
 

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 přicházejí?  

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?  



 

 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! 


