
Abstrakt 

Má bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a ošetřovatelskou. V teoretické 

části pojednávám o 3 velkých celcích, jimiž jsou „smrt a umírání“, „paliativní péče“ a „zařízení 

mobilní specializované paliativní péče“.  

V kapitole s názvem „Smrt a umírání“ čtenáře seznamuji s modelem 5 fází smutku a 

s jednotlivými obdobími umírání. V kapitole pojednávající o paliativní péči se snažím přiblížit 

problematiku tohoto typu péče. Zabývám se zde druhy paliativní péče, dále indikací paliativní 

péče u nevyléčitelně nemocných pacientů, její legislativní úpravou a etickými aspekty. 

Posledním a největším celkem teoretické části je kapitola s názvem „Zařízení mobilní 

specializované paliativní péče“. V ní se zmiňuji o historii i současnosti mobilních hospiců, o 

právních normách, požadavcích na poskytovatele a financování mobilních hospiců. Je zde také 

vymezena cílová skupina mobilní specializované paliativní péče a její indikace a multiprofesní 

tým mobilního hospicu, kde se věnuji především roli sestry. V závěru této kapitoly popisuji 

postup při úmrtí nemocného v domácí péči a péči o pozůstalé po úmrtí klienta v domácí péči.  

Fungování mobilní specializované paliativní péče v domácím prostředí terminálně 

nemocných klientů demonstruji na příběhu 63letého pana J. Š., jemuž byl 

diagnostikován karcinom oropharingu. O případu tohoto klienta pojednává ošetřovatelská část 

mé práce. V ní se také zmiňuji o ošetřovatelském modelu Virginie Henderson a o 

ošetřovatelském procesu. Dále zde seznamuji čtenáře se základními údaji o panu J. Š; 

ošetřovatelskou anamnézu jsem vypracovala dle Virginie Henderson a stanovila aktuální a 

potenciální diagnózy ke dni, kdy jsem se s panem J. Š. poprvé setkala. U jednotlivých diagnóz 

jsem vypracovala jejich realizaci a hodnocení. 

V poslední části práce jsem popsala svá pozorování a ošetřovatelskou péči prováděnou 

u pana J. Š. během jednotlivých návštěv v jeho domácnosti. Při péči 

o pana J. Š. se dbalo zejména na to, aby byly uspokojeny všechny jeho potřeby a aby prožil své 

poslední chvíle života v co největší fyzické i psychické pohodě, obklopen svými blízkými.  

 


