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1. Odůvodnění 

Níže přiložené odpovědi respondentů jsou vedeny samostatně mimo moji diplomovou práci. 

Důvodem je větší rozsah textu, který bz musel být uveden v příloze diplomové práce. 

  



2. Respondenti 

2.1.1. Respondent A 

1) 37 let 

2) Žena 

3) i) sociální pracovník 

4) 14 let 

5) Jo, myslím si, že je to velmi důležitý, má to smysl. Zjednodušší a urychlí tím péče rodičů a 

dítěti 

6)  Myslím si, že se mnoho odborníků domnívá, že to zvládne bez nás, protože neznají rozsah 

všech našich kompetencí a možností spolupráce, a k vývoji dochází dobrou praxí – rodiče 

si předávají mezi sebou informace, lékaři mají zkušenost s námi, ….. poté nás mohou 

vnímat jako důležitou součást týmu. 

7) Myslím si, že někdy je přínosný, když s rodinou mluví nejdříve psycholog nebo lékař, 

kterému se rodič svěří, a tento odborník mu může sociálního pracovníka představit a 

vyhodnotit zda je soc. pracovník potřebný. Přímo nakontaktovat na nějakého  např. soc. 

pracovníka a předat mu informace. Je to na rodičích – je to velmi individuální. Velká 

výhoda týmové spolupráce – neleží to vše na lékaři, je zde více odborníků, kteří se doplňují 

a mohou hodnotit situaci a případně dát doporučení. 

8) Ano stalo, na některých dětských odděleních (v nemocnici), se to občas stane, oš. Lékař má 

svou představu o tom, jak má proběhnout soci. Intervence, která ne vždy je v souladu s vizí 

soc. pracovníka. Problém vnímám, když to je u pacientů, kde jsou pochybnosti o dostatečné 

péči o nemocné dítě – lékaři nechtějí poukázat, že rodiče dělají něco špatně, chtějí si 

zachovat dobré vztahy. 

V některých případech je dobré, že máme svoji směrnici (23/2007) a zákon, a také 

vedoucího pracovníka (který nám pomáhá situaci řešit) 

9) Případové jednání jsem zažila výjimečně, spíše v dětské paliativní péči to je obvyklé. Jediné 

co vím, dozvídám se to z konzilií – že např. proběhlo setkání lékaře, psychologa a dalších 

odborníků – výstup je pak v systému (v dokumentaci). Na velkých vizitách (které by 

v tomto směru měli být přínosné) nejsem. Velká vizita – jde o prostor, kde se můžou 

odborníci setkávat a jednat nad konkrétním případem. Z kapacitních důvodů bohužel 

nemohu být na vizitách účastna. 



10) Ano, velmi, ideálně když se zapojí už době hospitalizace. Jsou to subjekty, které nám mohou 

dávat zpětnou vazbu z domácího prostředí, je zajištěna kontinuální péče a v příp., že rodina 

potřebuje, je tam někdo, kdo je může odkázat na další pomoc. 

11) Nejvíce přínosné – když jsou všichni v týmu o změnách informování (např. v paliativě je 

1x týdně společné setkání). Mnohdy telefonát stačí, ale i osobní rozhovor, e-mail pouze 

někdy (výjimečně). 

V rámci paliativy i on-line přes whatsaap – vše probereme, v době covidu i 

s rodinami. 

UNIS – naše interní dokumentace nemocnice a veškerá dokumentace  - nelze bez ní 

fungovat.  

Konzultace s rodiči a multidisciplinárním týmem (v paliativě) 

12) Složité je pro mě dělat pořád „osvětu“ o tom, že sociální pracovník je důležitý v týmu. 

Občas mám dojem z některých lékařů, že soc. pracovníka neberou jako dostatečného 

odborníka. 

13) Vnímám ji jako dostačující, je tam ale potenciál ke zlepšení a většího zapojení sociálních 

pracovníků 

14) Ovlivnila, ale možná k lepšímu – nabídla více možností – např. komunikace on-line formou. 

Ubylo hospitalizací chronicky nemocných – obavy rodičů z Covidu-19. Nedokážu 

zhodnotit, zda byla péče o chronicky nemocné děti narušena. 

 

15) Více on-line, ale i osobní setkání, telefonáty, e-maily 

V I. vlně byly větší rozdíly – u externistů. V rámci nemocnice velké změny nebyly 

16) Ano, máme supervizi i intervizi. Supervizi pravidelně (byly ale narušeny covidem) a 

intervize dle potřeby. 

 

 

  



2.1.2. Respondent B 

 

1.  54 let 

2.  žena 

3. i) sociální pracovník 

4. 30 let 

5. Ano, když se má dítě opečovat po všech stránkách, protože to není jen ta stránka 

zdravotní, ale i sociální a psychologická, tak by se měly ty informace mezi jednotlivými 

specialisty sdílet, aby se některé věci nedělaly zbytečně dvakrát, a nebo aby jeden to 

dítě nesměroval jedním směrem a druhý někam jinam, aby šli v souladu všichni  – někdo 

si může všimnout jiných informací, skutečností, které potřebuje pro tu svoji práci ten 

druhý, který si toho nemusel všimnout. Je to pohled z různých směrů – na tu samou věc. 

Ty lidi se mohou různě doplňovat různě, pomáhat si. 

6. Ano, žádné chronicky nemocné dítě nemůže doma fungovat bez kvalitního soc. zázemí 

– soc. zázemí je „parketa“ sociálního pracovníka – ať už to je pomoc rodině, aby měli 

dostatek fin. prostředků, živobytí na pořizování různých pomůcek, aby nemuseli řešit 

nějaké existenční problémy. Bez kvalitního zázemí ta péče rodičů nemůže být nikdy 

dostatečně kvalitní, tzn. že to zdraví toho dítěte tím trpí. To je především u fungujících 

rodin a spolupracujících, pokud jsou rodiny nefungující tak tam spíš, tam je potřeba než 

se to dítě propustí a žije v tom svém přirozeném prostředí zda mu bude po propuštění 

poskytovaná dostatečně řádná péče a zda jsou toho rodiče schopni. 

7. Nevím, zda jsem schopna to zcela posoudit, když by lékařská péče byla konaná zvlášť. 

Ono se to tak částečně děje, že ho vyšetří lékař, ten ho pošle k psychologovi, naviguje 

ho na soc pracovníka apod. Klidně ty 3 lidi mohou s tou rodinou mluvit zvlásť. Ale 

někdo by měl vědět, že ta péče má různé složky v čem se máme o ty lidi starat. Asi by 

to mělo vzejít od lékaře, který má to dítě ve své zdravotní péči, ke kterému se dítě 

dostává jako k prvnímu. Lékař by je měl vždy nasměrovat na další členy toho týmu, 

který má. Když je nikam neodešle, nemusí to zvládat těžko. Je více rodin, které to bez 

té pomoci dalších členů týmu budou zvládat hůř nebo vůbec. 

8. Nemyslím si, že bych se nedokázala domluvit, někdy to je složitější, některé věci 

vysvětlit a odvodit proč by tak měli být, ale většinou to je o důvěře těch lidí, že ví, že 

ten druhý tu svoji profesi umí a umí v ní chodit a ví co může nabídnout a je potřeba, aby 

si vzájemně věřili, že když někdo vymyslí něco v té své oblasti, že to je to nejlepší, co 

může pro to dítě vymyslet. Bez tý důvěry to nemůže být. Ten jeden doktor nemůže mít 



představu nebo mít obsaženy všechny informace co je možný tý rodině dát v oblasti 

psychologický nebo sociální. Ti specialisti to ví sami nejlépe, když si důvěřují tak to 

pak má nějaký spád, že se to nezadrhává a nezpomaluje a pak i ta hospitalizace nemusí 

být tak dlouhá, když se ti lidi dokážou domluvit a dokážou si vzájemně důvěřovat. Mně 

se to nestává, že když něco vymyslím, že by mi to někdo smetli ze stolu nebo mi řekl, 

že to nejde. Já vycházím z toho lékařského, i z informací všech, a podle toho nastavuji 

tu pomoc. 

  

9. Je, už několikrát se mi osvědčilo, že když je u toho jednání, kde se jedná o tom, jak ta 

péče o to dítě bude vypadat, jsou všechny ty lidi, kterých se to může týkat, a který pro 

to můžou něco udělat, i rodiče – tak vždy je nějaký výstup toho jednání. Výstup, který 

těm jednotlivým lidem dává nějaký úkoly a předpokládá se, že to na čem se domluví se 

bude dodržovat, v zájmu toho dítěte. Jestliže to takhle společně slyší hodně lidí a je 

z toho nějaký písemný zápis tak je to pro ty lidi více závazný. Není tak jednoduchý to 

neplnit, i pro ty rodiče, kdyby z toho měli tendenci unikat, nedodržet některý věci, které 

slíbili. Navíc tam není možnost takového manévrování, kdy každému specialistovi 

řekne rodič něco jiného a v tomhle smyslu to je hlavně třeba v případě, kdy ti specialisti 

potřebují, aby se o to dítě více pečovalo a ty rodiče to úplně nedávají, tak takové to 

setkání může rodičům jednak pomoct, že se mohou potkat s lidmi, se kterými se někdy 

nepotkali a nevědí, že je mohli využít a jednak slyší různé úhly pohledu na tu situaci, a 

vidí, že se třeba ty lidi shodují na tu situaci, tzn. že na tom asi něco bude, a že můžou 

udělat více než dělají. A hlavně je to stvrzený nějakým výstupem, který je podepsaný, 

tzn. že se z toho jen tak couvat nedá. Když dostanou úkol, např. rodič se má objednat 

na kontrolu, a je to u lékaře v ambulanci, a on se 3 – 5 měs. Neobjedná, a byla 

případovka, bude vědět, že když se neobjedná, bude následovat něco, na čem se tam 

dohodnou. Je to snažší. 

10. Ano, považuju to za přínosný, protože se těm rodičům může ulevit od péče, od toho 

zápřahu, stresu, náročnosti, kdy vědí, že mají v tom terénu někoho, komu můžou 

zavolat, kdo může přijet do tý rodiny, že oni nemusejí jet někam, ale někdo přijede 

k nim, že když potřebují s něčím pomoct, tak ty subjekty mohou něco vymyslet a 

nějakou pomoc jim nabídnout – dle dané situace. Třeba mohou v tom terénu 

zkontrolovat věci, kvůli kterým by ty rodiče museli cestovat daleko (ke specialistům), 

je to takový servis odborný péče až do bytu. Samozřejmě né každému to musí 

vyhovovat, když mu tam chodí cizí lidi, ale když je tam vzájemné nastavení, tak to může 



těm rodičům pomoct a ten stav dětí to může zlepšit. Většinou se to dělá pro lepší 

prospěch těch dětí, ale je třeba myslet i na ty pečující. Rodičům se může ulevit od toho 

zápřahu, náročnosti, … Myslet i na pečující, kteří jsou vyčerpaní, kteří tou rutinou po 

mnoho let, mohou dělat chyby, které nechtěj dělat – z únavy, z vyčerpání, … Tím 

opakování a únavou se to tak zautomatizuje, že už to ty lidi ani nevnímají zda to dělají 

dobře nebo ne. Jestli je tam něco třeba, co je varovného, co by je mělo s tím dítětem 

varovat jet na kontrolu, že se děje něco jinak než jsou zvyklí než je v tom stereotypu, 

nemusí si toho všimnout. Tam když potom přijde nějaký odborník a řekne – to se mi 

nezdá, … může toho rodiče upozornit na  problém, který by se časem zvětšil a nemusel 

by se dát řešit. 

 

11. Ústní komunikace je ideální, ale nemůže být tak častá, to potkávání všech specialistů 

není možný 

Ideální jsou vizity – nemůžu zde být z časových důvodů, je to velmi dobrý když člověk slyší 

opakovaně co se s těma dětma děje 

Nejvíc telefonická komunikace – nejrychlejší, nejpružnější stěžejní 

E-mailová – ta ani ne, ta je spíše vyjímečná 

Osobní setkání když je domluvený, obzvlášť když je to takové složitější 

 U více lidí sezení s více lidmi – rodinné sezení, případovky (když by se mohli dělat častěji, 

bylo by to ideální, ale z časových důvodů to nejde) 

Společná dokumentace – z ní čerpám, vycházím z ní – z těch zpráv. Stejně tak i naše zprávy, 

kdy je lékaři mají v dokumentaci, a mohou je použít, mají je potvrzené 

on-line ani ne 

 

12. Sehnat je, dohonit je (obzvlášť lékaře) – zpomaluje mě to (než je seženu, uběhnou i 3 

hodiny), jiní členové jsou často velmi zaneprázdněný, např. psycholog pracuje na ½ 

úvazek – třeba i 2 – 3 dny zde nejsou). Když je pak potřebuji, musím ho sehnat osobně, 

nebo pak přes mobil. 

Není problém v komunikaci, že bychom se nemohli domluvit, ale spíše v tom, abychom se 

chytili. Oni mají větší šanci mě sehnat než já je. 

13. Určitě ji vnímám uspokojující, změnila bych to, že těch týmu mám hodně, takže bych 

mohla být víc s nimi v kontaktu, např. na těch vizitách – ale je to nereálný. Chybí mi ta 

četnost komunikace o těch pacientech. Pokud je tam ale složitý pacient, tak si ten čas 

najdeme a ta komunikace je mnohem intenzivnější. Chybí mi to společné řešení situace, 



abychom tam seděli 2 -3, a to se mi málokdy podaří. Někdy jsou ti lékaři tak 

zaneprázdněný, že mi uprostřed společného jednání odejdou, že je někam odvolají. 

Myslím si, že když už jsem si ten čas našla já, měli by tam zůstat i oni, já z toho jednání 

taky neutíkám. 

14. Bohužel to ochromilo hlavně v tom, že ti rodiče tolik nejezdili do nemocnice, že se 

hodně omezili ty návštěvy, hospitalizace, nebyli doma podchycený. Když ta péče doma 

nebyla 100% tak se tím zhoršila, protože ty rodiče nebyli pod tím dohledem. Pokud ti 

rodiče byli pečlivý a šikovní, tak zvládli s tím lékařem na dálku komunikovat, předat ty 

informace, zkonzultovat. U paliativy probíhali vstupní konzultace on-line, ale také tam 

všichni odborníci nebyli. Někteří se nezvládli připojit, jiní nefungovali apod. Ale vždy 

se ty lidi nějakým způsobem spojili, aby tam ty informace pro tu rodinu byli. Někdy se 

to s rodinou dořešovalo zvlášť. Je jasný, že to cestování bylo omezený. A když ty lidi 

nemuseli, nikdo je sem nechtěl tahat. To riziko nákazy zde bylo veliký. Zdravotníci i 

psychologové zde většinou byli, S OSPOD to byl velký problém – neměli doma spisy, 

kolegové případy neznali, nebyli informovaný v zástupu. Nedělalo se šetření, 

nefungovaly dávky, bylo to všechno on-line a vše bylo komplikovaný – na některých 

lidech se to odrazilo hodně, u chroniků, kteří využívají tento dávkový systém, té pomoci, 

tak tam to bylo hodně znát – přišlo mi, že jsem měla mnohem více práce, protože jsem 

těm lidem v té situaci musela více pomáhat. Ovlivnilo to negativně. Tolik setkání se 

nedělalo, když byl někdo v karanténě, tak se to kombinovalo, i třeba se připojil 

z domova. 

15. V nemocnici telefonicky nebo osobně, pokud to bylo potřeba. Díky mobilům nebyl 

problém se spojit. V paliativě více on-line – scházel se tým, přes skype. 

16. Ano, máme supervizi pravidelně, intervize dle potřeby. V době covidu nebylo možné ty 

těžké případy probrat. 

 

 

 

  



2.2.1. Respondent C 

 

1. Věk: 31 

2. Pohlaví: muž  

3. Povolání:  

4. lékař 

5. 6 let 

6. Určitě ano 

7. Ano, v sociálních záležitostech, kde jsou nepostradatelní. 

8. Zřejmě záleží na diagnóze, typu onemocnění, rodinnému zázemí, schopnostem a 

dovednostem lékaře apod. 

9.  Ano, chyběl mediátor 

10. Určitě ano, výsledkem je vždy lepší varianta pro nemocného 

11.  Ano, v závislosti na typu onemocnění, opět sociální záležitosti (žádosti o příspěvky, 

navazující péče v místě bydliště apod.) 

12. Telefony, emaily, osobní rozhovor 

13. Koordinace 

14. Ano 

15. Neumím odpovědět 

16. Elektronicky, telefonicky 

17. Ne 

 

 

 

  



2.2.2. Respondent D 

1. 51 let 

2. žena 

3. Povolání:  

ii) lékař 

1. 25 let 

2. Ano, považuji to za důležité u komplexních pacientů 

3. Ano, je přínosná – ekonomické poradenství, vyhledání agentury domácí péče a 

komunikace s nimi, ochrana práv dítěte 

4. Ne, nepovažuji 

5. Vždy jsme se dokázali domluvit a vzájemně si sdělit své představy, možnosti a 

očekávání 

6. Důležité to považuji především u agentur domácí péče – zajištění pomoci a event. i 

sledování v rodině. Spolupráce s OSPOD u dětí z rizikových rodin a prostředí. Uvítala 

bych větší spolupráci s OSPOD u dětí umístěných v kojeneckých ústavech, které jsou 

následně předávány do dětských domovů – zejména udržení kontinuity péče a předání 

důležitých informací stran péče o dítě, zejména s vrozenými vývojovými vadami. 

7. Ano, především jako pomoc rodičům a v podobných záležitostech, které jsem uvedla 

v otázce předtím. 

8. Telefonicky a osobně se členy paliativního týmu nemocnice, se sociálními pracovníky, 

někdy s dalšími zainteresovanými lékaři. V týmu – případové jednání a rodinné sezení 

9. Nejsložitější je organizace setkání odborníků, méně náročná je organizace setkání 

s paliativním týmem. 

10. Spolupráci s paliativním týmem nemocnice vnímám jako uspokojující. Spolupráci 

bych neměnila. U multioborových setkání je někdy svízelná organizace. 

11. Myslím si, že péče o chronicky nemocné dětí z naší strany nebyla narušena, s rodiči 

jsme komunikovali telefonicky, e-mailem i osobně, jak bylo potřeba. 

12. Osobní setkání 

13. Měli jsme možnost využít supervize, úplně se nám to neosvědčilo, dále jsme 

nevyužívali. 

 

 

 

  



2.2.3. Respondent E 

1. 46 let 

2.  žena 

3.  

iii) klinický psycholog 

1. 21 let 

2. V rámci nemocnice rozhodně ano. Nemocné dítě i jeho rodiče jsou omezeni 

v možnostech kontaktovat jednotlivé odborníky mimo nemocnici, tedy jim péči musí 

poskytnout sama nemocnice. Navíc somatické problémy souvisí velmi často s problémy 

v jiných oblastech nebo naopak na jiné oblasti dopad mají. Tedy opět je nutno věci řešit 

komplexně a najednou. Otázka je, co znamená tým. Ideální je, pokud není tým úzce 

vázaný jedním šéfem z jednoho oboru. Ale jedná se o tým v širším slova smyslu – tj. 

tým jednotlivých rovnocenných odborníků, kteří se společně konziliárně podílí na řešení 

problémů dítěte. 

3. Určitě ano – chronicky nemocné dítě i rodina potřebují podporu systému, ale mají 

omezené síly a časové kapacity, jak si zajistit informace či „vyběhat“ vše potřebné. 

Zároveň chronicky nemocné dítě či jeden z rodičů takového dítěte, jsou více zranitelní 

vůči „patologickým“ způsobům chování dalších osob v jejich okolí. Ať už jde o různé 

formy nátlaku, agrese či jen nezvládnutí nadměrné péče o nemocné dítě. A tedy častěji 

mohou potřebovat ochranu systému, kterou si sami obtížně zajišťují. 

4. Záleží na tom, co znamená nezávazně a spolupráce týmu. Viz. otázka 5. Pokud je tým 

v klasickém pojetí pevně ohraničeného týmu vyskytuje se dost problémů. Ať bude tým 

šéfovat jakákoliv profese, vždy bude mít úplně nepřirozeně tendenci nahlížen na věci 

ze své optiky. A to není vždy zcela ku prospěchu. Za sebe považuji šikovnější způsob, 

kdy je týmová práce daná společným cílem poskytnout péči pacientovi a jednotlivý 

odborníci přistupují jako „profesionální konziliáři“ za svůj obor. Role koordinátora pak 

přirozeně zůstává na lékaři, který vede somatickou léčbu. Což ale v okamžiku, kdy se 

dítě v nemocnici octne pro somatický problém (i když třeba následek autohavárie či TS) 

stejně v praxi je. Protože somatický problém bývá nejakutnější. (výjimka je 

psychiatrická klinika) 

5. Za 21 let jsem zažila jediný problém, kdy se nešlo domluvit a to bylo právě v situaci, 

kdy jsem byla součástí pevně daného multidisciplinárního týmu, který šéfovala jiná 

profese. Bohužel šlo právě o střetnutí se s nezvratnou optikou jiného oboru a hierarchie 

týmu znemožnila domluvu. V okamžiku, kdy jsem kamkoliv přišla jako „konziliář“ za 



svůj obor, tak jsme vždy řešení našli, protože debata nešla utnout z pozice „kompetence 

vedoucího X kompetence podřízeného. 

6. Případové konference jsou ideální cestou, jak postupovat týmově a vyhnout se pasti 

„hierarchických kompetencí“. 

7. Ano. Většina chronicky nemocných dětí tráví alespoň nějaký čas v domácím prostředí 

a je žádoucí, aby tento čas byl co nejdelší. V domácím prostředí nemohou čerpat pomoc 

odborníků z nemocnice, tedy péči o dítě i rodinu přebírají vnější organizace. Čím více 

se péče synchronizuje a jednotlivé subjekty komunikují, tím snadnější je přecházení 

dítěte mezi hospitalizacemi a domácí péčí. 

8. Částečné sdílení dokumentace v návazných oborech – např. psychologie, sociální 

pracovníci, psychiatr. Osobní rozhovory či telefony. 

9. Aktuálně jsem v pozici volné spolupárce „konziliární odborník“. Tak, že nejtěžší je najít 

společný čas na sdílení informací. 

10. Zažila jsem první roky jako člen somatické kliniky, nyní pracuji v pozici člena klinicko 

psychologického oddělení a multidisciplinární péče se účastním jako konziliární 

odborník. Při srovnání mě tento způsob vyhovuje lépe… 

11. Dopad Covidu jsem vnímala spíše na pacienty a jejich rodiny a taktéž na omezení 

možností některé vnější ambulantní péče. 

12. 0 

13. V rámci oddělení máme možnosti supervize, scházíme se cca 1x měsíčně. 

 

  



2.2.4. Respondent F 

1. 57 let 

2. žena 

3. psychosociální sestra (role v Dětském kardiocentru; jsem dětská sestra specialistka i 

Mgr. sociální práce) 

4. 37 let 

5. Určitě. Mnoho let jsem pracovala sama, v podstatě v několika rolích, a teprve 

v posledních letech jsem díky Dětskému podpůrnému a paliativnímu týmu okusila, jaká 

výhoda pro pacientskou rodinu, ale i pro mě jako pomáhajícího, je široká péče a podpora 

multidisciplinárního týmu. 

6. Ano, vnímám. Domnívám se, že bez něj nemůže tým efektivně pracovat. 

7. Nedomnívám. Pravidelné předávání informací o rodině; sdílení udělané práce; úhel 

pohledu jednotlivých profesí na situaci rodiny; výměny názorů či nápadů, jak rodině 

pomoci; to je základní nástroj dobré péče o chronicky nemocné dítě a jeho rodinu. 

8. Občas je široká diskuse, hledá se rozumný kompromis, ale někdo má konečnou 

zodpovědnost (v nemocnici lékař) a ten nakonec rozhodne. 

9. Je důležité, lépe řečeno nutné. 

10. Možnost domácí péče i u dětí, které dříve musely být dlouhodobě hospitalizované – bez 

pomoci by rodiny péči doma nezvládla. Ať již kvůli těžkému zdravotnímu stavu a z něj 

vyplývající potřebě odborné zdravotní péče, nebo kvůli potřebě zdravotních pomůcek, 

finanční pomoci či odbornému poradenství. 

11. Všechny výše uvedené komunikační nástroje používám, nejčastěji však osobní 

rozhovory, telefon a e-mailovou komunikaci. Dále vizity, rodinná sezení, týmové 

porady, dokumentaci pacienta. 

12. Pokud má tým v péči hodně pacientských rodin, je náročné sdílet s kolegy děti, které 

nemám v přímé péči, neznám je a vše sleduji z povzdálí. Porady pak jsou dlouhé, trvá 

dlouho projít všechno potřebné. Je nutné, aby poradu někdo dobře vedl a strukturoval. 

Aby se řešily jen podstatné věci. 

13. Jsem velmi spokojená. 

14. Určitě nebylo v začátku snadné nastavit efektivně on-line komunikaci, nejen v týmu, 

ale i s rodinami. Spadávalo připojení, chyběla potřebná technika, lidé se nesoustředili, 

plakaly děti… Chybělo osobní, lidské setkávání. Naopak mnoho rodičů bylo rádo, že 

nemusí jezdit mnoho kilometrů na osobní konzultace, že mohou být v bezpečí domova. 

Práce týmu pokračovala, jak nejlépe to šlo. 



15. On-line přes Skype, WhatsApp, telefon 

16. Ano, mám v týmu podpůrné a paliativní péče, 1x měsíčně. Ne mém primárním 

zdravotnickém pracovišti ne, ale platím si sama individuální supervizi. 

 

 

  



2.2.5. Respondent G 

1.  39 let 

2.  žena 

3.  Klinický psycholog 

4.  15 let 

5. Ano. Jedna osoba nemůže obsáhnout všechno, a každá profese má za sebe své znalosti, 

zkušenosti, schopnosti, které nemůže nahradit ta jiná profese. Je to nezbytné! Má to 

větší efekt, když tu práci dělá někdo, kdo jí více rozumí. 

6. Ano. Když by měl člověk sám ty věci vymýšlet, hledat, zaučovat se v novém oboru, tak 

to neudělá tak dobře jako někdo, kdo se v tom pohybuje a vnímá širší souvislosti. 

7. Asi je to jiný. Je spíš otázka, když člověk pracuje v týmu, se dá neposkytovat ta péče 

nezávazně na týmu. Když budu pracovat v ambulanci mimo tým, bude to mít jiný obsah 

– jinak fungovat, než když pracuji s týmem, kde si ty informace vzájemně předáváme, 

a můžeme ho ošetřit komplexně – nevím, zda lepší/horší, ale jiný. 

8. Určitě se to stávalo. Je otázka, co je nedomluvit se na péči. Profese mají často jiný 

„rank“, toho řešení, kde se pohybují, je lepší, když se ty jejich řešení vzájemně doplňují 

a tvoří nějaký komplex, ale poměrně často se stane, že jedeme prostě trošku jinak. 

Nemůžu mluvit do práce doktora, a on zase nemůže mluvit do práce mé. To, že máme 

odlišný názor se stává poměrně pravidelně, a to že nenajdeme společný přístup, to taky 

není zřídkavý. 

9. Nemáme to často (na pediatrii). Zažila jsem to asi 1x (v rozšířené verzi, kde byl i 

OSPOD), a v jiném složení si nepamatuji, že bych to zažila. Se soc. pracovnicí jsme 

měli někdy společné setkání s rodinou, ale nebyl tam lékař. Je to výjimečně. Dokážu si 

představit, že to může být užitečný, ale na druhou stranu, je otázka, co si od toho 

slibujeme. Někdy to může působit kontrolní rolí, když se všichni sejdeme. Klade to 

velké nároky na všechny zúčastněné, aby to bylo nějaký konstruktivní, ty posuny, ve 

chvíli, kdy se to přehoupne do toho kontrolního, tak se mi s tím pacientem při nějakých 

individuálních sezení bude těžko vracet k nějaké podpoře, práce s ním. Umím si 

představit, že u některých lidí by to opravdu bylo nezbytný, protože tam neprovádím 

žádnou formu terapeutické péče, např. u problémových rodinu si to dokážu představit. 

Pak jsou děti, které z nějakého vnitřního důvodu v léčbě nespolupracují, ta tam si to 

úplně představit nedokážu, nicméně to děláme minimálně. Možná u některých 

minimálně rodin problematických, nevhodných psychoterapeutické péče vzhledem 



k jejich kapacitě i mentální, to by bylo zdaleka nejefektivnější přístup. Ale není to vůle 

nějak organizovat. 

10. Přínosná je, ale otázka je, zda dobře funguje, vzhledem k tý velký potřebě. Je to něco, 

co může hodně pomoci. Dávky jsou jedna věc, a určitě jsou důležitý. To, že je úřady je 

v některým dětem nechtějí dávat – ale to je věc jiná. Je málo návazných služeb, (v 

Holandsku mají terenní pracovníky, kteří chodí do některých různě problematických 

skupin a chodí tam edukovat rodin přímo do těch rodin spolupracují úzce s tou 

nemocnicí. My to tu máme „sain sfikšen“. U nás OSPOD nepřijde ani když má. Pokud 

to funguje, funguje to zde v Praze, ale ne ve vzdálenějších městech. 

11. Většinou osobně, telefonicky když se nepotkáme 

Dříve jsme měli setkání, nebo je i teď (u chronicky nemocných dětí), ale soc. 

pracovnice tam už nechodí. Když tam chodili, mělo to potenciál, jinak musíme 

telefonicky či zprostředkovaně přes lékaře. Ne všude to je nutné, ale u těch chronicky 

nemocných dětí to je dobré, alespoň 1x za 14 dní se sejít by bylo dobré. 

12. Složité to je někdy v tom vzájemném slyšení, přijde mi, že ne vždy to je hledání 

společného výsledku, společných cest, ale je tam někdy tendence jak to tedy je se 100% 

jistotou a diskuze se zvrhne v to, kdo to vidí líp. Ne vždy to dobře funguje. Někdo vidí 

pacienta jako spolupracujícího, někdo nespolupracujícího.  

13. Pro mě by bylo důležitý to zefektivnit, sejít se i se soc. pracovnicemi, nad konkrétními 

věcmi, nad konkrétními pacienty. Bylo by to zefektivnění, že bychom si mohli za tu 

svoji profesi říct co tam chceme udělat. Transplantační vizity jsou 1x za 2 měsíce, sejdou 

se tam všichni lékaři, ze soc. odd. tam příjdou občas, ale chápu to, museli tam čekat, 

přitom se jich to netýkalo. Efektivnější – vytáhne se jeden konkrétní pacient, který se 

bude řešit komplexně psychosociálně a dal se tomu prostor s debatou. Já se obvykle 

rodin ptám na sociální situaci a pokud vyhodnotím, že tam je potřeba spolupráce soc. 

pracovnice tam to předám oš. Lékaři 

14. To si nemyslím, možná nejhorší byl minulý březen (2020), kdy se nevědělo, jak se 

budou lidi střídat po skupinách a kdo tady bude a kdo nebude, ale během 1 měsíce se to 

ustálilo. Z mého pohledu byla komunikace normální, dobrá.  Rychle jsme se vrátili do 

toho předcovidovýho stavu. Možná se něco málo změnilo v komunikaci, posílilo, 

rozšířilo se on-line setkávání např. u paliativního týmu apod. U akutních pacientů tam 

moc změn nebylo, maximálně více zoomových přednášek. Ale s kolegama jsme 

nemuseli komunikovat distančně. Měli být směny ½ a ½ se střídali, stopli se ambulantní 

pacienti. Ale po měsíci se zjistilo, že to nepůjde. 



15. Osobně, max. v paliativním týmu on-line 

16. Intervize pro lidi v předatestační přípravě, který nevyužívám já, protože jednu vedu. U 

kolegyně v rámci rodinné terapie. V rámci paliativního týmu máme supervizi. Můžu si 

domluvit supervizně-intervizní setkání se starším kolegou nad konkrétním tématem, dle 

potřeby. Máme to, co jsme si vytvořili. Externího supervizora nemáme. Nedokážu říci, 

zda bychom ho chtěli. Případové supervize se zde dají ošetřit dobře. Každý týden je 1 

až 2 supervize či intervize, někteří mají i více, nevím zda bychom toho více zvládali 

časově. 

 

 

 

 

  



2.2.6. Respondent H 

 

1. 43 let 

2.  žena 

3.  

iv. zdravotní sestra 

4.  21 let 

5.  Ano, má mnohem větší smysl a význam 

6.  Ano, spolupráce v oblasti následné péče doma, podpora rodičů – příspěvky, možnosti 

financování některých pomůcek, podpora bydlení, podpora dítěte ohledně školy a 

později výběr profese a jeho zařazení do běžného života. Pomoc a podpora celé rodiny. 

7. Domnívám se, že multidisciplinární spolupráce v týmu je mnohem efektivnější než 

samostatná intervence. Důležitost je propojenost, následnost a spolupráce všech v týmu. 

8. Někdy je problematická spolupráce s rodiči, mají jiné představy o poskytované péči než 

profesionálové. V samotném týmu jsme nikdy problém neměli, všichni jsme chtěli 

spokojené dítě a rodiče. 

9. Samozřejmě, že je pro nás důležitá spolupráce např. domácí péče – jak se chová dítě 

doma, jak maminka pečuje o dítě, jak ho stimuluje, jestli navštěvuje školu, sociální 

prostředí dítěte apod. 

10. Ano, následnost péče, kontrola, snižuje se počet hospitalizací. Nejčastěji komunikujeme 

na úrovni lékař – sestra – sociální pracovnice – učitelka – osobní rozhovory, 

dokumentace 

11. Největším problémem vidím v čase a málo lidí, které musí řešit plno jiných věcí. 

12. Myslím si, že spolupráce funguje, alespoň na té úrovni, kterou jsem zmiňovala a která 

je zatím možná v nemocnici 

13. Domnívám se, že nijak nenarušila, vše běží běžným způsobem. 

14. Komunikovali jsme telefonicky i e-mailem 

15. Ne, nemáme. 

 

 

  



2.2.7. Respondent I 

1. 55 let 

2.  žena 

3.   

iv) zdravotní sestra 

4.  36 let 

5. Ano 

4. Ano, určitě. Je to prostředník mezi domácí péčí a zdravotnickým zařízením 

5. Myslím si, že ne. 

6. Nestalo. Problém je v přenosu informací, náročné zkoordinovat další péče, naplánovaní 

vyšetření apod. 

7. Přínosné pro návaznost péče o pacienta v domácím prostředí, prevence nedostatku 

informací 

8. Ano, doléčení, rekonvalescence, zajištění následné péče 

9. Osobní rozhovory, telefonáty, e-mailové komunikace, on-line komunikace, 

dokumentace pacienta 

10. Domnívám se, že komunikace funguje dobře. 

11. Z naší strany ano 

12. Myslím si, že situace jistě vliv měla a doufám, že péče narušena nebyla. 

13. Telefonicky 

14. Po domluvě by to bylo možné, dosud jsme ji nevyužili 

 

 

  



2.2.8. Respondent J 

1. 27 let 

2. žena 

3.  

i) lékař 

4. 1 rok a 3 měsíce 

5. Rozhodně ano, hlavně protože jedině tak lze dítěti účinně pomoci a nestane se tak, že 

pomoc přichází ve zmatečné formě s nízkým efektem či dokonce protichůdně. Práce 

v týmu má dle mého názoru nesporné výhody – nižší šance chybovosti, zlepšení 

efektivity, obsáhnutí větší variability možných řešení …. 

6. Rozhodně ano, chronicky nemocné dítě potřebuje podporu – např. s opětovným 

začleněním do kolektivu, taktéž v návaznosti na dlouhodobé pobyty v nemocnicích 

může docházet k dalším nežádoucím situacím kolem dítěte – užívání drog, alkoholu, 

atd. Dítě se snadněji stane terčem šikany či posměchu. Taktéž rodina jako taková může 

využít služeb soc. pracovníka – předání užitečných kontaktů na další pečující 

organizace, případně pomoc s finančními záležitostmi rodiny. Sociální pracovník je pro 

mě nedílnou součástí pracovního týmu. 

7. Ne – i když práce v týmu může vést k určité diskomunikaci (např. „tohle již zajišťuje 

XY“ ale realita je jiná), nicméně mám za to, že při dobé komunikaci v týmu 

s vymezením kompetencí je forma multidisciplinárního týmu za jednu 

z nejefektivnějších. 

8. Ne. Vždy jsme s většími či menšími obtížemi došli k nějakému, v tu danou chvíli snad 

optimálnímu řešení. Nejčastější obtíže vnímám ohledně kompetencí – kdo pro dítě 

zajišťuje to a to – aby nedocházelo k dublování rolí či naopak podcenění problematiky, 

jako řešení vidím otevřenou komunikaci mezi pracovníky týmu a jasné vymezení 

kompetencí. 

9. Protože podpoří návaznost péče – včetně otevření dalších témat a obtíží, které by jinak 

zůstaly opomenuty. 

10. Ano, každý odborník přináší svůj pohled na problematiku a pomáhá hledat optimální 

řešení pro dané dítě v daný čas a situaci. Návaznosti hospitalizační a ambulantní péče 

považuji za velmi důležitou a např. zapojení OSPODu již během hospitalizace poté 

vytváří oslí můstek k návaznosti vztahu po propuštění. 

11. Komunikace v našem týmu probíhá nejčastěji osobně v rámci osobních rozhovorů, tato 

komunikace je mi nejpříjemnější. Poté využíváme také telefonáty, případně sms, či jiné 



on-line zprávy. E-mailovou komunikaci pouze v rámci formálního přeposlání 

dokumentů. Dokumentaci pacienta minimálně. Já osobně mám velmi ráda rodinné 

sezení a debriefing, kde plánujeme další postup. Vizity vnímám jako spíše formální 

komunikaci a ujištění se o správném směru postupu a plánu. 

12. Například nedosažitelnost členů týmu ať již kvůli jejich přetíženosti či dalším 

povinnostem případně jejich nedostatečná informovanost o problematice pacienta. 

Taktéž je důležité nějaké naladění a vhodný komunikační styl, který se ne vždy musí 

nutně podařit najít a opět otázka vymezení kompetencí. 

13. Jsem ve spolupráci s týmem naprosto spokojená, jsem týmový člověk, a řekla bych 

s dobrou schopností komunikace. Přála bych si v týmu spolupracovat častěji. 

14. Určitě ano, nejsme schopni pracovat s následnou péčí – některé instituce začaly 

fungovat v omezených režimech a péče o děti (zapojení do kolektivu, do školní 

docházky) byla omezena. 

15. Osobně s respirátory a telefonicky. Náš tým je většinou v jedné budově, na jednom 

pracovišti. 

16. Ne, bohužel. 

 

 

 

 

  



2.2.9. Respondent K 

1. 38 let 

2.  žena 

3.  

ii. sociální pracovník 

4. 9 let 

5. Ano, domnívám se, že ve většině případech můžeme pouze ve spolupráci 

s multidisciplinárním týmem dítěti pomoci tak, aby následná péče byla fungující a měla 

význam. Tím, že pracujeme v týmu, máme možnost si potřebné informace předávat a 

následně z nich vycházet či s nimi pracovat. Bude pro mě jednodušší pomoci dítěti a 

jeho rodině, někam je směrovat, doporučovat apod. 

6.  Vzhledem k tomu, že sama pracuji jako zdravotně sociální pracovník, tak si myslím, že 

ano, naše spolupráce má smysl a je mnohdy užitečná a důležitá. Např. pokud si lékař 

nebude jistý sociálním zázemím nemocného dítěte, je dobré nás kontaktovat, abychom 

situaci prošetřili. Rodině můžeme nabídnout také soc. poradenství, případně jim pomoci 

vyřešit jejich problémové situace (nedostatek finančních prostředků, nevhodné bytové 

podmínky apod.), které při neřešení mohou mít vliv na zdravotní stav nezletilého 

pacienta. 

7. Nemyslím si. Myslím si, že je dobré vědět, že vás může vždy někdo z dané profese 

doplnit, popř. vám poskytnout potřebné informace, zkušenosti. Někdy je to však těžké, 

ne všude jsou různé profese (lékaři, klinický psycholog, soc. pracovník) provázané tak, 

aby spolu mohly o případu jednat. I kdyby např. někteří lékaři chtěli rodině nabídnout 

pomoc, neví kde, nebo kam se obrátit.  Tak to může vypadat např. ve specializovaných 

ambulancích, nebo v menších nemocnicích, kde není žádný sociální pracovník, který by 

pracoval s chronicky nemocnými dětmi. Já jsem za multidisciplinární tým ráda. 

8. No, asi ne, že bychom se nedomluvili, ale spíše to drhlo v tom, že každý viděl prospěch 

dítěti ze svého profesního hlediska. Především někteří lékaři moc nechtějí řešit případy, 

kdy je podezření, že dítěti ubližuje někdo z rodiny. Snaží se dítě co nejdříve stabilizovat 

a propustit ho zpět domů. V těchto případech pak vidím spolupráci obtížnou (v 

komunikaci, v čase, v celkové spolupráci). Nebo když lékař či jiný pracovník 

z multidisciplinárního týmu snaží řešit jen to své, bez jakékoliv spolupráce. Naštěstí se 

to moc neděje a spolupráce bývá v rámci možností dobrá. 

9. Ano, některé případy jsou tak komplikované, nebo hůře řešitelné, že je dobré se sejít 

v rámci multidisciplinárního týmu, případně přizvat další subjekty a na dalších 



postupech se společně domluvit. Domluví se na dalších možnostech, na dalších 

postupech, ze kterých je výstup, podle kterého se bude dále postupovat. Všichni o tom 

budou vědět. 

10. Ano, velmi. Pokud se zjistí, že rodina má nějaké problémy – ať už sociální či finanční 

je dobré jejich situaci řešit včas, aby se nemocné dítě mohlo vrátit domů, do vhodného 

soc. zázemí a kde o něj bude dostatečně pečováno. My tím budeme mít jistotu, že 

s rodinou bude dle jejich potřeb nadále někdo spolupracovat a pomáhat jim. Je zde 

menší riziko, že se zdravotní stav dítěte zhorší nebo, že by muselo dítě zůstávat déle 

v nemocnici. 

11. Komunikujeme hodně osobně, telefonicky, občas písemně – ale to výjimečně, když 

nemůžu někoho sehnat. Nejraději využívám osobní či telefonické jednání. Naše závěry 

se zapisují do společné dokumentace pacienta, do které se dostanou lékaři i další 

pověřené osoby, které s pacientem pracují. Můžeme při své práci ze svých zpráv 

vycházet. 

V rámci týmu využíváme nejvíce případové jednání, ale často je pouze ve dvou a 

následně se kontaktuje další odborník. Občas využíváme rodinné sezení, je to dobré jak 

pro nás, tak i pro rodiny. Rodiny nemusí shánět každého odborníka zvlášť a můžeme se 

doplňovat. Vizity na akutních lůžkách nestíhám, je to velká škoda. Mám vizity na dětské 

psychiatrii a je to výborné. Mám větší přehled o aktuální situace pacienta, můžeme se 

domluvit na dalších možnostech bez toho, aniž bychom se dohledávali. Když na vizity 

nedocházím, musím vše dohledávat v dokumentaci či shánět lékaře, sestry nebo 

psychology.  

Případové jednání moc nemáme, ale když je, jsem za něj moc ráda. Obzvlášť u 

komplikovaných pacientů. Pokud je to ale třeba, domluví se.  

Společnou dokumentace je základ. 

12. Složité je se navzájem zkontaktovat, vyhledat. A s některými je obtížnější spolupráce - 

mám asi 15 oddělení, na každém pracují jiní lékaři (také se tam často točí), zdravotní 

sestry, psychologové – s každým je jiná spolupráce. Rozdílné je také oddělení 

chirurgické a např. pediatrické. Někteří chirurgové se snaží vyřešit pouze zdravotní 

problém a více nechtějí situaci řešit. Zde se musím více obracet na staniční sestry, které 

jsou častěji k zastižení a mají komplexni přehled o nemocném dítěti. 

13. Tím, že pracuji ve více týmech je spolupráce náročnější. Ale tím, že s těmi odděleními 

spolupracuji už delší dobu, vím kde se na koho obracet a jak s kým komunikovat. Jsem 



spokojená, vím, že někde to je mnohem náročnější a horší. Ale každý máme pořád 

možnost se zlepšovat. 

14. Domnívám se, že ovlivnila. Asi ne nějak viditelně, ale přišlo mi, že jsme některé rodiny 

více „hlídali“ a upozorňovali na docházení do ambulancí. Rodiče s dětmi moc nechtěli 

jezdit do nemocnice. Zároveň se ta sociální uzavřenost lidí odrazila na jejich psychice 

a tím i na zhoršení zdravotního stavu.  

15. Změny byly asi znát více v první vlně Covid-19. Pracovali jsme tak, abychom se střídali 

(týden doma – týden v práci), ale asi po 3 týdnech se to zrušilo. Nebylo to úplně dobré, 

museli jsme všechny více shánět po telefonu či e-mailu. Ale jinak spolupráce v rámci 

nemocnice byla dobrá. V dalších vlnách jsme pracovali standartně. Nejhorší spolupráci 

jsem viděla s OSPOD. Nemohli jsme se jim dovolat, nebo ti zastupující neznali ty 

klienty, museli volat těm na home-office. Nechtěli moc dělat sociální šetření 

v domácnostech, nebo jsme na šetření čekali dlouho. I při výkonu předběžného opatření 

zde nebyli, řešilo se to vše telefonicky a prostřednictvím nás.  

16. Ano, máme pravidelně supervizi. Jen přes covid jsme ji neměli. Ale nejvíc využívám 

intervizi na našem sociálním oddělení – podle potřeby. 

 

 

 

 

 


