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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá návazností lůžkových hospiců na nemocnice v České 

republice. V rámci této problematiky zkoumám postavení lůžkových hospiců 

v systému zdravotnictví a v sociálním systému, promítání tabuizace smrti 

do návaznosti péče a možnosti vzdělávání v oboru paliativní péče. Práce se skládá 

ze tří hlavních částí. První část zahrnuje určení cílů práce, popis použitých 

výzkumných metod, teoretická a hodnotová východiska a vymezení základních 

pojmů spojených s hospicovou péčí. Ve druhé části se zaměřuji na reflexi aktuální 

situace hospiců v České republice. Na základě analýzy dokumentů popisuji 

financování a legislativní ukotvení hospiců. Třetí část je postavena 

na kvalitativním výzkumu. Pomocí expertního šetření jsem zjišťovala názory 

odborníků pracujících v hospicích. Získané poznatky dále analyzuji a rozčleňuji 

do jednotlivých témat. Mezi důležitá zjištění patří, že dotázaní odborníci hodnotí 

návaznost hospiců na nemocnice kladně. Mezi hlavní problémy již přestává patřit 

kapacita hospiců a financování. V České republice však chybí systém paliativní 

péče a začlenění obecné paliativní péče do lékařských oborů. 

 
 



   

Abstract 

This work deals with continuity of inpatient hospices and hospitals in the Czech 

Republic. In this issue i examine the status of inpatient hospices in the health 

system and in the social system, reflecting the taboo of death in continuity of care 

and alternatives of education in palliative care. The work consists of three main 

parts. The first part involves determining the aims of the work, a description of 

research methods, theoretical and value foundations and definition of basic terms 

associated with hospice care. In the second part I focus on the reflection of current 

situation of hospices in the Czech Republic. Based on the analysis of documents 

I describe the funding and legislative basis for hospices. The third part is based on 

qualitative research. Using expert survey, I examined the views of professionals 

working in hospices. I also analyze the gained knowledge and divide it into 

individual topics. The key findings include that the interviewed experts evaluate 

the continuity of hospices and hospitals as affirmative. Capacity of hospices and 

funding are ceasing to be the main problems. However, in the Czech Republic is 

absence of system of palliative care and the integration of palliative care into 

general medical disciplines. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání  
a strukturace výzkumného tématu 
 Ve své práci se budu věnovat problematice paliativní péče v lůžkových 

hospicích. Zaměřím se pouze na hospicová zařízení v České republice, nebudu 

provádět komparaci s jinými státy. V teoretické části se budu věnovat konceptu 

lékařské etiky. V analytické části popíši postavení hospicové péče v rámci 

zdravotnického systému. Paliativní péče v hospicích se liší například od paliativní 

péče v nemocnicích (v hospicích je například možné ubytovat i příbuzné 

umírajícího člověka). Bude mě tedy zajímat návaznost hospicové paliativní péče 

na ostatní zdravotnické instituce. Dále se pokusím postihnout legislativní změny, 

které v této oblasti proběhly v posledních letech. Zaměřím se na identifikaci 

klíčových problémů, jako je například problematické financování hospicových 

zařízení a nedostatečná kapacita. Dále budu zkoumat problematiku lidských 

zdrojů. Samotný obor „Paliativní medicína a léčba bolesti“ existuje teprve od roku 

2004 (a první hospic v České republice funguje od roku 1996). V hospicových 

zařízeních tedy pracuje řada lékařů z jiných oborů, než je paliativní medicína. 

Zdravotnická zařízení zaměřená na péči o umírající potřebují odborníky, „(…) 

kteří mají výborné interpersonální dovednosti, klinické znalosti a jsou formováni 

etickým porozuměním a osobními a profesními hodnotami a zkušenostmi“ 

[Payneová, Seymourová, Ingletonová 2007: 202]. Bude mě zajímat, jaké obory 

vystudovali pracovníci hospiců a zda je problematické najít vhodné odborníky pro 

práci v hospicových zařízeních. V praktické části se zaměřím na dotazování 

odborníků. Nebudu tedy dotazovat samotné pacienty, ale pracovníky hospicových 

zařízení. Doufám, že mi praktická část doplní odpovědi na otázky, které si kladu 

v rámci analytické části. Předpokládám, že názory odborníků pro mě budou 

důležité především ve zkoumání návaznosti hospicové paliativní péče na jiné 

zdravotnické instituce. 
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a praxe paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu  

 

 

2. Teoretická východiska 
 V teoretické části se budu věnovat lékařské etice. Lékařská etika je 

důležitá součást každého odvětví lékařské péče. Zahrnuje v sobě čtyři základní 

principy. „Jedná se o princip neškodění (nonmaleficence), dobřečinění 

(beneficence), autonomie a spravedlnosti“ [Vácha, Königová, Mauer 2012: 56]. 

A právě v odvětví paliativní medicíny je etické chování zvlášť důležité, protože 

prioritou paliativní medicíny je ulehčit od bolesti a od psychické zátěže. 

Nedodržení etických zásad může být problematické jak pro pacienta, tak pro 

pacientovu rodinu. 
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3. Cíle bakalářské práce 
 Hlavními cíli mé práce bude popsat a vysvětlit institucionální nastavení 

paliativní péče v lůžkových hospicích a identifikovat klíčové problémy v této 

oblasti. Budu se tedy snažit vystihnout, jak paliativní péče v českých hospicích 

vypadá, jaká je zde návaznost na jiné instituce v rámci zdravotnického systému 

a jaké legislativní změny týkající se této oblasti proběhly v posledních letech. 

Na hlavní problémy pouze upozorním, nekladu si za cíl předkládat možná řešení. 

 



   

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
Jaké je postavení české paliativní péče v lůžkových hospicích v systému 

zdravotnictví? 

Jaké klíčové legislativní změny proběhly v oblasti paliativní hospicové péče 

v posledních letech? 

Jaká je návaznost hospicové péče na jiné zdravotnické instituce? 

Jak funguje financování v oblasti paliativní péče v lůžkových hospicích? 

Jaké jsou klíčové problémy v oblasti české hospicové péče? 

Jaké jsou zde problémy v oblasti lidských zdrojů? 

 

 

5. Metody a prameny 
 V teoretické části se zaměřím na studium literatury. Pro analytickou část 

využiji také studium literatury a pro sledování legislativních změn analýzu 

dokumentů (např. zákony a vyhlášky). Praktická část bude založena na expertním 

šetření, tedy na rozhovorech s odborníky. Budu dotazovat především pracovníky 

hospiců. 

 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 
1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma lůžkových hospiců. V posledních 

letech sice problematice hospicové péče začíná být věnována větší pozornost, 

avšak stále není dostatečná. Smrt a umírání nepatří v České republice mezi 

nejdiskutovanější témata, proto veřejnost často pouze ví o existenci hospiců, není 

však informována dostatečně o tom, jak tato zařízení fungují a jakou pomoc 

nabízejí. „Řada potřebných o hospicích neví, jiní mají zkreslené představy, další 

se bojí“ [Huneš 2008: 12]. Kromě nízké informovanosti veřejnosti o možnostech 

hospicové péče jsou s touto tematikou spjaty další problémy, například deficitní 

financování.  

 Já se ve své práci zaměřím na návaznost hospiců na nemocnice. V praxi se 

ukazuje, že návaznost hospicové péče na péči nemocniční není ideální. 

Nemocnice poskytují kurativní péči i v situacích, kdy by pro pacienta bylo daleko 

vhodnější přejít na léčbu paliativní [Zatloukalová 2012: 85]. Někdy jsou pacienti 

do hospiců posíláni později, než by bylo třeba, protože lékaři otálejí s prognózou. 

Mnohdy lékaři ani neví, co přesně hospicová péče nabízí, případně mají 

i předsudky. Proto se stává, že hospicová péče není umírajícímu pacientovi těmito 

lékaři nabídnuta [Huneš 2008: 12]. Někteří odborníci podotýkají, že lékaři mívají 

problémy se sdělováním pravdy pacientům. Pacient je tak informován o závažném 

onemocnění jen z části, nebo dokonce vůbec. Bohužel i v dnešní době stále někdy 

dochází k tomu, že lékař vědomě sděluje nepravdivé informace tak, že zvolí 

taktiku „milosrdné lži“. Pacient se tak nedozví pravdivé informace o svém 

onemocnění, na které má právo [Vorlíček 2001: online]. V situacích, kdy lékař ví, 

že pacientův stav již nelze zlepšit, a přesto dál pokračuje v kurativní léčbě, je 

pacient v podstatě „okrádán“ o drahocenný čas, který by mohl strávit obklopen 

blízkými. Namísto toho je pacient zatěžován neúčinnou léčbou s falešnou nadějí, 

že se uzdraví. Pokud je do takového zamlčování zapletena i rodina, může to vést 

k situaci, že v důsledku pociťované pacientovy křivdy dojde ještě k narušení 

vztahů v rodině [Svatošová 2011: online].  
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 Od druhé poloviny 20. století zaznamenala medicína velké pokroky 

a úspěchy, což mimo jiné vedlo k přesvědčení, že medicína časem zvládne vše 

vyléčit. Nevyléčitelně nemocní se tedy často ocitali na pokraji zájmu zdravotníků, 

protože smrt je v moderní medicíně spojována s neúspěchem. Zájem o umírající 

a obor paliativní medicíny tak v rámci medicíny zaměřené na úspěch zůstaly 

v pozadí [Vorlíček 2004: 20]. Později začal zájem o paliativní medicínu zase růst. 

V Čechách dochází od 90. let 20. století k hospicovému hnutí, za jehož 

zakladatelku je považována Marie Svatošová. Proces je však pomalý a tematika 

smrti a umírání stále zůstává problematikou, která co do zájmu veřejnosti stojí 

spíše v pozadí [Zatloukalová 2012:14]. 

 Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by na každých 100 000 

obyvatel mělo připadnout alespoň 5 hospicových lůžek. Česká republika by tedy 

měla mít 525 hospicových lůžek. V současné době je jich zde 468 [ÚZIS 2012: 

online]. Během roku 2012 bylo v 16 hospicích v České republice hospitalizováno 

4050 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 32,1 dne [ÚZIS 2012: online]. 

Přestože počet hospicových lůžek je dle kritérií WHO nedostačující, skutečné 

využití v roce 2012 bylo 77,2 % (tj. téměř čtvrtina kapacity nebyla obsazena) 

[ÚZIS 2012: online].  Jedním z faktorů této skutečnosti by mohla být právě špatná 

návaznost hospiců na nemocnice. 

 Hospic je zdravotně-sociálním zařízením, které zahrnuje léčbu fyzické, 

psychické, sociální a spirituální bolesti. Naproti tomu nemocnice jsou 

zdravotnickým zařízením, které je zaměřeno na léčbu nemoci a bolesti.  

 Původně jsem se ve své práci chtěla zaměřit na identifikaci všech 

klíčových problémů v hospicové paliativní péči. Projekt bakalářské práce se tedy 

značně liší od mých nynějších cílů. Rozhodla jsem se téma zúžit, a to ze dvou 

důvodů. Zaprvé, vzhledem k rozsahu práce bych nemohla dostatečně proniknout 

do problematiky a zabývat se všemi problémy spojenými s hospicovou péčí. 

Zadruhé, tématu návaznosti hospiců na nemocnice nebývá věnováno příliš 

pozornosti (například v porovnání s problematikou financování hospiců). Ve své 

práci bych tedy chtěla zjistit, jak plynule probíhá přechod pacientů z nemocnic 

do hospiců, případně jakými překážkami je návaznost komplikována. 
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1. Cíle práce a výzkumné otázky 

1.1. Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zhodnotit spolupráci nemocnic a hospiců. Identifikovat 

hlavní aspekty, které podmiňují návaznost těchto dvou zařízení. Zjistit, jak 

vnímají a hodnotí návaznost hospiců na nemocnice odborníci, kteří pracují 

v hospicích a s jakými problémy se v této oblasti nejčastěji setkávají. 

 Hlavní cíl bude dále operacionalizován do dílčích cílů. V rámci dílčích cílů 

budu zkoumat, jaké je postavení české paliativní péče v lůžkových hospicích 

v systému zdravotnictví a v sociálním systému. Popíši legislativní nastavení 

a možnosti vzdělávání v paliativní péči v ČR. Pokusím se zjistit, jakým způsobem 

se promítá tabuizování smrti do návaznosti paliativní péče na kurativní léčbu.  

 

1.2. Výzkumné otázky 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na zodpovězení následujících otázek: 

• Jaké je postavení české paliativní péče v lůžkových hospicích v systému 

 zdravotnictví a v sociálním systému?  

• Jakým způsobem se promítá tabuizování smrti do návaznosti paliativní 

 péče na kurativní léčbu? 

• Jaké jsou možnosti vzdělávání v ČR v paliativní péči? 

• Jak hodnotí odborníci pracující v hospicích současný stav návaznosti 

 hospiců na nemocnice v praxi? 



   

 

5 

  

2. Použité metody 

Základem pro empirickou část je kvalitativní výzkum , protože potřebuji získat 

větší množství informací pouze od několika osob. Při kvalitativním výzkumu je 

sice více znatelná zainteresovanost výzkumníka, ale zase dovoluje větší flexibilitu 

a možnost proniknout hlouběji do problému, než kvantitativní výzkum [Silverman 

2000: 1-2]. 

2.1. Metody sběru dat 

Protože šlo o specifickou skupinu lidí, rozhodla jsem se pro nepravděpodobnostní 

typ výběru. Původně jsem chtěla informační partnery vybírat pomocí metody 

sněhové koule (snowball sampling). Měla jsem jednoho informačního partnera, 

od kterého jsem chtěla začít. Avšak po tomto prvním rozhovoru mi bylo 

doporučeno několik dalších odborníků, kteří jsou do problematiky zainteresovaní. 

Rozhodla jsem se tedy, že od svého původního záměru upustím. Výběr 

informačních partnerů tedy probíhal metodou výběru úsudkem. Výběr úsudkem 

je riskantní, jedná-li se o výzkum zahrnující několik desítek osob [Jeřábek 1993: 

50]. V mém případě byl výběr úsudkem možný, jelikož jsem dělala rozhovor 

s šesti informačními partnery. 

 Jako výzkumnou metodu jsem zvolila expertní šetření. Expertní šetření je 

metoda, která vznikla v 70. letech minulého století. Původně se používala 

ke zkoumání koaličního chování politických stran [Havlík 2008: online]. Expertní 

šetření umožňuje hluboký vhled do problematiky, protože informace jsou 

získávány přímo od osob, které se v tématu vyznají nejlépe, tedy od expertů. Díky 

této metodě pak můžeme poznat skrytá pravidla, podle nichž fungují dané sociální 

systémy [Janík 2011: 12]. Nespornou výhodou expertních šetření je to, že se 

odborníci o danou oblast zajímají nejen dlouhodobě, ale i komplexně: informace, 

které nám podají, nemají z jednoho zdroje, ale z mnoha zdrojů, které si dávali 

dohromady delší dobu. Díky tomu jsou experti schopni mluvit o různých 
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oblastech dané problematiky. Předpokládáme, že se expert v dané oblasti dobře 

vyzná, takže nám může poskytnout fakta, která jsou jinak nedostupná. Může nám 

také sdělit své vize a představy, jak by se dala daná situace zlepšit. Téma 

výzkumu je tedy omezeno spíše oblastí zájmu výzkumníka, nežli informovaností 

informačních partnerů [Havlík 2008: online].   

 Ke sběru dat jsem využila polostrukturované rozhovory (ukázka viz 

přílohy). Tento typ rozhovorů lze využít za předpokladu, že získám 

od informačních partnerů podobné odpovědi, avšak často v různém pořadí, nebo 

pomocí různých formulací [Jeřábek 1993: 72-73]. Měla jsem připravené čtyři 

základní okruhy s otázkami. Často jsem se na některé věci doptávala nebo jsem 

měnila pořadí podle toho, jak se rozhovor vyvíjel. 

 Zrealizovala jsem pět rozhovorů s lékaři pracujícími v hospicích, protože 

mi byli doporučeni jako osoby, které se v problematice nejvíce vyznají. Dále jsem 

udělala jeden rozhovor se zdravotní sestrou, abych měla i pohled jiného 

pracovníka hospice: s jinou náplní práce, s jinými zkušenostmi. Stručné 

představení mých informačních partnerů je v tabulce č. 1 (strana 7). Jeden 

rozhovor trval průměrně 40 minut, avšak mezi délkou jednotlivých rozhovorů 

byly značné rozdíly. Nejkratší trval 17,5 minut a nejdelší 1 hodinu a 2 minuty. 

Informační partneři mi umožnili nahrávat rozhovory na mobilní telefon, což mi 

velmi usnadnilo transkripci. 
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Tabulka č. 1: Struktura respondentů 

HOSPIC ODBORNÍK FUNKCE 
ZKUŠENOSTI 

Z NEMOCNICE 

Chrudim 
MUDr. Marie 

Blažková 
Spoluzakladatelka 
hospice, lékařka 

Zkušenosti 
z psychiatrického oddělení 

Rajhrad 
MUDr. 
Ladislav 

Kabelka, Ph.D. 

Primář, bývalý 
ředitel hospice, 
předseda ČSPM 

Zkušenosti z geriatrické 
kliniky, práce s umírajícími 

Brno 
MUDr. Regina 

Slámová 
Vedoucí lékařka 

hospice 

Zkušenosti z interního 
oddělení, práce 
s umírajícími 

Červený 
Kostelec 

MUDr. Marie 
Matysková 

Sekundární lékařka 
Zkušenosti z interního 

oddělení 

Červený 
Kostelec 

prim. MUDr. 
Jan Král 

Vedoucí lékař 
hospice 

Současný interní lékař 
krajské nemocnice, práce 

s umírajícími 

Prachatice 
Bc. Petra 
Bušková 

Zdravotní sestra 
Zkušenosti 

z LDN, práce s umírajícími 

Zdroj: Autorka 

  

2.2. Metody analýzy dat 

Nepřepisovala jsem rozhovory doslova, a to především kvůli srozumitelnosti. 

Informační partneři totiž často používali dlouhé věty s množstvím vsuvek, které 

sice byly naprosto smysluplné, avšak pro čtenáře by bylo složité orientovat se 

ve větách, které by měly i více než deset řádků. Proto jsem často z některých 

vsuvek udělala věty vedlejší, a rozdělovala jsem tak třeba jednu větu na dvě až tři. 

Dále jsem vynechala některá výplňová slova a hovorové koncovky slov jsem 

upravila do spisovných. Úpravy byly tedy pouze estetické, soustředila jsem se 

na co nejpřesnější zachování významu sdělení. Z tohoto důvodu jsem přepisovala 

všechny části rozhovoru. 
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 V rozhovorech jsem hledala klíčová témata, která odborníci v rámci 

návaznosti hospiců na nemocnice často opakují. Rozhodla jsem se tedy pro 

tematickou analýzu. Tematická analýza patří mezi velmi flexibilní metody 

kvalitativní analýzy. Navíc je schopna postihnout velké množství detailů [Braun, 

Clarke 2006: 77-78]. Tematická analýza bývá široce využívána, avšak někdy bývá 

problém ji správě uchopit. Je to metoda identifikace, analýzy a informování 

o schématech (tématech) v datech [Braun, Clarke 2006: 79]. Proces tematické 

analýzy začíná, když výzkumník začne zaznamenávat a hledat významové vzorce 

a témata. Končí podáním zprávy o obsahu a významu vzorců (témat) v datech. 

Během analýzy se výzkumník neustále pohybuje zpět a vpřed datovým souborem 

a dělá si poznámky - psaní není něčím, co odložíme až na konec, tak jako 

u statistických analýz [Braun, Clarke 2006: 88].  

 Dle doporučení Braun a Clarke jsem využila k tematické analýze 

šestikrokový model. Nejdříve bylo potřeba, abych se seznámila s daty. Prvním 

krokem k seznámení s daty je transkripce. Dále jsem pročítala data a hledala jsem 

první schémata. Ve druhém kroku jsem generovala počáteční kódy. Bylo třeba 

věnovat plnou a stejnou pozornost každé položce v datech a identifikovat všechny 

zajímavé aspekty, které by se mohly stát základem pro hledané vzorce (témata). 

Ve třetím kroku jsem se snažila zkombinovat vzniklé kódy tak, aby mi vznikla 

jednotlivá témata. Ve čtvrté fázi jsem přezkoumávala témata. Znovu jsem 

pročítala data a zvažovala jsem, zda jsem správně poskládala kódy a zda jsou 

témata relevantní. Pátý krok se týká definování a pojmenování nalezených témat. 

Zjišťovala jsem tedy „esenci“ jednotlivých témat (o čem které téma je) a podle 

toho jsem hledala vhodné pojmenování. Šestým krokem bylo sestavení zprávy 

o výsledcích [Braun, Clarke 2006: 89-96]. 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Teorie vzájemné závislosti 

Hospice v České republice patří z naprosté většiny do nestátního neziskového 

sektoru [Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče: online]. Právě 

neziskový sektor se u nás zasloužil o vznik a rozvoj tohoto typu péče. Jak uvedl 

v diskusním pořadu ČT24 Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, „(...)  

hospice nestavěl stát a nestavěly je kraje. Stavěl je neziskový sektor“ [Speciál 

ČT24 2014: online]. Stát tímto způsobem deleguje vykonávání specializované 

paliativní péče na zařízení v neziskovém sektoru - na hospice. Významná část 

financování však pochází ze státních peněz (veřejné zdravotní pojištění). Stát také 

značně finančně přispěl na výstavbu většiny hospiců [Otázky a odpovědi 2012: 

online]. Proto bych svou práci ráda podepřela jednou z teorií, která řeší vztah státu 

a neziskových organizací. 

 Mezi státním a nestátním sektorem sice existují potenciální zdroje 

konfliktu, ale stejně tak důležité jsou potenciální zdroje partnerství. Některé teorie 

předpokládají konfliktní a konkurenční vztahy, avšak Salamonova a Anheierova 

teorie vzájemné závislosti přepokládá spolupráci těchto dvou sektorů. 

 V některých situacích se veřejnost staví odmítavě k přímým státním 

zásahům. Avšak neziskové organizace mohou potřebnou podporu od lidí získat. 

Touto cestou tedy může nestátní sektor pomoci upevnit moc státu. Na druhou 

stranu, neziskový sektor často potřebuje podporu státu v ekonomické oblasti. 

Tímto způsobem si mohou své potřeby a nedostatky kompenzovat. Teorie 

vzájemné závislosti přepokládá kooperativní vztahy především v oblasti 

zdravotnictví a sociálních služeb. Neziskové organizace jsou často aktivní 

v oblastech, do kterých se stát ještě nezapojil. Během této doby nestátní sektor 

získává odborné znalosti a zkušenosti, ze kterých pak může těžit i stát [Anheier 

1996: 15-16]. 
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 Podle Salamona a Anheiera může být jedním z důvodů neúspěchu teorie 

sociálního státu a podobných teorií to, že předpokládají konkurenční vztah mezi 

státem a neziskovým sektorem. Za určitých okolností však lze očekávat 

spolupráci, a tedy i vzájemně závislý vztah. Namísto vnitřního konfliktu může tak 

být základem produktivity partnerství. Teorie vzájemné závislosti užitečně 

doplňuje jiné teorie, které předpokládají konfliktní vztah státu a neziskového 

sektoru [Anheier 1996: 29-30]. 

3.2. Tabuizace smrti 

V dnešní době vidíme díky médiím nejrůznější způsoby umírání. Zprostředkovaně 

se tak se smrtí setkáváme takřka denně (ať už ve zprávách, nebo například 

v hororovém filmu). Avšak co se týče osobního zážitku se smrtí a umíráním, jsme 

daleko méně zkušení než dříve. „Pravděpodobně v celých dějinách ještě tolik lidí 

nevidělo takové množství mrtvých a způsobů umírání jako dnes, a přesto bez 

osobního kontaktu s umírajícím či s mrtvým tělem“ [Student 2006: 23].  

 V dřívějších dobách byla smrt chápána jako větší samozřejmost. Lidé 

umírali častěji doma, ale také na veřejných místech, často v bídě. Smrt byla více 

viditelná: lidé ji pozorovali ve svém okolí, pomáhali v posledních chvílích svým 

blízkým, a sami se tak „učili umírat“ [Haškovcová 2007: 24]. Běžní lidé uměli 

rozpoznat jednotlivé fáze umírání, zvládali základní ošetřovatelské úkony, 

setkávali se z blízka se smrtí. Moderní člověk nemá potřebné znalosti ani 

dovednosti [Haškovcová 2007: 28-29]. Dnes zůstává péče o umírající především 

v rukou zdravotníků. Většina pacientů končí ve zdravotnických zařízeních a blízcí 

ho chodí jen navštěvovat. Člověk nechce umírat sám. Je vděčný i za přítomnost 

profesionála, ale preferoval by svou rodinu [Kutnohorská 2007: 77].  

 Dnes máme rozsáhlou síť zdravotnických a sociálních zařízení, kde své 

poslední dny stráví přibližně tři čtvrtiny lidí. V domácím prostředí zemře přibližně 

jedna pětina lidí [Paliativní péče v ČR v roce 2013: online]. Umírající jsou tedy 

ve většině případů „odsouváni“ do institucí. V dnešní době převažuje 

institucionální model umírání [Haškovcová 2007:29-31]. 
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 Ve 20. letech 20. století se začala používat tzv. praxe „bílé plenty“. Pokud 

někdo v nemocnici umíral, rozprostřela se okolo něj bílá zástěna, která jemu měla 

zajistit soukromí a ostatním nemocným ušetřit pohled na umírajícího. Později byli 

umírající sdružováni na zvláštním pokoji. Platilo přesvědčení, že umírajícímu má 

být zajištěn klidový režim. To mělo mimo jiné za následek, že se příbuzní a blízké 

osoby neúčastnili péče o umírajícího. Návštěvy byly omezeny jen na středy 

a neděle. Blízcí tedy nemohli být s nemocným ve chvílích, kdy je nejvíc 

potřeboval jako svou psychickou podporu. „A tak se stalo to, co důvěrně známe: 

moderní člověk umírá sám, obklopen bílou zástěnou nebo v pokoji mezi ostatními 

a v péči profesionálních zdravotníků, kteří jsou pro něj, stejně tak jako on pro ně, 

cizí lidé“ [Haškovcová 2007: 30-31].  

 Medicína dosáhla za krátký časový úsek obrovských pokroků. Ještě před 

padesáti lety se umíralo na nemoci, které již dnes lze léčit [Haškovcová 2007: 19]. 

Je obdivuhodné, kam se moderní medicína posunula. Avšak na druhou stranu 

tento pokrok významně přispěl k tendencím nepřipouštět si smrtelnost člověka. 

Moderní medicína je zaměřená na úspěch. Někteří lékaři se pak snaží pacientovi 

co nejdéle prodlužovat život. Pokud však již vítězná medicína nemá smysl 

(pacient umírá), mělo by se přejít na paliativní péči. Jinak je tu riziko, že pacient 

stráví své poslední dny marnými pokusy o léčbu, namísto toho, aby se věnoval 

vztahům se svými blízkými [Dolista 2012: 53]. Dnes může být smrt dlouze 

oddalována všemožnými lékařskými zásahy. Oproti dřívějším dobám se výrazně 

prodloužila průměrná délka života, včetně délky aktivního života. Avšak poměr 

délek aktivního života a života v nemoci se velmi pozměnil. Dříve lidé prožili 

aktivní život, krátce stonali a rychle umírali. Dnes prožijeme aktivní život, ale 

před smrtí prožijeme ještě velmi významnou část života v nemoci [Vácha 2012: 

236]. Jak uvedl Ladislav Kabelka v diskusním pořadu ČT24, dnes v ČR žijeme 

průměrně dvacet let v nemoci - tato doba se prodlužuje a bude se dále 

prodlužovat. Proto je potřeba zaměřit se na péči poskytovanou lidem, kteří 

dlouhodobě žijí v nemoci [Speciál ČT24 2014: online]. 
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 Umírání v institucích tedy přispívá k tomu, že se lidé méně dostanou 

do osobního kontaktu se smrtí a s umíráním. V důsledku medicínských pokroků 

mají lidé pocit, že lze „vyléčit neléčitelné“, takže se člověk brání myšlenkám 

na smrt a umírání. Haškovcová tento proces popisuje jako tabuizaci smrti. 

Nepřipouštění si myšlenek na smrt a skrývání umírajících do institucí má však 

některé velmi negativní důsledky. Někteří jsou v důsledku tabuizace smrti 

při umírání méně s rodinou, kterou však v posledních chvílích velmi potřebují. 

Pokud si možnost, že pacient umírá, nechce připustit ani lékař, může dojít 

k dynastázii, tedy k tzv. zadržené smrti. Dochází k ní v případech, kdy už není 

šance na vyléčení, smrt je již jistá, ale přesto je stále komplikovaně oddalována. 

Pokud se zdravotníci snaží umírajícího člověka za každou cenu vyléčit, 

ve výsledku mu mohou velmi uškodit. „Používají všech metod a technik, které 

ještě mají k dispozici, a prakticky nenechají člověka v klidu zemřít“ [Haškovcová 

2007: 33]. Tímto způsobem mohou zdravotníci pacientův čas vyplýtvat 

na zbytečnou léčbu. Danému člověku pak schází potřebný čas, který by mohl 

strávit se svými blízkými. 

3.3. Kübler-Rossové model pěti fází umírání 

Lidé na obtížné situace reagují různě. Určité zákonitosti však existují. Tyto 

zákonitosti v situaci, kdy člověk umírá, dobře shrnula Elisabeth Kübler-Rossová. 

Rozdělila pacientovy reakce do pěti fází. Tyto fáze neplatí pouze pro pacienta, ale 

i pro jeho blízké, protože ti také trpí. Fáze jsou seřazeny podle toho, jak většinou 

přicházejí. Mohou však přicházet i v jiném pořadí, mohou se vracet, střídat 

a prolínat. Mohou mít různě dlouhou délku, případně se některá nemusí objevit 

vůbec [Svatošová 1995: 27].  

 První fázi Kübler-Rossová nazvala popírání a izolace. Toto stádium 

následuje od chvíle, kdy lidé zjistí smrtelnou diagnózu. Reakce nebývají 

ovlivněny tím, zda byl lékař od začátku k pacientovi upřímný, nebo ne. Typická 

věta zní: „'Ne, to se určitě netýká mě, to není možné'“. Jedná se o druh obrany, 

který tlumí dopady šokující zprávy. Tato fáze však bývá obvykle jen dočasná. 
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Za jak dlouho tato fáze odezní, záleží na způsobu, jakým je mu diagnóza řečena, 

na délce zbývajícího času a na tom, jak je připraven těžkou situaci nést na základě 

svých dosavadních životních zkušeností [Kübler-Rossová 1992: 35-39]. 

 Druhým stádiem bývá zlost. Pacient si už začíná připouštět, že nejde 

o žádný omyl, že smrtelná diagnóza opravdu byla o něm. Začíná tento fakt vnímat 

jako nespravedlnost. Lidé se ptají „'Proč zrovna já?'“ a přemýšlí o tom, že by 

bylo spravedlivější, aby se to stalo někomu jinému, staršímu, kdo se o sebe hůře 

stará, a podobně. V této fázi je pro okolí obtížné chovat se správně k pacientovi. 

Jeho hněv totiž dopadá na všechny: i na blízké, na lékaře, na zdravotní sestry. Je 

třeba s ním jednat s respektem a s pochopením, aby se mohl posunout dál 

[Kübler-Rossová 1992: 45-47]. 

 Třetí fází je smlouvání. Trvá obvykle jen krátce. Lidé uzavírají různé 

dohody. Podobají se dohodám, které uzavírají děti (například za umytí nádobí 

mohou jít ven). Nemocný člověk v této fázi nejčastěji uzavírá smlouvy s Bohem, 

nejčastěji tajně. Dohody mohou být spojeny s pocitem viny: člověk dříve udělal 

něco špatně. Daný slib pak může být takový, že když se ten člověk uzdraví, bude 

se už chovat správně [Kübler-Rossová 1992: 74-76]. 

 Když skončí fáze smlouvání, obvykle přichází stádium deprese. Pacient si 

uvědomuje, že nemůže dále popírat přibývající příznaky. Pokud například ženě 

s rakovinou amputují prso, může její pocit ztráty dřívější ženské postavy vyústit 

právě v deprese. Není na místě pacienta nějak nutit do veselých myšlenek. Je 

důležité, aby si prošel i touto fází, potřebuje si uvědomit svou ztrátu. Dospěje tak 

snadněji k poslednímu stádiu [Kübler-Rossová 1992: 77-79]. 

 Poslední fází je akceptace. Ta může nastat ve chvíli, kdy měl pacient 

dostatek času a podpory, aby si úspěšně prošel předchozími stádii. Není už 

naplněn zlostí, ani ho neovládají deprese. Člověk je smířený se svým osudem 

a v tichosti očekává svůj konec. Začíná vyžadovat klidnější prostředí, kratší 

návštěvy. Často se chce jen s někým držet za ruku, „komunikovat beze slov“. Tato 

fáze bývá častěji obtížnější pro příbuzné a blízké, než pro samotného umírajícího. 

Někteří lidé se snaží bojovat o život až do konce. Pro tyto pacienty je 

komplikovanější dosáhnout stadia akceptace [Kübler-Rossová 1992: 99-101]. 
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 Pro pozůstalé by bylo velmi smutné, kdyby člověk skončil svůj život 

například ve fázi zlosti nebo deprese. Proto je nesmírně důležité, aby 

preterminálně a terminálně nemocným osobám byl věnován dostatek času a péče. 

Jak vyplývá z uvedených stádií, umírajícímu člověku nestačí pouhá lékařská péče. 

Potřebuje trpělivost, naslouchání, porozumění. Bohužel však v některých 

zařízeních akutní, následné a dlouhodobé péče není péče o preterminálně 

a terminálně nemocné pacienty dostačující. „Nejčastějšími nedostatky jsou: 

špatná komunikace s rodinou, nedostatečná léčba bolesti a dalších symptomů, 

vícelůžkové pokoje, malá pozornost věnovaná psychosociálním a spirituálním 

aspektům nemoci“ [Paliativní péče v ČR v roce 2013: online]. 
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4. Hodnotová východiska 

4.1. Důstojnost 

 Pro správnou paliativní péči je zásadní, aby byla dodržena pacientova důstojnost. 

Základními prvky důstojnosti z pohledu pacientů jsou: nevystavování okolním 

pohledům (tedy zajištění možnosti soukromí těla), taktní zacházení, mít dostatek 

pozornosti, možnost dělat věci v klidu, být vnímán jako osoba, tělo jako předmět 

zájmu a péče, být respektován, mít čas na rozhodování [Payneová 2007: 68]. Aby 

pacient mohl důstojně zemřít, musí lékař respektovat jeho potřeby a rozhodnutí. 

„K nejpřednějším úkolům lékaře patří služba důstojnosti a svobodě vůbec (…)“ 

[Dolista 2012: 53]. 

4.2. Kvalita života 

Kvalita života je jednou ze stěžejních hodnot, na které je paliativní péče 

orientována. V současné době se většina odborníků shoduje, že jde o subjektivní 

pojem: lidé kvalitu života vnímají různě, podle různých kritérií. Podle Indexu 

Kvality Života (IQL) existuje šest základních oblastí, které kvalitu života 

podmiňují. Jsou to sebepřijetí, pozitivní vztahy s blízkými i s pečujícími, 

autonomie (právo na názory k závažným věcem i k maličkostem ohledně léčby), 

zvládání životního prostředí, smysl života (rekapitulace a hodnocení dosavadního 

života) a osobní rozvoj, neboli „poslední úsek osobního zrání“. Zdravotníci se 

mohou snažit zajistit pacientovi co nejlepší podmínky, ale hodně záleží 

na samotném člověku, jak se naučí žít se svou nemocí [Haškovcová 2010: 254-

255]. 

 Vnímání kvality života se mění v čase. Závisí na životním období, kterým 

člověk zrovna prochází. Nejde pouze o věk, ale také o životní situaci (například 

s tím, jak se mění závažnost onemocnění, se mohou měnit požadavky na kvalitní 

život), ve které se člověk momentálně nachází [Hudáková 2013: 39]. 
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4.3. Koncept lékařské etiky 

Slovo „etika“ je řeckého původu. Výraz „ethos“ původně označoval místo pastvy 

zvířat, přeneseně pak chování zvířat. Dnes etiku chápeme jako vědu, která se 

zabývá lidskými zvyky a obyčeji v rámci společného soužití [Vácha 2012: 20]. 

V rámci etiky hodnotíme jednání druhých jako dobré, špatné, morální, nemorální, 

apod. Přisuzujeme jednání lidí mravní hodnotu, takže ho pak schvalujeme nebo 

odmítáme [Kutnohorská 2007: 25].  

 Pojem lékařská etika v sobě shrnuje etické problémy v lékařství. 

Lékařská etika je morální filozofie, podle které se lékař řídí při vykonávání 

medicíny [Raudenská 2011: 119]. Jádrem lékařské etiky je deontologie. 

Deontologie pochází z řeckého slova „deon“, což znamená povinnost. 

V medicínském odvětví deontologie značí povinnosti lékařů vůči pacientům, 

kolegům, úředníkům a veřejnosti [Kutnohorská 2007: 23]. 

 Existují čtyři základní principy lékařské etiky: princip nonmaleficence, 

neboli neškodění, princip beneficence, neboli dobřečinění, princip autonomie 

a princip spravedlnosti [Vácha 2012: 56].  

 Princip neškodění je nadřazen principu dobřečinění. Znamená zákaz 

ublížení, poškození a usmrcení. Princip dobřečinění zahrnuje činnosti, které mají 

nemocnému prospět. Jde o „pozitivní dimenzi neškodění“ [Ivanová 2004: 24-25]. 

Principy neškodění a dobřečinění mohou být někdy v rozporu. Některá léčba 

může pacientovi na jednu stranu pomoci, na druhou stranu způsobit nežádoucí 

účinky. Například u terminálně nemocného pacienta je možné k utlumení bolestí 

použít opiáty, které sice mohou způsobit dechové obtíže nebo návyk na danou 

látku, avšak pokud pacienta již nelze vyléčit, tlumení bolesti je prioritou. Důležité 

je tedy rozhodnout, co povede k „většímu dobru“ [Vácha 2012: 56]. 

 Princip autonomie zahrnuje práva pacienta na rozhodování o způsobech 

léčby. Pokud nejsou přání pacientů v rozporu se zákonem, měla být zohledněna 

při každém lékařském zákroku [Ivanová 2004: 25]. Pacient potřebuje znát svůj 

zdravotní stav, aby si mohl vybrat způsob léčby. Právo na  informace o svém 

zdravotním stavu patří k základním právům pacientů [Kutnohorská 2007: 53]. 
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 Princip spravedlnosti závisí na rozdělování zdrojů nemocným. 

V ideálním případě by měl mít každý právo na stejnou péči. To však není možné, 

neboť některé typy léčby jsou velmi nákladné - každý si je nemůže dovolit 

[Ivanová 2004: 25]. V různých situacích navíc existují různé pohledy na to, co je 

spravedlivé. Pokud je potřeba ošetřit věští množství lidí, podle principu loterie by 

se náhodně vylosovalo pořadí, ve kterém by přišli na řadu. V rámci principu 

neosobní volby je pořadí určováno tím, kdy kdo přijde. V případě teroristického 

útoku by bylo výhodné postupovat podle principu sociální užitečnosti, tj. nejdříve 

ošetřit zdravotníky, aby mohli poté ošetřit ostatní [Vácha 2012: 58].  

 Odborníci v hospicích velmi dbají na dodržování zásad lékařské etiky, 

neboť se snaží pacienta připravit na smrt, aby si stihl urovnat vztahy s příbuznými 

a ostatní záležitosti, aby mohl odejít v klidu. Hospice jsou navíc zařízení, která 

jsou určena pacientům v (pre)terminálním stadiu onemocnění. Je velmi důležité, 

nebrat pacientům jejich naděje, ale stejně tak důležité je umírajícímu nelhat 

[Svatošová 1995: 34-35].  

 Někteří odborníci však stále pochybují o nutnosti být k pacientovi 

upřímný. „O otázce, zda má lékař za určitých okolností mít možnost zadržet 

informaci o zcela nepříznivé prognóze pacientova onemocnění, nebo zda za všech 

okolností má pacienta informovat plně pravdivě, jsou vedeny vášnivé diskuse mezi 

odborníky na medicínské právo, lékařskou etiku i mezi lékaři samotnými“ [Veselá 

2014: online]. Názory lékařů na sdělení nepříznivé prognózy pacientovi nejsou 

tedy konzistentní. Avšak pokud nejsou pacientovi sděleny zásadní informace 

o jeho zdravotním stavu, přestože si to přeje, není možné naplnit výše zmíněný 

princip autonomie. Jak může pacient rozhodnout o své léčbě, pokud mu chybí 

zásadní informace? 

 Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v České republice, 

zdůrazňuje význam upřímnosti k terminálně nemocným pacientům: „Lež je lež 

v každém případě. I ta tzv. milosrdná. Ta je podle mého názoru naopak tvrdě 

nemilosrdná, a to proto, že bere nemocnému čas a pak je najednou příliš pozdě“ 

[Svatošová 2011: online]. 
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5. Vymezení základních pojmů 

5.1. Smrt a umírání 

Umírání je kontinuální proces, který směřuje ke smrti. Každý je smrtelný, všichni 

se ke smrti přibližujeme už jen tím, že stárneme. Dalo by se říci, že člověk umírá 

od narození [Haškovcová 2007: 89]. 

 Smrt oproti tomu neoznačuje nějaký proces, ale zánik všech životních 

funkcí člověka, tedy zánik organismu a osobnosti člověka. „Známky blížící smrti 

jsou následující: kůže je bledá, mramorová s nádechem domodra, na pohmat 

studená, opocená, tělesná teplota klesá, tep je slabě hmatný, vytrácí se vědomí“ 

[Denková 2009: online]. 

 Umírající lidé mívají čtyři základní přání: nechtějí zemřít osamoceni 

(sociální rozměr), chtějí zemřít bez bolestí (tělesný rozměr), přejí si ještě některé 

věci dotáhnout do konce (psychický rozměr), a chtějí poznat smysl života a smrti 

(spirituální rozměr) [Student 2006: 36-37].  

 

5.2. Preterminální a terminální stadium nemoci  

Preterminální stadium nemoci je stav, který předchází terminální stadium. 

Během preterminálního stavu se již objevují symptomy, které poukazují 

na nevyléčitelnost dané nemoci. Preterminální stadium signalizuje, že se blíží 

konec, je tedy o stav tzv. „vzdáleného umírání“. Daná osoba začíná slábnout po 

všech stránkách: po stránce fyzické, psychické a sociální. Toto období trvá 

většinou delší dobu [Denková 2009: online]. 

 Terminální stadium nemoci je poslední fází života člověka. Člověk dále 

slábne, většinou potřebuje každodenní a celodenní péči. Terminální stadium 

nemoci trvá většinou řádově jen několik dní [Denková 2009: online]. 
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5.3. Paliativní péče 

Paliativní péče je určena těžce nemocným osobám s pokročilým a postupujícím 

onemocněním. Tyto osoby mají omezenou délku života a hlavní cíl tedy není 

pacienta vyléčit, ale zachovat dobrou kvalitu života [Vorlíček 2004: 24]. Dobrá 

paliativní péče zahrnuje nejen úlevu od bolesti, ale zaměřuje se i na psychické, 

duchovní a sociální aspekty péče o pacienta. Smrt je chápána jako přirozená 

součást života: v rámci paliativní péče není proces umírání ani urychlován, ani 

zbytečně prodlužován. Tato péče umožňuje pacientům žít zbytek života tak 

aktivně, jak jen to jejich stav dovoluje. Paliativní péče je určena nejen pacientům, 

ale také pomáhá jejich rodinám, aby se vyrovnaly se ztrátou blízké osoby 

[Payneová 2007: 8].  

 Paliativní péče nastupuje, když už nelze pacienta vyléčit, a nahrazuje tzv. 

kurativní léčbu. Kurativní lé čba se zaměřuje na identifikaci příčin nemoci 

s cílem vyléčit pacienta. Paliativní péče léčí symptomy, s cílem zmírnit 

pacientovo utrpení a zajistit mu dobrou kvalitu života [Slovník pojmů 2010: 

online]. Kurativní léčba je ukončena, protože by pacienta už jen zbytečně 

zatěžovala a vysilovala. Tento způsob péče se týká také náhlých příhod. 

„V případě akutních příhod (infarkt myokardu, trombembolická nemoc, infekce) 

obvykle není indikována intenzivní a resuscitační léčba. Je indikována 

symptomatická léčba (účinné mírnění bolesti, dušnosti atd.)“ [Skála 2005: 2].  

 Existuje obecná a specializovaná paliativní péče. Obecná paliativní péče 

by měla být nevyléčitelně nemocným pacientům poskytována ve všech 

zdravotnických zařízeních. Obecnou paliativní péči poskytují zdravotníci 

s různými specializacemi. Kvalita této péče pak mimo jiné závisí na vzdělání 

zdravotníků v paliativní péči, na vzájemné komunikaci s pacientem, 

na možnostech a ochotě podávat potřebné léky, na (ne)dostupnosti psychologické 

péče a na prostředí, kde péče probíhá. Specializovanou paliativní péči poskytuje 

pacientovi i jeho rodině tým odborníků, kteří mají vzdělání v oboru paliativní 

péče. Takovou péčí disponují hospice, oddělení paliativní péče a ambulance 

paliativní péče [Paliativní péče v ČR v roce 2013: online]. 



   

 

20 

  

6. Hospic a hospicová péče 
Hospic je ve většině případů nestátním zařízením. Je určen pacientům 

v terminálním a preterminálním stadiu nemoci, kterým poskytuje specializovanou 

paliativní péči. Jde o péči komplexní, která zahrnuje zdravotní, sociální, 

psychické a spirituální aspekty. Hospic svým pacientům zaručuje, že nebudou 

trpět nesnesitelnými bolestmi, že za všech okolností bude respektována jejich 

důstojnost, a že v posledních chvílích nezůstanou sami [Svatošová 1995: 123].  

 V hospici stojí v centru zájmu umírající člověk se svými blízkými. 

Na každého pacienta je pohlíženo individuálně, každý má jiné potřeby. K tomu je 

potřeba, aby hospicoví lékaři byli schopni správně diagnostikovat příznaky. 

Hospicový tým tvoří odborníci z různých oborů. ze zdravotnické složky jsou 

v hospicích lékaři a zdravotní sestry, ze sociální oblasti pak sociální pracovníci, 

duchovní, a ostatní pracovníci, kteří pomáhají pacientovi a rodině vyrovnat se 

s nemocí. Pracovníci hospiců jsou pozůstalým k dispozici i době truchlení, kdy 

potřebují poradit, jak se mají se ztrátou vyrovnat. Je také důležité, aby se členové 

hospicového týmu vzájemně podporovali: předchází tak syndromu vyhoření. 

Hospice dále využívají dobrovolníky. Dobrovolníci si povídají s pacienty, nebo 

mu například dojdou na nákup, pohlídají děti, a podobně [Student 2006: 38-40]. 

Hospicová péče je u nás dostupná ve třech základních formách. Jde o lůžkový 

hospic, hospicový stacionář a domácí hospicovou péči [Haškovcová 2007: 48].  

 Lůžkové hospice obvykle mají kapacitu okolo 30 lůžek, což je přiměřený 

počet, aby provoz nebyl příliš drahý, ale aby se pacienti necítili jako v nemocnici. 

Prostředí hospice pak působí spíše jako domov než jako nemocnice. Odlišnosti 

od nemocnic lze nalézt i v denním režimu. Pacient není do ničeho nucen. Jde o to, 

aby si závěr svého života prožil tak, jak sám uzná za vhodné. Může vstávat 

i usínat, v kolik hodin chce. Sám si určí čas, kdy chce jíst, nebo kdy chce provést 

denní hygienu. Návštěvy rodinných příslušníků jsou neomezené, případně mohou 

v hospici s pacientem i přespat (většinou bývá lůžko pro rodinného příslušníka 

přímo na pacientově pokoji). Hospicového personálu je dost na to, aby 

s pacientem mohl někdo být, kdykoli to bude potřebovat [Haškovcová 2007: 49].  
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 Hospicový stacionář je zařízení, kam nemocný dochází. Jde o situaci, kdy 

člověk potřebuje paliativní péči, ale nemusí nutně být ještě hospitalizován. Rodina 

ho tedy doveze do stacionáře, kde je mu poskytnuta potřebná paliativní péče. 

Pobyt ve stacionáři je obvykle na několik hodin. Nejčastěji přichází pacienti ráno 

a odcházejí odpoledne [Haškovcová 2007: 58]. 

 Domácí ošetřovatelská péče prováděná týmem profesionálů je označována 

jako home care (oproti tomu home help je pečovatelská péče prováděná laiky). 

Home care bývá poskytována i v rámci hospicové péče. Odborníci radí rodinám 

a motivují je ke spolupráci, aby nemocný mohl co nejdéle zůstat v domácím, 

přirozeném prostředí. Rozsah zdravotní péče určuje lékař, rozsah sociální péče 

sociální pracovník [Haškovcová 2007: 59]. Některé úkony vykonává sestra 

paliativní domácí péče (např. celkovou koupel), něco zvládne rodina sama, 

v některých úkonech je třeba rodinu zaškolit (např. přebalování). Je výhodou, 

když má v rámci domácí paliativní péče rodina možnost zapůjčení pomůcek, které 

jim péči o pacienta usnadní [Denková 2009: online]. Domácí hospicová péče 

nemusí být nutně vázána na kamennou budovu hospice. „Nově se u nás rozvíjejí 

formy tzv. mobilních hospiců, které působí tam, kde z geografických důvodů není 

možná návazná péče na hospicové stacionáře“ [Haškovcová 2007: 60]. 

6.1. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) sdružuje hospice se 

stejnými zájmy a cíli. Podporuje rozvoj paliativní péče a snaží se mj. o osvětu 

veřejnosti a o zlepšování legislativních podmínek v oblasti paliativní péče. 

Mezi její členy patří většina hospiců v České republice. „Asociace je dobrovolnou 

samosprávnou nezávislou nepolitickou organizací“ [Stanovy APHPP 2011: 1].  

 Standardy hospicové paliativní péče (dále Standardy) definují 

požadavky na hospicovou péči v České republice. Tento dokument vznikl v roce 

2007 na základě spolupráce MZČR a APHPP. Požadavky stanovené v tomto 

dokumentu jsou závazné pro všechny členy APHPP a mají za cíl zajistit nutnou 

úroveň hospicové péče u nás [Standardy hospicové paliativní péče, 2007: 1].  
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 Standardy jsou definovány tak, aby hospicová péče byla nejen kvalitní, ale 

také dostupná opravdu pro každého. Například: hospicová péče je částečně 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění, které hradí zdravotní služby 

poskytované pojištěncům [Zákon č. 48/1997 Sb., §13]. Hospicová péče bývá ale 

poskytována i osobám, které nejsou pojištěnci a navíc nemají prostředky 

k uhrazení k poplatku (poplatek činí cca 10 % z celkových nákladů na hospicovou 

péči). Ačkoli se hospice neustále potýkají s finančními problémy, tak pokud je 

jedinou překážkou pro potenciálního pacienta nedostatek peněz, neznamená to, že 

nemůže být přijat. „Všude si pacient na péči přispívá, (…) vyskytne-li se 

bezdomovec bez prostředků, hospic mu doslouží a nic po něm nechce“ [Hospic in 

Čt24 2007: online].   

 Podmínky pro přijetí  jsou dle Standardů tři. Zaprvé, pacient trpí 

pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Zadruhé, jeho stav není stabilizován 

a rodina mu není schopná zajistit potřebnou péči. Zatřetí, pacient (či opatrovník) 

je seznámen a souhlasí s principy paliativní péče [Standardy hospicové paliativní 

péče, 2007: 7].  

 Standardy také uvádějí minimální a optimální personální zabezpečení 

zdravotnického hospicového týmu při kapacitě hospice 30 lůžek. Minimální 

složení bylo stanoveno odborníky z pracovní skupiny při MZČR. Optimální 

složení vychází ze zkušeností samotných hospiců. Dle samotných hospiců je 

k zajištění potřebné kvality hospicové péče potřeba více zdravotnického 

personálu, než stanovilo MZČR. Rozdíly jsou především v požadavcích 

na ošetřovatelky. Podle hospiců je jich potřeba 15, podle MZČR jich stačí 5 

[Standardy hospicové paliativní péče, 2007: 14]. Z veřejného zdravotního 

pojištění je však hrazen jen ten zdravotnický personál, který považuje za nutný 

MZČR. Dvě třetiny ošetřovatelek tedy nemohou být hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění [Huneš 2008: 23]. Tento rozdíl v nárocích na hospicovou 

péči přispívá k problematickému financování. Hospice se snaží zachovat dobrou 

úroveň péče, mezi kterou patří i dodržování optimálního složení zdravotnického 

týmu dle Standardů. Taková péče však vyžaduje nutnost shánět finanční 

prostředky z dalších zdrojů. 
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6.2. Česká společnost paliativní medicíny 

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně (dále ČSPM) je odborná medicínská společnost. V současné době její 

členy tvoří více než 150 lékařů specializujících se na paliativní přístup a na blízké 

obory (například geriatrie, onkologie, apod.). Mezi další členy patří i odborníci 

z jiných, než z lékařských oborů (například psychologie nebo ošetřovatelství). 

ČSPM se snaží o rozvoj paliativní medicíny v České republice. Soustředí se 

na vzdělávání paliativních odborníků a podílí se na výzkumných projektech 

v rámci ČR i na mezinárodní úrovni. ČSPM patří mezi členy Evropské asociace 

paliativní péče [Česká společnost paliativní medicíny: online]. 

 ČSPM se snaží ovlivnit zlepšit kvalitu i kvantitu paliativní péče, zlepšit 

informovanost veřejnosti a vzdělání odborníků tak, aby každý občan České 

republiky možnost využít paliativní péči na takové úrovni, kterou umírající člověk 

a jeho blízcí skutečně potřebují. Konkrétní snahu ČSPM zlepšit vzdělání v oblasti 

paliativní péče lze dokumentovat například na pořádání různých přednášek 

a vzdělávacích kurzů pro lékaře nebo pro všeobecné zdravotní sestry. Kurzy 

bývají několikadenní. Témata jsou různá, například komunikace s umírajícím, 

léčba symptomů, týmová práce, a podobně [Česká společnost paliativní medicíny: 

online]. 

 

6.3. Financování hospiců 

Hospice v České republice získávají finance z více zdrojů. Veřejné zdravotní 

pojištění pokryje cca 40-60 % výdajů. Pacienti přispívají hospicům mezi 200 až 

500 Kč za den (částka se liší dle konkrétního hospice a dle finančních možností 

pacienta). Další finance jsou poměrně nejisté - závisí na dotacích a darech. 

Přibližně 20 % pokryjí finance z MPSV, tj. Dotace na sociální péči a příspěvky 

na péči. Zbytek příjmů musí hospice získat prostřednictvím darů a sbírek.  
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 Takto obecně funguje financování českých hospiců. Konkrétní částky lze 

nalézt ve výročních zprávách jednotlivých hospiců [Paliativní péče v ČR v roce 

2013: online]. Pro ilustraci uvádím procentuální rozložení získaných finančních 

prostředků hospice sv. Alžběty v Brně za rok 2012 [Výroční zpráva Hospice sv. 

Alžběty 2012: 14]. 

 

Graf č. 1: rozložení získaných finančních prostředků hospice sv. Alžběty v Brně za rok 

2012 

 
Zdroj: Výroční zpráva Hospice sv. Alžběty 2012 

 

6.4. Legislativní ukotvení hospiců 

Nemocnice a hospice fungují odděleně a navíc nabízejí jiný typ péče. Tím, že 

hospice nabízí zdravotní a sociální péči v rámci jednoho zařízení, mají 

zkomplikovanou podporu financování. U nás máme totiž oddělené financování 

zdravotních služeb a sociálních služeb. „Platná legislativa v ČR nepracuje 

s termínem zdravotně-sociální péče“ [Huneš 2008: 20]. Není tedy možné 

kofinancovat hospicové lůžko zároveň z veřejného zdravotního pojištění 

a z prostředků MPSV, což by bylo chápáno jako hrazení jedné péče dvakrát 

[Huneš 2008: 60-61]. 



   

 

25 

  

6.4.1. Zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich 

 poskytování 

Zákon o zdravotních službách je platný od 8. 12. 2011 a účinný od 1. 4. 2012. 

Nahradil mimo jiné dřívější zákon č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu a zákon č. 

160/1992 Sb. – Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních.  

 Zákon o zdravotních službách se na rozdíl od zákona o péči o zdraví lidu 

věnuje i paliativní péči. Paliativní péče je zde definována jako druh zdravotní 

péče, (…) „jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, 

který trpí nevyléčitelnou nemocí“ [Zákon č. 372/2011 Sb., §5]. Dále je zde 

definována lůžková péče, jako zdravotní péče, která nemůže být poskytnuta 

ambulantně a musí být poskytována nepřetržitě [Zákon č. 372/2011 Sb., §9]. 

Tento zákon zahrnuje rovněž klasifikaci domácí paliativní péče, jako zdravotní 

péči poskytovanou „(…) ve vlastním sociálním prostředí pacienta“ [Zákon č. 

372/2011 Sb., §10]. 

 Přechodná ustanovení tohoto zákon se týkají nestátních zdravotnických 

zařízení. Nestátní zdravotnické zařízení může provozovat osoba, u které bylo 

rozhodnuto o registraci v rámci předchozí platné legislativy, tj. Na základě zákona 

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Tato osoba je pak 

považována za poskytovatele [Zákon č. 372/2011 Sb., §121].  

 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních definoval 

nestátní zdravotnické zařízení jako „(…) jiné zdravotnické zařízení, 

než zdravotnické zařízení státu“. Provozovatelem těchto zařízení může být fyzická 

nebo právnická osoba, která má na provozování oprávnění dle tohoto zákona 

[Zákon č. 160/1992 Sb., §2]. O udělení oprávnění k provozování nestátního 

zdravotnického zařízení rozhoduje příslušný krajský úřad dle místa provozování 

tohoto zařízení [Zákon č. 160/1992 Sb., §8].  

 Zákon o zdravotních službách definuje podmínky pro získání oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb. V rámci tohoto zákona byly podmínky 

sjednoceny pro státní i nestátní zařízení. Tyto podmínky jsou tedy uvedeny 
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společně pro všechny poskytovatele ve třetí části tohoto zákona (§15 - §27). 

O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad, 

který má ve své správě dané zařízení. V případě, že jsou zdravotnické služby 

poskytovány v zařízení zřízeném ministerstvem obrany, spravedlnosti nebo vnitra, 

mohou o registraci rozhodovat příslušná ministerstva [Zákon č. 372/2011 Sb., 

§15]. Podmínky k udělení oprávnění jsou uvedeny v §16 zákona o zdravotních 

službách. Patří mezi ně například svéprávnost, bezúhonnost, věk 18 a více let, 

způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní 

péče [č. 372/2011 Sb., §16].  

 Poskytovatelem zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních 

tedy může být fyzická nebo právnická osoba, která oprávnění získala již dříve, 

na základě předchozí platné legislativy, nebo osoba, která oprávnění získá podle 

zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách. 

 

6.4.2. Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění je platný od 28. 3. 1997 a účinný od 1. 4. 

1997. Od té doby prošel více než padesáti novelizacemi. Jednou 

z nejvýznamnějších novel pro hospicovou péči byl zákon č. 340/2006 Sb., kdy se 

tak poprvé do zákona o veřejném zdravotním pojištění dostává péče, která je 

nabízena právě v hospicích. V 22a je hospicová péče definována jako zvláštní 

lůžková péče: „Hrazenými službami je i léčba paliativní a symptomatická o osoby 

v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového 

typu“ [Zákon č. 48/1997 Sb., §22a].  

 Hospicová péče tedy dnes patří mezi zdravotní péči hrazenou z veřejného 

zdravotního pojištění. Výše částky, která má být hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění, je definována vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 



   

 

27 

  

6.4.3. Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 

Zákon o sociálních službách vešel v platnost 31. 3. 2006 a je účinný od 1. 1. 2007. 

Tento zákon definuje jednotlivé sociální služby, jejich financování a požadavky 

na pracovníky v sociálních službách.  

 Zákon o sociálních službách rovněž stanovuje podmínky pro získání 

příspěvku na péči. Tento příspěvek je hrazen státem a je poskytnut těm, kteří 

jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu částečně nebo zcela 

závislí na pomoci jiné osoby. Nárok na tento příspěvek má i pacient hospice.  

[Zákon č. 108/2006 Sb., §7].  

 Čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby jsou uvedeny v §8. V §9 jsou 

definovány úkony, které jsou důležité pro stanovení stupně závislosti. Stupeň 

závislosti je pak stanoven dle toho, nakolik je daná osoba schopna tyto úkony 

zvládnout bez pomoci. V §11 jsou definovány výše příspěvku pro jednotlivé 

stupně závislosti.  

 Z příspěvku na péči si daná osoba hradí sociální službu. Tou může být 

mimo jiné i lůžková hospicová péče. „Příjemce příspěvku je povinen (…) 

využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci (…) speciálním lůžkovým 

zdravotnickým zařízením hospicového typu“ [Zákon č. 108/2006 Sb., §21]. 

Příspěvek na péči tedy lze čerpat i při pobytu v hospici. Příspěvek pak náleží 

danému zařízení. 

 Dalším zdrojem financí jsou dotace, které MPSV poskytuje 

prostřednictvím rozpočtu krajů k zajištění poskytování sociálních služeb. Tyto 

dotace jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru 

sociálních služeb [Zákon č. 108/2006 Sb., §101]. Do registru sociálních služeb 

mají povinnost se na žádost zapsat také hospice [Zákon č. 108/2006 Sb., § 85]. 

Krajský úřad předloží ministerstvu žádost, ve které mimo jiné uvede, k jakým 

účelům a v jaké výši o dotaci žádá. Požadavky jsou zhodnoceny a na základě 

kritérií uvedených v §101 je rozhodnuto o výši dotace [Zákon č. 108/2006 Sb., 

§101]. Tento finanční zdroj je tedy nejistý - není předem známo, jakou částku 

nakonec daný hospic od MPSV obdrží. 
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7. Postoje dotázaných odborníků 
V této části se pokusím o shrnutí důležitých poznatků, které jsem zjistila v rámci 

expertního šetření. Poznatky jsou rozčleněny do jednotlivých témat, která vznikla 

při analyzování dat. 

 

Kvalita péče 

Co se týče hospicové paliativní péče, podle všech dotázaných je na velmi dobré 

úrovni. Avšak pokud jde o systém paliativní péče jako celek, tam má Česká 

republika velké rezervy. „Viděla jsem hospice v Holandsku, v Anglii a byla jsem 

v jednom hospici ve Spojených Státech - v největším, nejznámějším a nejstarším 

hospici. Myslím si, že nám hlavně chybí ten systém. (...) Myslím, že třeba v Anglii 

mají systém paliativní péče velmi dokonale vymyšlený. Také se tam vyvíjí 

podstatně delší dobu než u nás.  u nás existuje síť kamenných hospiců, ale 

neexistuje nic dalšího, nějak systematicky vybudovaného“ [Rozhovor Blažková, 

2014]. Podle L. Kabelky je česká hospicová péče na podobné úrovni jako v USA, 

v Anglii a v Rakousku, avšak hospicová péče tvoří pouze část potřebné paliativní 

péče. „Systém depistáže, práce v terénu, různé typy paliativní péče (nemocniční, 

ambulantní, domácí, hospicové), to takto rozvinuto nemáme. Takže systémové 

prvky jsou na tom velmi špatně. V těch jednotlivých „střediscích pozitivní 

deviace“, jak bych si to dovolil nazvat, tak v těch si myslím, že jsme na tom velmi 

dobře“  [Rozhovor Kabelka, 2014]. Podle R. Slámové máme zatím v ČR málo 

multidisciplinárních týmů na to, aby síť paliativní péče byla dostatečně pokryta 

[Rozhovor Slámová 2014]. 

 Z rozhovorů dále vyplývá, že kvalita nemocniční paliativní péče není zcela 

dostačující. Nejčastěji zmiňovaným důvodem bylo nedostatečné personální 

obsazení. Na odděleních, kde se pracuje s umírajícími pacienty, by bylo potřeba 

větší množství personálu. Tím pádem by byl čas věnovat se kromě zdravotních 

potřeb i ostatním potřebám, které má umírající člověk. „I nejvíc motivovaný lékař 

s nejlidštějším možným přístupem k nemocnému, když má na starosti dvacet 
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pacientů na nějakém oddělení v nemocnicích, tak ví, že se především musí věnovat 

těm, kteří se mají nějak léčit. A že ti umírající přijdou na řadu až na konec“ 

[Rozhovor Blažková, 2014]. „Takže není příliš času na to, aby si s pacientem 

v nemocnicích třeba povídali, aby mu poskytli jinou, než lékařskou péči“ 

[Rozhovor Bušková, 2014]. 

 Pokud mluvíme o samotném přístupu k umírajícím, podle J. Krále je 

možné prvky hospicové péče implementovat i do nemocničního prostředí. „Co se 

týká toho zařízení, ve kterém pracuji, na interně, tak se snažím přenést ty aspekty 

hospicové péče, takové ty aspekty holistické, té komplexní péče, nejenom o tělesné 

potřebě, ale také o sociální, duchovní a duševní potřebě, tak se snažím přenést 

i na to své pracoviště na interně. A něco se daří přenést, něco se nedaří přenést. 

Ale já myslím, že za ta léta zkušeností, za téměř dvacetileté zkušenosti v hospici, 

se mě leccos na to interní oddělení podařilo přenést“ [Rozhovor Král, 2014]. 

I pokud jsou však pracovníci v nemocnicích ochotni přejímat tento způsob péče, 

mají možnost se pacientům tímto způsobem věnovat pouze v případě, že jim to 

dovolí časové možnosti.  

 Do kvality péče také zasahuje uspořádání pokojů. „To umírání, jak se 

traduje, v nemocnicích někdy není úplně v pořádku, podle měřítek hospice, právě 

díky tomu, že na interně jsou velké čtyřlůžkové, pětilůžkové pokoje, kde ta péče 

o umírající samozřejmě při veškeré snaze, maximální snaze personálu, nemůže být 

na takové úrovni jako v hospici, samozřejmě, že ne“ [Rozhovor Král, 2014]. 

 Pro kvalitní paliativní péči je také důležitá týmová spolupráce, kterou 

všichni dotázaní zmínili jako velkou přednost hospice. „U nás máme posílené 

sestry ve službách a je to tu nastavené na spolupráci a na týmovou práci, což 

hodně povzbudí a pomůže. (...) Na to v těch nemocnicích není čas“ [Rozhovor 

Matysková, 2014]. V nemocnicích je také v rámci nedostatku času málo 

spolupráce s rodinou pacienta [Rozhovor Bušková, 2014]. 

 Na paliativní péči v nemocnicích se také významně podílí samotné 

zaměření nemocnic, jejich účel v rámci zdravotnického systému. „I když jsou 

tam lidé, kteří by to rádi dělali, a kteří by to dělali dobře, tak prioritou 

nemocniční péče je uzdravovat, rehabilitovat, a ne pečovat o umírající v tom 
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smyslu poskytovat jim účinnou paliativní péči. (...) To je prostě systém, ve kterém 

oni pracují a ve kterém se s péčí o umírající nepočítá“ [Rozhovor Blažková 

2014]. Nemocnice jsou zaměřeny na vítěznou medicínu, takže se především musí 

věnovat pozornost těm pacientům, které vyléčit lze. „Jsme vedeni k tomu, že toho 

pacienta máme zachraňovat, léčit. Jsou nové metody: to, co jsme dříve třeba 

nemohli ovlivnit, dnes už ovlivníme. A v tomto kolotoči se jednoduše zapomene 

na to, že jednou nám ten člověk také umře“ [Rozhovor Slámová, 2014]. 

 Návrhy na zlepšení paliativní péče v nemocnicích se týkaly systémového 

začlenění specializované paliativní péče do sítě nemocnic. To znamená, aby 

specializovaná paliativní péče měla v nemocnicích své zastoupení a nepřicházela 

na řadu až po péči o ty, které lze vyléčit. Ideální by bylo, kdyby tyto dvě složky 

dokázaly v nemocnicích fungovat současně a rovnocenně. K tomu by bylo potřeba 

větší množství personálu, a to jak ze zdravotnické, tak ze sociální sféry. „Potom 

by tam pacient potřeboval v rámci paliativní péče mít víc možnost poskytnutí 

sociálně-psychologických, spirituálních potřeb. Protože často je třeba jen jeden 

sociální pracovník na velké oddělení“ [Rozhovor Slámová, 2014]. Dalším 

z konkrétních návrhů na zlepšení bylo vytvoření prostředí jednolůžkových 

pokojů, kde by měli pacienti své soukromí a kde by s nimi mohla trávit čas rodina 

[Rozhovory Blažková, Slámová, 2014]. Tímto způsobem by byla zajištěna větší 

důstojnost umírajícího člověka, neboť mezi základní prvky důstojnosti pacientů 

patří mimo jiné i soukromí těla a možnost míst svůj klid [Payneová 2007: 68]. Pro 

zastoupení specializované paliativní péče by také bylo potřeba, aby v nemocnicích 

s umírajícími pracovali i odborníci vzdělaní v paliativní medicíně. V nemocnicích 

by tedy měly být specializované paliativní týmy [Rozhovor Kabelka, 2014], 

případně alespoň jeden „paliativec“, který by s ostatními pracovníky 

spolupracoval [Rozhovor Matysková, 2014]. 
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Informovanost o hospicích 

 Celkové povědomí veřejnosti o hospicích se podle všech dotázaných 

zlepšuje, a to především díky osobním zkušenostem, zkušenostem přátel 

a známých, díky pozitivním ohlasům na internetu. Lidé se na hospice obrací 

častěji už než dříve s žádostmi typu: „Náš soused tady měl někoho a byli nesmírně 

spokojení. My Vás prosíme, udělejte to samé, a udělejte to stejně dobře“. Někdy 

dokonce přijde nějaký příbuzný dřívějšího pacienta, že by chtěl v hospici pomáhat 

jako dobrovolník [Rozhovor Kabelka, 2014]. Pozitivní zkušenosti s kvalitou 

hospicové péče se však stále mísí s negativním postojem společnosti k tematice 

smrti a umírání. „Lidé se hospici pořád mají tendenci vyhýbat, pokud se 

nedostanou do situace, kdy ho doopravdy potřebují“ [Rozhovor Blažková, 2014]. 

Když taková situace nastane, lidé už v této době jdou raději do hospice, než 

například do léčeben dlouhodobě nemocných. „Myslím si, že v dnešní společnosti 

mají velmi negativní pověst LDN-ky (...). Protože všichni říkají: 'My nechceme 

do LDN-ky. Do hospice ano, ale v žádném případě do LDN-ky'“ [Rozhovor 

Slámová, 2014]. 

 Informace o hospicích většinou nemají pacienti od ošetřujícího 

nemocničního lékaře, ale z jiných zdrojů. „Nejčastěji si náš hospic najde rodina 

pacienta, většinou na internetu“ [Rozhovor Bušková, 2014].  Pokud pacient nemá 

o hospici informace z nemocnice, ve které byl hospitalizován, může to být 

ze dvou důvodů. Někteří nemocniční lékaři pacientům dostatečně nepopíší 

hospicovou péči. Někteří potřebné informace sdělí, avšak pacient si nějakým 

způsobem přetvoří realitu.  

 Stává se, že lékař sice pacientovi vysvětlí hospicovou péči, avšak pacient 

je stále v šoku z neblahé diagnózy, takže spoustu informací vytěsní [Rozhovor 

Blažková, 2014]. Také pacienti někdy sdělení některých informací popřou, 

protože doufají, že se původní lékař spletl a situace není tak vážná. „Že když vidí 

dalšího lékaře, tak zkouší, jestli jim neřekne něco trochu optimističtějšího. Protože 

když jim pak řeknu ty faktické informace postupným a zaobaleným způsobem, tak 

oni už pak řeknou: „'To už mi pan doktor říkal'“ [Rozhovor Slámová, 2014].  
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 Podle rozhovorů se nestává, že by lékaři pacientům ohledně přeložení 

do hospice vyloženě lhali. Hodně lidí už ví, pro jaké pacienty jsou hospice určeny. 

Takže lékaři mívají spíš tendenci tuto informaci neříct napřímo, ale nějak ji opsat. 

„Neřekne 'Jdete do hospice'a neřekne proč. Ale řekne třeba:'už tady být 

nemůžete',nebo 'už jste tady dlouho', nebo 'teď bude potřeba místo akutní péče 

následná péče', nebo 'teď jsme tady pro Vás udělali všechno, co můžeme, ale 

nemůžete jít ještě domů, tak půjdete ještě... '“  [Rozhovor Slámová, 2014]. 

 Avšak co se týká podrobných informací o hospicové péči, ty se většinou 

pacient nedozvídá v nemocnici, ale až v hospici. „Druhá věc je, že mnohdy ti 

kolegové, kteří k nám posílají pacienty, tápou v tom, co můžeme skutečně 

nabídnout. (...) Mají představu, že tady odstoupíme úplně od všeho, a že tu lékař 

pacienta vůbec nevidí. A to jsou věci, které je potřeba postupně napravovat“. 

„Takže někteří lékaři v nemocnicích nevědí úplně přesně, co ta hospicová péče 

nabízí“? 

„Slabé slovo, někteří. Minimálně 80-90%. Stoprocentně“ [Rozhovor 

Kabelka, 2014]. 

 Podle L. Kabelky nedostatečná informovanost patří mezi faktory 

komplikující spolupráci mezi nemocnicemi a hospici. 

 

Způsob předávání pacientů 

Z provedených rozhovorů vyplývá, že nejvíce lidí přichází do hospiců právě 

z nemocnic. Vždy bylo uvedeno, že je to více než polovina, při konkrétnějších 

odhadech mi bylo řečeno, že přibližně 70-80 % [Rozhovory Kabelka, Slámová, 

Bušková, 2014]. Zbytek pacientů přichází většinově z domácího prostředí. 

Z domovů pro seniory je to jen několik pacientů za rok. Už jen proto, že 

z nemocnic přichází do hospiců většina pacientů, je dobré určitou formu 

spolupráce navázat. „Kdyby spolupráce mezi nemocnicemi a hospicem fungovala 

lépe, asi by ten překlad pacientů byl o něco rychlejší. Přesně to říci nejde, ale 

možná, že by to šlo tak dvakrát rychleji“ [Rozhovor Bušková, 2014]. 
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 Samotný překlad pacienta z nemocnice do hospice probíhá ve všech pěti 

hospicích podobně: „Je potřeba, aby ošetřující lékař vyplnil žádost o přijetí. To 

také znamená, že by měl pacientovi vysvětlit, kam jde, jaká péče je paliativní, proč 

se rozhodl právě pro tuto péči pro toho konkrétního pacienta. To znamená 

zdůvodnit si tu svoji indikaci a vysvětlit to pacientovi, ideálně i rodině. A potom 

pacient musí podepsat svobodný informovaný souhlas“ [Rozhovor Matysková, 

2014]. Následuje telefon z nemocnice, který bývá směřován na konkrétní osobu 

v hospici. Například v brněnském hospici příjem pacienta zařizuje sociální 

pracovnice. V chrudimském hospici přijímá pacienty paní doktorka Blažková. Jak 

podotýká, někdy je stav pacienta tak vážný, že je potřeba reagovat velmi rychle. 

Telefonický rozhovor se v tomto směru jeví jako velmi efektivní způsob, jak 

situaci rychle vyřešit. „Pokud mám jakoukoli pochybnost, tak nejdříve požádám, 

aby rodina přijela, osobně to se mnou probrala (nebo se sociální pracovnicí) 

a sepsala žádost. Kde pochybnosti nemám, tak se snažím zjednodušit situaci 

lékařům i rodinám a vyřeším to v jednom telefonu. Žádost (...) posílají často e-

mailem. Ale někdy je to tak akutní situace, že sepisovat žádosti a nějaké 

pořadníky, pak vlastně vede k tomu, že ten pacient třeba zemře v sanitce, protože 

se to všechno prodlouží, nebo se k nám ani nedostane. Takže se to snažím udělat 

s ohledem na pacienta, na tu rodinu tak, aby to bylo administrativně co 

nejjednodušší“ [Rozhovor Blažková, 2014]. 

 

Předpoklady plynulé návaznosti 

 Z rozhovorů jsem získala informace o pěti hospicích v ČR. Kdybych měla 

shrnout spolupráci mezi nemocnicemi a těmito hospici, není sice dokonalá, ale 

podle získaných informací bych ji zhodnotila jako dobrou a stále se vyvíjející. 

Jde o to, že je nutné navázat spolupráci mezi jednotlivci. „Vždycky 

spolupracujeme s jednotlivými odděleními, s konkrétními primáři, nebo s vrchními 

sestrami. Vždycky je ta snaha směřovat ten kontakt mezi konkrétní osoby, tj. 

Na úroveň lékař - lékař“ [Rozhovor Kabelka, 2014].  
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 Pokud se vytvoří správná forma spolupráce, návaznost hospiců 

na nemocnice funguje plynule, bez zbytečných prodlev. Postupně se daří 

(v jednotlivých hospicích v různé míře) navazovat takovou spolupráci, se kterou 

jsou pak v hospicích maximálně spokojeni: „Ta spolupráce je úplně vynikající, jak 

v nemocnici tady u nás, tak i v nemocnicích, které jsou od nás vzdáleny. Máme 

velmi dobrou spolupráci s onkologickým oddělením v Trutnově, velmi dobrou 

spolupráci s nemocnicí v Pardubicích, s fakultní nemocnicí Hradec Králové“ 

[Rozhovor Král, 2014].  

 Jak podotýká M. Blažková, pro nemocnice je spolupráce dokonce 

výhodná: „Oni nás mají rádi, protože my jim vezmeme ty nejtěžší pacienty. 

Protože skutečně kritériem k přijetí k nám není, že ten pacient bude dobrý, ale že 

bude těžký, že to potřebuje. Často jsou to drazí pacienti. V nemocnicích vědí, že 

tam pro ně není místo. Oni se na to také těžko dívají, že ten umírající člověk je 

tam takový bezprizorní“ [Rozhovor Blažková, 2014]. 

  Podle M. Blažkové lze komunikaci velmi zefektivnit tak, že příjem 

pacientů bude domlouvat jeden hospicový lékař, protož má přehled o volných 

místech v hospici a má lékařské znalosti, takže umí už v telefonu odhadnout, zda 

je pro konkrétního pacienta hospic skutečně vhodný. K tomu je však potřeba být 

stále k dispozici na telefonu, což bývá někdy velmi náročné [Rozhovor 

Blažková, 2014]. 

 Všichni dotázaní se shodli, že spolupráce s nemocnicemi se od doby 

vzniku daného hospice vyvíjí dobrým směrem. Z rozhovorů vyplynulo, že 

nemocnice projevují ochotu navazovat spolupráci, ale je k tomu potřeba určitých 

zkušeností při překladu pacientů, aby nemocnice posílali do hospiců pacienty, 

kteří tam opravdu patří. „Dříve to bylo horší. Posílali nám sem opravdu ty 

pacienty, které potřebovali propustit z akutního lůžka. Tak nám poslali žádost 

a my jsme tu spolupráci více-méně kultivovali tím, že jsme jim volali a ptali jsme 

se, jaké jsou konkrétní podmínky toho pacienta, jaký je zdravotní stav. Říkali jsme, 

že takového pacienta my tady nechceme, ten je spíše na to, aby šel domů, nebo 

aby šel do sociálního zařízení. A takto jsme se za tu dobu poznali. Takže si 

myslím, že ta spolupráce za tu dobu zlepšila“ [Rozhovor Slámová, 2014].   
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Sdělování diagnózy 

V posledních letech sice přibývá lékařů, kteří umí správným, empatickým 

způsobem sdělit pacientovi, že umírá. Ale pořád je těchto lékařů málo [Rozhovor 

Blažková, 20014]. Hodnotit pacientův stav navíc vyžaduje týmový pohled, který 

v nemocnicích často chybí [Rozhovor Kabelka, Slámová, 2014]. Někteří lékaři 

sdělování smrtelné diagnózy odkládají a raději prodlužují léčbu: „(...) zakrývají to, 

že nemají sílu, vůli, odvahu, tomu nemocnému říct: 'Víte, ta chemoterapie už není 

to pravé, co Vy teď potřebujete. (...). Budeme Vás dále léčit. Ale pozor, nikdy Vás 

nevyléčíme. A je možné, že se to Vaše onemocnění začne chýlit do takové situace, 

kdy bude s životem neslučitelné'.“ [Rozhovor Slámová, 2014].  

 Tento příklad vystihuje konflikt dvou ze základních principů lékařské 

etiky: dobřečinění a neškodění. Sdělení smrtelné diagnózy může pacientovi 

psychicky uškodit. Na druhou stranu mu více uškodí, pokud je mu nesmyslným 

prodlužováním léčby zkracován čas, který by mohl využít na důležité záležitosti, 

které chtěl ještě před smrtí stihnout. Navíc má podle principu autonomie právo 

rozhodovat o způsobech léčby, což ale nemůže udělat, pokud neví, jaký je jeho 

zdravotní stav [Vácha 2012: 56-57]. 

 Tendence vyhýbat se sdělování nepříznivých informací stále trvá. Zároveň 

se však objevuje i jiná tendence, a to sdělení pravdy nešetrným, neempatickým 

způsobem, což pro pacienta opět není příznivé [Rozhovory Slámová, 

Blažková, 2014]. 

Možnosti vzdělávání 

Všichni dotázaní se shodli, že systém vzdělávání v paliativní péči je v České 

republice již velmi dobrý. „Díky paní doktorce Svatošové, díky profesoru 

Vorlíčkovi, který je takovým garantem té paliativní hospicové péče (je to vlastně 

předseda České onkologické společnosti, velmi rozumný, velmi kvalitní, velmi 

vzdělaný člověk), díky doktoru Slámovi, díky doktoru Kabelkovi, těch osobností je 

víc, tak ty vzdělávací programy jsou velmi dobře vymyšlené, je jich hodně. Jsou 

velmi kvalitní“ [Rozhovor Král, 2014].  
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 Možnosti vzdělávání ve specializované paliativní péči jsou tedy u nás již 

velmi dobré. Avšak problém je stále v obecné paliativní péči. Ve všech 

provedených rozhovorech zaznělo, že obecná paliativní péče je mezi běžnými 

zdravotníky málo rozšířena. V rámci studií jde spíš o okrajový obor. „Protože 

paliativní medicína se trochu bere jako druhořadá medicína a věnuje se jí málo 

prostoru. Pacienti umírají na různá onemocnění a umírají tedy v každém oboru 

medicíny (ať jsou to interní, chirurgičtí, nebo třeba onkologičtí pacienti). Jsou 

tam třeba pacienti, kteří na tu diagnózu v tom oboru umřou. A v každém tom 

oboru by měla být i část věnována tomu, jak se postarat o lidi, kteří jsou v závěru 

života“ [Rozhovor Slámová, 2014]. 

 

Práce v hospici 

 Pracovat v oboru paliativní péče je velmi psychicky, emočně náročné. 

Člověk pro tuto profesi musí mít určité osobní predispozice. „V třídenním 

psychologickém zážitkovém kurzu (... ) jsou mnohdy vidět neuvěřitelné proměny 

lékařů, kteří mají třeba dvacet let praxe, a kteří přicházejí s pocitem, že všechno 

vědí. (...) a mnozí pláčou uprostřed toho semináře. A prožívají něco, co je pro ně 

velmi silné a obtížné ustát, jakousi vnitřní restituci svého postoje k pacientovi, 

ke svému vlastnímu životu, ke své vlastní práci. Když se k tomu přidají pak ještě 

komunikační kurzy, najednou zjistí, že nejsou ani schopni pořádně sdělit, tak aby 

to skutečně fungovalo, neverbálně i verbálně, i lidsky, nějakou těžkou zprávu, tak 

potom je to těžké zjištění“ [Rozhovor Kabelka, 2014].  

 V této souvislosti z rozhovorů vyplynulo velmi zajímavé zjištění. Všichni 

dotázaní se shodli na tom, že lidé, kteří už se rozhodnou pro práci v hospici, 

neodchází z důvodu syndromu vyhoření. Naopak všichni dotázaní kladli důraz 

na skvělé týmy, které v hospicích fungují a které jsou důležitým faktorem toho, že 

lidí chtějí v hospicích zůstat. „Stává se, že někteří pracovníci odcházejí, ale ne 

kvůli tomuto typu práce. Spíše se stává, že se někdo stěhuje, nebo jde 

na mateřskou dovolenou. Ale ta atmosféra v týmu je taková, že tu každý chce spíše 

zůstat, nemá důvod odcházet“ [Rozhovor Bušková, 2014]. K dobrému 
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pracovnímu prostředí přispívá i samotné složení hospicového týmu. „Je velmi 

dobré mít v týmu například psychologa. Ten totiž nepomáhá pouze pacientům, ale 

je tu i pro nás. Když je toho na někoho z nás moc, může si promluvit 

s psychologem.“ [Rozhovor Bušková, 2014].  

 

Problémy v paliativní péči 

Očekávala jsem, že mezi hlavními problémy bude financování a kapacita hospiců 

v ČR. Avšak nikdo z dotázaných nezmínil nedostatečný počet hospicových lůžek 

mezi problémy. Krátce se o tomto tématu zmínil L. Kabelka: „Kapacitně bych 

řekl, že hospice celkem stačí tak, jak jsou postavené. (...) Možná ještě postavit 

hospice v těch krajích, kde nejsou - dejme tomu“ [Rozhovor Kabelka, 2014]. 

 Financování kamenných hospiců také nikdo z dotázaných neoznačil jako 

problém. Problematické financování má však v ČR mobilní hospicová péče. Tato 

péče nemá ještě dostatečné legislativní zakotvení, tedy ani pojišťovny neprojevují 

přílišnou ochotu uzavírat smlouvy a hradit tento typ péče [Rozhovor Slámová, 

2014]. Přitom paliativní péče ve zdravotnickém systému spíše ušetří „A když 

pacient leží na akutním lůžku, a mohl by ležet na paliativním lůžku, případně by 

mohl být doma v péči mobilního hospice, tak to je několikanásobně dražší“ 

[Rozhovor Matysková, 2014]. Přesto má mobilní hospicová péče problém rozvíjet 

se. Podle některých dotázaných ve zdravotnictví působí tlaky lobbistických 

skupin, což zájmy paliativní péče upozaďuje [Rozhovory Blažková, 

Kabelka, 2014]. 

 Když jsem se zeptala na hlavní problémy paliativní péče v ČR, odpovědi 

se týkaly již zmíněného špatně nastaveného systému paliativní péče [Rozhovory 

Blažková, Slámová, Kabelka, 2014] a tabuizace smrti a umírání [Rozhovory 

Král, Kabelka, Blažková, 2014]. 

 Většina Čechů není smířena se svou konečností. Možná to souvisí s tím, 

že jsme poměrně ateistický národ. [Rozhovor Král, 2014]. Proto mají někteří 

pacienti obavy, když se ošetřující lékař zmíní o hospici. „Úplně přesně takto zní ta 

věta. „'Já nepůjdu do hospice, protože tam se chodí umírat'“ [Rozhovor Kabelka, 
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2014]. Situace se nedá jen tak rychle vyřešit, je to záležitost dlouhodobé výchovy 

a edukace [Rozhovory Král, Kabelka, 2014]. Lidé v České republice navíc 

upozaďují tematiku umírání i v rámci přispívání na hospice. Například oproti 

Angličanům, kteří si na hospice přispívají dříve, než je potřebují, Češi žijí 

v postkomunistické zemi: jsou zvyklí, že se o vše postará stát. „Lidé se o nás 

zajímají, až když nás potřebují“ [Rozhovor Blažková, 2014]. 

 V dnešní době umírá většina lidí v institucích. Dříve byli lidé více zvyklí 

na to, že viděli umírat své blízké a uměli o ně i pečovat. Dnes převládá tendence 

vyhýbat se tematice smrti a umírání [Haškovcová 2007: 24-31]. Tabuizace smrti 

souvisí s velkým zaměřením naší společnosti na výkon, které se promítá 

i do způsobů léčby. Ze zdravotnictví se tak stává „autoopravna“, která však často 

upřednostní efektivní vzhled před opravdovou pomocí. „A pak tedy to 'auto' už 

nemůže, nefunguje, ale přesto je cíl ho udělat ještě 'načančaným', aby alespoň 

hezky vypadalo, když už to není schopno jezdit a fungovat“ [Rozhovor 

Kabelka, 2014].  

 Někteří lékaři mají problémy s tematikou umírání. Smrt pacienta berou 

jako osobní prohru. V důsledku toho někdy poskytují akutní léčbu déle, než je 

pro pacienta vhodné [Rozhovor Kabelka, 2014]. Za posledních dvacet let se 

možnosti onkologické medicíny velmi zlepšily. Pro některé lékaře je tedy těžké 

vyrovnat se s tím, že přes všechny pokroky v medicíně jsou stále situace, kdy je 

smrt již neodvratná. „A někteří kolegové mají problém právě s tou léčbou skončit. 

Takže se nám zdá, že někteří pacienti jsou převyšetřováni, jsou přeléčováni, 

a potom se do hospice dostanou skutečně až v konečném stádiu. (...) a ti pacienti 

nemají čas právě se vyrovnat s tím zhoršováním a s tím umíráním. To je velký 

problém“ [Rozhovor Král, 2014]. 

 Pokud nemá pacient dostatek času, aby ses smířil s tím, že umírá, může se 

stát, že odejde v těžkých depresích namísto toho, aby se postupně smířil se svou 

smrtí a v klidu se rozloučil se svými blízkými. Umírající však potřebují 

na vstřebání své diagnózy čas, aby mohli před smrtí dojít do fáze akceptace 

[Kübler-Rossová 1992: 99-101]. 
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Hospic a státní sektor 

 Kdyby hospice spadaly pod státní sektor, zjednodušilo by se pro hospice 

financování. „Pan ředitel by nemusel vynaložit tolik síly při shánění peněz. Velká 

ztráta času je při shánění a při přemlouvání konkrétních lidí, kteří mají na starosti 

příděl peněz“ [Rozhovor Bušková, 2014]. 

 Dotázaní se i přesto shodli na tom, že hospice by měly zůstat 

v neziskovém sektoru, a to kvůli větší svobodě. „Neumím si představit, že bych 

měla to, co dělám teď s takovým nasazením dělat ve státním zařízení, kde mi 

kdykoli mi může do toho někdo mluvit, jak to mám dělat, a může mě odvolat 

a může mi říct, koho tam mám zaměstnávat, koho mám léčit“ [Rozhovor 

Blažková, 2014]. Díky tomu je možné zaměřit se na kvalitu péče (ne na zisk) 

a tím pádem poskytovat hospicovou péči na tak dobré úrovni. Ideální by tedy 

bylo, kdyby hospice nadále byly zřizovány a provozovány v rámci neziskového 

sektoru, avšak stát by měl poskytnout více finančních prostředků. Právě tuto 

formu spolupráce státního a neziskového sektoru předpokládá teorie vzájemné 

závislosti. Hospice poskytnou kvalitní paliativní péči v České republice, ale stát 

by měl reagovat odpovídající finanční podporou [Anheier 1996].  „Na druhé 

straně, ten provoz by měl být mandatorně hrazen ze státních prostředků, a troufnu 

si tvrdit, že alespoň z těch 80 %. Ze tří čtvrtin určitě“ [Rozhovor Kabelka, 2014]. 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem zkoumala návaznost hospiců na nemocnice. 

V souvislosti s tímto tématem jsem si na začátku práce položila pět výzkumných 

otázek, na které se nyní pokusím odpovědět. 

 První otázka byla: Jaké je postavení české paliativní péče v lůžkových 

hospicích v systému  zdravotnictví a v sociálním systému? Lůžkové hospice 

jsou specifické jak oproti zdravotnickým, tak oproti sociálním zařízením. Jsou 

určeny osobám v preterminálním a terminálním stadiu nemoci a spolupracují 

i s rodinou pacienta.  Zaměstnance hospice tvoří jeden tým složený z množství 

profesí: lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek, sociálních pracovníků, 

psychologa, případně duchovního nebo poradce pro pozůstalé. 

 Hospice jsou dle platné české legislativy řazeny mezi zdravotnická 

zařízení. Většinově spadají do neziskového sektoru. Jejich zřizovateli jsou 

nejčastěji charity a občanská sdružení. V hospicích je poskytována specializovaná 

paliativní péče, která je podle zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách péčí 

zdravotní. Přibližně polovina poskytované péče je hrazena státem prostřednictvím 

veřejného zdravotního pojištění. Touto cestou není péče hrazena v plné výši, 

neboť hospice jsou svým zaměřením zařízení zdravotně-sociální. 

 V rámci české legislativy neexistuje pojem zdravotně-sociální zařízení, 

proto ani financování není sjednocené, ale pochází z více zdrojů. Sociální složka 

hospicové péče není hrazena mandatorně. Finance z MPSV dostávají hospice 

prostřednictvím dotací a příspěvků na péči. Část péče hradí pacienti a zbylou část 

financí hospice získávají prostřednictvím darů, sbírek, případně jinou vlastní 

činností. 

 Další otázka, kterou jsem si položila, zní: Jakým způsobem se promítá 

tabuizování smrti do návaznosti paliativní péče na kurativní léčbu? I když se 

od doby vzniku hospiců zlepšuje povědomí laické i odborné veřejnosti 

o možnostech hospicové péče, určité obavy stále přetrvávají. Smrt a umírání stále 

v České republice patří mezi tabuizovaná témata.  
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 Většina Čechů se stále tematice smrti a umírání vyhýbá. Hospice jsou 

určeny osobám v konečné fázi života. Někteří lidé mají tedy z hospiců obavy, 

protože jsou spojeny se smrtí. Těmto pacientům je pak těžké vysvětlit, že už je pro 

ně hospic vhodnější než nemocnice. 

 Možnosti onkologické léčby se za posledních dvacet let velmi zlepšily. 

Dnešní medicína je zaměřena na úspěch. Proto i někteří lékaři mají problém 

přestat s kurativní léčbou a snaží se pacienta léčit i ve chvíli, kdy mu tím už jen 

ubírají čas, který by mohl strávit se svými blízkými. Do hospiců se tak tito 

pacienti dostanou velmi pozdě, případně vůbec. 

 Dále jsem chtěla odpovědět na otázku: Jaké jsou možnosti vzdělávání 

v ČR v paliativní péči? V roce 2004 vznikl nástavbový medicínský obor 

„paliativní medicína a léčba bolesti“. Existují kvalitní vzdělávací kurzy 

a přednášky pro lékaře i zdravotní sestry, které zahrnují například léčbu 

symptomů nebo komunikaci s pacientem. Možnosti vzdělávání pro ty, kteří se 

chtějí věnovat specializovaná paliativní péči, jsou dnes už velmi dobré. 

 Problém je v obecné paliativní péči, která nemá valné zastoupení 

v edukačních programech pro zdravotní sestry a pro lékaře z jiných odvětví, než 

z paliativní medicíny. Paliativní péče bývá vyučována jako okrajový předmět. 

Ve většině medicínských oborů je přitom potřeba zvládat práci s umírajícími 

pacienty, správně určit symptomy a umět s nimi komunikovat. Dobrá komunikace 

s pacientem je základem ke správnému, šetrnému sdělení smrtelné diagnózy, což 

však umí málokterý lékař. Stává se tedy, že lékař uchýlí k marné léčbě, případně 

sdělí diagnózu neempatickým způsobem. 

 Poslední otázka, kterou chci zodpovědět, zní: Jak hodnotí odborníci 

pracující v hospicích současný stav návaznosti  hospiců na nemocnice 

v praxi? Návaznost hospiců na nemocnice nebyla zpočátku dobrá. Postupně 

začaly hospice a nemocnice spolupracovat. Do hospiců přichází většina pacientů 

právě z nemocnic, proto je i určitá forma spolupráce potřeba. Je nutné, aby 

v nemocnicích věděli, jací pacienti do hospiců patří, aby tam mohli posílat 

indikované pacienty. Dříve se často stávalo, že lékaři z nemocnic posílali 

do hospiců pacienty, pro které nebyl tento typ péče vhodný. Dnes se tyto situace 
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stávají čím dál méně, díky zvyšujícímu se povědomí o hospicové péči, ale hlavně 

díky navazování spolupráce. 

 Při překladu pacientů je třeba opakovaně jednat s konkrétními lidmi 

v nemocnicích. Tito lidé pak díky těmto zkušenostem a opakovaným domluvám 

s hospicovým pracovníkem už vědí, jaké pacienty mají do hospiců posílat. 

V případě, že se takováto forma spolupráce ustálí, hodnotí dotázaní odborníci 

návaznost jako velmi dobrou. 

 Avšak návaznost není dokonalá všude: mezi všemi nemocnicemi a všemi 

hospici. I mezi jednotlivými hospici existují rozdíly - v některých funguje 

spolupráce s více nemocnicemi, v některých s méně. Dotázaní odborníci však 

podotýkají, že se situace stále zlepšuje.  

 Na závěr bych ráda dodala, že podle informací získaných z realizovaných 

rozhovorů přestávají být hlavními problémy kapacita hospiců a financování 

lůžkové hospicové péče. Problematickým bodem je stále financování mobilních 

hospiců, které naráží na neochotu zdravotních pojišťoven hradit tento typ péče. 

V České republice také chybí ucelený systém paliativní péče. Bylo by tedy třeba 

rozvíjet komplexně nemocniční, ambulantní a domácí paliativní péči. 

V nemocnicích by velmi pomohlo, kdyby na oddělení, kde pacienti často umírají 

(např. LDN), fungovaly paliativní týmy, nebo byl k dispozici alespoň jeden 

paliativní pracovník.  

 Jsem si vědoma toho, že vzhledem k malému počtu provedených 

rozhovorů se zjištění nedají zobecňovat. Přesto určitý vhled do problematiky 

nabízejí. Aby se daly rozkrýt všechny potřebné aspekty ovlivňující návaznost, 

bylo by třeba dalšího, podrobnějšího zkoumání. 
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Přílohy 

Scénář rozhovorů 

 

• Představil/a byste mi v krátkosti svou práci v hospici?  
 

ROZDÍLY MEZI HOSPICOVOU A NEMOCNIČNÍ PÉČÍ 
• Máte nějaké zkušenosti s nemocniční péčí?  

Pracoval/a jste někdy v nemocnici? 
• Myslíte si, že péče o umírající je v českých nemocnicích dostačující?  
• Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi paliativní péčí v hospicích a v 

nemocnicích? 
Je podle Vás v hospicích a v nemocnicích rozdíl ve vztahu lékař - pacient?  
Jak spolupracují s rodinou pacienta lékaři v nemocnicích a v hospicích?  

• Jakou má podle Vás veřejnost představu o možnostech hospicové 
péče? 
 

NÁVAZNOST HOSPICŮ NA NEMOCNICE 
• Odkud sem lidé nejčastěji p řicházejí?  

Uměl/a byste to nějak proporčně odhadnout? 
• Jakým způsobem probíhá přechod z nemocnic do hospice?  

Máte například nějaké spřátelené lékaře, kteří s Vámi spolupracují?  
Jak s Vámi spolupracují samotné nemocnice? 

• Jak dobře bývají příchozí o hospicích informováni?  
Odkud většinou tyto informace mívají?  
Bývá lidem paliativní hospicová péče běžně nabízena už v nemocnicích 
jako vhodná možnost?  

• Jak byste tedy zhodnotil/a plynulost přechodu pacientů z nemocnic 
do hospiců?  
Jsou zde nějaké překážky, které návaznost těchto dvou zařízení brzdí?  
 

PROBLÉMY V PALIATIVNÍ PÉČI 
• Jaká je podle Vás kvalita paliativní péče v ČR? 

• Co jsou podle Vašeho názoru hlavní problémy v paliativní péči v ČR?  
A jaké jsou hlavní problémy spojené s hospicovou péčí u nás? 

• Zkoušíte nějakým způsobem lobovat za změny?  
• V České republice existuje zvlášť systém zdravotnictví a zvlášť 

sociální systém. Jaký to má vliv na financování hospiců, které v sobě 
zahrnují jak zdravotní, tak sociální péči?  
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• Hospice zakládají nestátní zřizovatelé. Jaké z toho plynou výhody? 
Jaké nevýhody?  
 

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PALIATIVNÍ MEDICÍNY  
• Jak byste zhodnotil/a možnosti v ČR v oblasti vzdělávání v oboru 

paliativní medicíny?  
Máte zde nějakého zaměstnance, který má vystudovaný přímo obor 
paliativní medicíny? 

• Jaké obory nejčastěji mívají vystudovány vaši lékaři?  
A sociální pracovníci? 

• Co hraje největší roli při výběru nového člena týmu pracovníků zde 
v hospici?  
Kdo o přijetí nového pracovníka rozhoduje? 

• Jak velký je zájem lékařů pracovat v hospici?  
• A jaký je zájem sociálních pracovníků o pracovní místo v hospici?  

 
 

• Je ještě něco, na co jsem se Vás nezeptala, ale považujte to za důležité?  
Velmi Vám děkuji za Váš čas a za cenné informace! 

 


