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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 



 

 103 

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: .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 


