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1. Úvod

Paliativní péče se v podmínkách České republiky rozvíjí intenzivně až v posledních letech, 

kdy si odborná i laická veřejnost začala uvědomovat, že téma smrti bylo ze společnosti 

„vytlačeno“. V současnosti jsme svědky jedné z největších osvětových kampaní k tématu 

umírání „Moje smrt“, která nutí lidi zamýšlet se nad realistickým přístupem ke smrti jako 

přirozené součástí života.

Zájem o paliativní péči se dotýká i odborné veřejnosti - zdravotníků, lékařů, sester, 

pečovatelů. Ačkoliv základní myšlenky paliativní péče, zejména ve spojení s hospicovým 

hnutím, dosud nemají takové postavení ve zdravotnictví jako je tomu v zahraničí, situace se 

stále zlepšuje.

Diplomová práce je rozčleněna do dvou základních částí. Část teoretická se zabývá 

základními tématy paliativní péče o seniory, definuje paliativní péči a její organizační formy, 

zabývá se základními principy paliativní péče, tématy gerontologického ošetřovatelství. 

Pozornost je věnována kompetencím ošetřovatelského týmu pro výkon paliativní péče 

u gerontologických pacientů.  

Část praktická vychází z jednoho ze základních principů paliativní péče, komplexnosti péče o 

potřeby pacientů v oblasti fyzické i psychické. Nejde pouze o ošetřovatelskou roli sestry, ale 

taktéž o stránku „lidskou“, která je spojena s rolí člověka doprovázejícího pacienta poslední 

etapou života.

Hlavním cílem praktické části je zjistit úroveň dovedností pracovníků pro oblast paliativní 

péče, a následně definovat formy pomoci zdravotníkům v tom, jak přistupovat k umírajícím, 

a jak se vyrovnávat se smrtí klientů. Praktická část má několik dílčích cílů:

1. Zjistit postoje respondentů-zdravotníků ke smrti a umírání.

2. Zjistit úroveň sociálních dovedností k péči o umírajícího pacienta na základě 

sebehodnocení respondentů.

3. Zjistit potřeby zdravotníků (respondentů), které jim pomohou v přístupu k pacientovi 

a následnému vyrovnávání se se smrtí.

4. Zjistit míru rizika postižení syndromem vyhoření v návaznosti na potřeby vzdělávání a 

rozvoje pracovníků.
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Za účelem naplnění cílů bude provedeno výzkumné šetření u souboru respondentů-sester, 

pečovatelek, ergoterapeutů, kteří pracují v Domovech pro seniory. Výzkum bude založen na 

kvantitativní metodice, bude využit dotazník vlastní konstrukce a standardizovaný dotazník 

BM pro zjištění hodnot syndromu vyhoření.

Výzkum vyústí v konkrétní doporučení rozvoje pracovníků v ošetřovatelské paliativní péči. 

Výzkumné šetření by mělo umožnit základní vhled do rozvojových potřeb pracovníků 

participující na ošetřovatelské péči paliativních pacientů.
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2. Paliativní péče

2.1  Definice a principy paliativní péče

V úvodu definujme pojem paliativní medicína: „Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí 

o nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním. „Paliativní medicína je 

celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Cílem paliativní 

medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.“ (WHO)1

V definici paliativní medicíny se zdůrazňuje, že jde o léčbu pacientů, jejichž nemoc nereaguje 

na kurativní léčbu, nejde tedy pouze o skupinu pacientů, kteří jsou bezprostředně před smrtí, 

ale taktéž o pacienty v průběhu celého onemocnění. Důležitý je aspekt pojímání pacienta 

společně s jeho blízkými, definice WHO zdůrazňuje, že nemocní a jeho blízcí jsou jednou 

jednotkou.2

Při definici paliativní péče se vychází z pojetí paliativní medicíny. 

„Paliativní péčí se rozumí cílevědomá, ucelená (komplexní) kvalifikovaná podpora lidí se 

závažným, příčinně neléčitelným a život zkracujícím onemocněním (zdravotním stavem) a také 

rodin těchto lidí.“ Kalvach3

„Paliativní péče je péče o celistvého člověka nejen v tom smyslu, že předmětem péče je celá 

osobnost pacienta (tělo, mysl, duše), ale také celá osobnost pečovatele. Paliativní péče je péče 

par excellence, která je poskytována prostřednictvím mezilidských vztahů.“ O´Connor4

Paliativní péče je kombinací dvou přístupů, prvním je poučené doprovázení (blízkost, 

komunikace, psychoterapie), druhý přístup představuje expertní lékařské intervence podle 

povahy onemocnění, komplikací a přidružených onemocnění.5

V pojetí paliativní péče se klade důraz na pacienta a jeho rodinu. Z pohledu ošetřovatelského 

je klíčový důraz na „lidskou“ stránku, tedy vztahovou rovinu mezi tím, kdo ošetřuje pacienta 

                                                            
1

MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-
3171-1. s. 19.
2

MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-
3171-1. s. 19.
3

KALVACH, Zdeněk a kol. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 
1. vyd. Praha: Cesta domů, 2010. 134 s. ISBN 978-80-904516-4-3. s. 12.
4

  O'CONNOR, Margaret a ARANDA, Sanchia. Paliativní péče: pro sestry všech oborů. Vyd. 1. české. Praha: 
Grada, 2005. 324 s. Sestra. ISBN 80-247-1295-4. s. 46.
5

KALVACH, Zdeněk et al. Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 399 s. ISBN 978-80-247-4026-
3. s. 223.
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a pacientem s rodinou. Partnerem zdravotníka ani úkolem není nemoc či příznak, který je 

potřeba „zkrotit“, ale pacient, kterého trápí nemoc se svými příznaky, a který potřebuje 

podpořit. 6

Hlavní charakteristiky paliativní péče jsou následující:7

 chrání důstojnost pacienta, zdůrazňuje kvalitu života,

 úspěšně zvládá bolest a další příznaky závěrečných stadií smrtelných onemocnění,

 charakterizuje ji interdisciplinární spolupráce, která spojuje lékařské, psychologické, 

sociální a spirituální aspekty,

 vychází z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje hodnoty pacienta,

 velký význam přikládá rodinným příslušníkům,

 snaží se o zachování přirozených sociálních vazeb, snaží se, aby poslední období 

života mohli pacienti prožít ve společnosti svých blízkých,

 nabízí oporu příbuzným, pomáhá jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka,

 vychází z předpokladu, že umírání nemusí být provázeno „strachem, nesnesitelnou 

bolestí či nesmyslným utrpením“.

2.2  Klasifikace paliativní péče
Paliativní péče se dotýká všech zdravotníků a zdravotnických zařízení. Výbor ministrů Rady 

Evropy doporučuje rozdělovat paliativní léčbu podle míry komplexnosti na obecnou paliativní 

péči a specializovanou paliativní péči. Obecnou paliativní péči poskytuje každé zdravotnické 

zařízení v rámci své specializace, součástí je vyhodnocení pacientova stavu, zhodnocení 

smysluplnosti a poskytnutí péče, která je důležitá pro kvalitu života pacienta. Specializovaná 

paliativní péče se týká zařízení poskytujících paliativní péči jako obor své hlavní činnosti. 

Služby tohoto typu by měly poskytnout pacientovi oporu kdekoliv (nemocnice, domov, 

ambulantní péče). 8

                                                            
6

KALVACH, Zdeněk a kol. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 
1. vyd. Praha: Cesta domů, 2010. 134 s. ISBN 978-80-904516-4-3. s. 14.
7

KALVACH, Zdeněk a kol. Umírání a paliativní péče v ČR: (situace, reflexe, vyhlídky): projekt Podpora rozvoje 
paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha. Praha: Cesta domů, 2004. 
103 s. ISBN 80-239-2832-5.
8

MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 128 s. Sestra. ISBN 978-80-
247-3171-1. s. 21.
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Arranda9 klasifikuje paliativní péči z pohledu ošetřovatelské péče na tři základní okruhy:

- paliativní přístup (základní péče),

- specializované intervence (specializovaná péče),

- paliativní péče poskytovaná specialisty.

Paliativní přístup: „Představuje sadu základních znalostí a dovedností, které mohou použít 

všichni zdravotničtí pracovníci, jež se starají o pacienty s život ohrožujícím či terminálním 

onemocněním.“ 10 Na úrovni přístupu by všechny sestry měly rozpoznat základní tělesné 

a psychické příznaky, zajistit jejich řešení, porozumět tomu, co prožívá pacient a jeho rodina, 

komunikovat o potřebách, konzultovat se specialisty.

Specializovaná intervence. V případě komplikované ošetřovatelské péče jsou angažováni 

specialisté z jiných oblastí (sestra-specialistka na hojení ran apod.).

Specializovanou paliativní péči poskytují zdravotníci s příslušným vzděláním a zkušenostmi 

v péči o umírající pacienty a jejich rodiny. 

2.3  Cílová skupina pro poskytování paliativní péče

Paliativní péče by měla být k dispozici všem, kteří očekávaně a neodvratně umírají, v nejvyšší 

míře se týká tří okruhů pacientů11:

 Pacienti s onkologickým onemocněním, časová prognóza a průběh umírání (tzv. 

trajektorie umírání) lze relativně přesně odhadnout.

 Pacienti v konečných fázích nenádorových onemocnění (například orgánová selhání 

srdeční, respirační, jaterní…) Z trajektorie umírání je obtížněji odhadnutelná, 

zhoršování zdravotního stavu mají charakter opakovaně zvratný, reversibilní.

 Pacienti v dlouhodobě nepříznivém a nezlepšitelném stavu, postupně se zhoršujícím 

(stav deterioruje), například neurodegenerativní poruchy, myopatie, AIDS, terminální 

geriatrické deteriorace, pokročilá stádia imobilizačního syndromu. Časová prognóza je 

nejistá. 

                                                            
9

O'CONNOR, Margaret a ARANDA, Sanchia. Paliativní péče: pro sestry všech oborů. Vyd. 1. české. Praha: 
Grada, 2005. 324 s. Sestra. ISBN 80-247-1295-4. s. 15.
10

O'CONNOR, Margaret a ARANDA, Sanchia. Paliativní péče: pro sestry všech oborů. Vyd. 1. české. Praha: 
Grada, 2005. 324 s. Sestra. ISBN 80-247-1295-4. s. 15.
11

KALVACH, Zdeněk a kol. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 
1. vyd. Praha: Cesta domů, 2010. 134 s. ISBN 978-80-904516-4-3. s. 15
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V domovech pro seniory se nachází v podstatě všechny tři typy pacientů. Nejčastěji se 

setkáme s tzv. polymorbidním „křehkým“ geriatrickými pacientem,12syndrom terminální 

geriatrické deteriorace. Jde o skupinu pacientů s kombinací neurologických a „interních“ 

diagnóz, kde je velmi obtížně odhadnutelná prognóza. Základní onemocnění nejčastěji 

progredují pomalu, postupně dochází k nárůstu „křehkosti“ a rizika fatálních komplikací, 

tento stav může přetrvávat až několik let. Vývoj zdravotního stavu odvisí od sociální situace, 

motivace a léčbě komplikací. Pokud jde o rozvinutý syndrom, prognóza se pohybuje v řádu 

měsíců a pacient je indikován k paliativní péči.

U tzv. křehkých pacientů (angl. frailty) se může zdravotní stav poměrně rychle 

dekompenzovat. Křehcí pacienti vykazují celkovou slabost, snadnou unavitelnost, zhoršenou 

stabilitu, nechutenství, rozladěnost a ztrátu zájmů. Tzv. dominový efekt u těchto pacientů 

znamená, že určitá nemoc znamená zhoršení ostatních chorob, a to i těch, které se až dosud 

neprojevovaly.13

Fáze onemocnění dle kritéria prognózy14

Z pohledu prognózy přežití lze pacienty v paliativní péči rozdělit na fázi kompenzovaného 

onemocnění, fázi nevratně progredujícího onemocnění a terminální fázi.

Ve fázi kompenzovaného onemocnění jsou nevyléčitelně nemocní v relativně klinicky 

stabilizovaném stavu, cílem léčby je udržet po co nejdelší období kompenzovaný stav, 

nejvyšší možnou funkční zdatnost a délku života. V případě, že dojde ke zhoršení stavu, je 

indikována intenzivní a většinou resuscitační péče, taktéž primární a sekundární prevence u 

akutních kardio a cerebrovaskulárních komplikací. Prognóza přežití je v řádu měsíců a let.

Ve fázi nevratně progredujícího onemocnění je cílem udržení co nejvyšší kvality života, 

opatření, která nenaplňují tento cíl, nejsou indikována (týká se to obvykle primární 

                                                            
12

SKÁLA, Bohumil. Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci: doporučený diagnostický a léčebný
postup pro všeobecné praktické lékaře 2011: [novelizace 2011] / autoři Bohumil Skála ... [et al.]. Praha: Společnost 
všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, ©2011. 20 s. ISBN 978-80-86998-51-0. 
s. 7.
13

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 
s. ISBN 978-80-87109-19-9. s. 251.
14

SKÁLA, Bohumil. Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci: doporučený diagnostický a léčebný 
postup pro všeobecné praktické lékaře 2011: [novelizace 2011] / autoři Bohumil Skála .. [et al.]. Praha: Společnost 
všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, ©2011. 20 s. ISBN 978-80-86998-51-0. 
s 4.
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a sekundární prevence interních chorob a komplikací, resuscitační péče). Prognóza přežití je v 

řádu týdnů a měsíců.

Není stanoven žádný předem určený časový bod v průběhu onemocnění, který by znamenal 

přechod z kurativní na paliativní péči.15

Terminální fáze (umírání) se týká dnů a hodin, cílem péče je důstojné umírání, minimalizace 

dyskomfortu pacienta, neprodlužování procesu umírání. Ošetřovatelské postupy se zaměřují 

na naplnění těchto cílů. Léčba je symptomatická, mírnění bolesti, dušnosti apod.

2.4  Současný stav paliativní péče v ČR 

„Česká republika za vývojem paliativní péče ve vyspělých zemích stále zaostává v oblasti 

obecné i specializované péče.“16 Tento fakt vychází ze socioekonomických podmínek vývoje 

paliativní medicíny, na rozdíl od řady jiných států v ČR se tento typ péče začal rozvíjet až od 

první poloviny 90. let. 

Paliativní péče v ČR je zakotvena v legislativě, a to v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách, kde je definována jako samostatný druh zdravotní péče, jehož účelem je „zmírnění 

utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí.“ Paliativní péče 

je ve stejném zákoně vymezena jako jedna z možných forem zdravotní péče poskytované 

v domově pacienta.17 Nicméně dosud nejsou vyřešeny otázky komplexního financování péče, 

strategických záměrů apod.

Financování paliativní péče v ČR

Financování paliativní péče je dosud omezené. V lůžkových zařízeních je paliativní péče (na 

základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) hrazena jako „léčba 

paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu“, a v domácím prostředí jako 

zdravotní péče, která se poskytuje na základě doporučení vymezených odborností lékařů 

(praktický lékař, ošetřující lékař při hospitalizaci…). V Seznamu zdravotních výkonů od roku 

                                                            
15

RADBRUCH, Lukas a kol. Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě: doporučení Evropské asociace 
pro paliativní péči. [Praha]: Cesta domů, 2010. 63 s. ISBN 978-80-904516-1-2. s. 32.
16

ČESKÁ REPUBLIKA. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011 - 2015. [online]2014 [cit. 
2014-12-06]. Dostupné z: http://www.paliativnimedicina.cz/legislativa/narodni-strategie-palmed-cr/strategie-rozvoje-
paliativni-pece-v-ceske-republice-na-obdob
17

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Paliativní péče v ČR v roce 2013. [online]2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http
//www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013
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2011 (vyhláškou MZ ČR č. 411/2011 Sb.) je paliativní medicína poprvé uvedena jako 

samostatná odbornost, kde jsou zařazeny výkony pro lékaře – specialistu v paliativní medicíně 

u pacienta v terminálním stadiu onemocnění v domácím prostředí.18

Zásadním problémem paliativní medicíny v Česku19 je nedořešení zákonné úpravy 

specializované paliativní péče. V praxi to znamená, že paliativní péče může využívat pouze 

určitá část potřebných pacientů. Tato péče je poskytována především v lůžkových hospicích, 

existuje několik týmů mobilních hospiců, které se však potýkají s mnohými problémy, nejvíce 

ekonomickými. Dosud chybí přijetí holistického konceptu péče a především finanční 

zajištění. 

Hospicová péče je finančně neošetřena dosud. Nejnovější vývoj v oblasti paliativní péče20

(prosinec 2014) je takový, že dosud mezi pojišťovnami a zástupci České společnosti  

paliativní medicíny  České  lékařské  společnosti  J. E. Purkyně nebyla nalezena shoda 

v úhradě léčby z veřejných finančních prostředků. Péče mobilních hospiců zůstává, stejně 

jako dosud, závislá na dárcích, veřejných sbírkách a dotacích. 

Kapacita pro paliativní péči

Kapacita pro zajištění paliativní péče je v České republice nižší než je doporučovaný standard 

Světové zdravotnické organizace (WHO), která na 100 000 obyvatel doporučuje jako 

optimální počet lůžek 5 za předpokladu efektivně fungující ambulantní složky paliativní péče. 

Potřeba lůžek byla v České republice v roce 2008 saturována přibližně na 50%.  Dnes je to 

přibližně 4,5 lůžek.21 Ještě nepříznivější je situace v oblasti existence konziliárních týmů 

paliativní péče, které přináší interdisciplinární expertní znalosti do lůžkových zařízení 

                                                            
18

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Paliativní péče v ČR v roce 2013. [online]2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http
//www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013
19

ČESKÁ REPUBLIKA. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011 - 2015. [online]2014 [cit. 
2014-12-06]. Dostupné z: http://www.paliativnimedicina.cz/legislativa/narodni-strategie-palmed-cr/strategie-rozvoje-
paliativni-pece-v-ceske-republice-na-obdob
20

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Domácí péči o umírající pojišťovny hradit nebudou. [online]2014 [cit. 2014-12-16]. 
Dostupné z http://www.paliativnimedicina.cz/aktualita/domaci-peci-o-umirajici-zatim-pojistovny-hradit-nebudou
21

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Paliativní péče v ČR v roce 2013. [online]2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http
//www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013
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různého typu. Tato forma je dosud v našich podmínkách vzácná,22 i když v posledních letech 

se počet těchto týmů zvyšuje.

2.5  Formy poskytování paliativní péče

Paliativní péče by měla být dostupná tam, kde jsou lidé ve fázi umírání a kde si přejí být 

ošetřováni, za předpokladu, že jsou pro to splněny základní podmínky.23  

Paliativní péče v domácím prostředí, kde se na péči podílí rodina i zdravotníci:

 Mobilní hospice představují multidisciplinární týmy odborníků, specializovaných na 

paliativní péči.

 Agentury domácí péče (home care), které jsou řízeny praktickým lékařem.

Výhodou mobilního hospice je větší zkušenost a tím větší schopnost zvládat komplikace na 

lékařské i sesterské úrovni, týmová sehranost, dostupnost služby a možnost nepřetržité 

intervence. Zavedení tzv. signálního kódu v Seznamu výkonu (Všeobecná zdravotní 

pojišťovna) umožňuje identifikaci umírajícího pacienta, umožňuje zvýšení úhrad a tím i větší 

rozsah poskytované sesterské péče. Mobilní hospice jsou účinnější, dokáží zajistit 

specializovanou péči pro více pacientů a do budoucna se pravděpodobně uplatní pro složitější 

případy. Agentury domácí péče se spíše uplatní u jednodušších případů jako podpora 

paliativně aktivních lékařů na místní úrovni.24

Pokud není dostupná domácí paliativní péče hospicová, je nezbytné volit pobyt přechodný či 

trvalý na lůžkovém zařízení. Paliativní péče v pobytových zařízeních se týká nemocnic, 

léčeben pro dlouhodobě nemocné, hospiců, popř. dalších zařízení. 25

                                                            
22

SLÁMA, Ondřej. Paliativní a hospicová péče v České republice a v Evropě.  Klinická onkologie. 2009. 22(4) s. 183-
185. [online] 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2009-
08-15-4/
23

KALVACH, Zdeněk a kol. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 
1. vyd. Praha: Cesta domů, 2010. 134 s. ISBN 978-80-904516-4-3. s.15-16.
24

KALVACH, Zdeněk et al. Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 399 s. ISBN 978-80-247-4026-
3. s. 224.
25

KALVACH, Zdeněk et al. Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 399 s. ISBN 978-80-247-4026-
3. s. 224.
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2.5.1  Hospicová péče, hospicové hnutí

Hospic je specializované zařízení poskytující paliativní péči, kde nejde o léčbu ve vlastním 

slova smyslu (nemoc je neléčitelná), ale o laskavou péči, tišení bolesti a doprovázení. 

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku a z jeho potřeb.26  

Současné hospicové hnutí v ČR (Asociace hospiců) se hlásí k těmto hodnotám ve směru 

k pacientům:27

 „Je místem laskavé péče o umírajícího člověka.

 Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým.

 Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane 

zachována jeho lidská důstojnost, že nebude osamocen.“

Koncept komplexní péče o těžce nemocného pacienta („těla i duše“) byl v tradiční 

evropské medicíně přítomen po staletí. Společně s technologickou a biologickou orientací 

moderní medicíny ve 20. století byla otázka nevyléčitelně nemocných a umírajících 

upozaděna. Pacienti, kteří neodpovídali paradigmatu „vítězné medicíny“ se ocitali na okraji 

zájmu lékařů. Ty, které nešlo ani vyléčit, nebo jim alespoň významně prodloužit život, 

zdravotníci zařadili do kategorie pacientů „nic se s nimi nedá dělat“. Hospicové hnutí vzniká 

jako určitá reakce na tento postoj.  Oproti tvrzení, že se nic nedá dělat, staví myšlenku, že bez 

ohledu na diagnózu, pokročilost onemocnění a nepříznivou prognózu, lze vždy udělat něco 

pro zlepšení kvality života.28

Paliativní péče v moderním smyslu má svůj počátek u anglické lékařky C. Saunders, která na 

předměstí Londýna v roce 1967 založila první hospic sv. Kryštofa.  Zaměřovala se na 

individuální potřeby každého pacienta a jeho rodiny. Pilíře její péče stály na celostní péči o 

pacienta a rodinu a interdisciplinární týmové práci. 29  

                                                            
26

KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2. s. 
50.
27

ASOCIACE HOSPICŮ. Co je hospic. [online] 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http://asociacehospicu.cz/co-je-
hospic/
28

SLÁMA, Ondřej. Paliativní a hospicová péče v České republice a v Evropě.  Klinická onkologie. 2009. 22(4) s. 183-
185. [online] 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2009-
08-15-4/
29

O organizaci paliativní péče: doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům. Praha: 
Cesta domů, 2004. 46 s. ISBN 80-239-4332-4. s. 17.
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Hospicové myšlenky ve svém začátku vyvolaly konflikty mezi klasickou medicínou 

a hospicovým hnutím. Aktivisté hospicové péče poukazovali na fakt, že zdravotní péče o 

umírající je v nemocnicích nepřiměřená, agresivní a nedostatečně empatická. Zdravotnické 

autority naopak kritizovaly hospice pro neprofesionalitu, podceňování výsledků výzkumů a 

přílišný důraz na duchovní péči. V současné době je nevraživost překonána, hospice aplikují 

nejmodernější léčebné postupy pro mírnění symptomů, a nemocnice naopak se u terminálně 

nemocných snaží využívat poznatků péče hospicové. Moderní vývoj paliativní medicíny spěje 

k pronikání konceptu paliativní péče do hlavního proudu medicíny. Úroveň a dostupnost této 

péče je v různých zemích velmi rozdílná. V Česku se hospicová péče rozšířila až v první 

polovině 90. let, což je jedním z důvodů, proč není tak rozšířena jako v jiných zemích.30

V současné době se v Česku nachází 16 hospiců a dvě oddělení paliativní péče pro celkem 

460 pacientů (tj. 4,5 lůžka na 100 000 obyvatel). Průměrná doba hospitalizace je 30 dní a 

mortalita dosahuje hodnot 80-95%. V lůžkových hospicích v roce 2011 došlo k 3,5% všech 

úmrtí. Hospicová péče je vícezdrojová, přibližně 40-60 % celkových nákladů pokrývá veřejné 

zdravotní pojištění, kolem 20 % nákladů příspěvky na péči a dotace, 20-40% potřebných 

zdrojů si musí zajistit hospice z darů a sbírek. Příspěvek pacientů na den v lůžkovém hospici 

se pohybuje mezi 200-500 Kč.31

3.  Pojetí smrti a umírání

Pojem umírání nemá přesnou definici. Shoda existuje v tom, že jde o proces, tedy neustále se 

měnící stav. 32 „Umírání je nepřesně ohraničený proces, který směřuje ke smrti. (…) 

Vyznačuje se nezvratným selháváním životně důležitých funkcí.“ 33

Smrt je chápána jako zánik jednotlivce. Přes tuto jednoznačnou formulaci ve zdravotnictví 

nastávají situace, kdy o okamžiku smrti musí rozhodnout lékař. Podle Světové zdravotnické 

organizace biologická smrt nastává smrtí mozku. Vzhledem k tomu, že není vždy možné 

                                                            
30

SLÁMA, Ondřej. Paliativní a hospicová péče v České republice a v Evropě.  Klinická onkologie. 2009. 22(4) s. 183-
185. [online] 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2009-
08-15-4/
31

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Paliativní péče v ČR v roce 2013. [online]2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z:http
//www.paliativnimedicina.cz/paliativni-medicina/paliativni-pece-v-ceske-republice-v-roce-2013
32

HEGYI in: KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-
85763-36-2. s. 10
33

KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2. s. 
10.
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ověřit okamžik smrti dle tohoto kritéria, jsou klasifikovány známky smrti na jisté a nejisté. 

Nejisté známky jsou různé projevy klinické smrti, jako je zástava dýchání, činnosti srdce, 

nevybavování zornicového reflexu. Jisté známky smrti jsou tvořeny změnami fyzické a 

chemické povahy, které mění tělo zemřelého a které nazýváme posmrtnými změnami 

(posmrtná bledost, chladnutí těla, posmrtné skvrny, tuhnutí těla, rozklad, srážení krve).34

Pojetí smrti a umírání je úzce svázáno s náboženstvím a filozofickým poznáním, etickým 

cítěním, sociokulturním rozvojem dané společnosti. V průběhu historického vývoje se postoj 

ke smrti a umírání značně měnil. Středověké pojetí, založené na křesťanství, nepovažovalo 

smrt za něco strašného, pokud byl člověk smířen s Bohem. Péče o umírající byla v této době 

pravidlem, obohacena o lásku a obětavost ve prospěch druhého. V 19. století došlo 

k významnému poklesu úmrtnosti, prakticky se stáhla především do dětských let. Umírání 

v této době bylo ritualizováno, o umírající pečovala rodina, generačně se předávaly modely 

umírání, které měly svůj scénář v podobě domácího umírání s komplexem rituálních úkonů 

včetně rozloučení. K institualizaci umírání došlo ve druhé polovině 20. století, lidé umírají 

v nemocnicích, domovech důchodců, opuštěni a osamoceni od nejbližších, za přítomnosti 

profesionálů. Umírání bylo vytěsněno ze života, často proti přání nemocného. V moderním, 

současném modelu umírání chybí lidský kontakt, umírání ztratilo význam sociálního aktu.35

Na rozdíl od dob minulých, kdy smrt nastávala rychle, umírání v současnosti díky 

medicínskému pokroku trvá zpravidla déle, což sebou přináší vyšší míru nejistoty, obav 

a úzkosti u pacientů a jejich rodin.

Smrt je v současné společnosti tabuizována. Medicína bojuje o každý ohrožený život člověka, 

smrt je chápána jako nepatřičný fenomén, který se nehodí do současného světa ovládaného 

technologiemi, médií a zábavou. Současná představa o smrti je taková, že by měla přijít 

nejenom na konci dlouhé a úspěšné cesty životem, ale optimálním způsobem, rychle, 

bezbolestně, za účasti profesionálů.36 Problémem je, že smrt vypadla ze zájmu sociální 

pozornosti lidí všech věkových skupin. „Umírání a smrt jsou utajeny“.37

                                                            
34

KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2. s. 
12
35

KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2. s. 
22-26.
36

KUPKA, Martin. Psychosociální aspekty paliativní péče. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 216 s. Psyché. ISBN 978-
80-247-4650-0. s. 18.
37

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 
365 s. ISBN 978-80-87109-19-9. s.319.
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Tím, že lidé ztratili kontakt základními životními událostmi, získali pocit, že se jich smrt 

netýká. Smrt je v současnosti všudypřítomná, zároveň skrytá, zcela chybí osobní kontakt 

s umírajícím či mrtvým tělem. Tato diskrepance může částečně osvětlit nejistotu moderního 

člověka vůči smrti a umírání.38

Navrácení umírání z institucí do přirozených podmínek, je možné v podstatě tím, že 

ponecháme umírajícího doma a systém poskytne rodinám dostatečnou pomoc, nebo rodina 

bude přijata do nemocnice. Oba způsoby lze kombinovat, příkladem v tomto je hospicová 

péče. 39

4.  Gerontologie, gerontologické ošetřovatelství

Gerontologie je věda o stárnutí a stáří. Gerontologie se člení na experimentální, sociální, 

klinickou. Gerontologie experimentální se zabývá mechanismy biologického procesu 

stárnutí. Na základě poznání procesů biologického a psychického stárnutí lze doporučovat 

postupy, které stárnutí oddalují nebo zeslabují. Gerontologie sociální se zabývá dopady 

stárnutí na sociální oblast člověka, zjišťuje sociální potřeby starých lidí, upřednostňuje zdravé 

stárnutí se záměrem udržet soběstačnost seniorů. Gerontologie klinická je lékařský obor, 

který se zabývá zvláštnostmi chorob ve stáří a specifiky léčby starých lidí (výskyt více 

onemocnění současně, chronicita a časté komplikace).40

Gerontologické ošetřovatelství je aplikovaný klinický obor ošetřovatelství, který se 

zaměřuje na péči o základní potřeby starého člověka, na udržení jeho soběstačnosti 

a nezávislosti při běžných denních činnostech, na prevenci komplikací, a na podporu 

psychické, fyzické a sociální pohody. Geriatrické ošetřovatelství je komplexní 

ošetřovatelská péče o nemocné seniory, která zohledňuje jejich potřeby v souvislosti 

                                                            
38

DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 112 s. ISBN 
978-80-247-4138-3. s. 33.
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KELNAROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. Vyd. 1. Brno: Littera, 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2. s. 
22-26.
40

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 
365 s. ISBN 978-80-87109-19-9. s. 202.
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s nemocemi ve vyšším a vysokém věku, zejména specifickými geriatrickými syndromy a 

komplikacemi onemocnění.41

Cíle gerontologického ošetřovatelství42:

 Udržovat a podporovat optimální zdravotní stav seniora.

 Uspokojovat jeho psychické, sociální a duchovní potřeby.

 Poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči v souladu s etickými principy a právy 

pacienta.

 Podporovat seniora a jeho rodinu v aktivním zapojení do péče, uzdravování a prevence 

komplikací, podpory zdraví.

 Poskytovat primární, sekundární i terciální ošetřovatelskou péči ve všech složkách 

zdravotní péče.

 Monitorovat ošetřovatelské požadavky seniora na ošetřovatelskou péči.

 Využívat vědecky zdůvodněné pracovní metody, postupy a techniky 

v gerontologickém ošetřovatelství.

                                                            
41

POLEDNÍKOVÁ, Ľubica et al. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 216 s. ISBN 
80-8063-208-1. s. 14.
42

POLEDNÍKOVÁ, Ľubica et al. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 216 s. ISBN 
80-8063-208-1. s. 15.
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5.  Péče o pacienty vyžadující paliativní péči v domovech seniorů

5. 1.  Ústavní péče, domovy pro seniory

Určitá část seniorů (kolem 3-5%)43 starších 60 let, vyžaduje z důvodu závažného zdravotního 

postižení, nesoběstačnosti či nevstřícného domácího prostředí dlouhodobou či trvalou 

institucionální péči.

Domovy pro seniory poskytují služby v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a to osobám, které mají sníženou soběstačnost, 

především z důvodu věku a pro potřebu pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. Jsou 

poskytovány služby ubytovací, stravovací, služby sociální dle příslušných zákonů, 

zdravotnické služby v rozsahu vymezeným zákony č.108/2006 Sb., a 48/1997 Sb. Domovy 

pro seniory nahradily v roce 2007 původní domovy důchodců, v současnosti jsou definovány 

s přesnější specifikací cílové skupiny.44 V ČR mají domovy pro seniory kapacitu přibližně 

38000 míst.

Kromě domovů pro seniory existují Domovy se zvláštním režimem, které poskytují služby 

osobám se sníženou soběstačností z důvodů chronického onemocnění, či různých typů 

demence v případě, že tyto osoby potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je 

uzpůsoben potřebám (omezení pohybu, tzv. uzavřená oddělení). Kapacita v ČR přibližně 

8000 míst. 45 V minulosti, v době existence domovů důchodců, byly tyto služby poskytovány 

v rámci tzv. ošetřovatelských lůžek nebo na oddělení. V současné době patří tyto služby 

k nejvíce diskutovaným, od přesného vymezení cílové skupiny, definice standardů kvality či 

otázce porušování práv klientů.46
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Léčebny pro dlouhodobě nemocné zajišťují následnou péči či dlouhodobou dočasnou péči o 

pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří nepotřebují služby nemocniční, ale zároveň nemohou 

být propuštěni do domácího ošetřování. Přibližně 7000 lůžek. 47

5.2.   Sociokulturní vlivy v péči o umírající

Úmrtí v ČR

Česká republika patří mezi rozvinuté a relativně bohaté země Evropy, ve které ročně umírá 

kolem 105 000 lidí, z toho 25% na zhoubné nádory, 50% na choroby oběhové soustavy a 25% 

na onemocnění jiných orgánů. Většina lidí v podmínkách ČR umírá na progresi, popř. 

komplikace spojené s chronickým onemocněním. Významná část z nich po různě dlouhém 

období, kdy je pacient nemocen a zdravotně limitován, týká se to přibližně 60-70 tisíc 

pacientů ročně v pokročilých a konečných stádiích nemocí s potřebou paliativní péče. 

Nejčastějším místem úmrtí v Česku je nemocnice (v 60 % případů) a zařízení dlouhodobé 

péče (9 % případů). V domácím prostředí dochází přibližně k 20 % úmrtí, jde však z velké

části o úmrtí nečekaná a náhlá, pouze  5-10 % úmrtí v domácím prostředí je očekávaných.48

Realita je taková, že ačkoliv si většina lidí přeje umírat doma, pouze málokomu se toto přání 

vyplní. Příčin je několik. 

Problematika umírání byla a dosud je vytlačována z veřejného prostoru. Smrt se stala 

v posledních letech tabu (stala se nedotknutelnou, zapovězenou, vyloučenou ze slušné 

společnosti). O smrti se hovoří v souvislosti se smrtí obecně (filosofii života a smrti), jinak je 

tomu v případě, když člověk chce hovořit o osobním prožívání umírání a problémech 

vyrovnání s vlastní smrtí. Smrt v sobě nese určité mystérium, což v sobě na straně jedné 

přináší určitou fascinaci, na straně druhé dochází často k disimulaci, lidé se tváří, jako kdyby 

tento problém neexistoval.49
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Postoje veřejnosti ke smrti a umírání

V roce 2011 byla realizována rozsáhlá studie o postojích ke smrti a umírání u populace ČR i 

zdravotníků. Z výstupů vzešla mnohá zajímavá fakta, která dokreslují současný stav v této 

oblasti.

Čeho se lidé bojí nejvíce v souvislosti s umíráním?  Největší obavy se týkají:50

 Ztráty důstojnosti-soběstačnosti (pro 51% respondentů důstojnost představuje udržení 

soběstačnosti).

 Obav z bolesti (46 % respondentů, více se obávají ženy a nejmladší osoby do 29 let).

 Odloučení od blízkých (celkem 35 %, více obav vyjadřují ženy, osoby do 29 let věku, 

naopak nejméně lidé nad 60 let).

 Osamocenosti (26 % respondentů, častěji vyjadřují ženy, mladší a střední generace).

 Duševního strádání (24 % respondentů, častěji osoby do 29 let, lidé s vyšším 

vzděláním).

 Toho, co bude po smrti (13 % respondentů, častěji ženy a osoby do 29 let.

 Pouze 7 % respondentů konstatovalo, že se na umírání ničeho nebojí, častěji šlo o 

muže a ateisty.

Zdravotníci na stejnou otázku odpovídali, že se lidé obávají ve spojitosti s umíráním nejvíce 

ztráty „důstojnosti-soběstačnosti (81 %), bolesti (74 %), osamocenosti (57 %), odloučení od 

blízkých (50 %) a psychického strádání (33 %)“.

Jak jsou lidé ochotni se zapojit do péče o rodinné příslušníky, kteří umírají? Na otázku, zda se 

mají zapojovat do péče o umírající i rodinní příslušníci, odpovídali zdravotníci i odborná 

veřejnost odlišně.
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Graf 1 Zapojení příbuzných do péče o umírajícího (výzkum)

Zdroj: STEM/MARK
51

Obecně lze rozdíl shrnout do konstatování, že zdravotníci předpokládají vyšší účast rodiny 

v péči o umírajícího, než populace. 

Na otázku, zda by respondenti pečovali o umírajícího nejbližšího příbuzného, pouze 12%, tj. 

každý osmý respondent, odpověděl ne. Zbývající část 78% respondentů by se starala, téměř 

polovina (48%) konstatuje, že rozhodně ano. Důvody pro to, aby o příbuzného nepečovali, 

jsou situovány do oblasti psychické (psychicky bych nezvládl být u umírání někoho blízkého 

– 6%, nevěděl/a bych, jak se starat o umítajícího-5%, nezvládl/a bych to finančně-3%, 

neostal/a bych v práci volno-3%, byl/a bych na péči sám-2%).

5.3  Postoje zdravotníků ke smrti

Práce s umírajícími vyžaduje od pečujících osob, aby měly téma smrti vnitřně zpracované. U 

zdravotníků, kteří pracují v paliativní péči, a jsou prakticky denně vystaveni zkušenosti se 

smrtí, je důležité, aby došlo k vědomému vyrovnání a přijetí smrti jako vlastní konečnosti 
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existence. Proměna vztahu ke smrti přináší odpovědný přístup k prožívání času vlastního 

života, umožňuje hloubku prožitku při péči o umírající pacienty.52  

Lidé jsou odpovědni za své životy a za to, co Sokrates nazval jako „staráním se o sebe“, tato 

péče zahrnuje znalost sama sebe a porozumění sobě samému, tomu, co člověk chce a co je 

v životě důležité. Vyžaduje vytvoření postoje k dalším významným stránkám života, jako je 

nemoc, stáří, smrt, přátelství, práce, láska. Lidé již od mládí by měli při vědomí své 

konečnosti dávat životu určitý tvar.53

Další dimenzí zpracování smrti je umění nacházet smysl i v těch nejméně příznivých 

situacích. Tato filosofie hledání smyslu v paliativní péči předpokládá vytvoření hodnotového 

systému, který určuje smysl a směr. Tato myšlenka spojuje paliativní tým v představě, že tato 

práce má smysl a byla dobře odvedena.54

Lze se na situací umírání jako profesionál dostatečně připravit? „Na smrt nemá nikdo 

příslušné vzdělání“. Z této premisy vychází německý lékař Blumenthal-Barby v péči 

o nemocné. Neříká tím, že by zdravotník neměl profesní dovednosti, které se váží k umírání, 

ale poukazuje na fakt, že zdravotníky a pacienty spojuje lidská dimenze umírání, na které 

nemá vzdělání skutečně nikdo. Právě proto má každý právo, ale i povinnost, zaujmout ke 

svému budoucímu umírání (byť by bylo v nedohlednu) určitý postoj, neboť to zakládá na 

zralou a vědomou lidskou bytost.55

Vztah člověka k smrti prochází v průběhu života vývojem. V určitém životním okamžiku 

dochází k uvědomění faktu, že vše, tedy i život je konečný. Z ontogenetického hlediska 

mladší lidé pohlíží na smrt neutrálně, ve středním věku jí lidé mohou popírat, a ve starším 

věku naopak intenzivněji vnímat. Zdravotník, který se smrtí vyrovnal, dokáže komunikovat o 

smrti, nevyhýbat se tomuto tématu – nepřivádět pacienty a rodinu k osamělosti.56  
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5.4  Kvalita života jako cíl paliativní péče

Kvalita života osobní pohoda (well-being)

U pacientů v posledním stadiu života se stává základní hodnotou zachovat co nejvyšší kvalitu 

života a osobní pohodu.

Kvalita života je subjektivní prožitková kategorie, jde především o to, jak se cítí člověk, 

vnější pohled může být v mnohém mylný. Přesto existují určitá kritéria, která o kvalitě života 

vypovídají. Jde především o sebepřijetí (souznění s vlastní minulostí), pozitivní vztahy 

s okolím, autonomie (právo na vlastní názor, možnost vyjádřit se k záležitostem, které 

člověka ovlivňují), zvládání životního prostředí (cítit se bezpečně v prostředí), smysl života 

(rekapitulace s nadějí, že ještě něco pozitivního přijde) a osobní rozvoj (završení života, 

osobnostní zrání). U těžce nemocných a umírajících je obtížné hovořit o kvalitě života 

v uvedeném smyslu, je však nezbytné zohledňovat až do smrti aspekt osobní pohody jako 

součástí kvality života. 57

Osobní pohoda (well-being) je svázána s představou cítit se dobře, a o tento stav je nezbytné 

usilovat až do konce života člověka. I když končí terapie, nemůže skončit péče o pacienta. I ti 

pacienti, kteří z vnějšího pohledu nic nevnímají či necítí, registrují své bezprostřední okolí, 

vnímají ho. Kvalitní péče je spojená s péči orientovanou na pacienta, to znamená 

individualizovaná péče. 58

K dosahování obou cílů, maximální kvality života a osobní pohody, vede cesta přes 

naplňování lidských potřeb. Základní lidskou potřebou je „být někým“, člověkem 

s důstojnosti, svou hodnotou, kterému se dostává pozornosti, ohledu a úcty. K tomu 

v paliativní medicíně slouží především:59

 tlumení strachu a úzkosti, 

 zabezpečení základních potřeb, zajištění pomoci při sebeobsluze,

 blízkost jiného člověka, především důvěrného,

 komunikace, empatické naslouchání,
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 zajištění soukromí, aniž by byl člověk osamělý,

 aktivní ochrana důstojnosti, respekt k osobnosti umírajícího člověka,

 podpora víry, že nemocný svými potřebami a závislostí neobtěžuje,

 podpora smířeného postoje ke konci života, plnění „posledních přání“, 

 zajištění smysluplné náplně času,

 spiritualita, uspokojení duchovních potřeb věřících lidí.

„Dobrá smrt“

Co se myslí pojmem „dobrá smrt?“ 

Americký Institute of Medicine definuje dobrou smrt jako: „Smrt, při které je odstraněno a 

zmírněno všechno ovlivnitelné utrpení a stres pacientů, jejich blízkých a také těch, kteří o 

pacienta pečují. Vše se děje s respektem k přání pacienta a jeho rodiny a v rozumné míře jsou 

respektovány klinické, kulturní a etické standardy“ (Improving Care at the End of Life. 1997).  

O realizaci konceptu dobré smrti je nezbytné usilovat v řádu týdnů a dnů před smrtí, nikoliv 

hodin, protože jsou to právě poslední týdny a dny, které určují, zda poslední fáze života bude 

prožita jako lidsky důstojná a smysluplná. 60

Dr. Yra Byock, přední lékař paliativní péče v USA, popisuje svoje profesní zkušenosti 

s umíráním: „Poznatek, že dobrá smrt nepatří do říše fantazie, náboženské literatury či 

poezie, byl pro mě zjevením, zjevně to nebylo běžné, ale bylo to reálné. Dalším objevem pro 

mě bylo, že dobrá smrt nebyla náhodnou událostí nebo záležitostí štěstí. Bylo možné jí 

porozumět a snad se o ni i snažit.“61

Optimální paliativní péče je taková, že tlumivá léčba umožňuje doprovázení a smysluplnost. 
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6   Specifické aspekty ošetřovatelské péče v paliativní péči 
o seniory

6.1  Stáří (senium)

Definice senia

Podle definice Světové zdravotnické organizace62 je „stařecký věk neboli senesce je obdobím 

života, kdy se poškození fyzických a psychických sil stává manifestní při srovnání s předešlými 

životními obdobími“. Stárnutí je proces diskontinuitní, v některých obdobích života člověk 

stárne pomaleji, v některých rychleji.  

Stárnutí je „procesem, který je včleněn do celkového životního děje člověka“.63 Není ničím, co 

by přicházelo neočekávaně nebo naráz, je plynulým přechodem z jedné fáze života do jiné.

Neexistuje jednotné vymezení stáří z pohledu věku. Haškovcová64 na základě zahraniční 

literatury člení stáří na mladé, staré a dlouhověké. Začínající stáří se datuje do věkového 

pásma 65-74 let („mladí senioři, young old“), osoby starší 75, resp. 80 let jsou nazývané 

v zahraniční literatuře jako „staré staré“ (old old), nad 85 let věku se hovoří o dlouhověkých 

(very old old, „velmi staří staří“). 

Kromě kategorie biologického věku (kalendářního) se používá termín funkční věk (posuzuje 

jednotlivé funkce a funkční stav organismu jako celek) a psychosociální čas, který je 

identický se sociálně historickým osudem člověka, označuje měnící se životní styl v různých 

obdobích života.65

V každé společnosti žili staří lidé, jejich počet byl však relativně malý, teprve v posledních 60 

letech dramaticky narůstá. V minulých staletích bylo stáří nepravděpodobné, lidé se dožívali 

podstatně kratšího věku, pouze 2-4% populace se dožívala stařeckého věku. Pokud lidé 

onemocněli, stonali jen krátce s ohledem na úroveň tehdejší lékařské péče, staří lidé buď žili, 

nebo umřeli, úmrtím předcházely „rychlé nemoci“. Po dobu minulých staletí bylo stáří 
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vzácné, a proto žádoucí. Dnes je situace odlišná. Lidé žijí déle, hovoří se o tzv. inflaci stáří. 

Narůstá průměrný věk i očekávaná doba dožití, ta je v současnosti (2010) pro muže 74,2 let a 

pro ženy 80,3 let. Ve stáří je výrazný nepoměr mužů a žen, ve věkové kategorii 60 let připadá 

na 100 mužů přibližně 145 žen a tento nepoměr se dále zvyšuje. Ve věku 85 let již na jednoho 

muže připadají tři ženy. Stáří je především problémem starých žen.66

6.2  Charakteristiky stáří

I když stáří představuje involuční období, neznamená to pouze úbytek funkcí, některé funkce 

se nemění, dokonce se zlepšují. Starý organismus má k dispozici kvalitativně jiné 

mechanismy, aby se přizpůsobil podmínkám svého okolí. Stáří není patologickým jevem, ale 

normálním biologickým pochodem, je plynulým přechodem v životě člověka.67

Stáří přináší mnoho involučních změn, které se dostavují pozvolna. K viditelným změnám se 

řadí ztráta síly a životní energie, krátkozrakost, zhoršení krátkodobé paměti, vypadávání 

vlasů, úbytek kostní hmoty, ubývání tělesné výšky a ztráta sluchu. Změny se dotýkají i 

vnitřních orgánů a tkání. Stárne imunitní systém, který ztrácí postupně svou funkčnost, 

přestává účinně chránit.68

Fyzické změny69

V oblasti změn na kůži a přídatných orgánech dochází k synchronnímu zasažení všech vrstev 

kůže. Kůže je skvrnitá (lentigo senilis), bledá a ztrácí pružnost. Projevem degenerativních 

změn dochází k retenčním cystám, bradavkovitým útvarům a výrostkům. Bariérová funkce 

rohové vrstvy se postupně zmenšuje, atrofické změny se projevují ztenčením pokožky. 

Dochází k progresivnímu úbytku tukového a svalového tkaniva, provázené ztrátou elastických 

vláken.
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V nervovém systému dochází postupně ke snižování počtu buněk v centrálním nervovém i 

autonomním nervovém systému, stejně jako ke snížení látek, prostřednictvím kterých mezi 

sebou komunikují. 

V kosterním svalstvu klesá rychlost a síla kontrakcí, ve svalové síle jsou velké individuální 

rozdíly v závislosti na aktivitě člověka, již po 50. roce dochází ke snižování svalových vláken, 

a tedy zvýšené unavitelnosti. Mění se i postava člověka, v důsledku atrofování 

meziobratlových plotének, proměny skladby podpůrných tkaniv dochází ke kyfóze (zakřiveni 

páteře dozadu), nebo skolióze (zakřiveni do stran). Kosti se stávají křehčími vzhledem k jejím 

anatomickým změnám.

S věkem klesá respirační kapacita, v plicích zůstává větší množství reziduálního vzduchu, 

snižuje se schopnost kašlat, slábne svalstvo, zadržování hlenu, změny představují riziko pro 

vznik respiračních onemocnění.

Klesá taktéž pracovní kapacita srdce, což se projevuje především při zvýšené tělesné námaze 

při stresu. Cévy ztrácejí elasticitu, stěna tepen hrubne, objevují se kalcifikáty, následkem 

čehož se snižuje prokrvení a okysličení tkaniva. Mění se krevní tlak, zvyšuje se systolický 

tlak, pouze málo diastolický.

S postupujícím věkem atrofuje sliznice jícnu, žaludku i střeva, snižuje se tvorba trávicích 

enzymů, zpomaluje se trávení a vstřebávání živin, léků, spomaluje se peristaltika a 

vylučování.

Se zvyšujícím věkem se mění funkce ledvin (od 25. roku do 85. roku klesá filtrační schopnost 

o 50%).  Koncentrační a zřeďovací schopnost ledvin se snižuje, je nezbytný dostatečný přísun 

tekutin. Léčiva, která se vylučují ledvinami, se mohou v organismu hromadit a působit na 

organismus toxicky.

U starších lidí klesá tělesná teplota v důsledku nižšího metabolismu.
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Psychické změny70

Inteligence člověka. Stáří má na intelektové dovednosti menší vliv, než se obecně 

předpokládá. Tzv. krystalická inteligence (schopnost řešit úkoly, k nimž je potřeba 

podkladových znalostí a vědomostí) vrcholí v 60-65 letech. Ukazuje se, že u lidí s vyšším 

intelektem je vliv stáří menší než v případě lidí s nižší intelektovou úrovní. Naopak, tzv. 

fluidní inteligence (schopnost rychle se učit, řešit rychle úkoly, kde převažuje senzomotorická 

schopnost) věkem klesá, vrcholí přibližně v 17 letech. 

Snížení paměťových schopností je jedním z nejčastěji udávaných příznaků stáří, neplatí to 

však univerzálně pro všechny typy paměti. Ve vztahu k učení prokazují studie platnost 

tvrzení, že čím složitější je úkol, tím více problémů mají stárnoucí lidé s jeho zvládnutím. I ve 

vysokém věku se lidé mohou učit, avšak za předpokladu většího úsilí.

Změny v kognitivní oblasti. U starých lidí dochází k těmto změnám:

 s rostoucím věkem se zvyšují problémy při přijímání nových podnětů,

 je oslabena schopnost asociovat nové poznatky s již naučeným (menší schopnost 

vytvářet spoje),

 je snížena adaptibilita (přizpůsobení se novým věcem) a flexibilita (schopnost měnit 

pojetí a způsob života),

 zvýšená fixace (soustředění se na to, co bylo dříve zažito),

 zvýšená integrace (soustředěný komplex vědění).

Emoční změny. V průběhu stáří emoční aktivita ztrácí na intenzitě při zachování dobré 

kvality. Starý člověk prožívá mnohé životní děje méně bezprostředně, jako by se ho 

nedotýkaly.

Změny v životní orientaci seniorů se odlišují, ukazuje se, že existuje značný rozdíl 

v plánování budoucnosti u starých lidí. Ti, kteří žijí společně a šťastně s rodinou doma, mají 

více plánů do budoucna, než ti, kteří žijí v domovech důchodců. Seniory, kteří mají přespříliš 

(neuvážených) plánů je třeba „brzdit“, zatímco ty, kteří upadají do letargie naopak podněcovat 

k činnosti.
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U starých lidí dochází ke změně vnímání, protože hůře vidí a slyší, obtížnější se orientují v 

běžném životě.

Osobnost seniorů se mění, do popředí se dostávají negativní rysy osobnosti.71 Psychika 

seniorů se mění v několika základních rysech72:

 Psychické změny sestupné povahy (pokles elánu, vitality, zpomalení 

psychomotorického tempa, snížení výbavnosti, vštípivosti a pozornosti).

 Psychické změny vzestupné povahy-zvýšená tolerance, zvýšení vytrvalosti 

a trpělivosti.

 Psychické funkce neměnící se věkem, zde patří například inteligence, slovní zásoba.

6.3  Vybrané problémy spojené s ošetřovatelskou paliativní péčí u 
seniorů

6.3.1  Ošetřovatelská paliativní péče 

„Lékaři i ostatní zdravotníci si musejí být zcela jednoznačně vědomi, že jejich partnerem ani 

úkolem není nemoc či příznak, které je třeba zkrotit, nýbrž pacient, kterého choroba či příznak 

trápí a jehož je třeba podpořit.“73

Paliativní péče o umírající s mnohočetnými zdravotními obtížemi předpokládá, že pacienti 

potřebují rozsáhlou ošetřovatelskou péči, ale péči o umírající nelze redukovat pouze na péči 

ošetřovatelskou, nenaplňuje koncept ucelené paliativní péče. Tu lze poskytovat pouze ve 

spolupráci s dalšími profesemi, především lékaři, kteří by měli pacienty sledovat. Jednotlivé 

ošetřovatelské úkony provádí sestry jednotlivých ošetřujících či konsiliárních lékařů, 

ucelenou ošetřovatelskou péči mají garantovat agentury domácí péče (home care). Součástí 

komplexní ošetřovatelské péče je rehabilitační ošetřovatelství.74
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Paliativní péče o geriatricky nemocné (geriatrická paliativní péče, GPP) se týká zejména 

těchto onemocnění:75

 „multimorbidita s rozvojem tzv. geriatrických syndromů,

 involuční deteriorace s rozvojem tzv. geriatrických syndromů,

 psychosociální a existenciální konsekvence umírání ve stáří (osamělost, ztráta smyslu 

života, rezignace apod.),

 některá s věkem významně související onemocnění (Alzheimerova nemoc a jiné formy 

demence).“

Multimorbidita je nahlížena dvěma způsoby. Za prvé, jako tzv. komorbidita, problematika 

přidružených onemocnění, která závažně ovlivňují prognózu, diagnostické a léčebné postupy, 

to se týká například onkologických pacientů, kde geriatrická křehkost je pojímaná jako 

nezpůsobilost ke standardním protokolům onkologické léčby. Za druhé, multimorbidita může 

být pojímaná jako kombinace vzájemně se potencujících chorob, které vytvářejí novou 

situaci, závažnější než součet jejich projevů. Tento stav se vyvíjí rychleji, četněji a závažněji u 

žen než u mužů, rozvíjí se zároveň pomaleji než u dlouhověkých. Kombinací závažné funkční 

multimorbidity a křehkosti vznikají tzv. „geriatrické syndromy jako specifická závažná forma 

nemocnosti starých lidí“. 76

Geriatrické syndromy mají více vzájemně se potencujících příčin, vyvolávající jednu a více 

typických projevů. Mnoho seniorů vyžaduje paliativní péči v souvislosti s progredujícími 

geriatrickými syndromy, jako jsou: „syndrom imobility, syndrom instability s pády, syndrom 

dekondice a hypomobility, syndrom inkontinence, syndrom kognitivního deficitu, syndrom 

malaadaptace a psychosomatické dekompenzace, syndrom anorexie a malnutrice, syndrom 

smyslového a komunikačního postižení apod.“77
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U těchto pacientů je velmi obtížně odhadnutelná prognóza. Onemocnění progredují pomalu, 

dochází ke zvyšování „křehkosti“ a zvyšování rizik komplikací. Lze rozpoznat projevy 

terminální geriatrické deteriorace bez zjevné chorobné příčiny:78

 únava s omezováním pohybové aktivity,

 apatie a ztráta zájmu,

 nechutenství s váhovým úbytkem,

 instabilita a pády, 

 inkontinence

 stavy zmatenosti.

Diagnosticky se zvažují další onemocnění, například onemocnění zánětlivé, onkologické, stav 

deprese, nežádoucí účinky léků, dekondice, metabolické poruchy apod. 

Specifika ošetřovatelské péče

Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálním stadiu se soustředí podle doporučeného 

diagnostického a léčebného postupu79  na „péči o pokožku, prevenci proleženin a polohování, 

nutriční péči a poradenství, péči o vyprazdňování, o pitný režim, o dutinu ústní a péči o 

dýchací cesty.“

V terminálním stadiu se setkáme s nejčastějšími obtížemi typu „bolest, nevolnost a zvracení, 

zácpa, dušnost, slabost a vyčerpání, nespavost, úzkost, zmatenost, deprese a další psychické 

symptomy.“80

Bolest, léčba bolesti

Jedním z klíčových aspektů paliativní péče je tlumení bolesti, tu je nezbytné vnímat šířeji než 

bolest fyzickou. Zakladatelka hospicového hnutí, C. Saundersová k bolesti uvádí: „Zavedla 
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jsem pojem celková bolest, neboť jsem pochopila, že umírající lidé trpí nejenom bolestí 

tělesnou, ale také spirituální, duševní a sociální, které se všechny musí léčit“.81

Hodnocení bolesti je definováno ve standardech paliativní medicíny.82 Bolest a další 

symptomy musí být kontinuálně vyhodnocovány a léčeny. Cílem paliativní péče je bezpečné a 

včasné odstranění bolesti, stejně jako odstranění či omezení závažných symptomů.

6.3.2  Ošetřovatelský proces

Ošetřovatelské postupy jsou prováděny na základě potřeb, funkční zdatnosti a s přihlédnutím 

k přáním pacienta a jeho rodiny. 83

V současných ošetřovatelských přístupech, na rozdíl od minulosti, se preferuje individuální 

přístup namísto tradičního plnění výkonů na úrovni převážně rutinních výkonů. Pacienti jsou 

aktivní účastníci, kteří zasahují do plánování ošetřovatelského procesu, hodnotí své potřeby, 

podílí se na sestavování plánu péče. Ošetřovatelský proces je souborem specifických 

ošetřovatelských zákroků v péči o zdraví, při kterých se používá vědecké metody za účelem 

zjištění potřeb pacienta a určení těch, které mohou být nejefektivněji uspokojeny péčí sester. 

Ošetřovatelský postup obsahuje pět fází: zhodnocení potřeb pacienta, diagnostika (sesterská 

diagnóza), plánování činností vedoucí k uspokojení potřeb, realizace ošetřovatelského plánu 

a vyhodnocení procesu, zpětná vazba.84

U umírajících pacientů se vyznačuje ošetřovatelský proces specifiky. V první fázi, získávání 

informací prostuduje sestra zdravotní dokumentaci a naváže vztah s pacientem, aby zjistila, 

jak vnímá svůj zdravotní stav. Zjistí aktuální potřeby, vymezí priority v ošetřování. 

Shromažďování údajů u umírajících ve stáří se zaměřuje na zdroje k vyrovnání s diagnózou, 

psychickou úroveň, možnosti spolupráce s rodinou, hodnocení příznaků, komunikační 

dovednosti, schopnosti pacienta zapojit se do péče, priority potřeb, projevy únavy, hodnocení 

bolesti, postoje k umírání. Na základě zjištěných faktů provede sesterskou diagnózu a 
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následně plánuje ošetřovatelský proces. V průběhu realizace ošetřovatelské péče je klíčová 

komunikace, sestra musí vzít na vědomí, že umírající pacient je citlivý na pocity jiných. Sám 

prožívá řadu emocí. 85

Pocity smrtelně nemocných jsou podobné a velmi aktivní. Nemocní se stávají velmi citliví na 

své okolí a reakce z něho. Sestra se setkává u umírajících s řadou emocí, se kterými se mohou 

vyrovnávat jen s obtížemi. Nejčastěji jde o obavy z větší bolesti a smrti, strach o rodinu, 

úzkost (obavy bez určení), pocity viny, smutek, hněv (agresivita), naděje, víra k věcem, ke 

kterým má důvěru, radost s proběhlým životem.86

Realizace ošetřovatelského procesu se zaměřuje na dosažení žádoucího výsledku, nebo cílů

umírajícího pacienta, všechna pozornost musí být soustředěna na prospěch pacienta. Ve fázi 

hodnocení se sestra zvažuje, zda je péče účinná, jakým způsobem se odrazila na fyzickém, 

psychickém stavu pacienta, zda zmírnila utrpení a bolest. Využití ošetřovatelského procesu 

umožňuje zajistit, aby byly skutečně naplňovány potřeby umírajícího, zvyšuje aktivitu, 

umožňuje poskytovat informace všem členům týmu. 87

6.4  Psychická podpora pacientů a jejich rodin

Zapojení rodinných příslušníků do péče

„Paliativní péče má vytvářet onen saundersovský chráněný prostor, kde i umírající lidé 

s omezenými možnostmi, s funkčními deficity a značnými obtížemi mohou zůstat sami sebou a 

v kontaktu s komunikujícími členy svých rodin či jiných, jim nejbližších sociálních skupin.“88

Paliativní medicína představuje především ucelený systém pomoci umírajícím a jejich 

rodinám. Když je zjevné, že život člověka spěje ke konci, primárním cílem je zabránit nebo 
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léčit bolest a starat se o kvalitu života nemocného. Do péče o umírající je nezbytné zapojit 

rodinné příslušníky, má-li být umírání přirozené.89

Zdravotníci v rámci paliativní péče mají udržovat s pacienty a jejich rodinami spolupracující 

vztah, stávají se důležitými partnery pro plánování péče. Současné názory v oboru zdůrazňují 

význam psychické odolnosti jako schopnosti zvládnout perspektivu omezené délky života. To 

umožňuje více se soustředit na pacientovy.90

Přijetí situace

Jako velmi podstatný faktor vyrovnání se smrtí se považuje pochopení stavu nemocného, 

resp. konečnosti člověka. Čas se stává velice cenný, je důležitý proto, aby pacient mohl 

dosáhnout pocitu završení, uzavření své životní dráhy. Lidé se mohou v této době rychle 

rozvíjet, dospívat a duchovně růst. Theová91 na základě studia psychologických aspektů péče 

o umírající uvádí, že pacienti, kteří přijali nezvratný fakt umírání, změnili společně se svými 

rodinami způsob svého života, když si uvědomili, že maximum léčby je pouze prodloužení 

života. Po úmrtí pacientů partneři často konstatovali, že kdyby se o jejich stavu hovořilo 

otevřeně, byla by větší šance, že si zvyknou na představu vlastní smrti se všemi důsledky. 

Potřeba informací a možnosti jejich pochopení závisí na aktuálním stadiu nemoci a situaci. 

Neexistuje jednoznačné doporučení o míře informovanosti a době zprostředkování informací, 

a jak uvádí autorka, někdy i nevědomost hraje pozitivní roli. Téměř všichni pacienti se 

vyjádřili ve smyslu, že by ocenili, kdyby jim bylo poskytnuto více času a podpory.92  

Podpora příbuzných po úmrtí

Součástí paliativní péče je podpora rodinných příslušníků zemřelého. Podpora podle 

současných standardů paliativní péče zahrnuje:93
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Podpůrnou komunikaci s rodinou před úmrtím a bezprostředně po smrti.

Pokud dojde k závažným psychickým problémům jako reakci na smrt pacienta, lékař zajistí 

pomoc.

Péče o rodinné příslušníky může obsahovat kromě podpory před i po smrti rodinného 

příslušníka poradenství, telefonní rozhovory, návštěvy, vzpomínkové rituály a pohřby, 

duchovní a pastorační služby, práce s podpůrnými skupinami a zprostředkování kontaktů na 

organizace sociální pomoci.
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7.  Vzdělávání a kompetence sester v paliativní péči 

7.1 Současné přístupy a trendy v oblasti vzdělávání

Jedním z nejvýznamnějších směrů vzdělávání ve společnosti obecně i ve zdravotnictví je 

přístup tzv. celoživotního učení. Celoživotní učení je považováno za nepřetržitý proces, resp. 

neustálou připravenost člověka učit se. Pro celoživotní učení nejsou tak cenné samotné 

kompetence, které člověk získává, ale schopnost učit se. Hovoří se spíše o „všeživotním“

učení, aby se zdůraznil význam i takových vzdělávacích aktivit, které nemají organizovaný 

ráz. Celoživotní učení se skládá z několika částí:94

Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách (ve 

zdravotnictví střední zdravotnická škola, vyšší zdravotnická škola, vysoké školy). Funkce, 

cíle, obsahy a organizační formy jsou definovány a legislativně vymezeny. Do formálního 

vzdělávání zařazujeme vzdělávací stupně (základní, střední, vysokoškolské), absolutorium má 

charakter certifikátu (vysvědčení, diplom apod.). 

Cílem neformálního učení je získávat vědomosti, dovednosti a kompetence, které mohou 

zlepšit společenské i pracovní uplatnění. Vzdělávací aktivity tohoto typu jsou nejčastěji 

poskytovány u zaměstnavatele, v soukromých nebo neziskových vzdělávacích institucích, ve 

školských zařízeních. Předpokladem je, že vzdělávání vede odborný lektor či učitel. Tato 

forma vzdělávání nevede k získání uceleného stupně vzdělání.

Informální učení je nejméně strukturované učení. Spojuje se s procesem získávání vědomostí, 

dovedností a kompetencí formou zkušeností a realizace činností v prostředí, kde se jedinec 

pohybuje (práce, rodina, volný čas). Zde řadíme například sebevzdělávání. Tento typ 

vzdělávání je neorganizovaný a nesystematický. 

V pojmu celoživotního učení jsou zahrnuty všechny formy učení, předpokládá se, že člověk 

se učí „vždy a všude“. Právě pro kontinuitu a stálost procesu se někdy hovoří o „všeživotním 

učení“.
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Celoživotní učení sester je poplatné uvedenému vymezení, zahrnuje množství aktivit více či 

méně organizovaných. Jde například o formální aktivity kurzů, seminářů, ale taktéž odborné

stáže, odborné konference, kongresy, sympozia, publikační, pedagogické a vědecko-

výzkumné činnosti, e-learningové kurzy, studia navazujících studijních programů. 95

Pokud bychom koncept celoživotního učení aplikovali na paliativní péči, dotýká se všech 

oblastí života sester. Jde o vzdělávání charakteru profesního, specializačního (formální, 

neformální) i informálního jako výsledku celoživotních aktivit člověka.96 Sestry získávají 

kompetence (zejména komunikační a interpersonální) po celou dobu profesní kariéry a ve 

všech prostředích, kde se pohybují.

Celoživotní vzdělávání sester z pohledu legislativy

Z pohledu celoživotního vzdělávání sester (zejména učení formální a neformální), za 

průlomové můžeme považovat přijetí zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zákon poprvé v ČR 

jasně vymezil pojem celoživotního vzdělávání a definoval aktivity, které jsou za vzdělávání 

považovány. Vzdělávací aktivity konkretizovala vyhláška č. 423/2004 Sb., která stanovila 

kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení 

nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

V posledních letech byl odbornou veřejností diskutován zákon č. 96/2004 Sb. Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání. Dne 6. dubna 2016 byla novelizace tohoto zákona odeslána do legislativní rady 

vlády. Novela zákona si klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního 

vzdělávání a stávající systém specializačního vzdělávání, zejména v oblasti ošetřovatelských 

profesí. Základní změna je přechod na model 4+1, to znamená, že zdravotní sestry, které by 

měly mít plné kompetence k běžné práci u lůžka, již nebudou mít povinnost absolutoria 

vysokoškolské vzdělání. Prakticky jde o zlepšení motivačních, pracovních, vzdělávacích 

podmínek a uplatnění pracovníků nelékařských zdravotnických povolání. 
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7.2  Metody vzdělávání a rozvoje

Vzdělávání v paliativní péči kromě získávání odborných kompetencí zahrnuje rovinu 

osobnostního rozvoje, schopnost porozumět své roli, vnímat potřeby své i pacientů, získávat 

zpětnou vazbu i podporu v týmech. Kromě „klasických“ vzdělávacích metod typu seminář, 

přednáška, případová studie apod., nachází využití méně tradiční, ale účinné metody 

Balintovských skupin a supervize.97

Supervize mají vzdělávací, kontrolní i podpůrný přesah.  Jejím cílem je profesionální rozvoj, 

získávání poznatků a dovedností. Supervize může mít charakter týmový nebo individuální 

(rozhovor mezi pracovníkem/pracovníky a supervizorem). Supervize je „čistou mezilidskou 

interakci, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou 

osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat 

lidem.“98

Supervize umožňuje porozumění a pochopení problémů včetně způsobu jejich zpracování. Má 

přesah na budování kvalitních vztahů v týmech, spolupráci, sebereflexi, rozvíjení 

komunikačních dovedností.99 Jde o metodu, která je v mnohém specifická a vyžaduje velký 

osobní vklad, proto nemusí vyhovovat každému zdravotníkovi. Pokud vzniknou bariéry 

k využívání supervize, je možné aplikovat formu interních supervizí, kdy se setkávají jen 

pracovníci v týmu nebo dobrovolné setkávání těch, kteří mají zájem diskutovat o problémech. 

V praxi se využívá taktéž tzv. autosupervize, která je založená na schopnosti supervidovaného 

reflektovat své pracovní aktivity, sebepozorovat vlastní pocity a myšlenky, je možné i za 

přítomnosti klientů, což umožňuje navíc zhodnotit účinky vlastních reakcí na klienta.100

Druhou netradiční metodou jsou tzv. Balintovské skupiny. Ty vznikly v padesátých letech 

20. století pod vedením lékaře a psychoanalytika M. Balinta. Balintovské skupiny se zaměřují 

na vztah zdravotníka a pacienta, učí se jej vnímat jako celostní bio-psycho-sociální jednotku. 

V balintovských skupinách se nezkoumá objektivní problém pacienta, ale vztah (emoční 

složka). Skupiny probíhají jako diskuse k předkládaným tématům účastníka skupiny, další 
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kolegové se mu snaží poskytnout zpětnou vazbu, určitý náhled na popisovanou situaci, 

v rámci které se řeší problém. Cílem není nalézt objektivní pravdu, ale předestřít spektrum 

představ a alternativ, ve kterých lze nacházet konkrétní řešení.101 Vztahy mezi zdravotníky 

a klienty se kultivují, umožňují postavit se odpovědně k nemoci a problémům, které řeší. 

Zároveň účastníci získávají od dalších zdravotníků nezbytnou podporu, inspiraci a jiné 

pohledy na realitu.

Jak je uvedeno v předchozím textu, vzdělávání zdravotníků v paliativní péči má velký rozsah 

co se týče znalostí, dovedností a požadavků na osobnostní rozvoj, neboť osobnostní 

charakteristiky jsou v péči o pacienty v poslední životní fázi důležitou součástí doprovázení. 

Vzdělávání musí být komplexní, celoživotní ve smyslu schopnosti stále se učit (formou 

formální, neformální i informální) i využití spektra metod (kromě „klasických“) například 

supervize a Balintovské skupiny.  

7.3  Kompetence v ošetřovatelské péči

Pojem kompetence

Pojem kompetence se obecně využívá ve dvou základních významech. Za prvé, ve významu 

pravomoci, oprávnění, rozsahu působnosti.  Za druhé, ve významu schopnosti vykonávat 

určitou činnost, umět ji vykonávat, být k ní kvalifikován.102 Tedy ve významu způsobilosti 

k výkonu určité činnosti.103

Výklad termínu kompetence ve smyslu kvalifikace k určité činnosti dosud není ujednocen. 

V odborné literatuře se uvádí řada vymezení pojmu kompetence:

„Kompetence je množina chování pracovníka, které musí v dané pozici použít, aby úkoly z této 

pozice kompetentně zvládl.“104

„Kompetence je trs znalostí, dovedností, zkušeností, ale i vlastností, který se projevuje 

v určitém úseku chování (vzorek chování).“105
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„Kompetence je široký pojem, který zahrnuje schopnost přenášet znalosti a dovednosti do 

nových situací v dané oblasti povolání. Zahrnuje organizaci a plánování práce, inovaci a 

vyrovnávání se s nerutinními činnostmi. Zahrnuje takové kvality jako osobní efektivitu, která 

je na pracovišti potřebná pro zacházení se spolupracovníky, manažery a klienty.“106

Z uvedených definic je zřejmé, že kompetenci někteří autoři zužuji na určité chování, jiní jí 

ztotožňují nejen s chováním, ale i dalšími komponentami. Jeden z nejznámějších modelů, tzv. 

hierarchický, považuje kompetenci za soubor několika komponent: hodnot, postojů, motivů, 

inteligence, schopností, dovedností, vědomostí, zkušeností, know-how, chování. Jak je vidět 

z obrázku, chování je v tomto pojetí pouze jednou součástí, i když nejvíce „pozorovatelnou“. 

Pod vrstvou chování jsou uloženy hlubší vrstvy, které k chování vedou, ať jde o hodnoty 

člověka, motivy, postoje, schopnosti apod.

Obrázek 1 Hierarchický model struktury kompetence

Zdroj:107

Kompetence je souborem určitých předpokladů. Pokud je pracovník kompetentní108:

 je vnitřně vybaven určitými vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi, 

které k výkonu potřebuje,
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 je zároveň motivovaný používat určité chování (je pro něj hodnotou),

 má možnost takové chování použít.

Na kompetence je tedy nutno nahlížet ze širšího hlediska. V oblasti ošetřovatelství se vyjma 

profesních kompetencí (o kterých bude pojednáno dále) setkáváme především 

s kompetencemi sociálními, které jsou uplatňovány v kontaktu s jinými lidmi.

Sociální kompetence jsou složitou strukturou různých „dovedností, návyků, vlastností, 

potřeb, postojů a různých předpokladů.“ 109 Sociální kompetence se považuje za obratnost a 

efektivitu při jednání s lidmi, je založena na respektu k lidské důstojnosti a vyspělé kultuře 

osobnosti.

Složky sociální kompetence:110

- aktivita – energie k tomu zabývat se interpersonálními problémy, nenechávat je 

nevyřešené,

- autorita,

- emocionální zralost (sebekontrola, schopnost zachovat klid i v náročných situacích),

- empatie (schopnost vžít se do pocitu jiných),

- iniciativa (sebemotivace),

- integrita (vyznat se v sobě, mít předpověditelné chování pro jiné),

- komunikační dovednosti (jasné, srozumitelné sdělování informací, schopnost 

naslouchat jiným),

- schopnost spolupracovat a participovat (ochota k týmové spolupráci),

- charisma (zaujmout jiné, získat sympatie a důvěru),

- organizační schopnosti (schopnost plánovat, formulovat cíle, úkoly),

- poznání lidí a vztahu mezi nimi (dovednost vyznat se v lidech),

- schopnost reflexe pocitu jiných (schopnost vyhodnocovat účinek působení na jiné),

- sebereflexe (schopnost vyhodnocovat pocity, které vyvolávají v člověku jiní),

- sociální obratnost.
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Kompetence v ošetřovatelství

Kompetence v souladu s ošetřovatelskou profesí jsou syntézou různých součástí 

(komponentů), které musí být současně přítomny, aby mohlo dojít k plnění ošetřovatelských 

rolí způsobem, který odpovídá normám požadovaným na profesi. Kompetence obsahuje�

znalosti, praktické dovednosti, psychomotorické schopnosti, komunikace, osobní vlastnosti a 

postoje.111

Na obrázku jsou znázorněny kompetence sester podle Mezinárodní rady sester (ICN).

Obrázek 2 Struktura kompetencí

Zdroj:112

Struktura kompetencí sester je vypracována za účelem poskytnutí přesného obrazu o roli 

sestry. Ve schématu kompetencí sester jsou zahrnuty kompetence profesionální z pohledu 

etické a zákonné praxe, kompetence k profesionálnímu rozvoji (vzdělávání, zdokonalování, 
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zvyšování kvality) a kompetence k poskytování péče. Ty zahrnují klíčové oblasti –

poskytování péče (hodnocení stavu pacienta, plánování, realizace, terapeutická komunikace a 

vztahy, podpora zdraví) a management péče (úkoly, interprofesní péče a prostředí).

V České republice je tato oblast koordinována v návaznosti na požadavky EU, v roce 2004 

byl přijat zákon č. 96/2004 Sb., který změnil systém vzdělávání sester. V současnosti určuje 

kompetence sester vyhláška č. 55/2011 Sb. Porovnáním činností, které určuje vyhláška č. 

55/2011 Sb., s činnostmi ve starších směrnicích z let 1967, 1972 a 1986, je patrné, že 

kompetence sester zaznamenávají vývoj ve směru zvyšování odborných činností sester.  Aby 

mohla sestra vykonávat činnost samostatně, musí mít osvědčení k výkonu povolání bez 

odborného dohledu (vydává MZ ČR).113

7.4  Kompetence v paliativní péči

Výkon zdravotní péče v oblasti paliativní péče je náročný, klade vysoké požadavky nejenom 

na odborné kompetence, ale především na lidské, osobnostní kvality. 

Vycházíme-li z kompetenčního modelu, je zřejmé, že předpoklady k naplňování kompetencí 

jsou dány na několika rovinách – v osobnostní rovině (schopnosti, vlastnosti, motivace, 

postoje apod.), ve znalostech, dovednostech i v chování. Jaké předpoklady a kompetence musí 

splňovat zdravotnický pracovník v paliativní péči?

V úvodu se budeme zabývat tím, jaké předpoklady v oblasti osobnostní má naplňovat 

zdravotník.114

- Základním předpokladem je duševní zdraví. Povaha výkonu profese vylučuje jako 

nevhodné osoby nervově labilní, psychopatické nebo s dg. duševní choroby. 

- Osobnostní zralost a povahové rysy typu schopnost sebeovládání, trpělivost.

- Schopnost zvládat nadlimitní zátěže. 

- Fyzické zdraví je předností, ale nikoliv nezbytnou podmínkou.
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- Velmi dobré komunikační schopnosti. Sestra by měla zvládat hovořit taktně 

o potřebách pacienta. Od pomocných profesí se vyžaduje komunikační minimum –

„slušnost, trpělivost, klidné vystupování a seriózní jednání.“115

Znalosti, dovednosti

Další rovinou předpokladů jsou znalosti a dovednosti. Tato oblast se u nás stále vyvíjí, neboť 

obor paliativní medicína zaznamenává zásadní změny, což platí o paliativní medicíně i 

ošetřovatelství.

V oblasti ošetřovatelství nejsou podle Institutu paliativní medicíny dosud stanoveny standardy 

pro ošetřovatelskou péči ve smyslu vzdělávacích standardů. Paliativní péče je vyučována jako 

samostatný předmět, náplň a rozsah výuky jsou velmi různorodé. 116

Jiná je situace v oblasti paliativního lékařství, kde od roku 2011 existuje samostatný 

nástavbový obor paliativní medicína. 117 Konkrétní možnosti vzdělávání v oboru budou 

rozebrány v kapitole, která se věnuje vzdělávání a rozvoji kompetencí.

Základní představu o znalostech v oboru paliativní péče uvádí Metodický pokyn k vyhlášce 

39/2005 Sb.,118 jedním z cílů vzdělávacího programu pro sestry je: „Absolvent/ka je schopen/a 

na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd, 

informačních systémů aj.) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) poskytnout a 

zajistit všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. (…) V případě 

nevyléčitelně nemocných a umírajících je nedílnou součástí péče projevení úcty, podpory a 

doprovázení. (…) Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných ošetřovatelských 

intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení 

soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.“

Při definici znalostí a dovedností, které by měla sestra, pracující v oblasti paliativní péče 

ovládat, nelze vyjít ze standardů vzdělávání, nejsou stanoveny. Můžeme se inspirovat 

požadavky na lékaře pro nástavbový atestační obor paliativní medicína. Jako první 
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předpoklad (vyjma odbornosti) se uvádí dosažení potřebné úrovně schopností pro komunikaci 

s pacienty, příbuznými i spolupracovníky. Dále jsou uvedeny znalosti administrativních 

činností, managementu týmové práce, znalostí lékařské etiky, právních předpisů.119

Chování, dodržování etických principů

Jedním ze základních požadavků na pracovníky v oblasti paliativní péče je dodržování 

etických principů. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům shrnuje 

základní etický princip takto: „Uznání skutečnosti, že nevyléčitelně nebo smrtelně nemocný 

pacient není biologickým „pozůstatkem“, pro nějž již nelze nic udělat, bytostí vyžadující 

anestézii, jejíž život nemá být zbytečně prodlužován, nýbrž člověkem, který je až do samého 

konce života schopen vnitřně růst a něco dokázat.“120

7.5  Komunikační kompetence v praxi

Jako základní kompetence pro oblast paliativní péče se uvádí kompetence komunikační, úzce 

souvisí s potřebou pacientů mít takové podmínky, aby se necítili osamoceni. Komunikace má 

komplexní charakter, jejím účastníkem je každý, kdo se podílí na péči o pacienty i pacient.121  

          Komunikační kompetence u zdravotníků (výsledky výzkumu)

Schopnost zdravotníků komunikovat s pacienty a jejich rodinami je často diskutovaným 

tématem. V roce 2011 proběhl v České republice jedinečný výzkum „Smrt a péče o umírající“ 

na vzorku 2101 respondentů, z nichž polovinu tvořili zdravotníci (1006) a druhou polovinu 

populace (1095). Výzkum společnosti STEM/MARK byl realizován pro společnost Cesta 

domů, která zajišťuje podporu umírajícím a jejich rodinám. Z výsledků budou citovány 

některé závěry, které se týkají oblasti komunikace s paliativními pacienty.
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Jedna z klíčových otázek výzkumu zjišťovala, jak vnímají komunikaci (obsah, citlivost, 

srozumitelnost) zdravotníci a běžná populace.

Graf 2 Výsledky výzkumu STEM/MARK (hodnocení komunikace)

Zdroj: STEM/MARK122

Z výsledků vyplynul zásadní závěr, že zdravotníci hodnotí úroveň komunikace s pacienty lépe 

než populace (pacienti a jejich rodiny). Například za citlivou označilo komunikaci 65% 

dotázaných zdravotníků, zatímco pouze 47% dotázaných osob z populace. Za srozumitelnou ji 

považuje 50% populace a 59% zdravotníků. Podle výzkumu ti lékaři a sestry, kteří mají 

častou komunikaci s umírajícími, hodnotili komunikaci pozitivněji. 

Jak hodnotí informovanost o nemoci, vývoji a léčbě zdravotníci a lidé z populace?
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Graf 3 Výsledky výzkumu STEM/MARK (informovanost o nemoci)

Zdroj: STEM/MARK123

Zde se ukazuje, že zkušenost respondentů z řad obyvatel je velmi individuální, více než 

polovina dotázaných (57%) odpověděla, že komunikace je závislá na přístupu jednotlivých 

lékařů. 12% považuje informovanost za nedostatečnou, 7% za zkreslenou a 20% populace 

nehodnotí.

Zdravotníci se domnívají, že informovanost pacientů je nedostatečná a rodina má často více 

informací než sám pacient (42%), 6% zdravotníků považuje informovanost za zkreslenou. 

Téměř každý druhý zdravotník (48%) považuje informovanost za dobrou (velmi dobrá 

3%, dobrá 3%, dostatečná 25%).

Byla položena otázka, zda zdravotníci respektují přání umírajících a jejich rodin.
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Graf 4 Výsledky výzkumu STEM/MARK (respektování přání umírajících a rodin)

Zdroj: STEM/MARK124

V této otázce je velký rozdíl mezi vnímáním obou skupin. Zatímco 76% zdravotníků se 

domnívá, že respektují přání umírajících a rodin, na straně populace tento názor sdílelo pouze 

45% dotázaných. 

Ze srovnání odpovědí zdravotníků a veřejnosti vyplývá, že zdravotníci hodnotí aspekty 

komunikace s umírajícími pacienty pozitivněji než veřejnost, a to jak v obsahu 

informovanosti, tak v kvalitě sdělení (srozumitelnost, citlivost apod.).

S jakými tématy se musí zdravotníci v komunikaci pří péči o umírající vyrovnávat?

Jedna z otázek zjišťovala, čeho se umírající nejvíce obávají.
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Graf 5 Výsledky výzkumu STEM/MARK (obavy z umírání)

Zdroj: STEM/MARK125

Zdravotníci konstatují, že umírající se nejvíce obávají ztráty důstojnosti (81%), bolesti (74%), 

osamocenosti (57%), odloučení od blízkých (50%), psychického strádání (33%). Pořadí u 

populace bylo obdobné, ale všem obavám přikládali podstatně menší váhu ve srovnání se 

zdravotníky. 

Z výsledků také vyplynulo, že pro 40% dotazovaných bylo obtížné mluvit o smrti, týká se to 

celého souboru respondentů.
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Graf 6 Výsledky výzkumu STEM/MARK (obtížnost komunikace o umírání)

Zdroj: STEM/MARK126

Dalo by se očekávat, že zdravotníci jsou na smrt a komunikaci o smrti a umírání připraveni, je 

to pro ně součástí profese. Ve výzkumu bylo zjištěno, že každý osmý dotazovaný zdravotník 

neví, jak by měl k umírajícímu přistupovat. Častěji se jednalo o lékaře a sestry, kteří se 

s těmito situacemi v praxi nesetkávají často.

Graf 7 Výsledky výzkumu STEM/MARK (přístup zdravotníků k umírajícím)

Zdroj: STEM/MARK127
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Konfrontace se smrtí pacientů znamená konfrontaci se smrtí vlastní. To vyvolává pocity 

úzkosti, které si lékaři a sestry v tomto oboru zpravidla nechtějí připustit, dochází 

k potlačování úzkosti a úniku do jiných činností (např. administrativa). Pacienti tento únik 

často hodnotí jako nezájem o svou osobu. 128

Problémy nastávají zejména v těch případech, kdy se zdravotníci k pacientovi více emočně 

naváží.129 Při setkání se smrtí je třeba zvládnout správnou míru angažovanosti a optimálního 

odstupu.  K uvědomování si vlastních hranic dochází postupně a je dobré, můžeme-li je 

korigovat na základě zkušeností se členy týmu, kteří již své hranice znají.130

Stresující pro zdravotníka je rozhovor s umírajícím a jeho rodinou v situaci přechodu 

z kurativní péče na péči paliativní. Stresující je taktéž kontakt s rodinou, která hrozí žalobami 

či stížnostmi.131

Paliativní ošetřovatelství je oborem, konfrontovaným se značným utrpením, „jehož jsou 

ošetřovatelé zároveň svědky i účastníky“132.

Komunikační dovednosti nezbytné pro oblast paliativní péče

Rozvinuté komunikační dovednosti jsou nezbytné pro všechny zdravotníky, v oblasti 

paliativní péče se k nim navíc přidávají specifické dovednosti vyplývající z charakteru péče.

Kvalitní komunikace s pacientem dokáže ovlivnit jeho psychický stav a zmírnit symptomy 

v této oblasti, zejména neklid, bolest a úzkost. Vysoce stresující situace terminálního stadia 

života se mohou projevovat jako afektivní poruchy s projevy deprese, úzkosti, smutku, 

adaptačních problémů. Podle výzkumů v zařízeních paliativní péče se afektivní poruchy 

mohou vyskytovat až u 77 % pacientů v pokročilém stadiu. Psychiatrické problémy se mohou 

zhoršovat v důsledku medikace a bolesti. Dobrá komunikace profesionálů by měla pacientům 
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umožnit spolurozhodovat o péči na základě jasných a srozumitelných informací o možnostech 

léčby, vedlejších účincích, prognóze.133

Ve studii zaměřené na komunikaci mezi zdravotníky a pacienty v terminálním stadiu The134

na závěr konstatuje, že otevřená komunikace významně napomáhala v tom, aby pacienti i 

jejich rodiny pochopily reálný stav, ve kterém se nachází, a nezvratnost faktu umírání. 

S rodinami paliativně nemocných pracovala po celou dobu léčby, po úmrtí pacienta nejbližší 

příbuzní potvrzovali, že s otevřeností komunikace vzrůstá šance na pochopení reálných 

životních perspektiv. Neexistuje však jednoznačné stanovisko k míře informovanosti pacienta 

(informovanost o zdravotním stavu je záležitostí lékaře), v některých případech The135

shledala nevědomost jako pozitivní pro konkrétní situaci pacienta. Všichni respondenti, 

umírající pacienti i jejich nejbližší uvedli, že by ocenili, kdyby jim zdravotníci poskytli více 

času a podpory.

Komunikační způsobilost pečujících zdravotníků spočívá ve zjištění, jaké informace pacient 

potřebuje a vysvětlení možnosti pacienta k tomu, aby dokázal participovat na naplňování 

svých potřeb.136

Verbální komunikace

Obecně platí zásada, že informace o zdravotním stavu podává lékař, pacient má právo získat 

pravdivé informace. Realitou zůstává, že sestra s pacientem tráví více času a některým 

tématům ve vztahu k onemocnění se nelze vyhnout. Obsah komunikačního sdělení pacientům 

v terminálním stadiu by měl ponechávat naději na zlepšení nebo pozastavení choroby 137

Naděje však nesmí být falešná, ale realistická.138

Komunikace neverbální 
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Význam neverbální komunikace vzrůstá v terminálním stadiu. Pacienti vykazují v emoční 
oblasti vysokou aktivitu, časté jsou úzkosti, obavy, hněv, agrese, ale i radost nad prožitým 
životem. Od zdravotníků se očekává, že umožní pacientům tato témata otevřít, sdílet emoce. 
Potlačování emocí patří k nejčastějším problematickým oblastem komunikace s pacienty 
v tomto stadiu.139

Komunikační kompetence zdravotníků by se měly vztahovat ke komunikaci verbální 

i neverbální (postojem, gesty, mimikou apod.), všemi komunikačními prostředky jsou 

sdělovány postoje k pacientovi i rodinným příslušníkům. Komunikační kompetence by měly 

zahrnovat dovednost navázat kontakt i vytvářet atmosféru důvěry. Umění navázat kontakt je 

především o schopnosti aktivního naslouchání. Prvořadým úkolem ošetřovatelského personálu 

je vytvořit takovou atmosféru, ve které by pacienti dokázali získat důvěru ke zdravotníkům, 

posílili sebedůvěru a lidskou důstojnost.140

Stres spojený s náročnými komunikačními situacemi

Náročnost komunikace, daná konfrontací se závažnou situací umírajících, se samozřejmě 

odráží i do oblasti mezilidských vztahů v týmech. Zvýšená zátěž se projevuje napětím, 

konflikty a následnou fluktuací. Problémy se často dotýkají i osobního života zdravotníků. 

Konflikty v rodině a sociálním okolí mohou mít za následek snížení subjektivní spokojenosti 

s kvalitou života. Zátěž zdravotníků odvisí od postavení v týmu a na míře odpovědnosti. Péče 

o umírajícího pacienta je z pohledu stupně zátěže ve zdravotnictví jedna z nejvýznamnějších, 

jde o extrémní zátěž, která vyžaduje od zdravotníků schopnost řešit mezní situace.141

Stres lze chápat jako rámec souladu mezi člověkem a jeho prostředím. Ke stresu dochází 

tehdy, pokud požadavky prostředí překračují schopnosti člověka, nebo v případě, kdy 

prostředí není schopno uspokojit potřeby člověka. Podle transakčního modelu stresu 

Lazaruse142 ke stresu dochází tehdy, když jsou v ohrožení věci, na kterých člověku záleží 

nebo jsou zpochybněny. Pokud je tato teze aplikována na paliativní péči, je zřejmé, že stres 

nastává tehdy, když jsou zpochybněny hodnoty a priority člověka. Například, když 

zdravotníkovi záleží na tom, aby mohl čas trávit s rodinou, aby mohl zmírňovat, nebo aby měl 
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dostatek času pro pacienty. Pak všechno, co tyto možnosti ovlivňuje, je potenciální příčinou 

stresu.143

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření (burn-out, syndrom vyhaslosti) je považován za reakci na mimořádně 

zátěžovou práci, kdy dochází k vyčerpání sil fyzických, emočních i duševních. Vzniká 

obvykle působením dlouhodobé a chronické zátěže, stresu.144

Syndrom popisuje „profesionální selhávání na základě vyčerpání vyvolaného zvyšujícími se 

požadavky od okolí nebo samotného jedince“.145 Je příčinou ztráty zájmu, energie i smyslu, 

negativního sebeocenění a negativních postojů k práci. Projevuje se ve třech základních 

oblastech146:

Tělesné vyčerpání. Chronická únava, nedostatek energie, tělesná slabost, častější nemocnost, 

rychlá unavitelnost, únava spojené s pocity selhávání.

Psychické vyčerpání se projevuje v negativních postojích k sobě i k jiným, změnou 

dosavadních životních postojů. Psychicky vyčerpaný člověk je negativistický, pesimistický, 

má poruchy soustředění, trpí zapomnětlivostí, celková aktivita je utlumena.

Emocionální vyčerpání. Člověk „ztrácí kapacitu pro lidi“, vyhýbá se lidem, záměrně nechce 

být empatický, cítí prázdno (beznaděj, nemoc). Pocity se často přenáší na rodinu a přátele, 

přestávají být zdrojem radosti, stávají se přítěží.

7. 6  Specifika vzdělávání v paliativní péči

Vzdělávání v paliativní péči musí reflektovat řadu specifik, která se váží k paliativní péči. 

Především vzdělávání musí odpovídat paradigmatu oboru, zahrnuje nejenom potřeby 
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pacientů, ale i jejich rodin, samotných zdravotníků i dobrovolníků, kteří tráví s nemocnými 

mnohdy podstatnou část jejich času.147

Klíčovým požadavkem je, aby vzdělávání sester respektovalo potřeby multiprofesních týmů, 

které jsou složeny ze sester, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, mající kvalifikaci 

pro řešení fyzických, psychických a duchovních potřeb pacienta a jeho rodiny.148

V odborné literatuře149 se setkáváme se třemi rovinami vzdělávání v ošetřovatelské paliativní 

péči. První rozměr, nejširší, se vztahuje k osobnostnímu rozvoji zdravotníků, vnitřnímu růstu, 

potřebě seberealizace. Vzdělávání je integrací všeho, co se člověk naučil a jakým způsobem 

se osobnostně rozvíjí. Druhý rozměr, profesní, se zaměřuje na profesní růst, získávání 

znalostí, dovedností pro výkon práce v oboru. Třetí rozměr je specializační, připravuje na roli 

specialisty.

Nejširší přístup ke vzdělávání se váže k „lidskému rozvoji, individuálnímu naplnění 

a seberealizaci“, hodnota takto pojatého rozvoje je ve faktu, že umožňuje člověku „putovat 

s jiným pohledem“ neboli měnit se s nabytými zkušenostmi.150 Vzdělávání je integrací všeho, 

co se člověk naučí a co mu umožňuje osobnostní růst.

Profesní vzdělávání je pojato úžeji, zaměřuje se na výsledky a profesní růst. Jeho cílem je 

zajistit, aby zdravotník získal potřebné znalosti, dovednosti a postoje, nezbytné pro práci 

v oboru. Profesní vzdělávání má probíhat průběžně. 

Speciální odborné vzdělávání se týká některé ze specializovaných oblastí, nebo těch, kdo se 

připravují na roli specialisty.

Vzdělávání v paliativní péči je v mnohém specifické, a vzhledem k tomu, že tento obor 

prochází v našich podmínkách dynamickým vývojem, systematické vzdělávání v paliativní 

medicíně a ošetřovatelství nyní rozvíjí standardy. Zdravotníci se mohou vzdělávat na Institutu 

paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP, lékaři v nástavbovém oboru Paliativní medicína. Pro 
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lékaře a sestry jsou realizovány specifické semináře a kurzy, ve kterých prohlubují poznatky 

v oboru.151152 Sestry získávají znalosti v rámci předmětu paliativní péče ve vyšším 

a vysokoškolském vzdělávání, předmět je součástí standardu vzdělávání sester, náplň a obsah 

výuky jsou dány v rámci jednotlivých škol. 

Snahou České společnosti paliativní medicíny je, aby vzdělávání v paliativní péči bylo 

zakomponováno do pregraduální výuky na zdravotnických školách a na lékařských fakultách. 

V současnosti již řada témat paliativní péče je zastoupena v tomto typu vzdělávání, její náplň 

a rozsah jsou různorodé. Vytvoření akreditovaného vzdělávání v oblasti paliativní péče 

v ošetřovatelství je jedním z cílů paliativní společnosti.153
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8.  Praktická část

8. 1 Cíle výzkumu, hypotézy

Cíle, výzkumné otázky

Cílem praktické části je zjistit úroveň sociálních dovedností pracovníků, míru jejich využívání 

v praxi, a následně definovat formy pomoci zdravotníkům v tom, jak přistupovat 

k umírajícím, a jak se vyrovnávat se smrtí klientů. Praktická část má několik dílčích cílů:

1 Zjistit postoje respondentů-zdravotníků ke smrti a umírání.

2 Zjistit úroveň sociálních dovedností k péči o umírajícího pacienta na základě 

sebehodnocení respondentů.

3 Zjistit potřeby zdravotníků (respondentů), které jim pomohou v přístupu k pacientovi 

a následnému vyrovnávání se se smrtí.

4 Zjistit míru rizika postižení syndromem vyhoření v návaznosti na potřeby vzdělávání a 

rozvoje pracovníků.

Výzkumné otázky jsou následující:

1) Jaké jsou postoje respondentů-zdravotníků ke smrti a umírajícím?

2) Jaká je úroveň sociálních dovedností k péči o umírajícího pacienta na základě 

sebehodnocení respondentů?

3) Jaké jsou potřeby respondentů, které jim pomohou v přístupu k pacientům 

a následnému vyrovnání se smrtí?

4) Jaká je míra rizika postižení syndromem vyhoření v návaznosti na potřeby vzdělávání 

a rozvoje respondentů?

Hypotézy

H1.  Většina respondentů (tj. 51% a více) konstatuje, že vyrovnání se smrtí pacientů je pro ně 

psychicky náročné.
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H2. Menší část respondentů (tj. 49% a méně) konstatuje, že ošetřování pacienta v terminálním 

stadiu onemocnění je psychicky stejně náročné jako u jiných pacientů.

H3. Většina respondentů (tj. 51% a více) hodnotí úroveň svých sociálních kompetencí 

v oblasti komunikace jako vyhovující (dobré, velmi dobré). 

H4. Respondenti považují za nejúčinnější formu pomoci v péči o pacienty vzdělávací 

programy, které jsou zaměřeny prakticky.

H5. U nejméně 25 % respondentů se hodnota BM pohybuje na hladině 3-5 bodů, to znamená, 

že riziko vzniku syndromu vyhoření vysoké nebo je prokázán syndrom vyhoření. 

8. 2 Popis metodologie výzkumu

V oblasti výzkumu lze využít dva přístupy, tzv. kvalitativní a kvantitativní. 

Metodologie

Pro kvantitativní metodologii je typické, že pracuje s charakteristikami kvantitativními za 

účelem statistického zpracování. Kvantitativní přístup předpokládá, že fenomény sociálního 

světa (předmět zkoumání), jsou měřitelné, určitým způsobem tříditelné. Logika kvalitativního 

přístupu je odlišná, jeho cílem je porozumět zkoumanému problému, popsat určitý fenomén 

co nejkomplexněji včetně širších vztahů. Ve výzkumu se nepoužívají statistické přístupy.154

Pro výzkumnou část byl zvolen přístup kvantitativní. Vyznačuje se těmito 

charakteristikami:155

 Jde o extenzivní šetření.

 Pracuje se s dedukcí, nejprve jsou formulovány vztahy, následně jsou hypotézy 

ověřovány.

 Zkoumá se několik aspektů u mnoha objektů.

 Postup je předem naplánován.

 Získávání dat je vysoce standardizované, po jejich sběru výzkum končí.

 Data jsou zpracována statisticky. 
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Technika sběru dat

Jako technika sběru dat byl vybrán dotazník.

Dotazník je formou dotazování respondentů. Může mít podobu strukturovaného, 

polostrukturovaného a volného dotazníku. Strukturovaný neboli standardizovaný dotazník má 

podobu formuláře, kde jsou vytištěny v pořadí otázky, na které má dotazovaný respondent 

odpovědět.156

V práci jsou použity dva dotazníky, jeden vlastní konstrukce a jeden dotazník 

standardizovaný pro zjištění míry syndromu vyhoření.

Dotazník vlastní konstrukce 

Dotazník vlastní konstrukce se skládá z otázek otevřených a uzavřených. Skládá se z několika 

tematických okruhů, kterým jsou přiřazeny jednotlivé položky (otázky).

K designu dotazníku bylo přistoupeno s přihlédnutím k poznatkům, které jsou uvedeny 

v teoretické části. Zejména s ohledem na konstatování, že vzdělávání a potřeby rozvoje 

zdravotníků v paliativní péči jsou velmi široké a zahrnují jak dovednosti, znalosti, tak postoje 

(k umírání, vědomí vlastní konečnosti) a rozvoj osobnosti. Bylo identifikováno několik 

okruhů dotazování. Jsou to postoje ke smrti a umírání, sebehodnocení sociálních kompetencí, 

vnímání potřeb v oblasti rozvoje kompetencí, spokojenost a motivace k práci, základní údaje 

o respondentech.

Zjištění postojů respondentů ke smrti a umírání

 Jak často se setkáváte s úmrtím pacienta osobně?

 Jak psychicky náročné je pro Vás ošetřování pacienta v terminálním stadiu 

onemocnění?

 Jak náročný psychicky je pro Vás kontakt s rodinou nemocných v terminálním stadiu?

 Jak se vyrovnáváte se smrtí pacientů?

 Co je nejtěžší v práci s umírajícími lidmi?

 Lze si zachovat profesionální odstup v případě umírání pacienta?
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 Měl by se zdravotník citově angažovat v péči o umírající pacienty?

      Zjištění úrovně sociálních kompetencí (sebehodnocení)

 Jak hodnotíte své dovednosti komunikovat a pacienty?

 Necháváte všechny starosti, problémy v práci, nebo ještě o pacientech přemýšlíte i 

mimo pracoviště?

Potřeby vzdělávání a rozvoje, rozvoj kompetencí

 Jak často se účastníte školení, vzdělávání v oblasti paliativní péče?

 Absolvoval jste někdy výcvik z psychoterapie?

 Probíhají na pracovišti vzdělávací programy určené prevenci stresu a vyhoření?

 Co by Vám ve vzdělávacích aktivitách mohlo napomoci k péči o pacienty?

 Setkáváte se na pracovišti u svých kolegů často s pracovním přetížením nebo 

syndromem vyhoření? 

 Jak se lze bránit syndromu vyhoření?

     Spokojenost a motivace

 Proč jste se rozhodl pracovat na současném pracovišti?

 Označte na škále, jak moc jste se svou práci spokojený.

      Základní údaje o respondentech 

 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 Jaké je vaše pohlaví?

 Do jaké věkové kategorie patříte?

 Jaké je Vaše pracovní zařazení?

 Jak dlouho pracujete v oblasti péče o nemocné v terminálním stadiu života?

Dotazník BM (Burnout Measure)

Dotazník BM (Burnout Measure) je ověřeným diagnostickým nástrojem pro měření 

psychického vyhoření autorů Pinesové, Aronsona, který se využívá mj. pro zdravotnické 

profese.157

                                                            
157

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. Psychologie pro každého. ISBN 
80-7169-551-3. s. 32- 40. 
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 Dotazník je zaměřen na tři odlišné aspekty psychického stavu celkového vyčerpání 

pocity fyzického vyčerpání – pocity únavy, celkové slabosti, oslabení apod.

 Pocity emocionálního (citového) vyčerpání – pocity tísně, beznaděje, bezvýchodnosti 

apod.

 Pocity (psychického) duševního vyčerpání – pocity naprosté bezcennosti, ztráty lidské 

hodnoty atp. 

Výsledky dotazníku označují, nakolik je člověk zasažen syndromem vyhoření.158

Výsledná hodnota BM= 2 body a nižší, výsledek se považuje za dobrý.

Výsledná hodnota BM 2 až 3 body, výsledek se považuje za uspokojivý.

Výsledná hodnota BM mezi 3 a 4 body znamená, že riziko rozvoje syndromu vyhoření je 

vysoké, doporučuje se zamyslet nad životem a prací, ujasnit si žebříček hodnot.

Výsledná hodnota BM 4 až 5 bodů, syndrom vyhoření se považuje za prokázaný.

Výslednou hodnotu vyšší než 5 bodů je potřeba považovat za varovný signál.

8.3  Charakteristika souboru respondentů

Bylo osloveno 40 osob, z tohoto počtu dotazník vyplnilo 36 osob, návratnost činila 90%. 

Soubor respondentů tvoří celkem 36 osob. Tyto osoby pracují v Domovech pro seniory v Ústí 

nad Labem.
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Graf 8 Soubor respondentů podle pohlaví

Zdroj: vlastní výzkum

Soubor respondentů tvoří výhradně ženy.

Soubor respondentů dle věku

Graf 9 Soubor respondentů dle věku

Zdroj: vlastní výzkum
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V souboru je nejvíce zastoupena věková kategorie od 41-50 let (53%), dále věková kategorie 

od 51-60 let (31%). Podstatně méně dotazovaných je v mladší věkové kategorii, od 21-30 let 

(5%) a  od 31-40 let (11%). 

Soubor dle nejvyššího dosaženého vzdělání

Graf 10 Soubor respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání

Zdroj: vlastní výzkum

Nejvyšší počet respondentů  má středoškolské vzdělání, a to s maturitou (31%) i bez maturity 

(33%). Dále jsou v souboru osoby se základním vzděláním (28%) a vzděláním 

vysokoškolským (8%).
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Pracovní zařazení 

Graf 11 Soubor respondentů dle pracovního zařazení

Zdroj: vlastní výzkum

Převážná většina (61%) osob jsou pracovníci přímé obslužné péče. Jde o pečovatelky 

vykonávající pracovní činnosti, které jsou zařazeny v kumulaci ošetřovatelské péče 

s pomocnou činností zdravotnického charakteru, jejíž výkon lze provádět pouze po získání 

odborné zdravotnické způsobilosti (sanitářský nebo ošetřovatelský kurs). 

V Domovech pro seniory, ve kterých byl realizován výzkum, jsou nejvíce v přímém kontaktu 

s pacientem právě pečovatelky, sestry provádí odborné činnosti typu medikace a další 

odborné činnosti.

Odborné profese zdravotníků tvoří sestry, které jsou zastoupeny 28% souboru (10), jedna 

sestra manažerka (3%) a 3 ergoterapeuti (8%).
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Praxe respondentů v paliativní péči

Graf 12 Soubor respondentů dle délky praxe 

Zdroj: vlastní výzkum

Praxe respondentů je různorodá, převládají respondenti s kratší působnosti v oblasti paliativní 

péče. 39% respondentů má kratší než dvouletou zkušenost, 17% respondentů praxi v délce 3-5 

let. Platí, že více než polovina respondentů (56%) pracuje v oboru kratší dobu než 5 let.

Déle než 16 let pracuje pouze 5% respondentů, dobu od 11-15 let 17% a od 6 do 10 let 22% 

respondentů.

8.4  Interpretace získaných dat

Postoje respondentů-zdravotníků ke smrti a umírání a způsob jejich vyrovnání se se 

smrtí pacientů

Jako vstupní informace autorku zajímá, jak často se respondenti osobně setkávají se smrtí 

klientů/pacientů osobně (bezprostředně).

V Domovech pro seniory jsou osoby, kterým jsou poskytovány služby, považovány za 

klienty. Vzhledem k tomu, že výzkumná část se zabývá paliativní péči, kde na straně jedné je 

role zdravotníka (sestry, pečovatelky) a na straně druhé klient v roli pacienta (nemocného), 

užíváme pojmu pacient v souladu s odbornou literaturou v této oblasti.
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Jak často se setkáváte s úmrtím pacienta osobně?

Graf 13 Jak často se setkáváte s úmrtím pacienta osobně?

Zdroj: vlastní výzkum

Pouze 3 respondenti (všichni ergoterapeuti) konstatují, že výjimečně. Všichni ostatní 

respondenti (92%, tj. 33 osob) se setkávají se smrtí minimálně jednou za měsíc. Nikdo 

z respondentů není s touto situací konfrontován denně či každý týden.

Vnímaná subjektivní náročnost péče o pacienty v terminálním stadiu

Jak psychicky náročné je pro Vás ošetřování pacienta v terminálním stadiu onemocnění?

Graf 14 Jak psychicky náročné je pro Vás ošetřování pacienta v terminálním stadiu 
onemocnění?

Zdroj: vlastní výzkum
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V této otázce odpovídají 3 respondenti (8%, ergoterapeuti), že tato situace je nenáročná, jsou 

to pracovníci, kteří téměř nejsou konfrontováni se smrtí (nebo výjimečně), navíc se na přímé 

péči nepodílí.

Většina respondentů (61%) považuje péči o pacienty v konečném stadiu života za stejně 

náročnou jako u jiných pacientů.

Za velmi náročnou považuje péči 22% respondentů a jako naprosto vyčerpávající jí označuje 

9% respondentů.

Pokud vyhodnocujeme odpovědi sester, pak jedna respondentka označuje ošetřování za velmi 

náročné a 9 za obdobně náročné jako u jiných pacientů.

Většina dotázaných nepovažuje péči o nemocné v terminálním stadiu života za náročnější ve 

srovnání s jinými pacienty. 

V paliativní péči se zdravotníci setkávají velmi často s rodinami pacientů v poslední fázi 

života. Proto se další otázka zaměřuje na to, jak náročný je kontakt s rodinnými příslušníky 

těchto pacientů.

Jak náročný psychicky je pro Vás kontakt s rodinou nemocných v terminálním stadiu?

Graf 15 Jak náročný psychicky je pro Vás kontakt s rodinou nemocných v terminálním 

stadiu?

Zdroj: vlastní výzkum
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36% respondentů označuje kontakt jako velmi obtížný, 20% jako obtížný. Jako srovnatelný 

s rodinami jiných pacientů 44%.

Z odpovědí sester vyplývá, že pro většinu z dotazovaných (7, tj. 70%) je kontakt velmi 

obtížný, stejně jako pro vrchní sestru. Dvě sestry kontakt označují jako obtížný, jedna jako 

v případě jiných pacientů. Z odpovědí vyplývá, že pro sestry je kontakt s rodinami klientů 

náročnější než pro pečovatelky nebo ergoterapeuty.

Pro celý soubor platí, že kontakt s rodinami pacientů je pro zdravotníky psychicky náročnější 

než v případě kontaktu se samotnými pacienty.

Vyrovnání se se smrtí

Další otázky se zabývají tím, jak se respondenti vyrovnávají se smrtí, jak na ně působí, jaké 

strategie volí.

Jak se vyrovnáváte se smrtí pacientů? Plné znění odpovědí viz níže (v grafu jsou kráceny):

 velmi těžce, dosud jsem nenašel/la způsob, jak se s tím vyrovnat,  

 těžce, ale naučil/la jsem se s tím žít a chápat jako součást života,  

 je to někdy náročné, ale zvyknete si,

 naučil/la jsem se brát jako součást práce, nezatěžuje mne to výrazně,

 je to součást práce, nevyčerpávám se těmito událostmi.

Graf 16  Jak se vyrovnáváte se smrtí pacientů?

Zdroj: vlastní výzkum
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Více než polovina respondentů (53%) přiznává, že tato situace je náročná, ale postupně si na 

ní lze zvyknout. Jako těžké (14%) a velmi těžké (8%) označuje tuto situaci celkem 22% 

dotázaných.

17% považuje tuto situaci za součást práce, která je výrazně nezatěžuje.

Jako nezatěžující označuje situaci 8% respondentů-ergoterapeutů, kteří se s touto situací 

setkávají minimálně.

Pro sestry u lůžka platí, že polovina (5) vnímá situaci jako těžkou a druhá část (5) jako 

náročnou. V porovnání s pečovatelkami je zřejmé, že situaci vnímají naléhavěji.

Odpověď na otázku lze shrnout do konstatování, že tři čtvrtiny dotázaných (75%) považují 

vyrovnání se se smrtí za náročnou situaci v různé míře.

V následující otevřené otázce je požadováno upřesnění, které faktory jsou při péči o umírající 

nejobtížnější.

Co je nejtěžší v práci s umírajícími lidmi?

Odpovědělo 26 respondentů v tomto pořadí odpovědí:

3. Porozumění tomu, co klienti potřebují.

4. Strach být s umírajícím sám.

5. Nedostatečné znalosti.

6. Organizační záležitosti - koordinace činností pracovníků, jednotlivých úseků. 

Problémy v organizační oblasti vznikají tím, že sestry spadají pod zdravotní úsek a 

tudíž pod vrchní sestru, ale pečovatelky pod úsek sociální. 

7. Obavy z reakcí rodin, někdy rodiny mají přehnané nároky a ze smrti svého příbuzného 

obviňují personál.

V dalších otázkách se zabýváme tím, nakolik se dotazováni emočně angažují do péče 

o umírající pacienty a nakolik preferují profesionální odstup v těchto situacích. 
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Lze si zachovat profesionální odstup v případě umírání pacienta?

Graf 17 Lze si zachovat profesionální odstup v případě umírání pacienta?

Zdroj: vlastní výzkum

Více než polovina dotázaných (53%) vyjadřuje názor, že v případě umírání si lze zachovat 

profesionální odstup. Naopak, 19% se domnívá, že nikoliv. 28% respondentů neví.

U sester platí, že 90% z nich konstatuje, že si lze zachovat v těchto situacích profesionální 

odstup.

Každý druhý respondent (53%) předpokládá, že v případě umírání pacienta je možný 

profesionální odstup.

Měl by se zdravotník citově angažovat v péči o umírající pacienty?

Graf 18 Měl by se zdravotník citově angažovat v péči o umírající pacienty?

Zdroj: vlastní výzkum
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O tom, že pečující zdravotník by se měl angažovat emočně v péči o umírající (a to pouze 

částečně), je přesvědčeno (částečně) pouze 14% respondentů.

Naopak, 86% dotázaných se domnívá, že citová angažovanost není vhodná, zcela odmítá 19% 

a spíše 67% respondentů.

Všechny sestry a ergoterapeuti se domnívají, že by se zdravotníci neměli citově angažovat 

v případě umírajících pacientů.

Většina osob v souboru nepřipouští, že by součástí péče o umírající měly být i city pečujících 

zdravotníků.

Zjištění úrovně sociálních kompetencí (sebehodnocení)

Sebehodnocení komunikačních kompetencí v péči o umírající

Jak hodnotíte své dovednosti komunikovat a pacienty? (V grafu jsou odpovědi kráceny, proto 

jsou níže uvedeny odpovědi v plné verzi).

 velmi dobře, myslím, že zvládám komunikačně (téměř) všechny situace, které je 

potřeba,

 dobře, zvládám většinu situací s pacienty,  

 nevím, těžko hodnotit,      

 méně dobře, než bych si představoval/a, v některých situacích si nevím rady,

 ne-dobře (hůře), nezvládám některé situace.

Graf 19 Jak hodnotíte své dovednosti komunikovat a pacienty?

Zdroj: vlastní výzkum
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Každý druhý dotazovaný (50%) předpokládá, že jeho komunikační schopnosti jsou dobré. 

Jako nevyhovující označuje 17% respondentů (méně dobře 14%, ne-dobře 3%) a neví či 

nedokáže zhodnotit 33% osob ze souboru.

V této otázce existuje malý rozdíl mezi pečovatelkami a sestrami. Sestry (včetně vrchní) 

hodnotí jako dobré své komunikační dovednosti v 64%, v 27% neví a v 9% jako méně dobré.

Každý člověk si vytváří určité způsoby, jak se vyrovnávat se stresujícími faktory, se kterými 

přichází do kontaktu. V této části se zabýváme tím, jak dotazovaní hodnotí své dovednosti 

pracovat se stresem, eliminovat syndrom vyhoření.

Necháváte všechny starosti, problémy v práci, nebo ještě o pacientech přemýšlíte i mimo 

pracoviště?

Graf 20 Necháváte všechny starosti, problémy v práci, nebo ještě o pacientech 

přemýšlíte i mimo pracoviště?

Zdroj: vlastní výzkum

Každý druhý dotázaný (přesně 50%) dokáže většinou zanechat pracovní záležitosti na 

pracovišti. Tato schopnost chybí 5% respondentů zcela a 14% většinou, tedy u každého 

pátého. Částečně schopnost ovládá (někdy ano a někdy ne) přibližně třetina osob (31%).

Každý druhý respondent podle sebehodnocení dokáže oddělovat pracovní a osobní sféru 

života, pracovní záležitosti „zanechat na pracovišti“, nezabývat se jimi v osobním životě. 
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Naopak, pro druhou polovinu dotázaných je to v určité míře obtížné (někdy a ano, někdy ne) 

až nemožné.

Jak se lze bránit syndromu vyhoření? Respondenti mohli označit jednu či více variant. (V 

grafu jsou odpovědi kráceny, proto jsou níže uvedeny odpovědi v plné verzi).

 v podstatě mu nelze bránit,

 profesionálním odstupem,

 tomu, že se člověk věnuje ve svém volném čase zájmům, aktivitám, které ho těší,

 setkávat se s lidmi v radostnějších situacích,

 relaxace,

 sport,

 jiné.

Graf 21 Jak se lze bránit syndromu vyhoření?

Zdroj: vlastní výzkum

Naprostá většina respondentů se přiklání k názoru, že bránit se syndromu vyhoření lze 

kombinací několika způsobů.

Nejvíce dotázaných volí variantu setkávat se s lidmi v radostnějších situacích (34) a věnovat 

se ve svém volném čase zájmům, aktivitám, které člověka těší (32). Dále se vyskytuje 

zachovávat profesionální odstup (29), relaxovat (25) a sportovat (21).
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Nikdo z respondentů nepředpokládá, že syndromu vyhoření se nelze aktivně bránit.

Další otázka se zaměřuje na zkušenost dotázaných s tím, nakolik se setkávají v týmech 

s příznaky přetížení či vyhoření.

Setkáváte se na pracovišti u svých kolegů často s pracovním přetížením nebo syndromem 

vyhoření?

Graf 22 Setkáváte se na pracovišti u svých kolegů často s pracovním přetížením nebo 

syndromem vyhoření?

Zdroj: vlastní výzkum

72% dotázaných se vyjadřuje, že se v určité míře setkává u zdravotníků s příznaky přetížení 

nebo syndromu vyhoření. Odpověď často volilo 8% a odpověď někdy 64% respondentů. 28% 

dotázaných se přetížením či syndromem vyhoření nesetkává. 

Lze konstatovat, že téměř tří ze čtyř respondentů (72%) vyjadřuje subjektivní pocit, že se 

setkává v týmech s příznaky pracovního přetížení. 

Rozvoj kompetencí

Jakým způsobem jsou profesně rozvíjení zaměstnanci pro péči o nemocné? V této části se 

zabýváme tím, jakou podobu mají rozvojové aktivity na pracovištích.



80

Jak často se účastníte školení, vzdělávání v oblasti paliativní péče?

Graf 23 Jak často se účastníte školení, vzdělávání v oblasti paliativní péče?

Zdroj: vlastní výzkum

70% dotázaných se nikdy neúčastní školení v oblasti paliativní péče. 22% respondentů 

konstatuje, že zřídka a 8% někdy. Většina z dotázaných není v oblasti péče o paliativní 

pacienty dále vzdělávána.

Další otázka se zabývá zvyšováním kompetencí v oblasti psychoterapeutické péče o klienty.

Absolvoval/a jste někdy výcvik z psychoterapie?

Graf 24 Absolvoval/a jste někdy výcvik z psychoterapie?

Zdroj: vlastní výzkum
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Nikdo z dotazovaných (včetně ergoterapeutů, staniční sestry, sester) nebyl účastněn 

psychoterapeutického vzdělávání.

Probíhají na pracovišti vzdělávací programy určené prevenci stresu a vyhoření?

Graf 1 Probíhají na pracovišti vzdělávací programy určené prevenci stresu a vyhoření?

Zdroj: vlastní výzkum

Na všech pracovištích probíhají programy, jejichž cílem je působit jako prevence vůči stresu a 

syndromu vyhoření.

Na otázku jaké typu programů probíhají, respondenti odpovídají školení zaměstnanců 

a supervize.

Co by Vám ve vzdělávacích aktivitách mohlo napomoci k péči o pacienty?

Graf 26 Co by Vám ve vzdělávacích aktivitách mohlo napomoci k péči o pacienty?

Zdroj: vlastní výzkum
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21 respondentů (58%) uvádí, že by uvítali praktické zaměření programů v oboru a 15 (41%) 

výměnu zkušeností. Větší nabídku vzdělávacích programů nepožaduje nikdo. 

Spokojenost dotázaných s prací a motivace k péči o umírající

V závěru dotazníku zjišťujeme, nakolik jsou respondenti spokojení s prací a jaká je jejich 

motivace.

Motivace pro práci v oblasti paliativní péče

Proč jste se rozhodl pracovat na současném pracovišti? Označte jednu či více variant. 

(Odpovědi jsou v grafu kráceny, proto jsou níže uvedeny odpovědi v plné verzi).

 organizační důvody (dostupnost pracoviště, krátká vzdálenost……),

 platové důvody,

 vyplynulo to z okolností,

 chtěl/a jsem pomáhat nemocným v této fázi života, 

 z jiných důvodů.

Graf 27 Proč jste se rozhodl pracovat na současném pracovišti?

Zdroj: vlastní výzkum

Nejvíce dotázaných (21) uvádí, že rozhodnutí bylo výsledkem situačních faktorů (vyplynulo 

to z okolností). Za druhé, se jednalo o finanční důvody (u 8 respondentů), u 3 respondentů 
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k rozhodnutí vedly jiné důvody. Pouze 4 dotázaní se rozhodli pro práci z důvodu pomoci 

nemocným právě v této fázi života.

Rozdíl v motivaci sester a pečovatelek není významný, preference jsou obdobné (pro 6 sester 

bylo rozhodnutí situační, vyplynulo z okolností, 2 sestry udávají platové důvody, 2 

z rozhodnutí pomoci pacientům, 1 respondentka neví).  

Poslední otázka zjišťuje spokojenost dotazovaných s prací.

Označte na škále, jak moc jste se svou práci spokojený. Škála:

Graf 2 Spokojenost s prací (celý soubor)

Zdroj: vlastní výzkum

Jak vidíme z grafu, počet respondentů na krajích škály je nulový, to znamená, v souboru 

nehodnotí žádný respondent, že je zcela spokojen či zcela nespokojen.

Převládají respondenti spíše spokojeni (12 respondentů udává 80%, 8 respondentů 70%) či 

spíše nespokojeni (8 respondentů 40%, 6 respondentů 50%, dva 60%).
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V souboru můžeme hovořit o převládajícím počtu spíše spokojených respondentů s prací před 

spíše nespokojenými respondenty.

Pokud vyhodnotíme zvlášť soubor sester, jsou výsledky následující:

Graf 29 Spokojenost s prací (sestry)

Zdroj: vlastní výzkum

Sestry vykazují vyšší spokojenost s prací než pečovatelky.

Lze shrnout, že většina dotázaných hodnotí pozitivně pracovní spokojenost.
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Vyhodnocení BM dotazníku

Vyhodnocení BM dotazníku159 umožňuje zjistit míru syndromu vyhoření u souboru 

respondentů.

Graf 30 Hodnoty BM v souboru

Zdroj: vlastní výzkum

Z vyhodnocení vyplývá, že většina respondentů (67%, tj. 24 osob) se pohybuje v hodnotě BM 

2,1-3, což je uspokojivý výsledek. Dva dotazovaní (5%) mají velmi dobrý výsledek (BM 1-2).

V hodnotách, které jsou považovány za rizikové (BM 3,1-4) se nachází 8 dotazovaných (tj. 

22%).  Hodnoty BM (4,1-5), prokazující syndrom vyhoření, byly nalezeny u dvou 

respondentek (6%).

Na základě vyhodnocení testu BM lze konstatovat, že 22% respondentů dosáhlo hodnot, které 

jsou považovány za rizikové z pohledu syndromu vyhoření, a v 6 % případů lze podle 

výsledků usuzovat na potvrzený syndrom vyhoření.  

Jak jsou hodnoty BM rozloženy v rámci jednotlivých profesí?

                                                            
159 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. Psychologie pro každého. ISBN 
80-7169-551-3. s. 32. 
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Graf 31 BM hodnoty u jednotlivých profesí

Zdroj: vlastní výzkum

Z výsledků vyplývá, že nejlepších hodnot dosahují ergoterapeuti (průměr 1,99), následuje 

sestra manažerka (2,33). Sestry vykazují hodnotu 2,69 (průměr). Nejvyšší hodnoty BM 

indexu vykazují pečovatelky (průměr 3,02). Níže jsou výsledky znázorněny dle profese a 

průměru BM hodnot. 

Graf 32 Míra rizika výskytu syndromu vyhoření dle BM  

Zdroj: vlastní výzkum
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Z výsledků je patrné, že nejvíce ohroženou profesní skupinou vzhledem k riziku výskytu 

syndromu vyhoření je pro daný soubor profese pečovatelky (hodnota 3,1-4 body označuje 

hodnotu, kde je riziko výskytu syndromu vysoké a hodnota 4,1 - 5 ukazuje na výskyt 

syndromu).

8. 5  Shrnutí a diskuse

V závěru budou shrnuty výsledky výzkumného šetření. V úvodu je důležité dodat, že 

výsledky je nezbytné vzhledem k počtu respondentů považovat za orientační.

Postoje respondentů k umírání

Většina dotazovaných (61%) považuje péči o pacienty v konečném stadiu života za stejně 

náročnou ve srovnání s pacienty, kteří se nenachází v této životní etapě. Dokonce 90% 

dotazovaných sester zastává tento názor.

Kontakt s rodinami umírajících klientů (pacientů) je pro dotazované psychicky obtížnější než 

v případě pacientů. Pouze pro 44% je stejně náročný ve srovnání s jinými pacienty (oproti 

61% v případě pacientů samotných). 56% dotazovaných (a 70 % sester) označily kontakt 

s rodinami umírajících jako obtížný a velmi obtížný.

Vyrovnání se smrtí pacientů považuje v určité míře za těžké 14% dotazovaných, 8% 

respondentů konstatuje, že dosud nenašli způsob, jak se s touto situací vyrovnat. Více než 

polovina respondentů (53%) přiznává, že tato situace je náročná, ale postupně si na ní lze 

zvyknout. Pouze 25% respondentů smrt pacientů nezatěžuje. Sestry vnímají situaci obtížněji, 

každá druhá jí vnímá jako těžkou.

Jako nejtěžší na práci s umírajícími považují dotazovaní porozumění (tomu, co potřebují), 

strach být s umírajícím sám, nedostatečné znalosti pro zvládnutí této situace, obavy z reakcí 

rodiny. 

Profesionální odstup. Více než polovina dotázaných (53%) vyjadřuje názor, že v případě 

umírání si lze zachovat profesionální odstup, myslí si to 90% sester. Naopak, 19% 

respondentů se domnívá, že nikoliv.

Emoční angažovanost v péči o umírající. Pouze 14% dotazovaných připouští, že by se 

pečující zdravotníci měli citově angažovat v péči o umírající. Naopak, 86% dotázaných se 

domnívá, že citová angažovanost není vhodná, tento názor zastávají všechny sestry 
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a ergoterapeuti. Většina respondentů nepřipouští, že by součástí péče o umírající měly být i 

city pečujících zdravotníků.

Sebehodnocení dovedností

Komunikační dovednosti. Každý druhý dotazovaný (50%) předpokládá, že jeho komunikační 

schopnosti jsou dobré. Jako nevyhovující je označuje 17% respondentů a neví či nedokáže 

zhodnotit 33% osob ze souboru (v drtivé většině pečovatelek). Sestry jsou v hodnocení 

pozitivnější, 64% ze souboru považuje své komunikační dovednosti za dobré.

Dovednost oddělit pracovní a soukromou sféru života. Každý druhý dotázaný (přesně 50%) je 

přesvědčen o tom, že dokáže oddělovat pracovní záležitosti od osobních. Tato schopnost 

chybí 5% respondentům zcela a 14% většinou, tedy u každého pátého. Částečně schopnost 

ovládá (někdy ano a někdy ne) přibližně třetina osob (31%).

Prevence syndromu vyhoření. Nikdo z respondentů nepředpokládá, že syndromu vyhoření se 

nelze aktivně bránit. Naprostá většina respondentů se přiklání k názoru, že bránit se syndromu 

vyhoření lze kombinací několika způsobů opatření, především setkáváním se s lidmi 

v radostnějších situacích a aktivní využití volného času směrem činnostem, které člověka těší.

Téměř tří ze čtyř respondentů (72%) vyjadřuje subjektivní pocit, že se setkává v týmech 

s příznaky pracovního přetížení. 

Vzdělávání

Přestože profesní skupiny pečovatelek i sester mají další profesní vzdělávání jako povinnost 

ze zákona (u pečovatelek je to 24 hodin ročně, u sester v rámci bodového systému 

vzdělávání), respondenti sdělili, že 70% se neúčastnilo školení v oblasti paliativní péče. 

Třetina dotázaných, 22% respondentů konstatuje, že zřídka a 8% někdy. Většina z dotázaných 

není v oblasti péče o paliativní pacienty dále vzdělávána.

Dotazovaní v hodnocení vzdělávacích potřeb konstatují, že by uvítali především vzdělávací 

programy zaměřené prakticky v oboru a programy zaměřené na výměnu zkušeností.

Motivace k působnosti v oblasti paliativní péče

Celkem 59% dotázaných uvedlo, že rozhodnutí pracovat v Domově pro seniory bylo 

výsledkem situačních faktorů (vyplynulo to z okolností). Pro 22% byl rozhodující finanční 
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faktor, pro 8% to byly jiné důvody. Pouze 11% dotázaných konstatuje, že jejich motivem je 

pomoc lidem v poslední fázi života. Preference sester a pečovatelek jsou obdobné.

Spokojenost s prací. V souboru můžeme hovořit o převládajícím počtu spíše spokojených 

respondentů s prací před spíše nespokojenými respondenty. Sestry vykazují vyšší spokojenost 

než pečovatelky.

Výskyt syndromu vyhoření

Z vyhodnocení vyplývá, že většina respondentů (73%, tj. 26 osob) se pohybuje v dobrých a 

uspokojivých hodnotách BM indexu. Rizikové hodnoty pro vznik syndromu vyhoření byly 

nalezeny u 22% (tj. 8 osob) dotázaných a hodnoty prokazující syndrom vyhoření vykazuje 6% 

respondentů (2).

Z výsledků vyplývá, že nejlepších hodnot dosahují ergoterapeuti (velmi dobré hodnoty), setry 

(uspokojivé hodnoty). Nejvyšší hodnoty BM indexu vykazují pečovatelky (na pomezí hodnot 

uspokojivých a rizikových).

V oblasti vyhodnocení BM hodnot můžeme srovnávat s jinými výzkumy. Studie 

v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice zjistila syndrom vyhoření u 15,9 % sester a 18,6% 

lékařů. Podle zahraničních studií na vzorku 501 sester ve Skotsku byl diagnostikován 

syndrom vyhoření u 16,4% sester. 160 Závěrem studie z Ústřední vojenské nemocnice 

Střešovice bylo konstatování, že syndrom vyhoření se projevuje u 13 % sledovaných sester.161

Ve studii, zaměřené na zdravotnické pracovníky v hospicích (výzkumný soubor činilo 241 

zdravotníků ve 20 hospicích), byl syndrom vyhoření zjištěn u 6 % pracovníků, alarmující 

hodnoty u 28 %. Za nejvýznamnější zdroj stresu zdravotníci označili konfrontaci s utrpením a 

administrativní záležitosti péče. Nejlepší strategie boje proti stresu u zdravotníků byla 

                                                            

160
HONZÁK, Radkin. Burnout syndrom u personálu psychiatrické léčebny Horní Beřkovice. Psychiatria-psychoterapia-

psychosomatika, 2009, ročník 16, s. 134-142. [online] 2009 [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: http://www.psychiatria-
casopis.sk/files/psychiatria/3-2009/psy3-2009-cla3.pdf

161
MAČEJOVSKÁ, Martina. 2007. Analýza výskytu Burn out na konkrétním pracovišti. SESTRA, 2009, ročník 17, číslo 

9, ISSN 1210-0404. s. 28-29.
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spojována s časem stráveným s rodinou a setkávání s kolegy mimo pracovní dobu. Nejméně 

zdravotníky stresovaly vztahy s pacienty.162

Podle řady studií v zahraničí je největším stresujícím faktorem péče o umírající smrt pacientů, 

konfrontace se smrtí, krizové situace a problémy v týmu. V několika českých výzkumech, 

které se zabývaly problematikou syndromu vyhoření a zdravotníků pečující o pacienty 

v terminálním stadiu, bylo zjištěno, že kromě těchto faktorů mezi nejvýznamnější faktory 

stresu patří administrativa.163

Porovnáme-li výsledky provedeného výzkumu s výsledky jiných šetření, je patrné, že výskyt 

syndromu vyhoření je obdobný a nižší ve srovnání s uvedenými studiemi. Srovnatelné 

hodnoty jsou zejména v porovnání s výzkumem v hospicích, kde syndrom vyhoření byl 

konstatován u 6 % respondentů (v našem výzkumu u 6%). Rizikové hodnoty byly nameřeny u 

28% ve srovnávaném výzkumu a u 22% v našem výzkumu. Obdobně jsou vnímány příčiny 

stresu i způsoby vyrovnávání s náročnými a stresujícími situacemi.

Na závěr je nezbytné konstatovat, že výsledky výzkumu je nutné považovat za orientační, 

neboť soubor se týkal 36 respondentů. Výzkum může mít určitou vypovídající hodnotu 

vzhledem k zařízení, ve kterém byli respondenti dotazováni, nelze však vysuzovat závěry 

vzhledem ke skupině zdravotníků působících v Domovech pro seniory jako celku.

Ověření hypotéz

H1.  Většina respondentů (tj. 51% a více) konstatuje, že vyrovnání se smrtí pacientů je pro ně 

psychicky náročné. Hypotéza byla potvrzena. Celkem 75% respondentů považuje vyrovnání 

se se smrtí za náročnou situaci.

H2. Menší část respondentů (tj. 49% a méně) konstatuje, že ošetřování pacienta v terminálním 

stadiu onemocnění je psychicky stejně náročné jako u jiných pacientů. Tato hypotéza nebyla 

potvrzena. Celkem 61% respondentů považuje péči o pacienty v konečném stadiu života za 

stejně náročnou ve srovnání s jinými pacienty.

                                                            
162

PAVELKOVÁ, Helena, BUŽGOVÁ Radka. Burnout among healthcare workers in hospice care. Central 
European Journal of Nursing and Midwifery. 2015;6(1). s. 218–223. [online] 2015 [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: 
http://periodika.osu.cz/cejnm/dok/2015-01/5-pavelkova-buzgova-cz.pdf
163

PAVELKOVÁ, Helena, BUŽGOVÁ Radka. Burnout among healthcare workers in hospice care. Central 
European Journal of Nursing and Midwifery. 2015;6(1). s. 218–223. [online] 2015 [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: 
http://periodika.osu.cz/cejnm/dok/2015-01/5-pavelkova-buzgova-cz.pdf
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H3. Většina respondentů (tj. 51% a více) hodnotí úroveň svých sociálních kompetencí 

v oblasti komunikace jako vyhovující (dobré, velmi dobré). Tato hypotéza nebyla potvrzena, 

ale pouze s malým rozdílem. Každý druhý dotazovaný (přesně 50%) předpokládá, že jeho 

komunikační schopnosti jsou dobré. (Jako nevyhovující komunikační dovednosti označilo 

17% respondentů a neví či nedokáže zhodnotit 33% osob ze souboru.)

H4. Respondenti považují za nejúčinnější formu pomoci v péči o pacienty vzdělávací 

programy, které jsou zaměřeny prakticky. Tato hypotéza byla potvrzena. 21 respondentů 

(58%) uvádí, že by uvítali praktické zaměření programů.

H5. U nejméně 25 % respondentů se hodnota BM pohybuje na hladině 3-5 bodů, to znamená, 

že riziko vzniku syndromu vyhoření vysoké nebo je prokázán syndrom vyhoření. Tato 

hypotéza byla potvrzena. V hodnotách, které jsou považovány za rizikové (BM 3,1-4) se 

nachází 8 dotazovaných (tj. 22%). Hodnoty BM (4,1-5), prokazující syndrom vyhoření, byly 

nalezeny u dvou respondentek (6%). Hodnoty BM 3-5 vykazuje 28% respondentů. 

9. 6  Návrhová část

V návrhové části se budeme držet konceptu vzdělávání v paliativní péči, tak jak je uvedeno 

v teoretické části. V odborné literatuře164 jsou popisovány tři roviny vzdělávání 

v ošetřovatelské paliativní péči. První rozměr - nejširší kontext - se vztahuje k osobnostnímu 

rozvoji zdravotníků (vnitřní růst, seberealizace). Druhý rozměr, profesní, se zaměřuje na 

profesní růst, získávání znalostí, dovedností pro výkon práce v oboru (ošetřovatelství 

v paliativní péči). Třetí rozměr je specializační, připravuje na roli specialisty (např. 

fyzioterapie v paliativní péči).

Nejširší přístup ke vzdělávání se týká osobnostního rozvoje, ve výzkumném šetření 

zastoupeno postoji ke smrti a umírání, rozvojem kompetencí k prevenci syndromu vyhoření, 

schopností pracovat se zátěží.

Oblast rozvoje kompetencí v oblasti zvládání zátěží je spojována se supervizí, Balintovskými 

skupinami, programy na rozvoj týmové spolupráce.

                                                            
164

PAYNE, Sheila, SEYMOUR, Jane a INGLETON, Christine. Paliativní péče: principy a praxe. 1. vyd. Brno: Společnost 
pro odbornou literaturu, 2007. 807 s. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-25-1. s. 668.
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Balintovské skupiny

Balintovské skupiny jsou jedinečným přístupem, jak účinně pomáhat rozvíjet kompetence 

těch pracovníků, kteří působí v emočně rizikovém prostředí. V rámci balintovských skupin 

může každý zdravotník předložit k diskusi téma, které považuje za zatěžující (např. vztah k 

pacientům). Po upřesnění tématu následují otázky dalších členů skupiny. Na základě 

objasnění tématu ostatní přichází s vlastními úsudky k problému. Balintovská skupina 

umožňuje pochopení problému, ale i redukci tenze, kterou přinesl problém.165

Balintovská skupina by u souboru respondentů byla vhodná u týmu sester, to znamená 

zdravotníků, kteří mají v tomto typu zařízení odpovědnost za medikaci a odborné výkony. 

Přínosné by bylo zapojení lékařů, popř. jiných pracovníků (psycholog, ergoterapeut apod.).

Supervize

Účelem supervize je péče o pracovníka, jeho psychická pohoda a odborný růst. To umožňuje 

zdravotníkovi poskytovat kvalitnější péči. Oblasti supervize jsou následující:166

10. Zvládání emocí, které souvisí s péčí o těžce nemocné, trpící.

11. Vytváření pozitivních postojů k nemocným.

12. Podpora pochopení situace pacientů.

13. Rozvíjení profesních kompetencí (nové přístupy).

14. Adaptace na pracovní roli a prostředí.

Supervize má podobu individuální, týmovou, skupinovou. U sester se využívá supervize 

týmové, kdy se setkávají členové týmu, kteří mají, ale taktéž nemusí mít stejné pacienty. 

Doporučuje se pracovat s týmem 12-15 členů, kteří společně probírají případy pacientů, se 

kterými pracují, snaží se zpracovat negativní zážitky z konfliktů, pracuje se s pravidly 

ošetřování. Za nejcennější vklad je považována příležitost vzájemného setkávání. Supervize 

umožňuje prezentovat názory, postoje, přenos zkušeností. V supervizích dochází k řešení 

vztahových problémů v týmu.167
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Tento typ vzdělávání je u sledovaných respondentů poptáván (více výměny zkušeností 

a prakticky zaměřených akcí). Byl by vhodný pro týmy pečovatelek, pečovatelek a sester 

společně. Umožnil by nejenom profesní růst pracovníků, ale taktéž řešení organizačních 

problémů, které sestry a pečovatelky zmiňují jako příčinu stresu.

Supervize individuální probíhá jako strukturovaný rozhovor mezi jedním pracovníkem 

a supervizorem. Supervize je zaměřena pouze na pracovní problematiku.168

Tento typ supervize by byl vhodný pro sestry – manažerky, které by tímto měly příležitost 

získávat zpětnou vazbu o způsobu vedení týmu, vedení případů apod.

Kromě uvedených forem vzdělávání je zde možné ještě zařadit setkávání pracovníků ve 

spojení například s organizačními poradami. Nejde přímo o vzdělávací aktivity, ale setkávání 

umožňuje budovat nezbytnou týmovou spolupráci, zvýšit informovanost, eliminovat 

konflikty. Odborníci na paliativní péči uvádí, že setkávání umožňují prevenci syndromu 

vyhoření tím, že pracovníci získávají sociální podporu na pracovišti, morální ocenění ze 

strany nadřízených, potvrzují pocit vlastní důležitosti.169 Setkání jsou možná napříč celým 

týmem zařízení, je možností setkání lékařů, sester, pečovatelek, sociálních pracovníků, 

psychologů a dalších pracovníků. 170

Druhý rozměr se týká profesního vzdělávání v oboru, které je pojato úžeji, zaměřuje se 

profesní růst. Cílem je zajistit, aby zdravotník získal potřebné znalosti, dovednosti a postoje, 

nezbytné pro práci v oboru.171

V této oblasti soubor respondentů vykazuje nedostatky, 70% dotázaných se neúčastnilo 

vzdělávání v oblasti paliativní péče nikdy, 22% zřídka a 8% někdy, a to i přesto, že profesní 

skupiny pečovatelek i sester mají další profesní vzdělávání jako povinnost ze zákona (u 

pečovatelek je to 24 hodin ročně, u sester v rámci bodového systému vzdělávání). 
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Vzdělávání v oblasti paliativního ošetřovatelství je systémově nevyřešeno dosud. Jaké 

možnosti mají sestry a pečovatelky vzdělávat se v oboru? V rámci doporučení byly zjišťovány 

možnosti, které lze doporučit sestrám a pečovatelkám.

Na webových stránkách České společnosti paliativní medicíny (koncepčně zajišťuje obor 

paliativní péče) je vypsáno několik vzdělávacích akcí, které jsou určeny především cílové 

skupině lékařů (některé jsou vhodné pro sestry). Jde o tyto semináře172:

 Management bolesti u pacientů v paliativní péči.

 Psychologie v paliativní medicíně.

 Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny.

 Komunikace v paliativní medicíně.

Národní centrum ošetřovatelství nelékařských profesí173 v nabídce vzdělávacích akcí pro rok 

2015 nabízí jediný seminář zaměřený specificky na paliativní péči, a to Specifická 

ošetřovatelská péče v paliativní péči.

Nabídku specializovaných seminářů nalezneme v institucích, které se zabývají tématem 

hospicové péče. Jako příklad uveďme Kurz Hospicové péče pro zdravotnický personál 

organizovaný Charitou Ostrava174 nebo konference a další akce Asociace hospiců.175 Pokud 

systematicky hledáme možnosti vzdělávání, jsme odkázáni spíše na vzdělávací programy 

zařízení, které se problematikou paliativní péče zabývají, především hospice.

Na základě orientačního zjištění možností vzdělávání v paliativní péči pro sestry 

a pečovatelky lze lépe porozumět tomu, proč 70% respondentů se nikdy neúčastnilo 

vzdělávání zaměřeného na paliativní péči. Výběr vzdělávacích programů je v našich 

podmínkách stále nedostatečný.

V oblasti paliativní péče lze organizaci doporučit, aby se obrátila na některé z hospicových 

zařízení nebo lektory, kteří se touto oblastí zabývají a zajistit tak základní vzdělání sester a 

pečovatelek v této oblasti. Ze zkušeností organizací, které byly jmenovány, je patrné, že na 
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řadu programů se daří zajišťovat podporu fondů EU, což by mohla být cesta i pro Domovy 

pro seniory a vzdělávání zdravotníků. Vzdělávání by se mělo týkat i oblasti komunikačních 

dovedností. 

Speciální odborné vzdělávání se týká některé ze specializovaných oblastí, nebo těch, kdo se 

připravují na roli specialisty. Tato oblast nebyla ve výzkumu specifikována, neboť nejde o 

zařízení, které by se zaměřovalo výhradně na paliativní péči. Mohli bychom zde zařadit 

vzdělávání sester-manažerek, vzdělávání sester a managementu bolesti, managementu případů 

apod.
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9  Závěr

V závěru budou zodpovězeny otázky z úvodu a tím budou shrnuty nejdůležitější poznatky a 

závěry. 

První oblast zjištění se týká postojů ke smrti, umírání obecně. Jak bylo uváděno v celém textu, 

paliativní péče je komplexní, vyžaduje více než jiné obory osobnostní vyzrálost člověka a 

vyrovnání se s vlastní konečností. Tento okruh se týkal postojů sester k hlavnímu tématu, péči 

o umírající. 

Jaké jsou postoje respondentů-zdravotníků ke smrti a umírajícím?

Lze shrnout, že respondenti ve výzkumném šetření nepovažují psychickou náročnost péče o 

terminálně nemocné za náročnější ve srovnání s jinými pacienty. To neplatí o komunikaci 

s rodinnými příslušníky, kterou vnímají dotazovaní, především sestry, jako psychicky 

náročnější než kontakt s umírajícím. Tento závěr je překvapující, vysvětlení bychom však 

získali pouze doplňujícím šetřením.

Z dalších výsledků vyplývá, že většina dotazovaných se emočně neangažuje do péče 

o umírající a profesionální odstup je samozřejmostí, především pro sestry. Podle respondentů 

emoce k péči o terminálně nemocné nepatří. V této souvislosti zmiňme motivaci respondentů 

k práci v Domově pro seniory. Ukazuje se, že pro většinu šlo o volbu situační (souhrn náhod), 

druhým nejčastějším důvodem jsou finance. Výkon povolání jako poslání, pomoc lidem 

v konečné etapě života vnímá každý desátý respondent.

Zatímco péče o nemocné v terminálním stadiu není vnímaná jako psychicky výrazně 

zatěžující, obtížné je vnitřní vyrovnání se se smrtí pacientů, tři čtvrtiny respondentů tuto 

situaci považuje za náročnou. Náročná tedy není péče o umírající, ale samotná konfrontace se 

smrtí.  Zde můžeme nalézt významný rozdíl mezi péči hospicovou a péči v Domovech pro 

seniory, kde paliativní problematika zahrnuje pouze určitou část činností, navíc spojenou se 

stářím, tedy etapou, ve které je smrt přirozenou fází ukončení života.

Jaká je úroveň sociálních dovedností k péči o umírajícího pacienta na základě sebehodnocení 

respondentů?

Můžeme konstatovat, že každý druhý respondent považuje své komunikační schopnosti za 

dobré, sestry se hodnotí v této oblasti pozitivněji než pečovatelky. Jako nedostatečné hodnotí 
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své komunikační kompetence každý šestý respondent (nehodnotí plná třetina dotázaných). 

Vezmeme-li v úvahu zmiňované výsledky šetření společnosti STEM/MARK, lze 

předpokládat, že zdravotníci své komunikační dovednosti hodnotí pozitivněji než pacienti a 

jejich rodiny.

Jaká je míra rizika postižení syndromem vyhoření v návaznosti na potřeby vzdělávání 

a rozvoje respondentů?

Souhrnně lze konstatovat, že míra rizikových hodnot syndromu vyhoření a stavu vyhoření je 

obdobná jako v jiných zařízeních tohoto typu (podle uváděných výzkumů), týká se přibližně 

každého čtvrtého respondenta. Otázka prevence syndromu vyhoření jako tématu rozvoje je 

aktuální. 

Jaké jsou potřeby respondentů, které jim pomohou v přístupu k pacientům a následnému 

vyrovnání se smrtí?

Potřeby respondentů lze umístit především do oblasti rozvoje kompetencí sociálních, které 

umožní zdravotníkům získat dostatečné dovednosti pro jednání s pacienty a jejich rodinami a 

dovednosti, které jsou nezbytné pro prevenci syndromu vyhoření. Zde můžeme zařadit 

vyrovnávání se se smrtí a zvládání strategií vyrovnání se s vlastní konečností, práce 

s emocemi, zátěží. Patří zde dovednost zjišťovat potřeby pacientů, reagovat na ně. Z výzkumů 

vyplynula potřeba věnovat se organizačním záležitostem péče o nemocné. Respondenti mají 

představu o praktických vzdělávacích programech, kde jsou probírány témata z ošetřovatelské 

praxe a vyměňovány zkušenosti. 

Nejvhodnější pro skupinu dotazovaných zdravotníků se jeví kombinace supervizí, 

Balintovských skupin a odborného vzdělávání. V oblasti paliativní péče možnosti vzdělávání 

jsou dosud nesystémové a výběr vzdělávacích programů není velký. Vhodnější se jeví 

vzdělávací projekty „na míru“ za účasti lektorů hospicové péče. 

Celkově lze říci, že paliativní péče v Domovech pro seniory má specifika, ze kterých musíme 

vycházet při hodnocení potřeb. Především je potřeba zhodnocovat fakt, že v zařízení pro 

geriatrické pacienty je téma úmrtí přirozené (například na rozdíl od hospicové péče, kde se 

nachází pacienti napříč věkovými skupinami, tedy i mladších věkových skupin, kde životní 

cesta není uzavřena přirozeně). Rozdíl bude pravděpodobně i v motivaci zdravotníků, 

v hospicové péči lze očekávat větší podíl těch, kteří pracovní působení považují za poslání 
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pomoci v terminálním stadiu nemoci. V Domovech pro seniory vykonávají běžné úkony 

pečovatelky, sestry zajišťují pouze odborné výkony. Všechny tyto faktory je nezbytné 

zhodnocovat při plánování odborných vzdělávacích projektů v paliativní péči u geriatrických 

pacientů.

Na závěr chci konstatovat, že jsem si vědoma omezení, která vyplývají z malého počtu 

respondentů. Přesto lze výsledky výzkumu považovat za vypovídající v určité míře pro daná 

zařízení, ze kterých respondenti pocházejí.
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