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Dobrý den, 

 

        Jmenuji se Lucie Junková a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia 

ergoterapie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o 

spolupráci a zároveň nabídnout své služby v oblasti dětské paliativní péče. Velice ráda 

bych své doposud získané vědomosti a zkušenosti převedla do praxe. Nicméně jsem si 

vědoma toho, že se jedná o velice bolestivé a choulostivé situace, se kterými jsou dítě a 

celá rodina konfrontováni. Chtěla bych proto přispět svými dosavadními znalostmi a jako 

budoucí ergoterapeut se zapojit do poskytování komplexní péče o dítě i rodinu. Také bych 

ráda pomohla k rozšíření povědomí o intervenci ergoterapeuta v paliativní péči, aby 

rodiny a ostatní profese věděli, jaké další možnosti terapie a péče lze využít a docílit tak 

zlepšení kvality života, odvedení pozornosti od nemoci a relaxaci. 

S dětskou paliativní péčí jsem se seznámila v loňském roce během studijního 

pobytu v Belgii. Navštívila jsem zde univerzitní nemocnici, pod kterou funguje centrum 

dětské paliativní péče. Velmi mě tato tématika zaujala a zároveň nadchla možnost dětské 

domácí paliativní péče, která je zde možná. Po návratu jsem se o paliativní péči začala 

zajímat více. Zjistila jsem, že v České republice není zdaleka na takové úrovni jako 

v některých zemích světa, což mě také motivovalo k vyhledávání nových informací.   

Během roku jsem absolvovala kurzy a semináře, které jsou pro mě obrovskou 

inspirací k tomu, abych se zapojila do rozvoje této péče u nás a pomohla rozšíření 

povědomí nejen mezi laickou veřejnost. Věřím, že je to oblast, která má v moderní 

medicíně své místo a je velmi důležitá nejen pro dětské pacienty se závažným 

onemocněním, ale i pro jejich rodiny a blízké. 

  

Velice ráda bych se s Vámi domluvila na spolupráci, pokud by to bylo možné a 

měli byste o mé služby zájem. Chtěla bych také nabídnout a poskytnout možnosti 

ergoterapie dětským pacientům, kteří jsou v domácí péči. 

Jako poděkování za Vaši pomoc, nabízím možnost prezentace o dětské paliativní 

péči a také o tom, jak funguje v zahraničí, kterou bych připravila pro ošetřující personál. 

 

 

 

 

Seznam kurzů, jejich stručná osnova a odkazy, kde můžete nalézt bližší informace.  
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- 1. česká konference dětské paliativní péče (13. – 14. listopadu 2014) 

-  Přednášejícími byli lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální 

pracovníci, ale i lidé z nadací a organizací, kteří poskytují paliativní péči 

dětským pacientům. 

 

 

- Introduction to children´s palliative care 

- Kurz vedený zahraničními lektorkami s mnoha zkušenostmi, jehož cílem 

bylo komplexní seznámení s problematikou dětské paliativní péče – 

možnosti poskytování, psychosociální problémy, role rodiny v paliativní 

péči a další témata. 

 

 

- Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-life care 

- Sedmidenní mezinárodní kurz o paliativní péči, během kterého byla 

diskutována témata jako euthanazie, bolest a další symptomy. Náplní byly 

také návštěvy nemocnic s oddělením paliativní péče.   

 

 

- Základní a Nástavbový kurz bazální stimulace 

- Tento koncept je velmi dobrým prostředkem k dosažení uvolnění a relaxace. 

 

 

 

 

 

  Moc Vám děkuji za Váš čas. 

S úctou, 

 

Lucie Junková 

studentka ergoterapie 1.LF UK v Praze. 
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Dobrý den, 

 

        Jmenuji se Lucie Junková a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia 

ergoterapie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o 

spolupráci a zároveň nabídnout své služby v oblasti dětské paliativní péče. Velice ráda 

bych své doposud získané vědomosti a zkušenosti převedla do praxe. Nicméně jsem si 

vědoma toho, že se jedná o velice bolestivé a choulostivé situace, se kterými jsou dítě a 

celá rodina konfrontováni. Chtěla bych proto přispět svými dosavadními znalostmi a jako 

budoucí ergoterapeut se zapojit do poskytování komplexní péče o dítě i rodinu. Také bych 

ráda pomohla k rozšíření povědomí o intervenci ergoterapeuta v paliativní péči, aby 

rodiny a ostatní profese věděli, jaké další možnosti terapie a péče lze využít a docílit tak 

zlepšení kvality života, odvedení pozornosti od nemoci a relaxaci. 

S dětskou paliativní péčí jsem se seznámila v loňském roce během studijního 

pobytu v Belgii. Navštívila jsem zde univerzitní nemocnici, pod kterou funguje centrum 

dětské paliativní péče. Velmi mě tato tématika zaujala a zároveň nadchla možnost dětské 

domácí paliativní péče, která je zde možná. Po návratu jsem se o paliativní péči začala 

zajímat více. Zjistila jsem, že v České republice není zdaleka na takové úrovni jako 

v některých zemích světa, což mě také motivovalo k vyhledávání nových informací.   

Během roku jsem absolvovala kurzy a semináře, které jsou pro mě obrovskou 

inspirací k tomu, abych se zapojila do rozvoje této péče u nás a pomohla rozšíření 

povědomí nejen mezi laickou veřejnost. Věřím, že je to oblast, která má v moderní 

medicíně své místo a je velmi důležitá nejen pro dětské pacienty se závažným 

onemocněním, ale i pro jejich rodiny a blízké. 

  

Velice ráda bych se s Vámi domluvila na spolupráci, pokud by to bylo možné a 

měli byste o mé služby zájem. Chtěla bych nabídnout a poskytnout možnosti ergoterapie 

vašim klientům. Touto cestou bych vás velice ráda poprosila o pomoc s navázáním 

kontaktu s klienty.  

Jako poděkování za Vaši pomoc, nabízím možnost prezentace o tom, jak funguje 

paliativní péče v zahraničí, kterou bych připravila pro personál. 
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Seznam kurzů, jejich stručná osnova a odkazy, kde můžete nalézt bližší informace. 

- 1. česká konference dětské paliativní péče (13. – 14. listopadu 2014) 

-  Přednášejícími byli lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální 

pracovníci, ale i lidé z nadací a organizací, kteří poskytují paliativní péči 

dětským pacientům. 

 

- Introduction to children´s palliative care 

- Kurz vedený zahraničními lektorkami s mnoha zkušenostmi, jehož cílem 

bylo komplexní seznámení s problematikou dětské paliativní péče – 

možnosti poskytování, psychosociální problémy, role rodiny v paliativní 

péči a další témata. 

 

 

- Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-life care 

- Sedmidenní mezinárodní kurz o paliativní péči, během kterého byla 

diskutována témata jako euthanazie, bolest a další symptomy. Náplní byly 

také návštěvy nemocnic s oddělením paliativní péče.   

 

 

- Základní a Nástavbový kurz bazální stimulace 

- Tento koncept je velmi dobrým prostředkem k dosažení uvolnění a relaxace. 

 

 

 

 

  Moc Vám děkuji za Váš čas. 

S úctou, 

 

Lucie Junková 

studentka ergoterapie 1.LF UK v Praze. 
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Semistrukturovaný rozhovor byl vytvořen za účelem zmapování situace 

poskytovaných služeb v České republice.  

Účastníci tohoto rozhovoru byli seznámeni s jeho účely i se zpracováním dat. Byli 

obeznámeni s tím, že jimi sdělené informace o zařízeních, ve kterých jsou zaměstnáni, 

budou zpracovány a použity do bakalářské práce.  

Všichni účastníci rozhovoru souhlasili.  

 

Kladené otázky: 

1) Pro jakou lokalitu jsou vaše služby poskytovány? 

2) Jaké služby vaše zařízení poskytuje rodinám a jejich dětem? 

3) Kdo provádí poradenství ohledně kompenzačních pomůcek? 

4) Kdo provádí hodnocení domácího prostředí? 

5) O kolik dětí se v současné době staráte, jaká je kapacita vašeho pracoviště? 

6) Kým jsou hrazeny poskytované služby? 

7) Jací odborníci jsou členy interprofesního týmu? 

 


