiskami spísanými 

v teoretickej časti tejto práce. Zároveň prinášajú zatiaľ nepopísané kvantitatívne 

a kvalitatívne dáta k pilotnému vytváraniu nemocničných paliatívnych tímov v Českej 

republike. 

 

7.1 Doporučenia k ďalšiemu výskumu 

Analýza dokumentácie konziliárneho tímu a uskutočnenie rozhovorov s členmi 

multidisciplinárneho tímu umožnili náhľad do nastavenia, fungovania a kompetenčného 

modelu tímu vo všeobecnej nemocnici. V nasledujúcom texte sú popísané odporúčania 

k predkladanému výskumu, ktoré vyplynuli z jeho výsledkov. 

Výskum bol zameraný na kompetencie jednotlivých členov paliatívneho tímu a 

pozostával z dvoch typov metód – analýza zápisov konzílií a pološtruktúrovaných 

rozhovorov. Napriek tomu, že sa kvalitatívnej časti nezúčastnili všetci členovia a ani všetky 

prítomné odbornosti pôsobiace v tíme bolo vytvorené veľké množstvo dát. Rozdelenie 

výskumu do menších častí a zameranie sa na jedného člena podrobne v rámci jeho klinickej 

i neklinickej náplne práce prostredníctvom viacerých metód, napríklad kombináciou 

zúčastneného pozorovania, dotazníka a pološtruktúrovaných rozhovorov by mohol priniesť 

hlbšie preniknutie do skúmanej problematiky. 
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Nemocničný paliatívny tím je stále v procese budovania v rámci štruktúr nemocnice 

a zdravotného systému. Tím a jeho členovia sú v priebehu formovania a nastavovania 

spolupráce počas ministerského pilotného projektu, čo by bolo zaujímavé skúmať v dlhšom 

časovom intervale. Ich plán je vytvorenie čiastkových projektov, ktoré budú spoločne 

určitým spôsobom prepojené a budú sa vzájomne prelínať. Vedúci lekári majú pred sebou 

veľkú výzvu a množstvo ďalšej práce, ktorá sa prerozdelí v rámci menší projektov na 

ďalších členov tímu. Tí získajú nové a ďalšie role v paliatívnom tíme, s ktorými sa budú 

musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Zaujímavé by bolo pozrieť sa na vnímanie 

paliatívneho tímu aj skrz stážistov, dobrovoľníkov či mentora. 

Od polovice roka 2019 musia byť evidované zápisy z konzílií od každého člena 

multidisciplinárneho tímu, čo umožní komplexnejší náhľad na prácu paliatívneho tímu 

v klinickej oblasti. Porovnanie rokov ukáže aký veľký je nárast žiadaných konzílií od 

začiatku fungovania tímu.  

Implementácia paliatívnej starostlivosti do chodu nemocníc sa uskutočňuje v rámci 

viacerých nemocníc na území Českej republiky. To, čo sa deje v ostatných nemocniciach sa 

odráža od priebehu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Realizácia obdobnej štúdie 

ako je predkladaný výskum v kontexte viacerých nemocníc, kde je zavádzaná nemocničná 

paliatívna starostlivosť a skúmanie kompetenčného nastavenia v praxi či prelínanie rolí 

napríklad len vedúceho lekára tímu môže byť ďalšou alternatívou pokračujúceho výskumu. 

 

7.2 Limity výskumu 

Prvým limitom predkladanej práce je fakt, že v analyzovanej dokumentácii nie sú 

zaznamenané úplne všetky konzíliá, ktoré prebehli či už s ostatnými odborníkmi, ktorí do 

polovice roka 2019 nemali povinnosť vyplývajúcu z ministerského projektu zapisovať 

vyšetrenia do dokumentácie paliatívneho tímu alebo išlo telefonické konzultácie, na ktoré 

sa pozabudlo a nie sú evidované. To môže skresľovať predkladané výsledky.  

Výskumu sa nezúčastnili všetky odbornosti v rámci nemocničného konziliárneho tímu 

paliatívnej starostlivosti a to je druhým limitom výskumu. Pravdepodobne to nastalo 

dôsledkom časovej tiesne v decembri roku 2019, kedy prebehlo spoločné oslovenie všetkých 

členov a následne aj všetky pološtruktúrované rozhovory. Nedostatok času na realizáciu 

praktickej časti môže byť považované za tretí limit. 

Ďalším limitom je výber výskumných metód a respondentov len z konziliárneho 

paliatívneho tímu. Pridanie ďalšej metódy skúmania napríklad zúčastneného pozorovania 
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mohlo viesť k nadobudnutiu viacerých uhlov pohľadu na kompetencie jednotlivých členov 

tímu. Zároveň oslovenie a zapojenie ďalších respondentov z nemocnice, ktorí nie sú priamo 

z tímu paliatívnej starostlivosti, ale určitou formou s nimi spolupracujú (pracovníci 

nemocnice z iných oddelení, management nemocnice,...) by mohlo viesť ku 

komplexnejšiemu popisu kompetenčného modelu jednotlivých členov. 

Za posledný limit výskumu považujem jeho obsiahlosť. V ideálnom prípade, v ktorom 

by sa výskumu zúčastnili respondenti všetkých odborností a celkovo všetci členovia tímu za 

nezmenených podmienok nastavenia výskumu by práca presiahla požadované parametre 

diplomovej práce Fakulty humanitních studií na Univerzite Karlovej. V takomto prípade by 

bola potrebná úprava cieľa a výskumných otázok. 
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Záver 

Paliatívna starostlivosť  sa zameriava na zvyšovanie kvality života pacienta, ktorý má 

život obmedzujúce ochorenie a jeho rodiny. Ide o typ špecializovanej zdravotnej 

starostlivosti vychádzajúcej z potrieb pacienta (CAPC, 2019). V nemocničnom prostredí 

paliatívne tímy poskytujú špecializovanú paliatívnu starostlivosť pacientovi a jeho blízkym. 

Tento typ starostlivosti je poskytovaný tímom odborníkov najrôznejších profesií, ktorí 

spoločne spolupracujú v rámci multidisciplinárneho tímu (Radbruch, Payne, et al., 2010). 

Táto diplomová práca sa venovala skúmaniu oblasti kompetencií jednotlivých členov tímu.  

Nemocničná paliatívna starostlivosť sa začala rozvíjať od roku 2016, kedy Nadačný fond 

Avast a následne Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom projektov začali podporovať 

a finančne dotovať rozvoj paliatívnej starostlivosti (Nadačný fond Avast, 2018 a MZČR, 

2018a). 

Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo identifikovanie a následné popísanie 

kompetencií jednotlivých členov multidisciplinárneho tímu vo Všeobecnej fakultnej 

nemocnici v Prahe. Výskum sa skladal z dvoch častí. V kvantitatívnom výskume bola 

analyzovaná dokumentácia paliatívneho tímu, ktorá obsahovala zápisy zrealizovaných 

konzílií. Na základe výsledkov analýzy bol pripravený scenár k pološtruktúrovanému 

rozhovoru. Behom výskumu bolo uskutočnených 7 rozhovorov s respondentami 

z konziliárneho nemocničného tímu paliatívnej starostlivosti. Vytvorené dáta boli použité 

k popisu kompetencií jednotlivých členov tímu. S dátami sa pracovalo formou 

kategoriálneho systému využívaným pri analýze kódovania transkriptov. 

V teoretických kapitolách (viď. kapitoly 2 – 3) sú spísané poznatky o paliatívnej 

starostlivosti, jej dnešnom vnímaní, uplatnení v nemocničnom prostredí, v kontexte práva 

a financií na pôde Českej republiky spolu s aktuálnymi potrebami českej spoločnosti. V 

nasledujúcej kapitole je priblížená problematika nemocničných paliatívnych tímov skrz 

spoluprácu v tíme a kompetenčný model. Nastavenie výskumu a jeho popis je v kapitole 4. 

Kapitoly 5 – 6 interpretujú výsledky analýzy dokumentácie konziliárneho tímu spolu 

s dátami vytvorenými počas rozhovorov s respondentami.  

Z databázy zápisov konzílií boli analyzované pracovná náplň, časový horizont 

a pracovná činnosť v klinickej oblasti lekára a zdravotnej sestry. Zápisy psychológa, 

sociálneho pracovníka a fyzioterapeuta neboli kompletné, preto nie sú vo výsledkoch 

zahrnuté. V dokumentácii je evidovaných 1 453 vyšetrení u 558 pacientov v rokoch 2016 – 
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2019. Piata kapitola sa venuje len interpretácií výsledkov z vyššie zmienených troch oblastí 

prostredníctvom tabuliek a grafov. 

Pri práci s dátami z pološtruktúrovaných rozhovorov bolo stanovených 7 dôležitých 

oblastí v rámci kompetenčného nastavenia tímu – odborné zastúpenie v tíme, náplň práce 

konkrétneho člena tímu, kríženie rolí, využívané schopnosti a zručnosti, obmedzenia 

paliatívneho tímu, dokument kompetencií a aktuálny a ideálny kompetenčný model. Tieto 

témy boli identifikované zo stanovených premenných vychádzajúcich z výskumných otázok 

práce. 

Výsledky boli spísané zaradom podľa stanovených oblastí, čím sa vytvoril pohľad na 

nemocničný paliatívny tím ako jeden celok zložený z rôznych odborníkov. Následne 

v kapitole 7 sú výsledky výskumu porovnávané so zahraničnou a českou literatúrou. Išlo 

o porovnanie činnosti celého paliatívneho tímu s teoretickými východiskami zmienenými 

v úvode tejto práce. Výsledky potvrdili, že prax a fungovanie konziliárneho tímu paliatívnej 

starostlivosti vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe zodpovedajú teóriám a štúdiám 

z Českej republiky a zahraničia. V poslednej časti práce sú sformulované odporúčania 

k ďalšiemu výskumu nemocničných paliatívnych tímov a limity výskumu práce. 

Predkladaná diplomová práca sa zaoberala kompetenciami konziliárneho paliatívneho 

tímu na pôde zdravotníckeho zariadenia – nemocnice. Touto prácou som chcela priblížiť 

oblasť uplatnenia paliatívnej starostlivosti v zdravotnom systéme a poukázať na dôležitosť 

nastavenia kompetenčného modelu v multidisciplinárnom tíme tvoreného rôznymi 

odborníkmi. Implementácia týchto tímov do nemocníc v Českej republike je v procese 

budovania a je veľkou výzvou vytvoriť niečo nové do zabehnutej štruktúry a nájsť spôsob 

ako to tam dlhodobo a efektívne udržať.  
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Predbežný názov práce: Kompetencie členov konziliárneho paliatívneho tímu vo 

všeobecnej nemocnici 

 

Formulácia a vstupná diskusia k problému 

Tému svojej diplomovej práce som chcela od začiatku smerovať na oblasť 

paliatívnej starostlivosti, s ktorou som sa prvýkrát stretla ako dobrovoľníčka na detskom 

onkologickom a hematologickom oddelení, kde ma uchvátila sila sociálnej zložky 

zdravotnej starostlivosti. Následne som sa v mojej bakalárskej práci venovala 

problematike detského pacienta na zmienenom oddelení a jej cieľom bolo navrhnúť 

individuálny terapeutický program zameraný na zvýšenie kvality života pacienta. 

V rámci štúdia II. vysokoškolského stupňa sa mi podarilo uzatvoriť kontrakt so 

Všeobecnou fakultnou nemocnicou v Prahe, kde vykonávam prax v Centre podpornej 

a paliatívnej starostlivosti. Keďže som sama zažila nakoľko je dôležité, aby súčasťou 

zdravotnej starostlivosti bola aj paliatívna starostlivosť, utvrdilo ma to v tom, že toto je 

oblasť, ktorej sa chcem naďalej venovať a to nie len v mojej záverečnej magisterskej 

práci.  

Koncept paliatívnej starostlivosti za posledné roky vstúpil do povedomia nie len 

odbornej, ale i laickej spoločnosti (Radbruch, Payne, et al., 2010 a Sláma, Špinková, 

Kabelka, 2013). Napriek tomu nie je poskytovaná v taktom rámci v akom ju vymedzuje 

Charta práv umierajúcich či Európska asociácia pre paliatívnu starostlivosť. 

Ministerstvo zdravotníctva, Nadačný fond AVAST, Česká onkologická spoločnosť, 

Česká lekárska spoločnosť Jana Evangelisty Purkyně a mnoho ďalších inštitúcií a 

organizácií reaguje na pretrvávajúci nedostatočný stav starostlivosti o pacientov s 

nevyliečiteľným ochorením a ich ekosystém (Nadačný fond AVAST, 2016). Napríklad 

v roku 2004 uviedlo hospicové občianske združenie Cesta domů (Kalvach, 2004), že 

80% obyvateľov Českej republiky si neželá umrieť v zdravotníckom alebo sociálnom 

zariadení, no napriek tomu zo všetkých úmrtí nastáva až 75% v týchto zariadeniach. 
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Paliatívna starostlivosť je určená mnohými inštitúciami za jednu z hlavných 

priorít zlepšovania poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Špecializované 

paliatívne tímy vedú k vyššej spokojnosti pacientov a v porovnaní s konvenčnou 

starostlivosťou identifikujú a riešia viac problémov a potrieb pacienta a jeho rodiny. 

Bolo preukázané, že interdisciplinárny prístup vedie k zníženiu celkových nákladov na 

starostlivosť, pretože sa skracuje priemerná doba, ktorú pacienti musia stráviť na lôžku 

v akútnej nemocničnej starostlivosti“ (Higginson, Finlay, Goodwin in Radbruch, Payne, 

2010: 25). 

Jednou z aktuálnych potrieb spoločnosti je chýbajúca profesionálna podpora, 

ktorá by mala byť poskytovaná multidisciplinárnym konziliárnym paliatívnym tímom 

(Brinkman-Stoppelenbrug, et. al. 2018). V Českej republike sú nemocničné tímy 

paliatívnej medicíny či ich ambulancie v začiatkoch dejín tejto starostlivosti. To má za 

následok nepripravený zdravotnícky a nezdravotnícky personál nemocníc po 

vzdelanostnej a skúsenostnej stránke. Zároveň nie je stanovený úhradový typ 

financovania paliatívnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami.  

Ciele diplomovej práce 

Cieľom práce je identifikácia a popis jednotlivých kompetencií členov 

multidisciplinárneho konziliárneho tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, 

ktoré nám umožnia pochopiť princípy fungovania konziliárneho paliatívneho tímu 

v nemocničnom prostredí. Diplomová práca nadobudne hodnotu zdroja dát, ktoré môžu 

poukázať na spôsob financovania paliatívnej starostlivosti prostredníctvom zdravotných 

poisťovien, ktorý by bol na základe výsledkov výskumu zodpovedajúci kompetenciám 

multidisciplinárneho konziliárneho tímu. Výsledky práce poskytnú adekvátne podklady 

potrebné k vytvoreniu interného predpisu o kompetenciách členov paliatívneho tímu 

a taktiež poskytnú pomer jednotlivých pracovných činností.  

Teoretická časť bude zameraná na vyjasnenie dnešného poňatia paliatívnej starostlivosti 

a jej tri hlavné ciele podľa Diane E. Meier – uľavenie od fyzickej, emocionálnej 

a spirituálnej nepohody, komunikácia medzi pacientom, rodinou a odborníkmi, a 

koordinácia starostlivosti, podpory a potrieb rodiny a pacienta. Súčasťou tejto časti bude 

aj oblasť paliatívneho tímu s dôrazom na jeho zloženie a jednotlivé kompetencie 

všetkých členov.  

V praktickej časti bude realizovaný výskum zacielený na zistenie kompetencií 

jednotlivých členov multidisciplinárneho konziliárneho paliatívneho tímu, spôsob ich 
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získania, uplatňovania v praxi, rekvalifikácie a možnosti ich zvýšenia či zníženia na 

základe rámca interných predpisov Všeobecnej fakultnej nemocnice. 

Základná výskumná otázka: 

Aké sú kompetencie jednotlivých členov multidisciplinárneho 

konziliárneho paliatívneho tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe? 

 

Vedľajšie výskumné otázky: 

• Ktoré profesie sú súčasťou multidisciplinárneho konziliárneho tímu, aké sú ich role 

v rámci paliatívneho tímu, nakoľko a kedy dochádza ku kríženiu rolí? 

• Aké pracovné činnosti vykonávajú jednotliví členovia multidisciplinárneho 

konziliárneho tímu v pracovnej dobe a mimo nej vo Všeobecnej fakultnej nemocnici 

v Prahe, ktoré sú späté s prácou konziliárneho tímu? Ako zodpovedá prax odbornej 

českej a zahraničnej literatúre? 

• Aké schopnosti, zručnosti a znalosti využívajú pri práci v multidisciplinárnom 

konziliárnom tíme, kde a na základe akého impulzu boli tieto kompetencie 

nadobudnuté? 

• Ovládajú jednotliví členovia ich a ostatné tímové kompetencie, existuje spísaný 

dokument činností, kompetencií a náplne práce jednotlivých členov tímu? 

• Vnímajú členovia tímu, že ich súčasný kompetenčný model je vhodne nastavený 

alebo vidia priestor pre zlepšenie? Aké činnosti by chceli vykonávať a bránia im 

v tom vnútorné predpisy prípadne iné obmedzenia? 

Zvolené metódy 

Ako som uviedla v úvode tohto projektu, praktickú časť budem realizovať 

v rámci paliatívneho tímu pôsobiaceho vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, kde 

pôsobím ako praktikantka. Táto skutočnosť mi umožní jednoduchší priebeh oslovenia, 

kontaktu a vzájomnej dohody s jednotlivými členmi konziliárneho tímu, ktorý budú 

respondentami môjho výskumu. Predpokladá sa, že ich výsledný počet bude 5-6 

vzhľadom na jedného zástupcu z každej profesie. 

Praktická časť výskumnej časti diplomovej práce bude zložená z dvoch 

hlavných častí, a to z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. V prvej časti budú 

využité metódy z kvantitatívneho výskumu. Prvou úlohou v rámci empirickej časti bude 

vytváranie dát z databázy multidisciplinárneho konziliárneho tímu obsahujúca meno 

člena paliatívneho tímu, jeho pozíciu, jeho výkon, intervenciu, ktorú vykonal a časový 
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interval. Druhou úlohou bude realizácia zúčastneného pozorovania jednotlivých členov 

tímu, ktorého výsledkom bude časový snímok dňa. Prostredníctvom tejto metódy bude 

získaná kompletná pracovná náplň každého člena tímu (štruktúru dňa, konkrétne úkony 

pracovnej činnosti a ich dĺžku trvania). Analýza týchto dát umožní konkrétnejšiu 

a presnejšiu predstavu o náplni práce a kompetenciách členov konziliárneho tímu, čo 

pomôže pri konštruovaní scenáru pološtruktúrovaného rozhovoru. Výsledky budú 

interpretované prostredníctvom tabuliek a grafov. 

Druhá časť bude tvorená metódou kvalitatívneho výskumu – 

pološtruktúrovaným rozhovorom zameraným na vytvorenie ďalších dát k naplneniu 

cieľu diplomovej práce. Na základe analýzy už získaných dát bude vytvorený scenár, 

ktorý poslúži ako predloha počas realizácie rozhovoru. Keďže zvolenou metódou je 

pološtrukturovaný rozhovor predpokladá sa, že si výskumník počas priebehu rozhovoru 

uvedomí ďalšie dôležité súvislosti, bude sa chcieť opýtať niečo navyše alebo bude 

musieť otázku preformulovať, aby zapadala do kontextu. V prípade tohto typu 

rozhovoru to bude môcť uskutočniť, pretože nebude viazaný na pevnú štruktúru. Zámer 

realizácie rozhovoru bude naplnený, keď bude zistené, kto všetko je súčasťou 

multidisciplinárneho konziliárneho tímu, na akej pozícii pracuje a akú pracovnú rolu 

zastáva v paliatívnom tíme, aké jednotlivé pracovné výkony vykonáva počas pracovnej 

doby, ich približný časový interval, aké ďalšie výkony a činnosti sa spájajú s pôsobením 

v konziliárnom tíme, aké schopnosti, zručnosti, techniky a metodiky aplikujú a 

uplatňujú vo svojej práci. To znamená, že hlavná kostra scenára bude naformulovaná 

tak, aby boli získané dáta potrebné k zodpovedaniu výskumných otázok uvedených 

vyššie. 

Keďže pri realizácii rozhovoru je potrebné, aby sa myslelo aj na miesto a čas, 

ktoré sú v prípade zdravotnej organizácie a v začiatkoch fungovania konziliárneho tímu 

dosť obtiažne, považuje sa za dôležité, aby sa na empirickej časti začalo pracovať 

s vysokým nasadeným, a tým pádom bolo dostatok času na naplánovanie 

a zabezpečenie adekvátneho miesta.  

Po uskutočnení rozhovorov bude potrebné, aby boli dáta spracované vo forme 

transkriptu každého rozhovoru, ich následné okódovanie a uvedenie do tabuľky tvorenej 

identifikovanými kódmi a ich číselným označením.  
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Príloha B 

Sprievodný dopis  

 

Výskum týkajúci sa paliatívneho tímu vo Všeobecnej fakultnej nemocnici 

v Prahe slúži pre potreby diplomovej práce v rámci magisterského štúdia na Karlovej 

Univerzite – odbor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. 

Diplomová práca s názvom „Kompetencie členov konziliárneho paliatívneho tímu vo 

všeobecnej nemocnici“ je vypracovávaná študentkou Bc. Petrou Bakošovou pod 

vedením Mgr. Jiřího Krejčího.  

 

Výskumné šetrenie bude realizované formou rozhovorov zaznamenaných na 

diktafón. Nahrané rozhovory budú následne doslovne prepísané a anonymizované. 

S vytvorenými dátami bude zachádzané podľa zákona č. 101/2000 sb. o ochraně 

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

 

Bc. Petra Bakošová  

petusbakosova@gmail.com 

+420 725 909 731 

Mgr. Jiří Krejčí 

jirikrejci@centrum.cz 
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Príloha C 

Informovaný súhlas 

Informovaný súhlas s využitím vytvorených dát získaných z výskumných rozhovorov 

zaznamenaných pre účel výskumu s názvom „Kompetencie členov konziliárneho paliatívneho 

tímu vo všeobecnej nemocnici“. 

 

Písomne potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím výskumného materiálu Petre 

Bakošovej pre výskumné šetrenie, ktoré je súčasťou diplomovej práce na tému 

„Kompetencie členov konziliárneho paliatívneho tímu vo všeobecnej nemocnici“. 

Diplomová práca vzniká v rámci magisterského štúdia na Karlovej Univerzite – odbor 

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Školiteľom práce je 

Mgr. Jiří Krejčí. 

Rozhovor bude zaznamenaný na diktafón a následne bude prepísaný. V rámci 

analýzy nie je potrebné pracovať s menom respondenta. Anonymizované dáta budú 

uschované pre účely diplomovej práce a budú spracované podľa zákona č. 101/2000 sb. 

o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Meno a priezvisko:................................................................ 

V Prahe, dňa ............................. 

 

Podpis: .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 


