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Abstrakt 

Domácí hospicová péče – možnost využití australských standardů při příjmu 

pacienta 

Diplomová práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče dostupné 

v podmínkách České republiky. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled 

informací o domácí hospicové péči v konkrétní organizaci. Zorientovat se v problematice. 

Přinést informace o systému a využití v praxi. Práce se skládá z teoretické a praktické části. 

Teoretická část seznamuje s tématem hospicové a paliativní péče. Mapuje historický vývoj 

vzniku hospicové myšlenky až po současný stav lůžkových a domácích hospiců. Vymezuje 

pojmy použité v empirické části práce. Druhou část tvoří výzkumná část, která se zaměřuje 

na zkoumání průběhu příjmu pacienta do domácí hospicové péče. V dané problematice 

nejdříve analyzuje výchozí stav příjmu pacienta v organizaci poskytující péči o nevyléčitelně 

nemocné pacienty v terminální fázi života. Na základě zjištěného stavu a tříměsíční 

implementace vybraných australských standardů reflektuje zkušenosti týmu. Závěr práce 

obsahuje doporučení, ze kterých mohou čerpat i jiné týmy domácí hospicové péče inspiraci 

ke zlepšení systému práce a tím i kvality poskytovaných služeb. Práce je určena dospělé 

populaci. 

Klíčová slova:  

Domácí hospic. Paliativní péče. Příjem pacienta. Standardy. Implementace 

australských standardů. 

  



 

 

Abstract 

Home hospice care – applicability of Australian Standards on patient admission 

This master thesis inspects topic of home hospice care in the context of the Czech 

Republic. It aims to provide the reader with consistent overview regarding home hospice 

and palliative care as dealt with by particular organization, understanding of the topic in 

a broader context, and further information about the system and practical information. The 

thesis consists of a theoretical and practical section. The former introduces the general topic, 

mapping its history from initial thoughts up until the current day home and residential 

hospices while defining numerous terms applied in the latter. The empirical section then 

focuses on examining the process of admission of terminally ill patients into home hospice 

care. Firstly, the approach taken by concerned organization is examined, selecting 

appropriate Australian Standards for implementation. A three-month implementation period 

follows, which is reflected on through interviews with team members. The conclusion offers 

suggestions for improvements in the ways of working and hence the provided care on the 

whole, applicable across all home hospice teams. The text is targeted at an adult reader. 

Keywords:  

Home hospice. Palliative care. Patient admission. Standards. Australian Standards 

implementation. 
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I. Úvod 

Téma diplomové práce jsem zvolila z důvodu vlastního profesního zájmu 

o problematiku hospicové a paliativní péče dostupné obyvatelstvu naší republiky. Dále 

z vlastní potřeby osobní péče o mé blízké. Avšak nejsilnějším podnětem byla potřeba podílet 

se na hledání možnosti zlepšení, alespoň dílčí části procesu, práce týmu domácí hospicové 

péče. A to zejména ve smyslu zvýšení kvality péče, optimalizace a zefektivnění postupu 

práce konkrétního týmu domácího hospice. Tým ve zkoumané organizaci původně vznikl 

jako malá skupina dobrovolníků – odborníků, zdravotníků, kteří chtěli pomáhat pacientům 

trpícím na samém konci života v jejich přirozeném prostředí a tím jim splnit jedno z jejich 

posledních přání – zemřít doma v náruči lásky vlastní rodiny. Tým byl původně malý, 

ale na základě zvyšující se poptávky žadatelů o domácí hospicovou péči se rozrostl 

do současného třicetičlenného uskupení, v němž je nezbytná efektivní koordinace práce. 

V opačném případě by vznikl chaos s dopady na kvalitu poskytované péče. Z tohoto důvodu 

jsem zvolila ke zkušební implementaci práce týmu několik standardů australské paliativní 

péče, které byly vybrány samotnými členy týmu zkoumané organizace po předchozí pečlivé 

analýze současného stavu postupů práce tak, aby to bylo k užitku pacientů a společnosti. 

Přestože je v současné době paliativní a hospicová péče stále častěji medializovaná, 

mnoho lidí netuší, co to „hospic“ je. Otázka smrti je nadále tabu. Často vyvolává pocity 

úzkosti a strachu z neznáma. Lidé se bojí o podobných tématech hovořit. U části populace 

vládne názor, že nemocný patří do nemocnice. Pokud je však léčba ukončena a pacient 

poslán lékaři domů, nastane často panika. Mnoho pacientů nemá dostatek informací o své 

další cestě s nevyléčitelnou nemocí. Obvykle spadají do péče praktického lékaře, který by 

měl paliativní léčbu nastavit. V případě, že péče není zvladatelná v domácím prostředí, 

odešle pacienta opět do nemocnice. Dle opakovaně prováděných výzkumů si téměř 

80 % naší populace přeje zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Bohužel málokomu se toto 

poslední přání splní.  

Aspektů, proč tomu tak je, máme několik. Jednak nevědomost o existenci domácích 

hospiců vůbec, dále nedostatečné pokrytí území, tudíž nedostupnost této péče. Dalším 

aspektem je strach. Pacient se slova „hospic“ bojí, protože pro něj představuje „poslední 

štaci“, beznaděj. Má dlouho pocit, že vše zvládá sám. Pak náhle nastane zlom. Přijde chvíle, 

kdy akutně potřebuje domácí hospicovou péči, ale kapacita je naplněna a z toho důvodu 

nemůže být ihned přijat. Proto musí jít například do nemocnice, kde většina těchto pacientů 

umírá. Jindy může být důvodem nepřijetí do domácího hospice fakt, že nemocný nemá 
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pečující osobu/osoby, které by ho byly fyzicky i psychicky schopny poslední dny doprovázet 

a nepřetržitě o něj pečovat až do okamžiku úmrtí. Také finanční situace nebývá této variantě 

nakloněna. Péče o nemocného v domácím prostředí představuje finanční zátěž v podobě 

pořízení nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek včetně polohovacího lůžka, léků, 

zdravotnického materiálu, který by byl v nemocnici hrazen pojišťovnou, avšak doma si jej 

musí nemocný zaplatit sám. Největší zátěž představují náklady pečujících osob, které musejí 

zůstat delší dobu doma, případně úplně odejít ze zaměstnání, pokud zaměstnavatel nemá 

pochopení nebo mu povaha provozu nedovolí místo potřebnou dobu držet. Posledním 

aspektem je nepředvídatelná psychická a fyzická stabilita pečujících. Zejména dlouhodobá 

péče o umírajícího představuje těžký stres. Každý jedinec zvládne jinou zátěž, proto domácí 

hospic není variantou pro každého. V tomto případě je důstojnou volbou lůžkový hospic. 

Sice zde není úplné domácí prostředí, ale snaží se mu co nejvíce přiblížit. Navíc s jistotou 

zajištění stálé zdravotnické péče a ošetřovatelské pomoci. Na jednolůžkových pokojích 

může být nepřetržitě doprovázející osoba, dokonce i domácí mazlíček.  

Domácí hospic představuje způsob péče, která dokáže nemocnému ulehčit a v rámci 

možností udržet plnohodnotný, důstojný život. V dnešní multimediální době není problém 

zjistit jakékoli potřebné informace v okamžiku aktuální potřeby. Často ale lidé začnou hledat 

příliš pozdě. Odchod blízkého člověka bývá těžce přijímán. Nemocný a jeho rodina hledá 

viníky selhání léčby, snaží se najít odpověď na otázku, „proč zrovna nám se toto stalo“. 

V momentě, kdy se okamžik smrti blíží, je komplexní informovanost o existenci paliativní 

a hospicové péče nápomocná. Tato ojedinělá péče multidisciplinárního týmu, který řeší 

celkovou bio-psycho-socio-spirituální situaci nejen pacienta, ale i celé rodiny a pečujících 

osob, je v takových chvílích velmi oceňována. Péče nekončí úmrtím, ale navazuje 

starostlivostí o pozůstalé do doby, kdy to sami potřebují.  

Diplomová práce je určena dospělé populaci. Seznamuje s důležitými informacemi 

o existenci a funkci hospicové péče u nás. Měla by pomoci s orientací v problematice, 

protože mnoho z nás podobné situace během života řeší. Dále je určena všem, kteří 

se paliativní a hospicové péči věnují nebo o ní uvažují jako o své profesní cestě. Práce by 

měla sloužit jako inspirace a opora při optimalizaci postupu práce v týmech domácí 

hospicové péče. 

 Cílem práce je zkoumání možnosti použitelnosti australských standardů v průběhu 

příjmu pacienta do domácí hospicové péče u nás. V dané problematice nejdříve 

analyzuje výchozí stav příjmu pacienta v konkrétní organizaci poskytující péči 

o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminální fázi života. Na základě zjištěného 
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stavu a tříměsíční implementace vybraných australských standardů reflektuje 

zkušenosti týmu. Závěr práce obsahuje doporučení, ze kterých mohou čerpat i jiné 

týmy domácí hospicové péče inspiraci k optimalizaci a zefektivnění příjmových procesů 

a tím i zlepšení kvality poskytovaných služeb. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
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1. Důvody a podmínky hospicové myšlenky 

V této úvodní části si představíme prvotní důvody a podmínky hospicové idey, díky 

které o mnoho století později vznikla paliativní péče. Ve světě i u nás se projevovala snaha 

společnosti postarat se o své nemocné již odpradávna. Vždy tuto funkci plnili ti nejbližší, 

tzn. rodina, komunita, později církev, obce, stát. Právě církve stály u zrodu prvních útulků, 

lazaretů, chudobinců a starobinců. V některých místech tuto funkci péče o nejubožejší 

převzaly obce. Později, se zakládáním nemocnic, docházelo ke vzniku mnoha lékařských 

odborností, ale péči o umírající se nikdo konkrétně nevěnoval. Změna nastala až mnohem 

později v devatenáctém století. „S dalším rozvojem lékařství postupně vznikl nový obor 

paliativní medicíny, který umožňuje komplexní pomoc umírajícím“ (Svatošová, 2011, s. 23). 

Slovo „hospic“ je pro někoho ještě stále naprosto neznámé. Neví, kam ho zařadit. 

Pro jiného je toto slovo depresivní a vyvolává úzkost nebo slzy z představy o „poslední 

štaci“. Přibývá ale lidí, kteří z vlastní zkušenosti považují hospic za laskavé, pomáhající 

a respektující prostředí pro strávení posledních dnů života pokrývající potřeby umírajícího 

jedince. 

Nahlédneme-li do nejstarší minulosti, nalezneme zmínky o tom, že slovo „hospic“ 

pochází z latinského slova „hospitium“, které znamená „úkryt, útulek“. V antice, a následně 

i ve středověku, lidé zakládali u křižovatek cest různé přístřešky. V těchto útulcích 

si pocestní měli možnost odpočinout, přespat, načerpat energii, těhotné porodit. „Nemocní 

mohli nabrat síly a uzdravit se, nebo v klidu zemřít“ (Grofová, 2009, s. 276). 

Dle křesťanských kořenů nalezneme popis prvního hospice v Bibli, v podobenství 

o milosrdném Samaritánovi (Bible, Lk 10, 30–35). Základním pilířem hospicové péče je 

přítomnost milosrdné lásky, bez které by tato služba nemohla vzniknout. O ní se zmiňuje 

biblický Nový zákon: 

„Neboť měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, 

byl jsem cizí a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, 

byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně“ 

(Bible, Mt 25, 35–36). 

Během věků a proměn společnosti se původní význam sice posunul, ale myšlenka 

milosrdnosti přetrvala. „Dnešní pojetí hospice je ‚místo odpočinku na poslední cestě‘“ 

(Rucki, 2007, s. 84). Toto místo odpočinku je v současnosti spojeno s výdobytky moderní 

medicíny a sociálním zázemím. Představuje důstojné prostředí pro nemocné, kterým se čas 

života nachýlil ke konci. 
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2. Vznik a vývoj hospicové a paliativní péče 

Ve starověku zajišťovala péči o své nemocné hlavně rodina. Později se vznikem církve 

tuto úlohu částečně suplovala pomoc církevních řádů. Péče o nemocné a trpící byla náplní 

obrazu jejich víry. Péče o umírající však nebyla nijak zvlášť rozlišována. Ani se jí 

nevěnovala zvláštní pozornost. „Pomoc zajišťovaly řádové sestry a prioritou byla úzdrava 

pacienta, paliativní péče byla na okraji zájmu“ (Haškovcová, 2007, s. 21).  

Ke zlomu ve vývoji došlo až na počátku devatenáctého století, kdy lze datovat první 

segmentaci hospicové a paliativní péče od ostatní péče. V této době došlo v Lyonu k založení 

prvního společenství „L´Association des Dames du Calvarie“ pečujícího o umírající. V jeho 

čele stála Jeanne Garnierová, která neúnavně nesla poselství hospicové myšlenky pro další 

generace. Jednalo se o společenství žen na bázi křesťanského řádu. Tyto řády v následujících 

letech zakládaly a provozovaly v Londýně a Irsku první domy hospicového typu. První 

lůžkový hospic byl otevřen v roce 1842. Další hospice byly zakládány zejména v Anglii, 

Skotsku, Irsku, Americe, Francii a Austrálii. Mnoho z nich plní svou funkci do dnešních 

dnů. 

První moderní zařízení hospicového typu, tak jak ho známe dnes, bylo založeno paní 

doktorkou Cicely Saundersovou v roce 1967 v Londýně. Hospic, který založila, se jmenuje 

„St Christopher’s Hospice“. Název byl vybrán po sv. Kryštofovi, protože je považován 

za patrona poutníků. Většina hospiců dnešní doby vzbuzuje svým názvem ochranu a péči. 

Doktorka Saundersová byla vzácná a laskavá bytost. Dokázala vnést hospicovou myšlenku 

do srdcí mnoha lidí. Veškerý svůj zájem věnovala zlepšení péče o umírající a vyvinula 

maximální snahu o zvýšení zájmu lékařů o tuto oblast. „Zavedla pojem ‚totální bolest‘, což 

je vyjádřením utrpení člověka nejen ve fyzické, ale i v psychické, sociální a spirituální 

oblasti“ (Rucki, 2007, s. 85). 

Myšlenka se dále rozšířila i na jiné kontinenty. Odborníci v oboru se začali sdružovat 

na konferencích, seminářích a kongresech. První mezinárodní kongres péče o smrtelně 

nemocné se konal v Kanadě v roce 1976. O čtyři roky později, v roce 1980 byl založen 

Mezinárodní hospicový institut. Ten shromažďoval nejnovější poznatky z oboru a šířil je 

do všech zemí, které se k této myšlence připojily. Vlivem vývoje situace ve společnosti byl 

pak v roce 1999 přejmenován na Asociaci pro hospicovou a paliativní péči, známou jako 

„APHPP“. V následujících letech vzniklo mnoho dalších obdobných organizací a asociací 

po celém světě. „Hospicové hnutí zohledňovalo poznatky, kdy největší obavy v procesu 

umírání způsobují bolest, osamocenost a pocit ponížení z nemožnosti sebeobslužnosti 
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člověka“ (Sláma, 2004, s. 52). Na základě těchto poznatků hospic garantuje pacientům 

zvládnout a zajistit tyto bazální potřeby. Historie vývoje hospicové péče je poměrně krátká, 

ale i přesto naplnila smysl samotného vzniku této myšlenky. 

2.1 Vývoj v podmínkách České republiky 

Tak jako v ostatních státech Evropy byla péče o staré a nemocné v českých zemích 

spojena převážně s rodinou a církví. V rámci historie máme prameny s informacemi 

o vzniku hlavně špitálů pro nemocné, chudobinců pro nemajetné, starobinců a různých 

útulků pro potřebné. „Ve třináctém století se zakladatelkou českého ošetřovatelství stala 

svatá Anežka Česká, která zasvětila péči o nemocné a ubohé celý svůj život“ (Kutnohorská, 

2010, s. 37). Zasadila se o účelné zavedení změn, zejména v oblasti hygieny rukou, díky 

čemuž v konečném důsledku výrazně poklesla celková úmrtnost pacientů.  

Nejdříve vznikly dva špitály v Praze. V průběhu dalšího století vznikla poměrně hustá 

síť, na tu dobu moderních, ústavů. V ošetřovatelské péči pomáhaly hlavně církevní řády, 

zejména boromejky, alžbětinky a Milosrdní bratří. Po druhé polovině osmnáctého století 

se v Brně, Olomouci a Praze objevily první všeobecné nemocnice, bohužel s nepříliš kvalitní 

ošetřovatelskou péčí. Na základě tohoto nepříznivého stavu bylo potřeba ošetřovatelskou 

péči zlepšit. To byl důvod pro založení první ošetřovatelské školy v Praze, kde se vyučovalo 

ošetřovatelství a péče o nemocné dle nejmodernějších poznatků tehdejší vědy. Ve dvacátém 

století vznikalo mnoho ošetřovatelských a zdravotnických škol s vysokou kvalitou výuky. 

Tento standard kvality si drží do dnešních dnů. „V důsledku rychlého rozvoje lékařství, 

technického vybavení a pokroku medicínských věd byl tento krok nezbytný“ (Šafránková, 

Nejedlá, 2006, s. 16). 

První pokusy o vybudování lůžkového hospice v České republice se začaly objevovat 

po revoluci v roce 1989. V té době se naše společnost nadechla ke svobodě a vytvořil se 

na podobné projekty prostor. V hospicové oblasti intenzivně působila nejdříve paní doktorka 

Opatrná, ale její snahy se bohužel setkávaly s nepochopením. Nicméně to byl první projev 

myšlenky podobného typu v naší společnosti. Na její vize a snahy navázala po roce 1990 

paní doktorka Marie Svatošová, výrazná osobnost a průkopnice hospicové péče u nás. Začala 

propagovat hospicové hnutí s veškerou svou energií, podporovaná vírou v Boha 

a přesvědčením, že koná správnou věc. Nejdříve se věnovala komplexní domácí péči 

a v roce 1995 založila první lůžkový hospic v Čechách. Jmenuje se Hospic Anežky České 

a podařilo se ho vybudovat ve spolupráci s týmem Oblastní charity Červený Kostelec. Jeho 

cílem je poskytování péče těžce nemocným a umírajícím.  
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Po otevření a úspěšném provozu tohoto hospice se postupně podařilo otevřít další: 

v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Rajhradě, Plzni, Litoměřicích, Zlíně, Prachaticích, 

Táboře, Chrudimi, Čerčanech a Havlíčkově Brodě. Jejich existence se postupně dostávala 

do povědomí našich občanů. Nyní zaujímají nepostradatelné místo sociálně-zdravotních 

zařízení v naší zemi. 

2.1.1 Legislativa paliativní péče u nás 

Pro představu si uvedeme, jak se u nás vyvíjela legislativa paliativní péče. V roce 2005 

vznikla Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) sdružující lůžkové 

hospice, ambulance léčby bolesti, domácí hospice a zařízení poskytující ambulantní 

paliativní péči. APHPP se od svého vzniku účastnila všech aktivit směřujících 

k systémovému zakotvení hospicové paliativní péče do naší legislativy. „Hospicové péče 

se dotýkají zejména právní úpravy v oblasti zdravotní a sociální: zákon č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona 

o sociálních službách“ (APHPP, 2017b). Stále probíhají další jednání s Ministerstvem 

zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o možných jiných způsobech úhrad tak, aby bylo 

možné v domovech pacientů rozvinout skutečnou komplexní paliativní péči podle 

evropských standardů. Asociace vydala standardy hospicové péče, které jsou závazné 

pro všechny členy. Tato organizace také hraje roli ve snaze zvýšit povědomí společnosti 

o hospicové a paliativní péči, dále v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotníků a pořádá 

množství odborných konferencí. 

V roce 2009 byla založena Česká společnost paliativní medicíny. V roce 2011 byla 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

definována paliativní péče. Jedná se o typ péče, který je možno také poskytovat v přirozeném 

sociálním prostředí pacienta. Dalším důležitým posunem bylo vyhlášení specializačního 

nástavbového oboru „paliativní medicína“ pro lékaře, a to od roku 2011. S tím souviselo 

prosazení úhradových kódů pro paliativní medicínu vyhláškou č. 411/2011 Sb. 

V letech 2016–17 probíhal pilotní projekt VZP, jehož cílem bylo zjistit bezpečnost 

a dosažitelnost domácí hospicové péče. Díky závěrům tohoto projektu bylo prokázáno, 

že tato péče je v domácím prostředí pro pacienta dosažitelná a bezpečná. Proto vznikl prostor 

pro jednání se zdravotními pojišťovnami o možnosti jejího hrazení z veřejného zdravotního 

pojištění.  

http://www.asociacehospicu.cz/pravni-ramec-pro-hospice


20 

Nyní stojíme na kraji roku 2018, který přináší nové legislativní úpravy. Jednak zásadní 

úpravu definice pro použití v mobilní specializované paliativní péči, aby všichni v oboru 

hovořili stejnou řečí, dále metodiku Ministerstva zdravotnictví, úpravy ve zdravotnické 

dokumentaci a s tím související nové výkony, registrační listy a úhradovou vyhlášku 

pro rok 2018 (Záleská, 2017). 

O úhradách ze zdravotního pojištění hovoří vyhláška č. 134/1998 Sb. – novela 

vyhlášky č. 353/2017 Sb. Zavádí se nová odbornost 926, tj. domácí paliativní péče o pacienta 

v terminálním stavu. Spojuje odbornost 720 – ambulanci paliativní medicíny a 925 – domácí 

zdravotní péči. Zavádí nové agregované výkony 80090 – pro klinicky nestabilní pacienty 

a 80091 – pro klinicky nestabilní pacienty se závažnými symptomy a k tomu příslušné 

registrační listy. Vyhodnocení stavu pacienta se provádí denně dle závažnosti symptomů 

na škále ESAS – Edmonton Symptom Assessment Scale (viz příloha č. 4). Dle výsledku je 

vykazován příslušný agregovaný výkon (Vyhláška č. 353/2017 Sb.). 

U nás se můžeme aktuálně setkat s definicí připravované metodiky Ministerstva 

zdravotnictví pro obecnou paliativní péči: je to péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení 

a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Nově zde máme 

definovanou i specializovanou paliativní péči, jež je určena pacientům s komplexními 

problémy, kteří komplexností svých potřeb (somatických, psychických, sociálních, 

spirituálních) přesahují možnosti případně kompetence poskytovatelů obecné paliativní 

péče. Je poskytována lékařem specialistou v oboru paliativní medicína a vyžaduje týmový 

přístup spojující různé profese s multidisciplinárním způsobem práce. Pro úhradovou 

vyhlášku vykazovanou pod odborností 926 mobilní specializované paliativní péče (MSPP) 

je definována jako: „multidisciplinární a specializovaná péče o pacienty s nevyléčitelnou 

nemocí poskytovaná v jejich vlastním sociálním prostředí, která umožňuje alespoň 

80 % pacientům indikovaným a přijatým do péče dožít ve vlastním sociálním prostředí. 

Zdravotní péče mobilní specializované paliativní péče je vždy nepřetržitě dostupná 24 hodin, 

7 dnů v týdnu“ (Zákon č. 372/2011 Sb.). 

Pacienti a jejich pečující mohou zvolit typ hospicové a paliativní péče. Nejčastěji 

využívané jsou lůžkové hospice, ambulance léčby bolesti s ambulantní hospicovou péčí, 

stacionáře a domácí hospice. Pacienti nejraději volí domácí hospicovou péči, kdy mohou 

zůstat v rodinném prostředí a je jim zajištěna kvalitní péče po celých 24 hodin denně. 

V České republice roste počet organizací mobilní hospicové péče, kapacita je však stále 

nedostatečná. Není pokryta dostupnost všem občanům v regionech. Hospic lůžkový volí 

nejčastěji ti pacienti, o které se nemá doma kdo postarat. Hospice se snaží navodit domácí 
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atmosféru jednolůžkovými pokoji s příjemným barevným vybavením. Pacientům je 

zachováno soukromí a svoboda v rozhodování. Návštěvy blízkých jsou v hospici 

neomezené.  

Ambulance paliativní péče fungují většinou v rámci budov lůžkových hospiců, nebo 

se jedná o ambulance léčby bolesti, které jsou součástí nemocnic, poliklinik. Nejsou bohužel 

v České republice tolik rozšířené, jak by bylo potřeba.  

Financování lůžkových hospiců je vícezdrojové. Zdravotní složka je hrazena zdravotní 

pojišťovnou, ale sociální složka je stále v řešení. Momentálně je hrazena z dotací MPSV, 

příspěvku na péči pacienta, dotací krajů, měst, nadací, fondů, firem, sponzorů a darů 

fyzických osob. Na úhradě za péči se podílí i pacient, a to částkou úměrnou jeho příjmu, tak 

aby hospicová péče byla dostupná pro každého. „Bez pomoci dárců, nadací, fondů a firem 

bychom v současné době péči poskytovat všem bez rozdílu nemohli“ (APHPP, 2017b). 

2.2 Rozdíl mezi hospicovou a paliativní péčí 

Pro správné pochopení systému je třeba si jasně vymezit definici hospicové a paliativní 

péče. Oba pojmy jsou velmi podobné, i v odborných kruzích je obtížné rozdíl poznat. 

Pro představu si nejdříve uvedeme definici hospicové péče podle Evropské asociace 

pro paliativní péči: „Hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a klade si za cíl 

naplnit jeho potřeby – fyzické, emocionální, sociální i duchovní. Doma, v rámci denní péče 

či v hospici se pečuje o osobu, která se nachází na konci svého života, stejně jako o ty, kdo 

tuto osobu milují. Hospic se snaží nabídnout úlevu od bolesti, důstojnost, klid a pokoj“ 

(Radbruch, 2010, s. 14). Tuto péči tedy lze chápat jako péči o pacienty v pre-terminálním 

a terminálním stadiu s pravděpodobnou prognózou přežití kratší šesti měsíců. Liší se tím 

od jiných forem dlouhodobé následné péče. Přesné vymezení hranic však nelze určit. 

Pro pacienta v terminálním stadiu, tj. s očekávanou dobou života kratší než šest měsíců, je 

proto hospicové zařízení optimálním řešením.  

Prvotní pohled na hospice se pomalu v naší společnosti mění z původního domu smrti, 

strachu a utrpení na zařízení nabízející nejen léčbu příznaků neléčitelné nemoci, ale 

především citlivou péči s úctou, laskavostí, zachováním důstojnosti, pocitu bezpečí i jiskry 

naděje. Hospicovou péči lze rozdělit na tři základní úseky. První úsek, kdy je ukončena 

kurativní péče, může trvat měsíce i roky. „Označuje se latinským výrazem prae finem. Druhý 

úsek je nejkratší z těchto a zahrnuje terminální péči o pacienta. Označován in finem. 

Poslední úsek představuje péči o pozůstalé a jejich potřeby, označován post finem“ 

(Kalvach, 2010, s. 67). Účinně a optimálně poskytovanou hospicovou péči můžeme zjistit 

http://www.asociacehospicu.cz/pravni-ramec-pro-hospice
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pozorováním vyrovnaného pacienta, jehož příznaky jsou ve všech rovinách dostatečně 

ošetřeny. 

Nyní si přiblížíme definici paliativní péče. S ní se lze setkat až od druhé poloviny 

dvacátého století. Termín jako takový původně zavedl kanadský lékař Balfour Mount, který 

hledal vyhovující název pro novou nemocniční jednotku v Montrealu. Obával se, tak jako 

mnoho jiných, negativního chápání termínu „hospic“. Od té doby se odborníci z paliativní 

péče snaží o jasné vymezení definic. „Nejednotnost definic představuje brzdu ve vývoji 

mezinárodních standardů a norem“ (Radbruch, 2010, s. 37). 

Autoři studie „A matter of definition“ (Otázka definice) našli přes 60 německých 

a anglických definic paliativní péče. „Výsledkem je nekonzistence výkladu významu 

a pokračující diskuze odborníků o její podstatě“ (Pastrana, 2008, s. 31). 

Definice nejsou jenom teoretické diskuze v odborné komunitě, ale mají dopad 

na reálnou péči. O´Connor (2005) zdůrazňuje, že pojem hospic je často spojován 

s označením „péče na konci života“, což může například komplikovat včasný překlad 

pacienta z intenzivní péče. Přestože došlo k přijetí paliativní péče onkologickými centry, je 

pacientům během postupu nemoci doporučována příliš pozdě. Americká lékařka Fadul 

zkoumala ve své práci, zda změna původního názvu na „podpůrnou péči“ pomůže 

včasnějšímu doporučení z kurativní léčby. Výzkum ukázal, že zdravotní personál preferoval 

tento název před paliativní a hospicovou péčí, kterou vnímal jako více snižující naději. 

Termín „podpůrná péče“ usnadňoval komunikaci s pacienty a jejich nejbližšími, hlavně 

v situaci, kdy byla paliativní péče doporučena současně s kurativní onkologickou (Dr. Fadul 

in Bruera, 2011, s. 25, vlastní překlad). 

Podívejme se na výklady definic paliativní péče. Nejčastěji užívanou bývá definice 

Světové zdravotnické organizace (WHO), která zní: „Paliativní péče je přístup, který usiluje 

o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím 

onemocněním, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací 

a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolesti a dalších problémů, fyzických, 

psychosociálních i duchovních“ (Radbruch, 2010, s. 15). Další výstižnou definicí je definice 

Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC): „Paliativní péče představuje aktivní celkovou 

péči o pacienta, jehož onemocnění neodpovídá na kurativní léčbu. Zásadně důležité je 

mírnění bolesti a dalších příznaků, sociálních, psychologických a duchovních problémů. 

Paliativní péče je ve svém přístupu interdisciplinární a do své působnosti zahrnuje pacienta, 

rodinu a komunitu. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální 
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proces, smrt však ani neurychluje, ani neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné 

kvality života až do smrti“ (Radbruch, 2010, s. 16). Všechny definice mají společný základ, 

a to zmírnění utrpení, důstojnost, zachování kvality života maximální možnou dobu 

a všestrannou podporu nemocného a jeho blízkých.  
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3. Principy a standardy hospicové paliativní péče 

3.1 Principy hospicové paliativní péče 

Principy paliativní péče nám ukazují základní kroky jednotlivých postupů v péči 

o pacienta. Je potřebné, aby personál využíval tyto postupy pro splnění svého poslání a práci 

měl rád. V opačném případě může pacient pocítit zhoršenou kvalitu péče a menší psychickou 

podporu. Nezbytný je osobní přístup jednotlivých pracovníků. 

„Mezi hlavní principy moderní paliativní péče patří: 

• neodvracet se od nevyléčitelně nemocných, chránit jejich důstojnost 

a zachovávat kvalitu jejich života, 

• poskytovat úlevu od bolesti a jiných forem utrpení, 

• podporovat život a umírání chápat jako přirozenou součást života, 

• neusilovat ani o urychlení, ani o zbytečné prodlužování smrti, 

• spojit v sobě psychologické i duchovní aspekty práce s pacienty, 

• nabízet podporu pacientům k možnosti žít co nejaktivnější život až do smrti, 

• nabízet podporu rodinám nemocných, 

• zajistit týmový přístup, který účinně reaguje na potřeby pacientů, 

• podporovat kvalitu života, 

• použít paliativní péči“ (Sláma, 2004, s. 14). 

3.2 Standardy hospicové paliativní péče 

Standardy představují soubor doporučujících předpisů, které mají obecný charakter. 

Určují minimální úroveň kvality péče, která by měla být vždy dodržována zařízeními 

poskytujícími specializovanou paliativní péči. V případě, že se standardy stanou součástí 

smlouvy mezi zařízením a pacientem, stanou se závaznými. 

Standardy představují základní východiska hospicové paliativní péče, jako jsou 

principy, cílová skupina, indikace k hospicové péči a základní organizační formy. Dále 

obsahují podrobný plán péče o tělesný, duchovní, psychický a sociální stav, etické, právní 

a kulturní aspekty péče. „Nedílnou součástí jsou personální standardy pro lůžkový a mobilní 

hospic a materiálně technické vybavení“ (APHPP, 2017c). 

Týmy i jednotlivci poskytující paliativní péči si musejí uvědomovat cíle hospicové 

myšlenky. Při práci by měli využívat veškeré své schopnosti, osobní vlastnosti a umění 

empatie při komunikaci s každým jednotlivým pacientem. Dále by měli posoudit a zajistit 
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nemocnému důstojné, profesionální doprovázení zbytkem jeho dnů. Podstatou péče je 

kvalita a uspokojení potřeb pacienta. Pečující personál se snaží šetrně zapojit do doprovázení 

rodinu a blízké, kteří jsou součástí prostředí nemocného. Definice kvality života je těžko 

formulovatelná, zejména proto, že se v průběhu života mění. Profesionální personál je 

schopen operativně reagovat na individuální potřeby konkrétního pacienta. „Základním 

principem pro splnění vymezených cílů je častá komunikace nejen s nemocným, ale hlavně 

s doprovázejícími členy rodiny“ (Ptáček, Bartůněk, 2011, s. 64). Pracovníci v tomto oboru 

musejí respektovat životní hodnoty pacienta i v případě, že se liší od hodnot ostatních lidí 

i jich samotných. 
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4. Rozdělení paliativní péče 

Všeobecně, v základní linii se používá dělení paliativní péče na paliativní péči 

obecnou a specializovanou. Každá z nich má své specifické určení v poskytování 

konkrétních služeb. Zejména se jedná o ošetřovatelskou péči a naplňování bio, psycho, 

sociálních služeb a poskytování psychické opory nemocným a jejich rodinám.  

Obecná paliativní péče by měla být dostupná ve všech zařízeních poskytujících 

zdravotnické služby, a to v rozsahu, kterého je nespecializované zdravotnické zařízení 

schopno. „Tuto péči by měl umět poskytnout každý zdravotník bez ohledu na svoji 

odbornost“ (Šafránková, Nejedlá, 2006, s. 57). Každý zdravotník by měl být schopen 

detekovat a operativně přizpůsobovat všechny procesy důležité pro zkvalitnění posledních 

chvil pacientova života.  

Odbornou interdisciplinární péči nazýváme specializovaná paliativní péče. Je nutné, 

aby byla poskytována týmem odborníků, který je svým zaměřením, vzděláním a praxí 

připraven na poskytování právě této péče. Odborný specializovaný tým obvykle bývá 

multidisciplinárním seskupením složeným z lékařů, psychologů, sester, ošetřovatelů, 

sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a duchovních. Často se k doplnění 

týmu využívá také sítě dobrovolníků. Koncepce specializované paliativní péče v České 

republice má několik forem: domácí paliativní péči – domácí/mobilní hospic, hospic 

lůžkový, oddělení paliativní péče při lůžkových zdravotnických zařízeních, konziliární týmy 

paliativní péče, specializovanou ambulanci paliativní péče, denní stacionáře paliativní 

péče atd.  

Domácí hospicové týmy zajišťují péči v přirozeném prostředí v nepřetržitém provozu. 

Zásadní pro pacienta a rodinu je dostupnost a komplexnost. Pečují s vědomím, že kdykoli 

mají kam zavolat, kde o pacientově stavu vědí vše podstatné, tím pádem je mu tým schopen 

velmi rychle pomoci od náhle vzniklých příznaků. Proto je domácí hospic pacienty 

nejžádanější formou péče. Mnoho z nás by si přálo zůstat v takové chvíli doma. „Česká 

republika v tomto ohledu má ještě rezervy před okolním světem“ (Svatošová, 2011, s. 31). 

Lůžkové zařízení „hospic“ pečuje o pacienty, kteří nemohou zůstat doma. V některých 

zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice a léčebny, nově vznikají oddělení paliativní 

péče (OPP). Specializovaná ambulantní péče je vhodná pro pacienty, kteří jsou ještě schopni 

samostatně docházet z domova. Zpravidla má formu ordinace a zabývá se zejména léčbou 

bolesti. Denní stacionáře a centra denních služeb jsou určena pro pacienty, kteří jsou ještě 

schopni tato centra navštěvovat. Personál zde nabízí aktivity, kterých je pacient zatím 
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schopen, např. relaxace, cvičení a psychickou podporu v kolektivu ostatních klientů.  

Zdravotnická zařízení ambulantního typu jsou vhodná pro nemocné, kteří bez problémů 

zvládnou přepravu z domu do takového zařízení. Tudíž nejsou ještě upoutáni na lůžko. 

V takovém stavu mohou také navštěvovat denní stacionáře. Určují si sami, kdy přijdou a jak 

dlouho zvládnou pobýt. Pravidelnost jejich návštěv se odvíjí od momentálního stavu 

a uspokojování potřeb. Další důležitou formou pomoci při této péči jsou různé poradny, které 

pacienty či jejich příbuzné nasměrují na další existující organizace, které jim v jejich 

nelehkém údělu pomohou. Mohou to být centra dobrovolníků, půjčovny zdravotnických 

pomůcek, různé tísňové linky a sdružení specializovaná pro tento obor. 
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5. Současná hospicová péče v České republice 

5.1 Formy hospicové a paliativní péče 

Hlavní aktéři na poli hospicové péče si myslí, že veřejnost není dostatečně 

informována o možnostech, které organizace a týmy hospiců na našem území nabízejí. 

Existuje zde informační roztříštěnost. Kvůli této neinformovanosti nemůže mnoho 

potřebných pacientů tuto péči využívat, protože o její existenci nemá ani tušení. Pokud 

hodnotíme povědomí populace ve Středočeském kraji, můžeme odhadovat mírný nárůst 

informovanosti za poslední období. Díky působení hospicových organizací probíhají besedy 

v obcích, školách, klubech seniorů, v centrech denních služeb. Také jsou pravidelně 

pořádány dny otevřených dveří v hospicích, kurzy pro pečující a kulturní akce spojené 

s osvětou o hospicové péči. Vzniká úzká spolupráce s praktickými lékaři, nemocnicemi, 

místními neziskovými organizacemi a odbornými ambulancemi. Také byly spuštěny aktivní 

webové stránky, vytištěny plakáty a letáky pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem všech 

těchto aktivit je zajistit populaci dostatek informací o možnostech paliativní a hospicové 

péče, o lidském umírání. 

„Lidem schází životně důležité informace. Proto byl v roce 2013 prostřednictvím 

Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech realizován projekt s názvem ‚Paliativní péče 

pro každého, kdo ji potřebuje‘ “ (Portál Umirani.cz, 2017). Cílem projektu bylo otevřeně 

informovat veřejnost o způsobech důstojného odchodu ze života, o možnostech podpory 

a péče, které mohou lidé v naší společnosti využít. Hospic Dobrého Pastýře obdržel 

na projekt dotaci od Ministerstva zdravotnictví, z níž rozdělil přes 420 000 Kč mezi deset 

hospiců, kde byla realizována část vlastních aktivit projektu. Tato částka byla zcela využita 

pro tvorbu a distribuci informačních letáků o paliativní a hospicové péči. Letáky byly 

rozděleny pro různé cílové skupiny – pro pacienty, pečující osoby, laickou, ale i odbornou 

veřejnost. Došlo k realizaci základního rámce informovanosti, který je dále rozvíjen 

a doplňován o aktuální témata paliativní péče. Tímto projektem byl umožněn start 

systémových řešení tvorby a distribuce tištěných informačních materiálů. 

Abychom se lépe orientovali v problematice, uvedeme si přehled forem hospicové 

a paliativní péče. Jak jsem uvedla v předchozím textu, lze paliativní péči rozdělit na obecnou 

a specializovanou. Obecnou péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci v rámci své 

odbornosti. Zahrnuje respekt, důstojnost, empatický přístup, léčbu příznaků a zajištění další 

potřebné specializované péče. 
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Specializovanou péči poskytují odborníci a týmy paliativní péče. „V roce 2005 byla 

paliativní medicína uznána jako lékařská odbornost. V roce 2006 došlo k legislativnímu 

průlomu: byla schválena ‚paliativní lůžková péče‘ o osoby v terminálním stavu“ (Sláma, 

Kabelka, Vorlíček, 2011, s. 23).  

 V České republice rozlišujeme následující typy specializované paliativní péče: 

Lůžkový hospic: je specializované lůžkové zdravotně-sociální zařízení poskytující 

paliativní péči výhradně pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného 

onemocnění. Podstatou je individuální přístup a respekt k přání pacienta, snaha o vytvoření 

maximálně ohleduplného a laskavého prostředí, kde je možno pacienta doprovázet do konce 

jeho života za přítomnosti nejbližších, rodiny. 

Domácí hospic: mobilní/domácí paliativní péče, která je poskytována v domácím 

nebo v náhradním sociálním prostředí, např. domově seniorů. A to formou návštěv 

specializovaného multidisciplinárního paliativního týmu zajišťujícího nepřetržitou 

dostupnost péče. Poskytuje nejen komplexní péči o pacienta, ale zajišťuje i celkovou 

podporu rodiny a pečujících, kteří se podílejí na doprovázení. 

Oddělení paliativní péče (OPP): jedná se o lůžková zařízení, která fungují jako 

lůžková základna pro konzilia týmu paliativní péče. Vznikají postupně většinou 

ve fakultních nemocnicích, kde mají edukační a výzkumnou pozici. Prosazují realizaci 

hospicové myšlenky v rámci lůžkových zdravotnických zařízení. Nejde pouze o nemocnice, 

jak by se mohlo zdát, ale i o léčebny a ústavy, které pečují o nemocné vyžadující komplexní 

paliativní péči. 

Konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení: 

multidisciplinární tým s expertními znalostmi z oblasti paliativní péče, který poskytuje 

návaznou léčbu v nemocnicích, léčebnách a lůžkových zařízeních různého typu. Výhodou 

pro nemocného v tom směru je, že zůstává ve svém, bezpečném, jemu známém prostředí. 

Nemusí se nikam stěhovat, převážet, vyčerpávat transportem, a přesto se mu dostane 

odpovídající péče. Tímto způsobem probíhá edukační proces personálu v konkrétních 

odděleních, kam dříve paliativa nezasahovala. 

Specializovaná ambulance paliativní péče: zajišťuje péči pacientům, kteří ještě 

zvládají své onemocnění v domácím prostředí, v zařízeních sociální péče nebo domovech 

seniorů, ambulantní péči. Nutná je v tomto případě spolupráce praktického lékaře. S těmito 

ambulancemi se obvykle setkáváme v lůžkových odděleních paliativní péče, 

hospicích, sídlech domácích hospiců nebo samostatně ve fakultních nemocnicích. 
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Denní stacionář paliativní péče: dle možností, schopností a potřeb pacienta 

poskytuje komplexní zdravotní péči a rekreační aktivity přiměřené stavu nemocného. 

Stacionáře bývají součástí lůžkových hospiců. Pravidelný denní provoz vytváří bezpečný, 

respektující prostor a podporuje psychickou stabilitu pacienta jistotou své užitečnosti 

pro ostatní pacienty. Stacionáře využívají ke spolupráci dobrovolníky. Každý nemocný má 

pak svého člověka, který mu pomáhá, naslouchá, pečuje o něj, a necítí se tak opuštěný 

se svým těžkým osudem. 

Zvláštní zařízení specializované paliativní péče: představují poradny nebo tísňové 

telefonické linky zaměřené na krizovou intervenci. Trpící a umírající pacienti často potřebují 

takovou okamžitou podporu a pomoc, pokud zrovna nikdo není nablízku nebo zrovna 

obdrželi zlou zprávu a nemohou se s ní ihned vyrovnat. Tato zařízení fungují pro pacienty 

i jejich pečující osoby. 

Hospic pro děti: Hospic bohužel potřebují i děti. Takový hospic je odlišný od toho 

pro dospělé. Základní hospicová myšlenka je zachována, ale rozdíly jsou v několika 

zásadních liniích. Určen je pro děti, u nichž byla diagnostikována život omezující nebo 

ohrožující nemoc, a také dětem po vážných úrazech s očekávanými trvalými následky. 

Zahrnuje podporu celé rodiny, která o tyto děti pečuje. Základem jeho pomoci není péče 

v terminálních stavech, ale pomoc respitní neboli odlehčovací. Doba od zjištění diagnózy 

do úmrtí dítěte bývá nevyzpytatelně dlouhá. Počítáme dny, ale i měsíce až roky. „Proto děti 

a jejich pečující rodiny potřebují krátkodobé pomáhající pobyty k načerpání síly, odpočinku 

pro další péči doma“ (Sikorová, 2011, s. 83). Hospic poskytuje postiženým rodinám 

ve stresové situaci praktickou pomoc, bezpečné a povzbuzující zázemí. „V případě, že 

nemocné dítě dojde do terminálního stadia onemocnění, jsou pracovníci hospice připraveni 

postarat se o všechny potřeby pacienta i rodiny“ (Marková, 2010, s. 66).  

Hlavním cílem a posláním hospice pro děti je celkové zlepšování kvality života 

nemocného dítěte a jeho blízkých. Zahrnuje také duchovní péči a přípravu na to, co bude 

„potom“, a dále následnou podporu pozůstalé rodiny. 

Dětská paliativa a hospic pro děti je velmi těžké a bolestivé téma. Pro personál 

představuje velkou emoční zátěž. U dětí bývají především diagnózy nevyléčitelných nemocí 

onkologických, cystické fibrózy, různá neurologická postižení, škála vrozených vad, HIV 

atd. „I přes rychlý rozvoj medicíny se těžko smiřujeme s neodvratitelnou smrtí dítěte. 

Vznikají tak bariéry, které brání vývoji dětské paliativy, nejen ze strany rodičů, 

ale i zdravotníků“ (O`Connor, Aranda, 2005, s. 263).  
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Děti o smrti hodně přemýšlejí, často se s ní setkávají v pohádkách. S nemocným 

dítětem musíme komunikovat, abychom se dověděli, čeho se bojí a co ho trápí. Děti nejsou 

hloupé. Vnímají, že nemocný kamarád z vedlejší postýlky, který měl stejnou nemoc, 

najednou zmizel a jeho smutní rodiče odnesli jeho hračky a omalovánky. „Z hlediska našeho 

přístupu k pacientům je odlišnost mezi nemocným dospělým a dítětem hlavně v tom, že je to 

nepoměrně těžší pro jeho rodinu. Je tam velký pocit nespravedlnosti a otázka proč“ 

(Loučka, 2017). 

 „Hlavním bodem je léčba bolesti, která byla v minulosti díky vlivům předsudků a mýtů 

nedostatečná“ (Rokyta, 2009, s. 39). Bez ohledu na věk vnímá každý jedinec bolest 

subjektivně. Tím, že se u dětí důsledně nezjišťovalo, kde a co je přesně bolí, se prohlubovalo 

jejich utrpení. Zdravotníci by měli být schopni nabídnout dostatečnou pomoc k léčbě bolesti 

dětského pacienta. Jak říká zdravotní sestra Sabrina McKeithan, která je 40 let registrovanou 

sestrou a 15 let pracuje v hospicové péči: „Hospicové ošetřovatelství je náročné, 

ale umožňuje personálu diametrálně odlišný způsob vnímání světa a vlastního života.“ 

A dále v článku pro organizaci mezinárodní sítě dětské paliativní péče uvádí: „Jako 

hospicová sestra pečuji o všechny pacienty bez rozdílu věku, stavu, barvy pleti, národnosti. 

Když zazvoní telefon a zjistíte, že máte pečovat o dítě, malé miminko, nemůžete utéci. Říci, 

toto nedělám, nezvládnu. Místo strachu využijeme všechny zdroje, které nás obklopují, 

k tomu, abychom jako personál udělali maximum pro komfort pacienta a jeho rodiny. Zde je 

namístě hospicová sestra se srdcem plným soucitu, empatie, znalostí, lásky a schopností 

doprovázet je v takové situaci, sedět, mlčet a aktivně naslouchat“ (ICPCN, 2016a). 

Ve světě existuje již zmíněná organizace ICPCN, Mezinárodní síť dětské paliativní 

péče, která sdružuje jednotlivé národní organizace v rámci světadílů. Sbírá informace, 

zkušenosti a postřehy z jednotlivých zemí. Vzájemně podporuje rozvoj dětské paliativní 

péče tak, aby byla na nejvyšší možné úrovni. 

Toto jsou hlavní z organizací: 

- „The European Association of Palliative Care (EAPC) http://www.eapcnet.eu 

- The African Palliative Care Association (APCA) https://www.africanpalliativecare.org 

- The Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) http://aphn.org  Asociación 

Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) http://www.cuidadospaliativos.org“ 

(ICPCN, 2016b)  

„Dnes je ve světě situace taková, že celkově 21 milionů dětí potřebuje přístup 

k paliativní péči a 8 milionů potřebuje specializovanou paliativní péči“ (ICPCN, 2016c). 

http://www.eapcnet.eu/
https://www.africanpalliativecare.org/
http://aphn.org/
http://www.cuidadospaliativos.org/
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6. Místo odchodu ze života 

K úmrtí lidského jedince může dojít kdykoli. Náhle bez varování, akutním selháním 

životních funkcí. Například z důvodu úrazu, nehody, nemoci, živelné pohromy nebo 

násilného aktu. To se může přihodit v terénu – venku, v běhu každodennosti, v práci, 

při sportu, turistice nebo jen tak. Ke smrti může dojít také doma. Když očekáváme konec 

jako vysvobození z utrpení v důsledku vážné choroby. K tomu dojde rozhodnutím 

nemocného, společně s pečujícími (většinou rodinou), zůstat v domácím prostředí. Pacient 

odmítne transport do zdravotnického zařízení nebo toho již ani není schopen. Nebo je 

ve stavu, kdy by samotný převoz nebyl již etický a riziko úmrtí v dopravním prostředku by 

bylo vyšší než šance pomoci ve zdravotnickém zařízení. Nejčastěji ale lidé stále umírají 

v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. „Dle oficiálního průzkumu agentury 

STEM/MARK z roku 2013 by si 78 procent lidí přálo zemřít v domácím prostředí“ (Cesta 

domů, 2015). Průzkum byl proveden na zadání hospicového občanského sdružení Cesta 

domů. Jednalo se o druhý průzkum veřejného mínění na téma „Umírání a péče 

o nevyléčitelně nemocné II“. Podrobné informace o postoji naší společnosti k umírání 

nalezneme na stránkách data.umirani.cz. Realita je bohužel taková, že skoro 60 procent lidí 

zemře v nemocnicích, 20 procent v domovech pro seniory a zhruba 20 procent doma nebo 

náhle v terénu.  

Výzkum je sice zajímavá věc, ale musíme si uvědomit, jak taková data vznikají. 

Vedete děti do školy, zastaví vás cizí člověk s deskami a ptá se, kde chcete umřít. Většina 

lidí automaticky bez přemýšlení řekne „doma.“ Ale reálně to pak vše vypadá jinak. 

Onemocníte, nemáte sílu, vnímáte, kolik komplikací jste rodině způsobil svým stavem. 

Nechcete být zátěží, hledáte rozumné řešení pro všechny. „Člověk pak raději bude někde, 

kde se o něj personál postará a kde nebude sám. Naším úkolem není dostat za každou cenu 

všechny domů, ale spíš se snažit porozumět jeho životnímu příběhu a respektovat jeho vidění 

světa, nic mu nevnucovat. Snažit se pochopit, co je pro něj důležité a jak by se měl ten závěr 

jeho života odehrát“ (Loučka, 2017). 
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7. Komunikace v paliativní péči 

Dovednost v oblasti komunikace je základním pracovním nástrojem pro všechny 

zdravotníky, kteří poskytují paliativní a hospicovou péči. Citlivá, správně načasovaná 

konverzace s pacientem a jeho pečujícími velmi pomůže v navázání důvěry obou stran 

a zajistí kvalitní, zodpovědnou péči po všech stránkách. Komunikační dovednosti je potřeba 

trénovat, naučit se je tak, aby byly vědomé, účelové. Současně je důležitá schopnost využít 

nejen verbální komunikaci, ale i neverbální. Nejdůležitější je uvěřitelnost a opravdovost 

zájmu o pacienta. Taková komunikace je základním můstkem ke zjištění hodnot nemocného. 

Nazývá se terapeutická komunikace. Dalším krokem, zejména při zjištění nějakého 

problému, je zajištění intervence odborníka. Máme možnost volby: psychologa, duchovního, 

případně psychiatra, pokud předchozí dvě profese nedosáhnou dostatečného efektu. 

Nekvalitně vedená komunikace má špatný vliv na psychiku pacienta i jeho blízkých. 

S nemocnými a jejich pečujícími, kterým je věnována dostatečná péče v oblasti komunikace, 

se lépe spolupracuje, daleko lépe se navazuje důvěra a celková spolupráce je účelnější. 

Dokonce lépe zvládají stres, celkový průběh nemoci a péče, také pocity nejistoty a úzkosti. 

Citlivou komunikací můžeme zjistit problémy a pocity, které nejvíc trápí. Terapeutická 

komunikace nám dovolí sdělovat i přijímat negativní informace a kooperovat 

při rozhodování o postupu péče či jejích způsobech. Účelné komunikaci někdy brání kulturní 

odlišnosti, příliš mnoho nových informací, introvertní povaha a vůle pacienta ke spolupráci 

vůbec. „Není nutné hrát, že je všechno v pořádku, že se vlastně nic neděje a že vás 

zachráníme od všech úzkostí a obav. Ale je důležité, abyste věděla, co se děje. Považoval 

bych za velmi nešťastné, kdyby se člověk dozvěděl pravdu až dva dny před smrtí“ 

(Loučka, 2017). 

7.1 Sdělování nepříznivých zpráv 

Sdělování nepříznivých zpráv bývá vždy velkou zátěží pro sdělující i příjemce. 

Ze zákona má pacient právo na informace o svém zdravotním stavu. Zaručuje mu to Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně. Dále má pacient právo na ochranu soukromí ve vztahu 

k informacím o jeho zdravotním stavu a nahlížení do zdravotnické dokumentace. Zprávy 

o zdravotním stavu sděluje lékař. Někdy má obavy z emoční reakce pacienta, neřekne proto 

celou pravdu. Například když se obává ohrožení života pacienta. Jindy se stane, že lékař 

sdělí pravdu tak, že je pacient konsternován a v šoku. „Proto by se lékaři měli držet 

při sdělování následujících zásad: zajistit nerušené místo a dostatek času pro rozhovor, znát 

dobře zdravotní stav pacienta, ujasnit si, co pacient ví a co chce vědět, informace podávat 

srozumitelně, věcně a stručně, ověřit si, zda pacient rozumí“ (Svatošová, 2011, s. 31). 
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8. Etika hospicové péče 

Slovo „smrt“ a podobná témata většinu lidí vyděsí. Diskuze o smrti nevzbuzují 

příjemné pocity a nebývají tématem každodenních rozhovorů. Proto pak lidé, kterých se to 

týká osobně, nemají dostatek informací k této tematice. Mají strach se zeptat nebo ani 

nevědí, kde by se mohli informovat. Nyní se společně podíváme na to, co je možné pro tyto 

osoby z etického pohledu udělat.  

Lidé si v podstatě přejí zemřít doma nebo tam aspoň strávit co nejdelší dobu. Bohužel 

se toto přání splní jen málokomu. Lidé často odcházejí ze světa osamoceni, s bolestmi 

a potížemi, které nejsou dobře léčeny. K těmto neetickým koncům bez empatického 

doprovázení dochází z celé řady důvodů. Mezi základní patří: tabuizování tématu smrti, 

někdy také lehkovážné mávnutí rukou „ále, toto se mě netýká“, „nestraš zase“ atd. Příčinou 

nedostatečné informovanosti bývá skrytý strach. Dalším důvodem bývá ztráta nebo narušená 

funkce rodiny. Lidé žijí ve stresu, spěchu a ve velkých vzdálenostech od rodiny. Nedokážou 

se pak o své nemocné postarat jako dříve. Také se bojí, že nemocnému svým neodborným 

pečováním ještě ublíží. A to by jejich svědomí neuneslo. Minulý socialistický režim 

institucionalizoval porod i smrt člověka, zatímco naši předci, v dobách první republiky, měli 

se smrtí často osobní zkušenost. Považovali ji za přirozenou součást života. „Naše generace 

se bojí vidět někoho, natož blízkého, umírat. Nejsme si jisti, zda uneseme ošetřovatelskou 

péči i s tím spojenou psychickou zátěž“ (Vorlíček, Adam, Pospíšilová. 2004, s. 43). 

Zdravotnictví v dobách totality chápalo smrt člověka jako vlastní selhání a z toho 

plynul postoj personálu. Zbyl jen nezájem, strach cokoli říci, bezradnost, krčení rameny. 

Umírající byli odklizeni na samostatný pokoj nebo odděleni alespoň paravánem. Personál 

nebyl vyškolen, ani v osnovách škol nebyl návod, jak komunikovat s umírajícím pacientem 

a jeho rodinou. „Při přípravě na povolání ani na postgraduálním studiu nebyla thanatologie 

vyučována“ (Haškovcová, 2007, s. 167). Socialistické generaci zdravotníků chyběla v léčbě 

bolesti odpovídající rada, edukace, jak postupovat. Málokdo měl schopnost a odvahu 

s terminálně nemocným a jeho rodinou komunikovat odpovídajícím způsobem. Většinou 

se to naučil sám praxí, vlastním citem, odpovědností a láskou k povolání. 

Jako odpověď na řešení tohoto problému u nás po roce 1990 vznikla v rámci rozvoje 

hospicového hnutí myšlenka prosazení paliativní medicíny a hospicové péče. Obsahovala 

jasnou představu laskavé péče o umírajícího pacienta. 

Základem etického přístupu je komplexní pohled zdravotníků na řešení jednotlivých 

problémů s důrazem na pacientův prospěch a jeho hodnoty. Faktem je, že v tomto ohledu 

můžeme pozorovat v našem zdravotnictví znatelné pokroky. 
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9. Nevyléčitelné onemocnění 

V momentě, kdy dosavadní léčba selhala a již není žádný lék, který by pomohl, 

hovoříme o nevyléčitelném onemocnění. Nevyléčitelné je v podstatě každé chronické 

onemocnění. Nereaguje na léčbu kauzální, a tak se volí léčba symptomatická. Často 

umožňuje dlouhodobé přežití v dostatečné kvalitě, pokud pacient dodržuje léčebný režim. 

Adekvátní léčba se musí volit z hlediska prognózy onemocnění. Dynamika a postup 

zhoršování stavu jsou u různých diagnóz rozdílné. Například u onkologických onemocnění 

lze tuto fázi dobře rozpoznat po vyčerpání všech možností protinádorové léčby. U jiných 

chronických nemocí dochází často k dekompenzaci a po adekvátní intenzivní léčbě opět 

ke zlepšení. Takto se vlny opakují a pacient obvykle zemře při stavu dekompenzace, kdy již 

jeho organismus není schopen na léčbu reagovat. To je důvod, proč je u některých 

neonkologických nemocných těžké přesněji určit, kdy nastává fáze terminální. 

9.1 Léčba příznaků  

Základem hospicové a paliativní péče je léčba bolesti. Proto si upřesníme, co to bolest 

je. „Vymezíme si definici bolesti: jedná se o nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený 

se skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně, nebo popisovaný výrazy pro takové 

poškození. Bolest je vždy subjektivní“ (Rokyta, 2009). Existuje široká škála terminologie 

bolesti: alodynie, centrální bolest, hyperalgezie, hyperpatie, hypestezie, kauzalgie, 

neuralgie, neuropatická bolest, parestezie, průlomová bolest a další. 

9.1.1 Bolest 

Bolest je velmi nepříjemný, čistě subjektivní, nepřenositelný vjem, který vzniká 

poškozením tkání a má v podstatě dva významy – signální a ochranný. Signální význam nám 

říká, že v organismu není něco v pořádku. Stalo se něco nepatřičného, došlo k poškození 

tkáně nebo akutně hrozí další poškození. Z toho plyne druhý význam ochranný. Bolest 

jedince chrání a upozorňuje na hrozící nebezpečí. Podobný význam jako bolest má i horečka. 

Bolest chronická však není nemocí sama o sobě. Dojít k jejím přesným příčinám bývá někdy 

velmi komplikované a najít pak léčbu s potřebným efektem je ještě těžší. Zabývá se jí 

samostatná lékařská disciplína algeziologie a je samostatným oborem medicíny. V rámci 

České republiky disponuje sítí specializovaných pracovišť. Bolest je nutno správně 

diagnostikovat a léčit.  

Specifikujme si nyní akutní a chronickou bolest. Bolest akutní trvá hodiny, dny. Má 

pozitivní význam. Zajišťuje signální a ochrannou funkci organismu. Příčina bývá spíše 

periferní, dá se snadno lokalizovat na konkrétní části těla a rychle se zlepšuje. Dobře reaguje 
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na léčbu. Závažnější je bolest chronická, trvající měsíce až roky. Není biologicky užitečná, 

příčina bývá centrální s difuzní lokalizací a progresivně se zhoršuje.  

9.1.1.1 Nefarmakologická terapie bolesti 

Abychom dosáhli maximálního účinku terapie bolesti, je potřeba doplnit klinickou 

léčbu bolesti také pomocnými relaxačními technikami, psychologickým vyšetřením 

a podporou, případně posouzením psychiatra o vlivu úzkosti, strachu, deprese a bezmoci 

na celkově pociťovanou bolest. 

9.1.1.2 Farmakologická léčba bolesti 

Ze zásady by měla být léčena multidisciplinárním týmem složeným z algeziologa, 

neurologa, psychiatra, rehabilitačního lékaře a psychologa. Zajistíme tím prevenci nadužití 

a zneužití analgetik. Mnoho léků proti bolesti je však volně v prodeji a nikdo nehlídá, kdy 

a jaké množství nemocný požil ve snaze o dosažení úlevy a odpočinku od bolesti. 

Nedostatečná léčba bolesti má ve všech směrech dopad na kvalitu života, dále má i svá rizika 

vyplývající z možných vedlejších a vzájemných účinků analgetik. Neodborná terapie je 

nebezpečná. Pro efektivní úlevu je nutná aktivní spolupráce lékařů, zdravotníků a především 

pacienta.  

9.1.2 Ostatní příznaky 

Paliativní tým je připraven zvládnout vhodnou volbou farmakologických 

i nefarmakologických postupů všechny příznaky postupující nevyléčitelné nemoci a zmírnit 

jejich intenzitu na snesitelnou míru. 

Většinou můžeme očekávat: nechutenství, slabost, zvracení, nauzeu, krvácení, průjem, 

zácpu, střevní neprůchodnost, vyrážky, svědění, otoky, mykózy, deprese, neklid, deliria 

a téměř vždy strach s úzkostí. 
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10. Eutanazie 

Na světě není člověk, kterého by aspoň jednou v životě nezasáhla nemoc, bolest nebo 

utrpení. Všichni můžeme souhlasit s touto myšlenkou. „Věhlasný lékař starověku 

Hippokrates vnímal medicínu jako odstraňování utrpení nemocných“ (Binderová, 2006, 

s. 21). V poslední době se klade důraz na léčbu člověka celého, ne pouze jeho jednotlivých 

nemocí. Tímto se začala zabývat celostní medicína, ale je vhodné zakomponovat ji celkově 

do jakékoli péče. Shrnout veškeré bolesti a útrapy fyzické, duševní, sociální i duchovní 

do celkové péče o člověka. Našli bychom potom odpověď na otázku, „proč někteří lidé 

při svém trápení žádají o eutanazii“. Hlavní příčinou bude pravděpodobně strach z neznáma, 

bolesti a umírání. Pacienty trápí pocity osamělosti, ztráty důstojnosti a smyslu života. 

Nemocní obtížně nesou svoji závislost na ostatních a to, že jsou druhým lidem přítěží. 

Jakmile se začne nevyléčitelná nemoc projevovat příznaky, začnou lidé často přemýšlet 

i o eutanazii. „Důležité je stanovit rozdíl mezi paliativní péčí a eutanazií“ (Munzarová, 2005, 

s. 16). Jako by se zdálo, že jde v obou případech o dobro pacienta. Ve skutečnosti zde máme 

zásadní rozdíl. 

Samotné slovo eutanazie je složenina z původních řeckých slov „eu“ = dobrý, 

normální a „thanatos“ = smrt. Dle tohoto výkladu by měl pojem tedy znamenat „dobrou 

smrt“. O smrti a eutanazii se dá polemizovat velmi dlouho. Všichni si snažíme udržet čisté 

svědomí, abychom mohli v klidu spát. Často o tomto tématu sama přemýšlím. Každý den 

stojím smrti tváří v tvář. Očekávám ji u našich pacientů, čelím jejich otázkám a jejich 

utrpení. Také hledím do očí rodinám pacientů. Sama za sebe musím říci, že poslední 

3 až 5 dnů před smrtí se utrpení zcela vyhnout nedá. A to ani přes veškerou dostupnou péči 

a všechna léčiva. Zde se pak nacházíme na velmi tenkém ledě. Lékař musí velmi přesně 

zvážit a medikovat takové množství léků, aby zabránil nesnesitelným útrapám. Při této práci 

jsem se naučila, že člověk má obrovskou vůli žít, i když tělo již nemá šanci fungovat. 

Nemocný často raději velmi trpí, protože se bojí usnout, že by se již neprobudil. Přitom by 

si spánkem odpočinul a dále se nevyčerpával bděním. Jenže kdo ví, co je lepší? Některým 

pacientům je tak zle, že si přejí odejít a ukončit nesnesitelné trápení sebe i blízkých. Byla by 

snad lepší eutanazie, když o ni trpící nemocný žádá a neexistuje žádná naděje na úlevu 

a zlepšení kvality života?  

Ať o tom přemýšlíme z kteréhokoli úhlu pohledu, fakt je ten, že eutanazie je u nás 

nelegální. Právě v takových těžkých chvílích je na zdravotnících, aby pomohli. Poskytli 

úlevu od bolestí a všech nepříjemných příznaků. Podpořili nemocného nasloucháním 

a zajistili co nejlepší možnou kvalitu zbývajícího života. Na těchto zásadách je postavena 



38 

paliativní péče. A tím nabízí alternativu k eutanazii. Správně zajištění a informovaní pacienti 

volí paliativní péči a o eutanazii většinou neuvažují. 
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11. Spirituální péče 

Odchod ze života a umírání samotné je specifické tím, že při něm jde doslova 

o všechno. „Otázky existence Boha, lásky a odpuštění dostávají jiný rozměr. Každý z nás má 

duchovní potřeby, každý touží po tom, aby náš život byl smysluplně naplněn“ (Yancey, 2006, 

s. 81). Každý by asi rád zemřel s pocitem, že na světě nebyl zbytečně, že udělal aspoň kousek 

dobrého. Někteří pak umírají smířeni s bohem i s lidmi. Jiní ale takového klidu nenajdou. 

Jak jim pomoci, když je na smrtelné posteli trápí svědomí? Někomu ublížili, něco nestihli, 

vše se jim nevydařilo podle představ nebo si život úplně zbytečně zkazili? Co udělat, když 

nejsme smířeni sami se sebou, se světem ani s bohem?  

Duchovní potřeby umírajících jsou neměřitelným faktem, ale v paliativní medicíně 

mohou způsobit i mnohem závažnější problém, než je fyzická bolest. Každý člověk je 

originální, neopakovatelná bytost, s vlastním vnitřním světem, hodnotami a osobní historií.  

„Pokud někdo bytostně věří tomu, že smrt není konec jeho života, tak tam je smíření 

s ní určitě jednodušší. Ovšem rozhodně to neznamená, že to má snazší každý, kdo se označuje 

za věřícího. To, že chodíte v neděli do kostela nebo jste členem nějaké církve, není v tomto 

případě rozhodující. Ona totiž víra v Boha může také vést k Jobovu nářku: ‚Proč se mi toto 

děje! Vždyť jsem žil dobře, a Bůh mě trestá nemocí, zatímco soused, ten opilec, si bude žít 

dál!‘ Ale jiný věřící si zase řekne: ‚Pánbůh už mě volá. Jsem mu vděčný za těch čtyřicet let, 

co jsem tu mohl být. Teď jdu k němu a věřím, že se tam jednou všichni potkáme‘ “ 

(Loučka, 2017). 

Nevyléčitelně nemocní, kteří doposud nepraktikovali žádnou víru, si často v závěru 

života o to víc uvědomují svou duchovní potřebu. Hlavní potřeba umírajícího je milovat 

a být milován. Vůbec nezáleží na tom, jakou víru pacient vyznává. V České republice máme 

31 registrovaných církví a existuje jich jistě mnohem více. Povinností paliativního týmu je 

pokusit se zprostředkovat pacientovi kontakt s jeho duchovnem a respektovat prožívanou 

víru.  

Pokud nám nemocný projeví svou důvěru tím, že se svěří se svojí spirituální bolestí, 

je důležité ho nezklamat. Volíme postup celého procesu doprovázení podle toho, o jaký druh 

bolesti se jedná. Řešení hledáme v rámci multidisciplinárního týmu, vždy je však nezbytné 

vycházet z přání pacienta. 

V hospicích napříč republikou bývá dostatečně zajištěna dostupnost duchovních 

služeb. Personál respektuje víru a snaží se maximálně vyhovět všem přáním nemocného. 
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12. Multidisciplinární tým domácího hospice 

V této části práce si představíme tým domácího hospice, jednotlivé profese, jejich 

pracovní náplň a role v týmu. 

Paliativní péče je poskytována multidisciplinárním týmem, jehož základem je lékař. 

Obecnou paliativní péči zajistí odborník zastupující jednu profesi nebo obor, ale komplexní 

specializovanou paliativní péči může poskytovat jen na základě spolupráce ostatních profesí 

a oborů.  Finálním cílem týmu je zajistit fyzickou, psychickou, duchovní a sociální podporu. 

V týmu většinou nejsou zcela striktně vymezené hranice, co přesně se od kterého člena 

týmu očekává. Nejvíce času u pacienta stráví zdravotní sestra. Její role je především 

zdravotně ošetřovatelská, ale většinou zastává i roli psychosociálního pracovníka nebo 

zajišťuje krizovou intervenci. Sociální pracovník bývá schopen rozkrýt příznaky, které 

pacientovi zamezují v naplnění emocionálních potřeb. Tým pracuje kompaktně, reaguje 

na momentální potřeby pacienta a pečujících osob. Nejedná se v tomto případě o porušování 

zákonů ani podmínek poskytování pomoci bez dostatečné odbornosti. Člen týmu nemůže 

překročit kompetence, na které nemá odbornost. Zdravotní sestra nemůže poskytovat 

odbornou psychoterapii – pouze krizovou intervenci nebo psychosociální podporu. Nesmí 

bez vědomí lékaře měnit medikaci. Sociální pracovník nemůže aplikovat léky, ale může 

pacientovi pomoci při užití předepsaného léku, vyndat z lékovky, podat vodu na zapití. 

Pro bezpečnost pacienta je potřeba nastavit jasné hranice kompetencí, které se již překročit 

nesmějí. 

12.1 Předpoklady pro práci v domácím hospici 

Práce v hospici je velmi specifická. Hledáme zde lidskost, pokoru, klid a pomoc. 

Většinou zde pracují lidé, kteří přesně vědí, proč jsou právě zde. Práce je naplňuje svým 

smyslem. V domácím hospici je práce ještě specifičtější. Člen týmu musí být samostatný. Je 

potřeba, aby si poradil v terénu sám. To je základní rozdíl oproti lůžkovému hospici, kde je 

na oddělení k dispozici více odborného personálu současně, který se vzájemně ve všech 

ohledech podpoří. 

Pro výkon svého povolání by měl mít každý člen paliativního týmu určité osobnostní 

předpoklady. Neobejde se bez řádné kvalifikace a průběžného vzdělávání. Člen týmu 

spolupracuje s ostatními, předává zásadní informace, vede dokumentaci dle platné 

legislativy. Nástrojem podpory výkonu povolání je pravidelná supervize, dále porady, které 

pomáhají koordinaci práce a zdravé organizační kultuře. 
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12.2 Jednotlivé profese týmu 

V následujícím textu si upřesníme nároky a požadavky na jednotlivé profese 

multidisciplinárního týmu.  

12.2.1 Vedoucí lékař  

Každý hospic vede zpravidla vedoucí lékař, který má akreditaci v oboru léčby bolesti 

a paliativní medicíny. Ostatní lékaři v týmu mohou mít specializaci v klinické onkologii, 

vnitřním lékařství, neurologii, geriatrii, rehabilitační a fyzikální medicíně, anesteziologii 

a resuscitaci nebo v praktickém lékařství pro dospělé. Lékaři, kteří pracují v hospici, musejí 

splňovat legislativní podmínky k výkonu povolání. 

Zásadní rolí lékaře v hospici je rozhodování o indikaci pacienta k přijetí do hospicové 

péče a pomoc s tvorbou plánu péče společně s pacientem. Lékař stanoví a upravuje léčbu dle 

přicházejících symptomů a nepříznivých znaků onemocnění. Komunikuje s pacientem a jeho 

blízkými o vývoji onemocnění, obavách, problémech a nových příznacích, které se mohou 

objevit. Odpovídá nemocným a pečujícím na všechny otázky. Citlivě je informuje 

o prognóze a stavu. Dodržuje ujednaná přání pacienta a podává mu pravdivé informace 

v takovém rozsahu, jaký nemocný potřebuje. 

12.2.2 Lékař v domácím hospici 

Požadavky na vzdělání a odbornost lékaře jsou totožné, ať se jedná o lůžkový, 

či domácí hospic. Rozdíl pro domácí hospic je v docházení lékaře za pacientem domů 

a jiném způsobu zajištění léků, většinou cestou praktického lékaře. 

Současná praxe v rámci České republiky je následující: většina praktických lékařů 

k pacientovi indikovanému k domácí hospicové péči na návštěvy nedochází. Ve své 

pracovní době jsou tak vytíženi pacienty v ordinaci, že jim již nezbývá čas k docházení 

za pacienty domů. Dost často ani tuto službu nechtějí vykonávat, protože nemají dostatečnou 

odbornost a praxi v oblasti paliativní péče. Také se setkáváme se situací, kdy ze strachu 

z postihu či neznalosti odmítají předepisovat takovým pacientům opiáty. Při komplikacích 

obvykle doporučují hospitalizaci. Lékař domácího hospice bývá často jediným, který 

za pacientem pravidelně dochází. Vyhotoví odbornou lékařskou zprávu s medikací, nastaví 

léčbu, kterou operativně dle vývoje stavu pacienta upravuje. Pečující osoba předá 

praktickému lékaři tuto odbornou lékařskou zprávu a ten zajistí předepsání léků. Pokud 

praktický lékař nemá oprávnění k předepisování opiátových léčiv, odkáže pacienta 

pro předpisy do ambulance léčby bolesti nebo na onkologii, kde byl pacient léčen.  
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12.2.3 Zdravotní sestra 

Hospicová sestra je základním praktickým článkem hospice. Její hlavní náplň práce je 

ošetřování, případová práce, vedení a edukace pečujících osob. V podstatě koordinuje celý 

případ. Musí se důkladně seznámit s dostupnou dokumentací, posoudit všechny potřeby 

nemocného i potřeby, které bude pravděpodobně vyžadovat, a podle nich zapojit do péče 

tým a pečující osoby. Hospicové sestry splňují podmínky odborné způsobilosti k výkonu 

povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.  

V domácím hospici je systém péče odlišný od lůžkového tím, že zdravotní sestra je 

u pacienta v terénu sama. Musí proto být schopna správně vyhodnotit stav pacienta, 

celkovou situaci v rodině, zda péči o nemocného bezpečně zvládají a mnoho dalšího. Nemá 

v terénu u pacienta možnost poradit se s týmem. Stav pacienta konzultuje v případě potřeby 

s lékařem telefonicky. Zajišťuje zapůjčení vhodných zdravotnických pomůcek, bez kterých 

by ošetřovatelská péče nebyla kvalitní. Zdravotní sestra je nemocnému k dispozici 

na telefonu nepřetržitě 24 hodin. Střídá s v týmu s ostatními sestrami na denní službu a noční 

a víkendové pohotovosti. Často je právě telefonická rada pro pečující dostatečná, ale někdy 

je nezbytné dojet k pacientovi i mimo pravidelné plánované návštěvy. Pečující osoba, 

obvykle člen rodiny, zvládne obstarat mnohem více péče, než si vůbec původně myslel. 

Dokáže věci, u nichž ani netušil, že by jich někdy byl schopen. Zdravotní sestra pečujícím 

vše opakovaně vysvětluje, společně vše nacvičují, objasňuje, co se právě děje, proč péče 

probíhá právě takto. Sestra společně s lékařem vysvětluje postup doprovázení pacienta 

a připravuje rodinu na to, co čekat a jak se zachovat v jednotlivých situacích. Pomáhají 

odbornými osvědčenými postupy zvládat nejistotu, strach a emoce. Doprovázejícím osobám 

je doporučeno se co nejvíce zapojit do péče, protože blízcí, kteří se podílejí na péči, se pak 

snadněji vyrovnávají se ztrátou a lépe zvládají dobu truchlení. Jak jejich blízký odchází, 

postupně se stav horší, mají dostatek času se rozloučit a říci si doposud nevyřčené. Pečující 

se ujistí, že vykonali a zařídili vše, co mohli, nic nezanedbali ani neopomněli. Moje vlastní 

šestiletá hospicová praxe potvrzuje, že zkušenost s prožitou smrtí v bezprostřední blízkosti 

je podstatná pro prožívání ztráty. Dokonce i děti se snáze vyrovnávají s odchodem blízkého, 

jehož doprovázení se mohly osobně účastnit. „Neumím si představit, že by manžela odvezla 

sanitka a pak mi jen domů zavolali, že zemřel. To bych určitě nedokázala pochopit. S pomocí 

domácího hospice jsem s ním byla do poslední minuty, a to mě naplňuje klidem“ (manželka 

pacienta P. G., 2016). 

Psychickou i praktickou podporu pozůstalým poskytuje zdravotní sestra i po úmrtí. 

Pokud je to přání pečujících, přijede do rodiny bezprostředně po úmrtí. Často si pečující 
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nejsou úplně jistí, zda jejich umírající skutečně již zemřel. Zdravotní sestra je podpoří svou 

přítomností, rozpozná, zda se jedná o úmrtí, a pomůže s přivoláním lékaře k ohledání těla. 

V případě potřeby podpoří v komunikaci s pohřební službou, pomůže s oblečením a úpravou 

těla, pietním zdobením a poskytuje průběžně psychickou podporu všem přítomným. 

Podporuje v konání posledních věcí, asistuje při všech potřebných krocích. V době po úmrtí 

je možná další návštěva pozůstalých týmem domácího hospice, k poskytnutí psychické 

podpory. V případě nutnosti doporučí zdravotní sestra návštěvu týmového psychologa, který 

zvolí další postup k zjištění návaznosti další odborné péče. 

12.2.4 Sociální pracovník 

Nejpomaleji se vyvíjející profese sociálního pracovníka v hospici byla dlouho 

nedoceněná. Sociální pracovník byl považován za toho, „kdo dělá administrativu, je lehce 

zastupitelný“. Základní náplní práce je příjem žádostí o hospicovou péči, dále však i široká 

škála dalších činností: konzultace v organizaci a konzultace telefonické, sociální šetření 

v rodině pacienta domácího hospice, koordinace ostatních služeb pomoci, veškerá 

administrativa související s přijetím do péče a ukončením péče, přednášková a osvětová 

činnost, tvorba aktualizace standardů sociální služby na základě praxe, průběžné vzdělávání 

v oblasti paliativy a mnoho dalšího. 

Ráda bych se této profesi v rámci domácího hospice věnovala podrobněji, protože 

rozsah a intervence sociálního pracovníka zde nemají úplně přesnou podobu. Tato profese 

se často překrývá s ostatními v multidisciplinárním týmu. Obor sociální práce byl na českých 

vyšších a vysokých školách otevřen poměrně nedávno. Přestože není dostatečně finančně 

ohodnocen, věnuje se mu stále více studentů. V české společnosti si již pomalu našel své 

místo. Sociální práce je v hospicové péči stěžejní. Dokáže správně reagovat na přijímaného 

pacienta a jeho pečující. Zkoumá nejen zdravotní stav, ale i sociální a psychologické potřeby 

rodiny. Poskytuje emoční oporu, poradenství, hledá všechny varianty možné pomoci, přes 

finanční, právní a materiální k duchovní a psychologické. Doprovází rodinu pacienta v jejich 

stresující situaci, která trvá předem neznámou dobu. Hledá pacientovi a jeho pečujícím další 

existující formy pomoci i v jiných organizacích.  

Sociální pracovník pro domácí hospic navštěvuje rodinu, aby pečující nemuseli 

od nemocného odcházet. Dle individuálních potřeb v konkrétní situaci zajišťuje 

zprostředkování donášky jídel, poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, 

příspěvku na péči, čerpání dávek životního připojištění, zdravotního pojištění, dopomoc 

se žádostí o invalidní důchod, zajištění dobrovolníka, vyjednání spolupráce s domácí péčí, 

zajištění asistenta odlehčovacích služeb, služby notáře. Poskytuje emoční podporu 
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při obtížných rozhodnutích, plánování posledního rozloučení, orientaci v majetkovém 

uspořádání, dědictví, zajištění pozůstalostního důchodu a mnoho dalšího. 

Všechny tyto služby může pracovník provádět až do té míry, kam ho nemocný a rodina 

pustí. Některé rodiny potřebují v zátěžové situaci rodinnou terapii. Jiní pacienti potřebují 

individuální přístup, zajistit bezpečný prostor pro vyjádření svých pocitů, které jejich rodina 

považuje za nepochopitelné. Tím, že sociální pracovník není členem rodiny, pomáhá tuto 

tíhu nést. Dokáže vytvořit bezpečné prostředí pro přijetí ztráty. Pomáhá pečujícím 

zorientovat se po úmrtí blízkého. Naopak jeho práce s pacientem může pomoci k nalezení 

klidu, přijetí nemoci a smíření se s přicházejícím koncem života. Spolupracuje s nemocným 

na tvorbě deníků, při záznamu pamětí a událostí v jeho životě, které chce předat další 

generaci. Umírajícím rodičům velmi malých dětí pomáhá zaznamenat vše, co by chtěli 

jednou říci svým dětem a již to nebude možné. Uzavírají s jeho pomocí nedokončené 

záležitosti, navštíví naposledy místa, kde se potřebují rozloučit, vzájemně si odpustit 

a dořešit dlouhodobé rozepře. 

Poradenství a emoční podporu provádí při aktuální potřebě kterýkoli člen týmu. 

Výhodou existence sociálního pracovníka je, že se práce týmu rozloží na více členů a tím 

se vytvoří lepší ochrana týmu před emočním přetížením.  

Kvalifikace sociálního pracovníka je ošetřena legislativně zákonem o nelékařských 

zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. a zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

12.2.5 Psycholog 

Další významnou profesí v týmu hospice je psycholog. Jeho působení napomáhá 

k duševní pohodě a důvěře v péči o nemocného. Pacient by měl vnímat, že je o něj dobře 

postaráno po všech stránkách, nejen po té zdravotní. Ve specializované paliativní péči je 

psychologická a psychoterapeutická pomoc poskytována pracovníkem k tomu 

kvalifikovaným. Zvládá krizovou intervenci, terapeutickou intervenci, do jeho dovedností 

spadá citlivé posouzení potřeb nemocného i jeho blízkých. Takovou péči poskytuje 

v hospicovém týmu více profesí. Nejen psychologové, ale i sociální pracovníci a duchovní. 

Pomoc zahrnuje škálu podpory a intervencí. Mezi nejčastější projevy diskomfortu patří: 

strach, hněv, vztek, úzkost, deprese, zoufalství, bezmoc. Psycholog pomáhá pacientovi najít 

strategie, kterými tyto nepříjemné stavy zvládnout a které přispívají k pocitu získání 

sebekontroly. Dále poskytuje psychologickou podporu i svým kolegům v jejich práci. 

Doporučuje vhodný postup jednání s pacientem, tak aby ho psychicky správně podpořili. 
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V podmínkách České republiky pracují psychoterapeuti a psychologové většinou externě. 

Důvodem je komplikované financování hospicové péče.  

12.2.6 Duchovní 

Role duchovního se také prolíná s úlohou psychoterapeuta. Může být konfrontován 

s otázkami po smyslu života, spravedlnosti, utrpení atd. Přestože se minulý režim snažil 

o vyřazení vlivu církví ze života lidí naší generace, téměř každý, kdo se ocitá v bezprostřední 

blízkosti smrti, se těmito otázkami přesahu zabývá. „Někteří nemocní mívají silnou potřebu 

pochopit smysl vlastního života a hovořit o tom, co podle jejich představ nastane po smrti. 

Trápí je špatné svědomí, hněv na Boha, hledají odpuštění, ztracenou víru a podobně. Tyto 

otázky nejlépe zodpoví duchovní. Duchovní péče v hospicích má větší rozměr než pouze 

náboženský“ (O'Connor, Aranda, 2005, s. 127). V hospicích u nás spolupracují duchovní 

jednotlivých církví, většinou na dobrovolnické bázi.  Po domluvě s týmem jsou ochotni jet 

i do terénu, pokud jich je třeba u pacienta v domácím hospici. Stávají se situace, kdy 

nemocného doprovázejí příbuzní u sebe ve vlastní domácnosti, která je mnohdy mnoho 

kilometrů vzdálená od jejich domova, od jejich farnosti. Hospicový duchovní poskytne 

potřebnou službu v zastoupení a dojede do místa pacientova pobytu.  

12.2.7 Asistent odlehčovacích služeb – pečovatel/ka 

Jak již z názvu vnímáme, jedná se o odlehčení zátěže pečujících osob, a to personálu 

v lůžkovém hospici anebo pečujících osob v domácím hospici. Mezi nejjasnější z hlediska 

popisu práce patří právě profese pečovatele/asistenta odlehčovacích služeb. Pro pacienta 

v domácím hospici bývá zásadní a velmi ceněnou pomocí. Mezi činnosti pracovníka patří: 

dopomoc s hygienou, koupel, hygiena na lůžku, péče o kůži, úprava zevnějšku, pomoc 

s manipulací, drobným úklidem, donáškou, ohřevem jídla, dopomoc s příjmem potravy, 

dohled nad pitným režimem. Tuto péči v domácím hospici sice běžně vykonává rodina, 

přátelé, sousedé, ale v případě vyčerpání nebo nedostatku pečujících osob je občasná pomoc 

asistenta důležitá. Podporuje mimo jiné zachování duševní rovnováhy pečujících, 

předcházení naprostého fyzického a psychického vyčerpání. Často představuje také jedinou 

možnost, jak dopřát blízkému pobyt v domácím prostředí, pokud je pečující osoba jen jedna. 

Jedná se o profesionální pomoc, která bývá využívána také v situacích, kdy je pro pacienta 

nepřijatelné, aby se například o jeho intimní hygienu starala vnoučata. 

V rámci naší republiky je většinou služba terénních asistentů oddělena od týmu 

domácího hospice. Bývá v nabídce sociálních služeb samostatně. Přestože legislativa 

poskytuje příspěvek na péči právě pro financování této služby, často se jedná o velkou 

finanční zátěž pro pacienta a jeho pečující. Příspěvek na péči pokryje pouze část celkových 
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nákladů a nemocný si nemůže dovolit tuto službu v takové míře, jakou by potřeboval. 

Na druhou stranu je tato fyzicky a emočně náročná služba podfinancována, proto je asistentů 

nedostatek. Také občas dochází k situaci, že si pečující mohou službu finančně dopřát 

v potřebném rozsahu, ale z kapacitních důvodů v řadách asistentů to nelze realizovat.  

12.2.8 Dobrovolníci 

Role dobrovolníka v hospici velmi pomáhá práci týmu. Ve Spojených státech byla 

myšlenka hospicového hnutí šířena právě dobrovolníky. I u nás v České republice 

se dobrovolníci významně podíleli na rozvoji hospicové péče.  Zejména několik domácích 

hospiců vzniklo pouze na bázi dobrovolníků, kteří usilovali o změnu v této oblasti a šířili 

vlastním úsilím hospicovou myšlenku.  Později, až po několika letech se podařilo zakotvit 

existenci této péče do povědomí společnosti. Pod záštitou občanských sdružení nebo církví 

se mohla dále rozvíjet do současných forem. 

Tato forma dobrovolnické péče je nyní již obvyklá i u nás, zejména v lůžkových 

hospicích. Poslední dobou se rozvíjí i v hospicích domácích. Zde trvá o trochu déle, než 

rodina pochopí smysl praktické pomoci dobrovolnictví, ale jakmile se prolomí počáteční 

nedůvěra a rodina má pozitivní zkušenost, tuto službu vyhledává a velmi ji oceňuje. 

„Dobrovolník může přijít s tím, že u vás seděl celou noc, a poví hospicovému týmu, co 

jsme třeba my ani doktoři nevěděli. Sestra navrhne zvýšit vám dávku léků proti bolesti, ale 

sociální pracovník namítne, že za vámi má přijet dcera z Ameriky, kterou jste dvacet let 

neviděla, a že by bylo lepší pár dní s tlumícími léky počkat, abyste ji mohla plně vnímat, 

a dáme vám na výběr. Někdo navrhne přibrat do týmu právníka, protože si nevíte rady 

s poslední vůlí… a tak dále. Prostě se o vás i o vaši rodinu bude tým starat po všech 

stránkách“ (Loučka, 2017). 

Náplň práce dobrovolníka je velmi různorodá. Každý podle svých možností 

a schopností nabízí určitou škálu činností, které zvládne zastat. Nejčastěji to bývá praktická 

pomoc, základní ošetřovatelská péče, dohled u pacienta v době, kdy si pečující rodina 

potřebuje odpočinout, vyspat se, nabrat síly k další péči, obstarat si důležité záležitosti mimo 

domov nebo třeba jít se jen projít a chvilku relaxovat. Někdy pomůže i s jinými věcmi, jako 

je sekání trávy, domácí úkoly s dětmi, mimořádné vaření, vánoční cukroví, narozeninový 

dort. Při takové péči dobrovolník s pacientem a jeho blízkými navazuje velmi blízký vztah 

a bývá podstatnou citovou oporou v těžkých chvílích. Lidé dobrovolníkovi často sdělí 

informace, kterými nechtějí zdravotníky zatěžovat.  
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Koordinátorem dobrovolníků v našich podmínkách je příslušný sociální pracovník. 

Dohlíží a plánuje nábor, výcvik, motivaci a edukaci. Dobrovolníci jako členové 

multidisciplinárního týmu se pravidelně účastní porad týmu a supervize, která stmeluje 

a chrání personál před nežádoucími vlivy této náročné práce. 



48 

13. Pacient domácího hospice 

Protože se v praktické části práce věnujeme problematice přijímání pacienta do péče 

domácího hospice, přiblížíme si nyní v této kapitole prostředí výzkumu. 

13.1 Základní předpoklady pro přijetí pacienta do domácího hospice 

Nezbytným předpokladem přijetí do domácího hospice je přání a souhlas pacienta 

s péčí týmu v jeho domácím prostředí. Rodina nebo blízcí musejí být schopni o pacienta 

v domácím prostředí pečovat. Praktický lékař pacienta by měl být ochoten spolupracovat 

zejména při předepisování léků a pomůcek. Všichni zúčastnění chápou stejným způsobem 

klinickou situaci, uvědomují si, že pacient je nevyléčitelně nemocný. Cílem péče je udržení 

dobré kvality života v domácím prostředí. Všechny praktické aspekty péče jsou zvládnutelné 

v domácím prostředí, včetně řešení akutních či kritických situací. 

Pacient se dostává do péče domácího hospice ve fázi, kdy si již doma sám neví rady 

a ani jeho blízcí již sami péči nezvládají. Někdy je až tento stav donutí podat žádost o domácí 

hospicovou péči. Bohužel často bývá delší čekací doba a hospic nemá kapacitu pro okamžité 

přijetí žadatele. Proto je vhodné podat žádost s předstihem, a to i v případě, že nemocný 

službu nakonec nevyužije. Tým domácího hospice přijímá pacienta nejčastěji v době 

nevratně progredujícího nebo terminálního stavu nemoci. Prognóza přežití těchto 

nemocných bývá většinou dny a týdny, výjimečně měsíce. 

13.2 Podmínky pro přijetí dle stavu a diagnózy  

Mezi podmínky pro přijetí pacienta do domácího hospice patří zejména to, že trpí 

nevyléčitelným onemocněním v pokročilém nebo konečném stadiu, byl seznámen se svým 

zdravotním stavem a přiměřeně svému stavu porozuměl. Dále je potřeba, aby chápal 

principy i limity domácí hospicové péče a souhlasil s péčí v domácím prostředí. O přijetí 

rozhoduje lékař na základě kategorizace zdravotního stavu pacienta (Příloha 3–7). 

13.3  Podmínky pro přijetí s ohledem na pečující 

Mezi nutné podmínky pro přijetí pacienta do domácího hospice patří plná 

informovanost pečujících o zdravotním stavu pacienta. Pečující osoby by měly, přiměřeně 

svým možnostem, porozumět prognóze nemoci, limitům domácí hospicové péče a souhlasit 

se spoluprací týmu DH. Nezbytné je, aby alespoň jedna osoba mohla převzít odpovědnost 

za nepřetržitou péči o nemocného. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 
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14. Výzkum 

Pro svůj výzkum jsem zvolila oblast domácí hospicové péče. Konkrétně možnost 

optimalizace postupu multidisciplinárního týmu domácího hospice při příjmu pacienta 

do domácí hospicové péče (DHP) za využití australských standardů pro práci 

s rodinou. Tato problematika zahrnuje přístup a konkrétní postup jednotlivých členů 

multiprofesního týmu domácího hospice, kteří se jako první dostávají do kontaktu 

s pacientem, rodinou nebo pečující osobou pacienta. 

Nyní přiblížím prostředí, ve kterém výzkum probíhal. Jedná se o organizaci, která 

poskytuje zdravotní a sociální služby dle platné legislativy, dle zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně se jedná 

o pobytové a terénní služby, centrum denních služeb a sociální poradenství. Prakticky 

hovoříme o organizaci, jejímž hlavním cílem je poskytování péče nevyléčitelně nemocným 

a umírajícím pacientům. Tato služba zahrnuje i péči o blízké, pečující a rodinné příslušníky 

nemocných. Dle výroční zprávy zkoumané organizace je: „posláním společnosti vytvoření 

prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých 

životních situacích, nebo ve chvílích radosti.“ Organizace byla založena zástupci tří církví a 

vychází z humanistických, křesťanských základů naší společnosti. Představuje také smysl 

„agapé = bezpodmínečné lásky“ Otce, Syna a Ducha svatého vycházejícího z Bible. Hlavní 

provoz organizace – lůžkového hospice byl zahájen v roce 2008. Jejím hlavním cílem je 

poskytování hospicové, paliativní péče, tzn. zajišťování a zdokonalování komplexní 

hospicové péče, která nebude limitována místem bydliště ani sociálním statusem 

nemocného. Řídí se standardy paliativní péče, které vydala Česká společnost paliativní 

medicíny. Cílem hospicové péče je zmírnit bolest, minimalizovat příznaky nevyléčitelného 

onemocnění, zachovat důstojnost pacienta, zajímat se o duševní stav nemocného a podpořit 

v péči a doprovázení jeho rodinné příslušníky či blízké. 

Důvodem, proč jsem si vybrala právě toto naléhavé téma, je má osobní angažovanost 

v problematice. Vzhledem k tomu, že několik let pracuji v týmu domácího hospice na pozici 

zdravotní sestry a koordinátora domácí hospicové péče, mohu zodpovědně říci, že mám 

aktuální přehled o dění v tomto oboru. Vnímám, že v některých oblastech je prostor 

pro optimálnější uspořádání a organizaci postupů práce týmu, a proto jsem se výzkumem 

pokusila o analýzu procesu příjmu nového pacienta do DHP. Detailně jsem se zabývala 

analýzou a příčinami dosavadního mechanismu procesu přijímání pacientů a zjistila pohled 

a názory na tento proces spolupracujících odborníků v týmu. Společným konsenzem jsme 

došli ke způsobu a prostoru implementace nových prvků. 
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Pro účely této práce bylo nejprve nutné zmapovat situaci při příjmu pacienta do DHP, 

tak jak v organizaci běžně probíhá. Bylo potřeba zjistit, jaké jsou jednotlivé možnosti 

prvního kontaktu pacienta (žadatele o DHP) s týmem DHP, a analyzovat, jakým způsobem 

kontakt probíhá. Nejčastěji ke kontaktu dochází prostřednictvím pečující osoby nebo rodiny 

pacienta. Existuje několik způsobů, jak pacient přichází do prvního kontaktu s domácím 

hospicem: přijde sám osobně, péči DHP mu doporučí praktický lékař, nemocnice, domov 

seniorů, někdo z rodiny, známých, sousedů atd. Na základě výsledků analýzy prvního 

kontaktu s pacientem vybral tým DHP několik nejvhodnějších postupů vycházejících 

z „australských standardů pro práci s rodinou pacienta“. Výběr konkrétních standardů, které 

byly použity pro výzkumné testování, probíhal na společných setkáních celého týmu. 

Využila jsem k tomu pravidelné porady, které se konaly každou středu odpoledne. Vybrány 

byly takové standardy, na kterých se tým shodl, že jsou v jeho podmínkách přínosné a reálně 

použitelné. Navíc takové, které zatím nebyly v konkrétní formě v této organizaci použity. 

Plán aplikace vybraných standardů při příjmech nových pacientů do DHP byl pro účely této 

práce stanoven na dobu tří měsíců, a to konkrétně od září do listopadu 2017.  

Otázkou zůstává, proč jsem zvolila právě „australské standardy pro práci s rodinou 

pacienta“. Této volbě předcházelo důkladné nastudování dostupné odborné literatury 

a konzultace s odborníky v oboru hospicové a paliativní péče. Základním přínosem této 

volby byl fakt, že australské standardy jsou určeny pro všechny paliativní pacienty 

bez ohledu na původní diagnózu. Na rozdíl od většiny ostatních standardů, vydaných např. 

v Německu, Irsku, Kanadě, USA, které jsou zaměřené primárně na onkologické pacienty. 

Vzhledem k situaci, kdy „podle statistických kritérií patří věková struktura obyvatelstva ČR 

k evropskému průměru, postupně se ale bude dostávat mezi země s nejstarším 

obyvatelstvem“ (Arnoldová, A., 2015, s. 136), musíme vzít v úvahu tento výhled rychle 

stárnoucí populace. V praxi to znamená, že již dnes je možné sledovat mírný nárůst žadatelů 

o domácí hospicovou péči z důvodu geriatrické křehkosti. Doposud sice geriatričtí pacienti, 

vyžadující specializovanou paliativní péči, nepřevažují onkologické pacienty, ale musíme se 

na tento trend připravit, protože péče o tyto nemocné je po všech stránkách odlišná. Přestože 

smrt po dosažení určitého věku člověka je předpokladatelná a je přirozeným jevem, lidé 

na ni nejsou nikdy připraveni. Multiprofesní tým DHP čelí zcela odlišným problémům 

u mladších onkologických pacientů a starších polymorbidních pacientů. U onkologických 

pacientů většinou mladšího věku pomáhá tým řešit otázky člověka zasaženého nemocí 

v produktivním věku. Nezřídka po nich zůstávají malé děti, nevyřešené problémy, 

nepochopení, proč zrovna oni, atd. U geriatrických pacientů vyššího věku je nutno řešit 

správné nastavení medikace, na kterou nemocní reagují zcela odlišně než pacienti 
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onkologičtí. Vnímáme zde odlišnost v péči o duševní stav seniora a o zajištění kvalitní 

ošetřovatelské péče. Vidíme také rozdílné požadavky na péči o pozůstalé, zvláště pokud 

zůstane druhý partner úplně osamělý. Na druhou stranu mívají senioři již většinou finanční 

a majetkové záležitosti vyřešené a v této oblasti pomoc nepotřebují. Všechna tato specifika 

a rozdílnosti péče jsou v australských standardech dobře ošetřeny. Jedná se o stále živé, 

průběžně používané metody, operativně se vyvíjející dle momentální potřeby pacientů. 

Zahrnují demografické a kulturní aspekty všech regionů Austrálie. Standardy vycházejí 

opakovaně v nových aktualizovaných verzích. 

Dalším argumentem pro použití právě australských standardů je skutečnost, že z nich 

vychází mnoho dalších národních paliativních společností, včetně nadnárodní Evropské 

asociace pro paliativní péči (EJPC, 2009; 16(6) a 17(1)), při tvorbě standardů a norem 

paliativní péče ve své zemi. Odkazují se na ně i standardy paliativní péče v Kanadě 

(CHPCA, 2002). 
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15. Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je analýza průběhu příjmu pacienta do domácího hospice 

ve zkoumané organizaci a zjištění, zda je v tomto procesu možné použít některé 

z australských standardů pro práci s rodinou v českém prostředí konkrétního domácího 

hospice. 

Jedním z výstupů výzkumu je reflexe, která vyplynula ze závěrečného skupinového 

rozhovoru. Tým diskutoval proběhlou zkušenost tříměsíční implementace vybraných 

australských standardů. Výsledkem implementace je úvaha o zvážení možnosti zavedení 

některých z vyzkoušených australských standardů do praxe v organizaci. Je tak 

připravována půda pro případné zavedení změny v oblasti příjmu pacienta do DHP. 

Přínosem výzkumu by měla být přehlednost, optimalizace práce celého týmu 

a doporučení pro časovou úsporu a lepší efektivitu při příjmu pacienta do DHP. Uvedené 

způsoby by celkově ovlivnily zlepšení kvality služeb domácího hospice. Dále by měly vliv 

na zvýšený komfort pacientů a jejich pečujících osob při příjmu do DHP. V neposlední řadě 

by se navržená doporučení dala využít pro snadnější a přehlednější adaptační proces nového 

člena týmu nebo člena přicházejícího po delší pauze (mateřské, rodičovské dovolené, 

dlouhodobé pracovní neschopnosti, nepřítomnosti atd.). 

Mým osobním cílem během této práce bylo další rozšíření odborného poznání v tomto 

oboru a intelektuálním cílem byla výzva, zda stanovený plán úspěšně realizuji. 

Zpřístupnění této práce, zveřejnění jejích závěrů a doporučení umožní případné použití 

či inspiraci ostatním týmům domácích hospiců napříč republikou. 

15.1 Výzkumná otázka 

„Jak je možné zlepšit postup multidisciplinárního týmu domácího hospice 

při příjmu pacienta do domácí hospicové péče s využitím australských standardů 

pro práci s rodinou pacienta v konkrétní české organizaci?“ 

15.1.1 Dílčí výzkumné otázky 

1. „Jaký názor mají jednotliví členové domácího hospicového týmu na možnost využití 

vybraných australských standardů pro práci s rodinou pacienta ve vlastní organizaci 

v podmínkách České republiky?“ 

2. „V čem vidí vybraní členové domácího hospicového týmu pozitiva využití 

konkrétních australských standardů pro práci s rodinou pacienta při své práci?“ 
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3. „Co podle vybraných členů domácího hospicového týmu ohrožuje použití 

konkrétních australských standardů pro práci s rodinou pacienta v jejich práci?“ 

15.2 Metodologie výzkumu 

Výzkumu se účastnilo 10 členů multiprofesního týmu DHP (2× lékař, 3× sociální 

pracovník, 1× vrchní sestra, 4× zdravotní sestra). Ostatní profese týmu většinou vstupují 

do péče až po přijetí pacienta, proto jsem je mezi účastníky výzkumu nezařadila.  

Po celou dobu výzkumu byla zachována etická zodpovědnost výzkumníka. Etické 

aspekty zahrnují souhlas respondentů s výzkumem a zajištění jejich ochrany. Přestože 

se jednalo o téměř ojedinělý projekt v poměrně malém, ale velmi specifickém týmu, museli 

jsme zajistit úplnou anonymitu tím, že nikde v práci nejsou uvedena konkrétní jména a místa. 

Byly použity dvě hlavní metody výzkumu a několik vedlejších pomocných. První 

hlavní metodou byla technika sběru dat polostrukturovaným rozhovorem, jehož výhodou je, 

že se tazatel může mezi předem rozvrženými otázkami doptávat doplňujícími otázkami. 

Nahrávání zvukového záznamu umožňuje následně vytvořit přesné přepisy získaných dat 

pro jejich další zpracování.  

Druhou hlavní metodou byl skupinový rozhovor. Jedná se o metodu, při níž se provádí 

strukturované interview s více než třemi osobami najednou a dodržuje se známý model 

otázka–odpověď. Pravidla vycházejí z pravidel individuálního rozhovoru (Švaříček, 

Šeďová, 2007, 184–5). 

K doplnění potřebných informací jsem použila deník výzkumu a odbornou literaturu. 

Do deníku výzkumu jsem zapisovala události, jak po sobě následovaly, pro lepší orientaci 

v tématu. A zejména proto, abych neopomněla podstatné aspekty výzkumu. Pro lepší 

porozumění prostředí a chápání situace jsem nastudovala dostupné odborné tematické texty. 
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16. Realizace výzkumu 

Výzkum jsem rozdělila do pěti základních etap a ty pak do jednotlivých kroků. 

V první etapě práce jsem představila plán celého výzkumu na pravidelné poradě týmu 

domácího hospice. Předala jsem členům týmu překlad jednotlivých australských standardů 

k nastudování a posouzení, zda by některé z nich byly vhodné pro výzkum v jejich 

organizaci. Dále jsem seznámila členy týmu s časovou zátěží, jakou bude spolupráce 

na výzkumu pro jednotlivce zhruba představovat. Při společné diskusi jsem zodpověděla 

všechny související dotazy.  

V druhé etapě výzkumu jsem se věnovala individuálním rozhovorům s jednotlivými 

členy týmu, kteří se podíleli na výzkumu. Rozhovor probíhal formou polostrukturovaného 

rozhovoru, se zaměřením na otázky průběhu prvního kontaktu s pacientem a jeho rodinou. 

Během prvních rozhovorů jsem si uvědomila, že budu muset upravit otázky s ohledem 

na předpoklad existence jednotlivých subkultur v týmu. První, velmi koherentní skupinu, 

hovořící stejným jazykem, tvořily zdravotní sestry. Druhou lékaři a psychologové a třetí 

nejvíce heterogenní skupinu tvořili pracovníci sociálního oddělení, půjčovny a terénní 

pracovníci. Nejtěžším úkolem bylo dodržení vymezeného času k rozhovorům, nalezení 

klidného prostoru a vůbec se v dohodnutý termín skutečně sejít. Původní plán byl stanoven 

na 20 minut pro jednotlivé individuální rozhovory. Nutné bylo nastavit takovou časovou 

hranici, která je reálně splnitelná. Nechtěla jsem zdržovat a zatěžovat členy týmu déle než 

20 minut a tím je odradit od celého výzkumu. Pokud by rozhovory trvaly nepřiměřenou 

dobu, respondenti by snadno ztráceli pozornost, a to by bylo kontraproduktivní. Hůře 

bychom se dostávali ke stanoveným cílům rozhovoru. Po prvním pilotním individuálním 

rozhovoru jsem vyhodnotila zjištěné informace a upravila strukturu otázek rozhovoru 

a jejich zacílení tak, abych se dostala k potřebným datům a nedocházelo k odklonu 

od tématu. V průběhu rozhovoru jsem se doptala na chybějící údaje. Dále jsem také 

pro zjišťování dat využila další uvedené vedlejší metody: deník výzkumu a informace 

z odborné literatury. Cílem této etapy bylo zmapování a analýza současného procesu příjmu 

pacienta do domácího hospice, identifikace potřeb týmu a příprava půdy pro implementaci 

vybraných australských standardů. 

Ve třetí etapě proběhla diskuse na pravidelné poradě týmu, kde bylo konsenzuálně 

určeno, které konkrétní standardy budou použity k testování a kdo z členů týmu bude 

ochoten se implementace zúčastnit.  
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Ve čtvrté etapě výzkumu proběhla tříměsíční implementace zvolených standardů. 

Současně probíhaly diskuse týmu na pravidelných schůzkách, kde byla probírána pozitiva 

a negativa nově nabytých zkušeností. 

V etapě páté byl po ukončení implementace uspořádán skupinový rozhovor členů 

týmu, kteří se jí účastnili. Pro tento rozhovor jsem stanovila časový limit 75 minut, tak aby 

byl reálně splnitelný a akceptovatelný pro respondenty. Termín jsem oznámila 

s dostatečným předstihem, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce respondentů. Na konci celého 

výzkumu jsem vyhodnotila proběhlý proces, reakce jednotlivců a závěry výzkumníka 

ze všech zjištěných dat, z nichž předkládám závěrečnou reflexi a doporučení pro zkoumaný 

tým DHP. 

V přehledu tabulky 1 uvádím hlavní etapy a jednotlivé kroky realizace výzkumu. 

Tabulka 1: Realizace výzkumu 

Představení plánu výzkumu 

1A seznámení s australskými standardy 

1B časová náročnost výzkumu 

1C zodpovězení otázek výzkumníkem 

1D nastavení pravidel – etika výzkumu, spolupráce atd. 

Analýza příjmového procesu   

2A individuální polostrukturované rozhovory 

2B zmapování prostředí 

2C identifikace potřeb týmu 

2D příprava půdy k implementaci 

Diskuse k nastavení implementace 

3A výběr konkrétních standardů k impl. 

3B nastavení pravidel a podmínek implementace 

Implementace 

4A průběh impl.  – diskuse na společných schůzkách 

4B závěry k jednotlivým standardům 

Skupinový rozhovor 

5A závěry skupinového rozhovoru 

5B reflexe a doporučení výzkumníka 

Zdroj: vlastní zpracování 
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17. Vstup do organizace a individuální rozhovory 

V červnu 2017 začala první etapa výzkumu, kdy jsem po vzájemné domluvě s vedením 

organizace představila plán celého výzkumu na pravidelné poradě týmu domácího hospice. 

Členy týmu jsem seznámila s předpokládanou časovou zátěží, jakou pro ně bude spolupráce 

na výzkumu představovat. Při společné diskusi jsem zodpověděla všechny dotazy související 

s výzkumem. Dále jsem členům týmu předala vlastní překlad australských standardů 

pro práci s rodinou, tak aby všichni měli dostatek času seznámit se s podrobnostmi 

a posoudit v rámci následujících individuálních rozhovorů jejich možné využití ve vlastní 

praxi.  

Přesuneme se do druhé etapy výzkumu, kdy v období června a července 2017 

probíhaly individuální rozhovory. Čtenáři předkládám data získaná z deseti 

polostrukturovaných rozhovorů s členy týmu DHP. Postupně se budeme věnovat 

jednotlivým otázkám, analyzovat prostředí, podobnosti a rozdíly jednotlivých odpovědí 

respondentů. Na závěr kapitoly uvádím přehledné shrnutí ve formě tabulek, aby bylo možné 

data porovnat a vyhodnotit z nich závěry pro další proces výzkumu. Hlavním cílem 

individuálních rozhovorů byla identifikace potřeb týmu, zjištění připravenosti a zájmu 

o implementaci australských standardů ve zkoumané organizaci. 

17.1 Analýza prostředí 

Prvních deset otázek individuálních rozhovorů se týkalo analýzy prostředí příjmu 

pacienta do domácího hospice. 

17.1.1 Úskalí prvního kontaktu žadatele s DHP týmem 

První otázka individuálního polostrukturovaného rozhovoru byla zaměřena na to, co 

respondent považuje za nejčastější úskalí při prvním kontaktu s žadatelem o domácí 

hospicovou péči. Za úskalí jsou považovány všechny překážky, kvůli kterým nelze pacienta 

do DHP přijmout. A takto se deset členů DHP s otázkou vypořádalo: sedm respondentů 

považuje za nejčastější úskalí při prvním kontaktu s žadatelem o domácí hospicovou péči 

nesplnění podmínek pro přijetí. „Splňuje podmínky přijetí DHP? Jak je od nás daleko?“ 

(respondent 10). Tyto všeobecné podmínky najdeme v metodickém řádu organizace. Jedná 

se o dojezdovou vzdálenost, diagnózu pacienta a nutnou přítomnost pečující osoby 

u nemocného (Tři, 2017).  Zjistila jsem, že nejčastějším úskalím je absence pečující osoby, 

která je schopna pečovat 24 hodin denně. Druhým úskalím je fakt, že pacient není indikován 

k péči domácího hospice, a třetí nejčastější překážkou je nedostatek financí rodiny. 

Nemocný a jeho rodina si péči DHP nemohou z finančních důvodů dovolit. Jedná se o částku 
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zhruba 6000 Kč měsíčně. Rodiny, které nemají představu, jak dlouho bude péče DHP 

potřeba, mají důvodné obavy, že služby týmu nebudou schopné uhradit. 

 V reakcích na otázku jsem zaznamenala, že dalším úskalím, které se vyskytlo, byl 

neadekvátně zdlouhavý schvalovací proces ze strany DHP při nedostatečném personálním 

obsazení. Jeden respondent zdůraznil, že jako hlavní problém ze strany veřejnosti a žadatelů 

vnímá nedostatečnou informovanost o DHP a někdy úplnou nevědomost o existenci 

hospicové péče v domácím prostředí vůbec. „Neví, že vůbec existuje taková služba, co vše 

poskytujeme, vlastně se o nás dověděl náhodou od souseda na autobusové zastávce“ 

(respondent 2). Respondent 6 považuje za překážku přijetí také situaci, kdy pacient a jeho 

rodina očekávají jiné služby v rámci domácího hospice. Například si zájemci o domácí 

hospicovou službu nezřídka vysvětlují pojem 24hodinové péče tak, že v rodině bude 

po celých 24 hodin přítomna zdravotní sestra místo pečující osoby. Často předpokládají, že 

součástí služby je pečovatelská služba k provádění hygieny na zavolání 24 hodin dle 

potřeby. Častou je také domněnka, že si pečující osoba zájemce (ještě nepřijatého pacienta) 

zavolá na pohotovostní linku DHP kdykoliv a tým ihned přijede. „Domnívají se, že 

přijedeme na zavolání podobně jako rychlá záchranná služba“ (respondent 6). Nejprve je 

tedy nutno pacienta přijmout lékařem do péče DHP a pak je možné zajišťovat 24hodinové 

výjezdy na telefonickou výzvu. 

17.1.2 Nejdůležitější informace při prvním kontaktu 

Na otázku: „Jaké jsou pro vás nejdůležitější informace při prvním kontaktu 

s žadatelem o DHP?“, byla nejfrekventovanější odpověď ve všech deseti rozhovorech 

„momentální stav pacienta“ (respondenti 1–10). Z těchto reakcí respondentů je zřejmé jejich 

nasazení a to, že svou práci dělají srdcem. Na prvním místě zjišťují, jak se pacient cítí, zda 

má bolesti, jak rychle potřebuje přijmout do péče DHP. Až potom v dalším kroku respondent 

řeší, zda zájemce splňuje základní podmínky přijetí stanovené organizací. Druhou nejčastější 

odpovědí byla reakce osmi respondentů, kteří považují za nejdůležitější informace právě 

splnění podmínek přijetí. „Je k nám indikován? Má pečující osobu?“ (respondent 2, 4, 5, 7). 

Dále jsem se setkala s potřebou respondentů se ujistit, že rodina zvládne péči, fyzicky 

i psychicky. A také, zda očekávání rodiny může tým DHP naplnit. Dva respondenti přidali 

potřebu rámcové informace o sociální situaci rodiny, aby se pak po případném přijetí 

žadatele rychleji a lépe orientovali v terénu. 

17.1.3 Chybějící informace při přijetí pacienta jiným členem týmu 

Reakce respondentů na otázku: „Které informace o pacientovi vám chybí v případě, 

že ho do péče DHP přijal jiný člen týmu?“, byly v sedmi případech obdobné. Odpověď zněla, 
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že základní informace jsou k dispozici vždy. Každý člen týmu je naučený zjistit tyto 

nezbytné podklady k přijetí. „Základ drží všichni, zbytek se doptám operativně, dle aktuální 

naléhavosti“ (respondent 2). Tři z respondentů uvedli důraz na problém při odlišné adrese 

trvalého pobytu pacienta v dokladech s adresou skutečného pobytu. Několikrát se stalo, 

že lékař nebo sociální pracovník jel na adresu trvalého bydliště a pacienta tam nenašel, 

protože pacient stonal u rodičů nebo jiných příbuzných, ale přijímací člen týmu DHP to 

zapomněl zdůraznit. „Upozornění, pokud je trvalá adresa odlišná od adresy, kde se pacient 

současně nachází“ (respondent 2). Dva respondenti udávají absenci některých informací 

v důsledku nenahraditelnosti osobního kontaktu. „Osobní zkušenost, která není 

přenositelná“ (respondent 10). Jeden respondent vnímá místy nesrovnalosti v dokumentaci 

a vysvětluje je individuálním přístupem jednotlivců v týmu. K tomuto dochází z důvodu 

individuálních návyků personálu. 

17.1.4 Přehlížené informace 

Čtvrtou otázkou jsem zjišťovala, které informace o pacientovi bývají často personálem 

přehlíženy. Nejčastěji, a to v pěti případech, se vyskytla odpověď v otázce víry, kdy většinou 

není prostor nebo podmínky na zjišťování duchovních potřeb pacienta. Taková situace 

nastává v případech, kdy se pacient dostává do péče DHP pozdě, ve fázi terminálního stavu 

těsně před koncem. Personál již nemá vůbec žádný čas tyto otázky řešit, protože řeší 

přednostně medikaci příznaků a doprovázení jako takové. Ve čtyřech odpovědích jsem 

identifikovala jako přehlížené informace o pacientovu vnímání sebe sama. „Osobní přání 

pacienta, jak vnímají situaci, že jsou nevyléčitelně nemocní“ (respondent 3). Tři 

z respondentů si nejsou vědomi žádných přehlížených informací. Jeden respondent 

diskutoval o chybějícím respektu k alternativní léčbě terminálně nemocných v tom smyslu, 

že přístup zejména zdravotníků v týmu je příliš skeptický. Víra zkušeného personálu 

v zázračné uzdravení pomocí alternativních metod je nízká. Pramení hlavně z jejich praxe, 

kdy zázraky uzdravení takto terminálně nemocných se dějí pouze výjimečně. Představa 

tohoto respondenta není taková, že by tým měl „tvrdit, nebo dokonce lhát, že 

se po alternativě určitě uzdraví. Ale nebrat poslední naději smrtelně nemocnému člověku. 

Tvářit se skepticky, říkat, to je už pro vás zbytečné atd.“ (respondent 4). Personál v těchto 

případech pouze požaduje, aby pacient nahlásil všechny alternativní přípravky, které užívá, 

aby nedošlo k nežádoucím účinkům se současně nastavenou klinickou medikací. 

17.1.5 Nezjistitelné informace 

Pátou otázkou jsem zjišťovala, jaké informace o pacientovi nelze získat a proč. Pět 

respondentů odpovědělo, že se obtížně zjišťuje duševní a emoční stav pacienta. „Jak 
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se opravdu cítí. Často nechce, nemůže nebo neumí o sobě mluvit“ (respondent 3). Nikomu 

nevidíme do hlavy. Může nám něco říkat, ale uvnitř se cítí jinak. Informace, „do kterých 

nám nic není“, není nutné, slušné ani etické zjišťovat. Na tom se shodlo dalších pět 

respondentů.  

Výsledkem rozhovorů jsou dvě kategorie důvodů, proč informace nelze zjistit. Jedna 

kategorie zahrnuje pacienty ve stavu, kdy nemohou korektně komunikovat, neumějí, neznají 

odpověď nebo nejsou schopni nic sdělovat. Například v bezvědomí, paralyzovaní bolestí, 

či jinými příznaky nevyléčitelného onemocnění, nebo nejsou orientovaní osobou, časem, 

místem. „Zmatený pacient nám také většinou adekvátně neodpoví“ (respondent 9). Druhou 

kategorií je stav, kdy pacient nechce. To může být z důvodu nedůvěry k týmu DHP, který 

ještě dobře nezná. Nebo k tomu nemá v rodině soukromí. Nechce, aby ho slyšela pečující 

osoba a on ji tím např. netrápil, nezatěžoval, nerozplakal. Jindy o tom nemocný ani mluvit 

neumí. Nikdy dříve nebyl v situaci, kdy by se musel svěřovat s tak osobními, niternými 

potřebami. Stydí se za své emoce, neumí je popsat. Nebo k tomu má jiné neznámé důvody, 

které je nutné respektovat. Je také možné, že prostě jen nechce, nikdo ho pak nemůže 

k hovoru nutit. 

17.1.6 Osobní postup respondenta při přijímání pacienta do DHP 

Z rozhovorů vyplynulo, jaký je obvyklý osobní postup respondenta při přijímání 

pacienta do DHP. Téměř všichni členové týmu, až na jednoho, se shodli, že mají svůj 

ustálený systém. Většinou se řídí zkušenostmi z vlastní praxe, poučeni chybami svými 

i svých kolegů se snaží vybrousit postup k dokonalosti. Nebo přijali zavedený postup 

a vyhovuje jim. Mohou také mít postup již natrénovaný tak, aby na nic podstatného 

nezapomněli. Devět respondentů postupuje dle směrnic organizace pro příjem pacienta 

do DHP. Odlišný pohled má pouze jeden respondent: „Úplně ustálený postup nemám, 

improvizuji dle potřeb týmu a situace v rodině“ (respondent 7). Všechny tyto postupy splňují 

požadavky týmu pro plynulou spolupráci. 

17.1.7 Vlastní chyby respondentů při příjmu pacienta do DHP  

Na dotaz týkající se vlastních chyb respondentů, které pak znepříjemní práci ostatním 

v týmu, uvádějí čtyři respondenti nedokonalé vedení administrativy, konkrétně zapisování 

dat do systému: chybějící některé sociální údaje, kontakty na příbuzné, neuvedený praktický 

lékař pacienta atd. Tři z respondentů jsou si vědomi diskuse na téma dokonalejšího vedení 

dokumentace, snaží se, ale většinou nestíhají. „Někdy napíšu jen základní údaje a jedu 

do terénu, pak nestihnu, někdy zapomenu“ (respondent 8). Další tři z respondentů nevědí, 

ale rádi by na toto téma hovořili, aby své případné chyby odstranili. „Nikdo si zatím nějak 
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výrazně nestěžoval, ráda bych o tom diskutovala třeba na supervizi nebo poradě“ 

(respondent 2). Dva z respondentů uvedli, že z důvodu částečného úvazku mívají často 

prodlevu v činnosti, kterou pro tým vykonávají. Nejsou schopni na tom nic změnit. Nestíhají 

značný objem práce během své pracovní doby. Dalo by se to ovlivnit pouze na úkor kvality 

práce, ale ani toto by ve svém důsledku nebylo pro pacienty ani tým DHP žádoucí. 

17.1.8 Nevyhovující postupy ostatních členů týmu DHP 

Nyní se zaměřím na reakce týmu DHP na otázku, které postupy při přijímání pacienta 

do DHP jejich kolegy jim nevyhovují a proč. Šest z respondentů uvedlo potřebu rychlejší 

a operativnější spolupráce týmu. Často je trápí zdlouhavý přijímací proces a tím vzniklá 

časová prodleva pro pacienta. „Pomalá součinnost týmu a nízká flexibilita z důvodu 

částečných pracovních úvazků“ (respondent 2). Čtyři respondenti uvedli jako nevyhovující 

postup unáhlenost. A to ve snaze pomoci co nejrychleji. V takových případech, když 

se nepodaří správně odhadnout situaci v rodině při první návštěvě, zda vůbec péči o pacienta 

zvládnou, dochází pak ke stresujícím situacím jak pro pacienta a rodinu, tak pro tým DHP. 

Obtížně a operativně se řeší následky takového příjmu, většinou překladem do lůžkového 

hospice. 

17.1.9 Návrhy změn pro snadnější přijímací proces pacienta do DHP 

Co by vám osobně pomohlo při procesu přijímání pacienta do DHP? To byla devátá 

otázka polostrukturovaného rozhovoru. Reakce respondentů se nesly především ve smyslu 

zavedení řádu, metodiky, standardů, IT systému, tak aby bylo jednoznačné, jak má proces 

příjmu optimálně probíhat. „Asi nějaké standardy, na co se přesně ptát při prvním kontaktu, 

a také průběžně mluvit s týmem o chybách a hledat lepší řešení“ (respondent 3). „Nějaký IT 

systém sdílený všemi, kam informace zapíšu a všichni to hned uvidí“ (respondent 2, 4, 6, 7). 

V rozhovorech zaznělo množství nápadů a přání. Mnoho z nich se opakovalo. Z toho 

usuzuji, že by bylo vhodné uvažovat o zavedení některých změn plynoucích z potřeb 

respondentů. Také zazněly návrhy ve smyslu zavedení platného režimu, který by podporoval 

rychlejší, operativní spolupráci týmu mezi jednotlivými profesemi. Provoz, který by byl 

zajištěn dostatečnými úvazky personálu, tak aby bylo možné bez prodlev reagovat 

na požadavky multidisciplinárního týmu lékař–sestra–sociální pracovník–psycholog. Dále 

jsem zaznamenala návrhy respondentů na zřízení přístupu do zdravotnického IT systému 

organizace z terénu. Čtyři z respondentů uvedli, že by jim pomohla jistota operativní 

konzultace s lékařem. Právě v tomto má tým DHP rezervy, a to především z personálních 

důvodů vlivem nedostatku lékařů. 
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17.1.10 Hranice etiky při příjmu pacienta do DHP 

Hranice etiky při dotazování a zjišťování informací o pacientovi při příjmu do DHP je 

velmi citlivé téma. V metodice organizace je zakotven „citlivý přístup k pacientovi a jeho 

blízkým“ (Tři, 2017). Pro jednotlivé členy týmu je však tento údaj příliš široký. V podstatě 

se všichni respondenti shodují na citlivém, individuálním přístupu ke každému, s cílem 

nelhat o zdravotním stavu, ale neublížit. „Nejdříve zjistím, jak dalece je pacient informován 

o své nemoci“ (respondent 2). Respondenti shodně udávali, že hlavním nástrojem při ochraně 

etiky je aktivní naslouchání, nikam pacienta netlačit, nemusí vědět všechno hned. Nejdříve 

udělají maximum pro navázání kontaktu a navodí důvěru. Na místě vyhodnotí stav a podle 

toho upraví přístup k pacientovi a rodině. Respondenti individuálně volí vhodný způsob 

komunikace tak, aby nepokládali neetické otázky. „Zabrzdím, jakmile zjistím, že moje otázka 

vyvolala napětí“ (respondent 6). Respondenti se učí hranice etiky nastavovat hlavně praxí 

u pacientů v terénu. Během rozhovorů shodně udávali, že potřebné zkušenosti v žádném 

kurzu ani výcviku nenačerpají. 

17.2 Otázky k australským standardům 

Další čtyři otázky strukturovaného rozhovoru se týkaly konkrétně australských 

standardů pro práci s rodinou. Vlastní překlad jejich plného znění uvádím v příloze 2. 

17.2.1 Postoj k využití australských standardů ve vlastním týmu 

V následujících otázkách jsem při rozhovorech zjišťovala postoj jednotlivých členů 

týmu DHP k možnosti využití australských standardů v jejich vlastní organizaci. Přístup byl 

převážně pozitivní. Čtyři respondenti vnímali možnost vyzkoušení standardů jako přínos 

a inspiraci. Tři respondenti očekávali, že by jim případná implementace nových standardů 

přinesla poučení a jasnější pravidla přijímacího procesu. Jeden z respondentů to vnímá jako 

možnost k vyzkoušení inspirujících pravidel, která sám při své práci v týmu postrádá. Uvedl, 

že sice v podobném duchu tým pracuje, ale nemá taková pravidla oficiálně stanovena, což 

by, při rozrůstajícím se týmu, uvítal. Zejména nově příchozí kolegové tápou a učí se 

od ostatních, od každého něco, co komu vyhovuje nejlépe. Jeden z respondentů uvedl, že 

každý bod z australských standardů je možné využít v ČR, není v nich nic, čím by byli 

v týmu limitováni. Další z respondentů by navíc ještě očekával od navržené implementace 

systematičnost. „Myslím, že použití australských standardů v našem týmu bude inspirující 

a přinese systematičnost práce“ (respondent 10). 
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17.2.2 Zjištěná pozitiva využití australských standardů 

Využití australských standardů ve vlastním týmu vnímá pět členů jako možný přínos 

v podobě systému a řádu v procesu přijímání nového pacienta. Doufají, že díky 

implementaci vytvoří jakousi kostru příjmové návštěvy použitelnou pro celý tým. Tři 

z respondentů vidí konkrétní pozitiva v zaměření se na systematickou péči o truchlící 

v rozmezí 6 týdnů až 6 měsíců po úmrtí. Tomu se v současné době, vyjma setkání 

pozůstalých 2× ročně, věnují spíše intuitivně. V Austrálii se věnují péči o pozůstalé ve větší 

míře než u nás, věnují se i diskusi nad reflexí truchlících, učí se z případných pochybení. 

Na to by tým mohl klást větší důraz. Dva z respondentů vidí možnost v zaměření se na péči 

o rodinu jako celek. Rádi by se více věnovali péči o truchlící a dobře zmapovali celou situaci 

v rodině. 

17.2.3 Zjištěná negativa využití australských standardů 

Za negativa, která by mohla zamezit nebo znemožnit využití australských standardů 

v týmu, považuje šest jeho členů nedostatek zkušeností s těmito inovacemi. Další obavou je 

nedostatek času na implementaci, jak uvádí čtyři respondenti. „Jen abychom to všechno 

stihli, od září plánuje vedení navýšení pacientů i při stejném počtu personálu“ (respondent 

6). Dalším negativem, které by mohlo ovlivnit implementaci, je nedostatek personálu 

v týmu, jak uvádí tři respondenti. Tři respondenti také poukazovali na nedostatečný úvazek 

sociálních pracovníků pro DHP. Při hlubší debatě o implementaci však jednoznačně 

převažovala pozitiva nad negativy, a to mě přesvědčilo o tom, že bude pro tým přínosné tyto 

standardy vyzkoušet v praxi. 

17.2.4 Preferované australské standardy 

Poslední bod polostrukturovaného rozhovoru respondenty vyzýval, aby zvolili čtyři 

z australských standardů, které by si přáli vyzkoušet v reálné tříměsíční implementaci. 

Nejlépe takové, které postrádají v dosavadním systému postupů práce, tedy ty, které by byly 

z jejich pohledu nejužitečnější a nejúčelnější. 

V následující tabulce 2 uvádím přehled dvaceti standardů dle toho, jak je respondenti 

volili k možné implementaci. V prvním řádku nalezneme čísla všech dvaceti australských 

standardů, uvedených výše ve formě českého překladu. Ve druhém řádku je zaznamenáno, 

kolik respondentů konkrétní standard vybralo k implementaci. Z tabulky vyplývá, 

že nejčetněji, a to 4×, respondenti volili standardy číslo: 20, 18, 2 a 9. Tři respondenti 

projevili zájem o implementaci standardů číslo: 19, 14, 4 a 5. Ostatní standardy byly vybrány 

pouze dvěma respondenty či jen jedním. Z této analýzy vyplynulo, že největší zájem byl 

o standardy: 2, 9, 18 a 20. 
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Tabulka 2: Četnost standardů volených k implementaci 

Četnost volených standardů: 

Standard číslo 20 18 2 9 19 14 4 5 13 3 6 10 16 1 7 

 Četnost 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 

Zdroj: vlastní výzkum 

S tímto závěrem analýzy jsem seznámila tým na následující společné pravidelné 

schůzce DHP. Tato analýza tvořila jeden z hlavních ukazatelů pro další proces 

implementace. Opřel se o ni konsenzus celého týmu, při výběru konkrétních australských 

standardů pro tříměsíční implementaci. 

17.3 Kvantifikace výsledků individuálních rozhovorů 

V této kapitole čtenáři předkládám ucelený pohled na kvantifikované výsledky 

individuálních rozhovorů se členy týmu DHP, které nám poskytují přehledné shrnutí 

zjištěných dat. S ohledem na tyto zjištěné informace jsme společně s týmem DHP nastavili 

další konkrétní kroky implementace tak, aby co nejlépe vyhovovaly prostředí organizace 

a celý proces výzkumu tak byl realizovatelný v terénu DHP. 

V prvním levém sloupci tabulky 3 najdeme přehled deseti otázek položených v rámci 

individuálních rozhovorů zaměřených na analýzu aktuálního průběhu příjmu pacienta 

do domácího hospice. Jsou seřazeny postupně shora dolů tak, jak jsem je při rozhovorech 

řadila, pro lepší pochopení kladených otázek. Po prvním pilotním rozhovoru jsem otázky 

mírně upravila, aby byly srozumitelné a nedocházelo k odklonu od tématu a tím 

i od dosažení stanoveného cíle vstupní analýzy. V dalších čtyřech sloupcích nalezneme 

heslovité shrnutí podstaty odpovědi na danou otázku. V každém políčku těchto sloupců je 

dále v levém rohu číslovka vyjadřující, kolikrát se totožná odpověď v rozhovorech vyskytla. 

Na řádcích zleva doprava nalezneme data od největší četnosti po nejmenší. 

Za nejdůležitější závěry této analýzy pro další výzkum považuji zájem týmu především 

o pacienta a teprve následně o administrativu, snahu všech členů týmu o zlepšení procesu 

příjmu pacienta do DHP a fakt, že jsou si vědomi prostoru pro zlepšení a mají zájem 

o inspiraci a nové podněty. Pacient je zkrátka vždy na prvním místě. 
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Tabulka 3: Analýza příjmu 

Analýza průběhu příjmu pacienta 

Úskalí první 

návštěvy 

7× 1× 1× 1× 

Podmínky 

přijetí 

Zdlouhavý 

přijímací proces 

Nevědomost o 

hospicové péči 

Jiná očekávání 

rodiny 

Nejdůležitější 

informace 

10× 8× 8× 2× 

Stav pacienta Indikace + 

pečující osoba 

Splnění podmínek 

přijetí 

Sociální 

situace rodiny 

Chybějící 

informace při 

příjmu jiným 

členem týmu 

7× 3× 2× 1× 

Základní 

všichni 

Neúplná soc. 

dokumentace 

Z důvodu 

nepřenositelnosti  

Nepřesná 

zdrav. 

dokumentace 

Přehlížené 

informace 

5× 3× 1×  

Víra Žádné Respekt k 

odlišnostem 

 

Nezjistitelné 

informace 

5× 5×   

Skutečný 

psych. stav 

pacienta 

Informace, do 

kterých nám nic 

není 

  

Ustálený postup 

příjmu 

9× 1×   

Ano, ustálený Improvizace, jak 

vyžaduje situace 

  

Vlastní 

nevyhovující 

postupy příjmu pro 

ostatní v týmu 

4× 3× 2× 3× 

Chybí soc. 

údaje 

Neúplná 

dokumentace – 

terén 

Prodleva přijetí – 

nedostatek úvazků 

Neví, zájem o 

diskusi a 

řešení 

Nevyhovující 

postupy příjmu 

člena týmu pro 

ostatní 

6× 3× 1×  

Časová 

prodleva 

příjmu 

Špatný odhad 

pečující rodiny 

Není  

Co přesně by 

pomohlo? 

5× 2× 2× 1× 

Řád, režim Dostatečné 

úvazky 

IT přístup z terénu Jistota 

zajištění 

lékařem 

Hranice etiky při 

příjmu pacienta 

10× 6× 3× 2× 

Neublížit Individuální 

přístup 

Netlačit Zjistit jen 

nutné 

Zdroj: vlastní výzkum 

Podstatou přehledu v tabulce 3 je nalézt shodu a rozdílnost odpovědí v rámci 

rozhovorů a tím správně analyzovat prostředí týmu před spuštěním implementace. 

V případě, že bych zjistila naprostou rezistenci týmu ke spolupráci, nebylo by reálně možné 

podobnou implementaci vůbec vyzkoušet. Přicházela jsem s návrhem tohoto výzkumu 

s obavami, ale optimistické nastavení týmu, který se i přes časté organizační problémy vždy 

dokázal domluvit ve prospěch pacienta, mě přesvědčilo, že implementace zde má smysl. 

A to nejen pro výzkum samotný, ale hlavně pro tým DHP, kterému celý proces výzkumu 

může přinést očekávanou inspiraci. 

V další části rozhovoru jsem zařadila čtyři otázky týkající se australských standardů. 

Důvodem, proč jsem je položila, byla potřeba zjistit postoj k těmto standardům a pozvolná 

příprava týmu před implementací. Český překlad standardů jsem týmu DHP představila 
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na samém začátku, kdy jsem na první schůzce oslovila tým se spoluprací na celém projektu. 

Respondenti měli dostatek času, čtyři až šest týdnů, na pročtení a promyšlení standardů.  

V přehledu tabulky 4 najdeme v prvním levém sloupci opět otázky seřazené tak, jak 

jsem je kladla při rozhovoru. V dalších sloupcích nalezneme nejčetnější shodné odpovědi 

s heslovitým popisem podstaty odpovědi. Podstatným výstupem této analýzy o vnímání 

možnosti využití australských standardů v organizaci jsou převládající kladné postoje 

k těmto standardům. Uvedená rizika byla maximálně ošetřena tak, aby neohrozila tříměsíční 

implementaci.  

Tabulka 4: Analýza možnosti implementace 

Možnost využití, vnímání pozitiv a rizik australských standardů v organizaci 

Vnímání 

možnosti 

využití 

4× 3× 2× 1× 

Přínos, inspirace Poučení, pravidla Systematičnost Využití 

všech bodů 

Nejčastěji 

uváděná 

pozitiva 

5× 3× 2× - 

Systém, řád Péče o truchlící 

jako celek 

Zaměření na celou 

rodinu 

 

Nejčastěji 

uváděná rizika 

6× 4× 3× - 

Nedostatek 

zkušeností 

Nedostatek času Nedostatek 

personálu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Čtvrtou otázkou byla volba čtyř australských standardů, které by si respondenti přáli 

vyzkoušet v reálné tříměsíční implementaci (viz tabulka 5 v následující kapitole). 

Výsledkem bylo zjištění, že respondenti nejčastěji preferovali standardy číslo: 2, 9, 18 a 20. 

  



68 

18. Průběh implementace 

18.1 Nastavení implementace 

Z analýzy individuálních rozhovorů jsem potřebovala zjistit, v jakém rozpoložení 

se tým DHP v dané chvíli nachází, zda je současný způsob přijímání pacientů zcela funkční, 

nebo je zde vůle k přemýšlení o změnách. Také jsem potřebovala vyhodnotit postoj 

respondentů k australským standardům pro práci s rodinou a to, zda jsou osobně ochotni 

některé ze standardů vyzkoušet ve vlastní praxi.  

Výsledkem analýzy individuálních rozhovorů bylo zjištění, že tým je kompaktní 

organismus, který operativně spolupracuje, vždy je schopen domluvy. Na prvním místě 

zájmu týmu je maximální kvalita péče o pacienta po všech stránkách, tak jak vychází 

z hodnot hospicové a paliativní péče. Členové týmu vnímají prostor ke zlepšení vlastních 

nastavených procesů v příjmu pacienta do DHP. Respondenti jsou ochotni investovat svůj 

čas a energii do implementace australských standardů, a to s očekáváním přínosu inspirace 

pro možné změny současného přijímacího procesu.   

Jako třetí etapa výzkumu následovala schůzka týmu DHP 28. 8. 2017, na níž jsme 

konsenzuálně dospěli k výběru australských standardů 2, 9, 18 a 20 k implementaci 

do běžných postupů při příjmu pacienta do DHP. Jedním z hlavních důvodů této volby byl 

výsledek analýzy předchozích rozhovorů se členy týmu. Společně jsme znovu zopakovali, 

o které standardy se jedná, probrali jejich detailní zaměření, vzájemně konzultovali 

a prezentovali své názory a nakonec se ujistili, že právě tyto standardy tým použije ve svém 

reálném provozu. Zkušební období bylo stanoveno od 1. 9. do 30. 11. 2017. Aktivně 

se implementace účastnilo devět z deseti původních respondentů. Jeden respondent odmítl 

spolupráci z vážných časových důvodů. 

V tabulce 4 uvádím australské standardy, které vzešly z individuálních rozhovorů jako 

respondenty preferované. Každý ze standardů číslo 2, 9, 18 a 20 byl vybrán čtyřmi 

respondenty. Ostatní standardy byly preferované méně. 

Tabulka 5: Australské standardy vybrané pro implementaci 

Australské standardy s nejvyšší četností 

Standardy číslo 
4× 4× 4× 4× 

2 9 18 20 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Pro úplnost informací připomínám čtenáři znění vybraných standardů: 

Standard 2: Zeptejte se pacienta, koho určí primární pečující osobou. Pokud určí jen 

jednu, zeptejte se, zda existuje ještě někdo další, kdo by mohl být osloven. Diskutujte 

s pacientem preference, oblíbenost možných pečujících osob. Ověřte si, zda si je vědom 

a souhlasí s tím, že pečující osoby budou zajišťovat jeho zdravotní a ošetřovací péči. Uveďte 

do písemného záznamu–dekurzu jméno hlavní pečující osoby.  

Standard 9: Harmonogram péče vytvořte až v momentě, kdy jsou vyjasněny všechny 

detaily a otázky ohledně poskytovaných služeb DHP s pečující osobou. Teprve potom 

zahajte péči DH týmu. 

Standard 18: Vytvořte předběžný plán podpory o truchlící založený na potřebách 

pečujících osob. Zajistěte předpokládanou identifikaci rizikových faktorů – lidí, podmínek, 

fyzických, psychických a okolnosti smrti. 

Standard 20: Po úmrtí pacienta tým DH ve vhodnou dobu zhodnotí kvalitu dosažené 

poskytnuté péče. Vyhodnotí, zda udělal vše nejlépe, jak to jen bylo možné. Z případných 

chyb vyvodí závěry. 

18.2 Implementace 

Plynule se přesuneme do čtvrté etapy výzkumu, a to etapy samotné implementace. 

Probíhala v období od září do listopadu 2017, jak bylo stanoveno v plánu. Během prvního 

měsíce implementace bylo realizováno dvanáct příjmů, během druhého měsíce pět a během 

třetího čtyři příjmy pacientů do domácího hospice. Celkem dvacet jedna pacientů bylo 

přijato do DHP s použitím prvků výše vybraných australských standardů pro práci s rodinou. 

V celém období implementace jsme se během pravidelných porad věnovali vzniklým 

nejasnostem, nejistotám, obavám, postřehům a pozitivním zkušenostem. Zjištěné závěry 

z těchto porad uvádím v dalším textu práce. 

18.2.1 Standard 2 

Diskuse zmiňující standard 2 obsahovaly vyjasnění, co přesně autoři tímto standardem 

myslí. Každý člen týmu měl svoji představu a vyjádřil se k zadání. Nyní si shrňme podstatné, 

k čemu tým došel.  

Jedná se o standard zaměřující se na pečující osobu, kterou určí pacient, sám si ji 

vybere a je srozuměn s tím, že tato osoba za něho přebírá odpovědnost. Vkládá této osobě 

veškerou důvěru. Zejména v období naprosté závislosti, bezmocnosti. Důležité je, aby 
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taková osoba tuto zodpovědnost přijala bez nátlaku, netrpěla pocity úzkosti, že péči 

nezvládne. Nutná je oboustranná důvěra a souhlas. 

Podstatou tohoto standardu je detailní diskuse o tom, co přesně očekává nemocný, co 

očekává pečující osoba a jaké situace mohou v blízké budoucnosti nastat. Tým domácího 

hospice se potřebuje seznámit s pečující osobou i osobami zástupnými, posoudit, zda 

se mohou s jistotou spolehnout na dobrou spolupráci, kterou je třeba nastavit ke zdárnému 

bezpečnému doprovázení pacienta v domácím prostředí.  

Standard na obdobném základu je týmem používán od vzniku domácího hospice, 

avšak ne příliš systematicky, metodicky. „Situace bývá řešena individuálně, tak 

aby se optimálně a co nejšetrněji řešila konkrétní situace pacienta a jeho blízkých“ (člen 

týmu, 27. 9. 2017).  

Pro zavedení tohoto standardu do procesu práce zkoumané organizace je požadavek 

týmu na: metodický řád, jasně vymezené kompetence jednotlivých profesí v týmu domácího 

hospice, jasně vymezená pravidla spolupráce s pacientem a pečujícími. 

Proti zavedení takového standardu hovoří obava některých členů týmu z případného 

striktního odmítnutí pacienta a tím znemožnění přijetí pacienta do DHP s nejistou pečující 

osobou – pokud na začátku rodina nepochopí, co se od ní čeká, co ji asi čeká, neumí si to 

představit.  

Mezi členy týmu DHP došlo k vzájemnému vyjasnění podmínek příjmu pacientů 

u sporných žádostí se zaměřením na profit pacienta. Zásadní nejasnost byla upřesněna. 

Jednalo se o stav, kdy pečující osoba nemusí být u nemocného nepřetržitě – pokud to stav 

zatím nevyžaduje. „Musí však péči zajistit adekvátně k momentálnímu zdravotnímu stavu.“ 

Pohybujeme se v rozpětí „kontrolních návštěv a telefonátů u zcela orientovaného, zatím 

soběstačného nemocného přes den až po 24hodinovou péči v případě terminálního stavu 

pacienta“. 

Díky výše uvedenému upřesnění se dostáváme ze striktních pravidel a priorit k hledání 

optimálního řešení domácí hospicové péče. Neohrozí to organizaci snížením počtu pacientů 

a neohrozí to ani pacienty samotné, kteří na začátku péče nemají zajištěnou nepřetržitou péči 

pečujících osob. 

Tento standard vedl tým k zamyšlení, jak to asi dělají v australských hospicích. Zda 

také optimalizují podmínky v individuálních případech, nebo nemají primárně nastavenou 

nutnost nepřetržité péče ošetřující osoby. 
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 „Každopádně je tento standard inspirací pro rozvoj úvah nad naší prací, což 

v konečném důsledku může přinést lepší kvalitu péče, úsporu času, optimalizaci využití 

jednotlivých profesí multitýmu“ (člen týmu, 27. 11. 2017). 

Výsledkem diskuse bylo zjištění, že využití standardu 2 je v organizaci možné. Tým 

si ujasnil nutnost nastavení jasných pravidel a systematické práce v procesu zajišťování 

pečující osoby při příjmu pacienta do DHP. Mimo jiné v důsledku implementace tým došel 

jednoznačně k závěru, že je nutno přesněji vymezit kompetence jednotlivých členů.  

Musím dodat, že jako výzkumník vnímám velkou pozitivní vůli celého týmu 

ke spolupráci a zlepšení kvality služeb domácího hospice. I přes zpočátku velmi rozdílné 

názory došel tým v zásadních otázkách ke společnému konsenzu.  

18.2.2 Standard 9 

Standard 9 se zaměřuje na tvorbu harmonogramu péče a přijetí do domácího hospice 

až po vyjasnění všech detailů a otázek mezi pacientem, pečující osobou a týmem. Nutno brát 

ohled na to, zda služby týmu mohou splnit očekávání klientů, aby nedošlo později během 

poskytování služby k nedorozumění, problémům či zklamání. 

Zjistila jsem, že harmonogram péče před přijetím pacienta do DHP organizace 

nesestavuje. Příjem pacienta bývá proveden jen rámcově, podle bodů metodiky. Realizován 

bývá operativně dle individuálních potřeb všech zúčastněných a tím vzniká prostor 

pro nepřesnosti. Dle informací získaných z individuálních rozhovorů většina respondentů 

volá po nastavení řádu a jasných pravidel. Přesně v tomto momentu procesu jsou taková 

pravidla potřebná. Tak hovořil i jeden člen týmu na jedné z porad: „Bez stanoveného 

harmonogramu nelze v podstatě péči zodpovědně poskytovat.“ Diskuse se také věnovala 

myšlence, zda lze nalézt optimálnější varianty nastavení harmonogramu. Díky implementaci 

si tým DHP vytvořil na poradách prostor k zpětné vazbě a diskusi nad tímto konkrétním 

tématem, kterému by se jinak nevěnoval. 

Jako výzkumník vnímám potřebu týmu vytvořit přehledný řád a stanovit jasná pravidla 

tvorby harmonogramu péče o přijímaného pacienta. Obsahem harmonogramu by mělo být 

ujasnění vzájemného očekávání a spolupráce nemocného, rodiny a týmu. 

Jako rizika používání standardu 9 v podmínkách zkoumaného týmu vnímám 

schopnost korektního nastavení harmonogramu a stanovení srozumitelných pravidel 

vzájemné komunikace mezi všemi spolupracujícími členy.  Nutné je vzájemné ujištění všech 

zúčastněných o očekáváních a možnosti jejich naplnění.  
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Z analýzy individuálních rozhovorů ve druhé etapě výzkumu vyplynulo, že pro členy 

týmu je vždy nemocný na prvním místě. Proto zde vnímám riziko vysoké snahy týmu 

přijmout pacienta za každou cenu. Může docházet například k drobnému překračování 

stanovených pravidel, přijímání pacienta nad kapacitu, nad stanovenou dojezdovou 

vzdálenost atd., na úkor lidských sil týmu. Pak může snadno docházet k situacím, kdy tým 

ve snaze udržet nejvyšší kvalitu péče bude pracovat na samotné hranici svých možností a tím 

přetěžovat personál. 

Výsledkem diskuse o standardu 9 bylo zjištění, že jeho využití v organizaci by bylo 

efektivní a potřebné, protože tam takový standard chybí. Tým se jednoznačně shodl 

na nutnosti vytvoření jasné struktury harmonogramu před každým příjmem pacienta 

do domácí hospicové péče.  

Jako výzkumník jsem zaregistrovala, že rizikem pro používání standardu 9 by mohl 

být zažitý postup příjmu pacienta. Nezbytně nutný při zavedení jakékoli změny je dostatek 

času pro tuto změnu a schopnost zúčastněných tyto změny přijmout. Všechny změny je 

nutno dobře zmapovat a přesně popsat, aby byly jednoznačné a srozumitelné, jinak nemají 

šanci na přijetí. Důležitým aspektem úspěšného zavedení změny je způsob, jakým budou 

členové týmu ke změně přistupovat. Pokud změny během implementace přinesou úlevu 

v práci, časovou úsporu, pohodlnější komunikaci s pečujícími, celkově zvednou kvalitu 

péče, pak jistě budou snadněji přijaty zúčastněnými pracovníky týmu. V opačném případě, 

kdy by změny přišly nařízením, bez předchozího vysvětlení, a přinesly by větší 

administrativní zátěž, by pravděpodobně měly menší šanci na přijetí. 

18.2.3 Standard 18  

Žádný standard, který by byl podobný australskému standardu 18, ve zkoumané 

organizaci není zaveden. Tento standard se zabývá péčí o pozůstalé. Detailněji se jí zabývá 

většinou jen tým zdravotních sester, které jsou s pacientem a rodinou v nejintenzivnějším 

kontaktu. Stráví společně nejvíce času a poznají se tak lépe než s ostatními členy týmu, kteří 

se v rodině neobjevují s takovou frekvencí. Zdravotní sestry po celou dobu péče sledují stav 

a chování pečujících osob, vyhodnocují rizikové znaky vyčerpání a psychické 

dekompenzace. 

Při společných diskusích týmu jsem detekovala, že účastníci výzkumu nemají dopředu 

stanovený konkrétní plán podpory pozůstalých. Pouze zdravotní sestry, lékař a psycholog 

hovoří na společném setkání týmu o rodinách, kde vnímají, že by mohl nastat po úmrtí 
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problém. Vzájemně se v rámci týmu seznamují a informují o poznatcích, které v rodině 

získali. Případně vzniklé problémy pak řeší tým individuálně a operativně. 

Pozitiva zavedení tohoto standardu 18 do procesu přijímání pacienta do DHP 

ve zkoumaném týmu vidím v možnosti aktivního předcházení rizikům spojeným 

se stresovou reakcí po úmrtí v domácím prostředí. Účastníci implementace se shodli během 

společných porad na potřebě stanovení strukturovaného plánu při postupu případné krizové 

intervence již při přijetí pacienta do DHP.  

Celkově tým domácího hospice zhodnotil standard číslo 18 jako pozitivní inspiraci, 

která by jistě zlepšila kvalitu domácí hospicové péče. 

18.2.4 Standard 20 

Vyhodnocením péče s vhodným časovým odstupem se zabývá australský standard 20. 

Jedná se o reflexi týmu, zda používal správné postupy péče o pacienta. Z případných 

zjištěných chyb vyvodí následně závěry. Tento standard byl pro zkoumaný tým novinkou. 

Jako pozorovatel mohu konstatovat, že o nastavení podobného postupu tým hned 

projevil aktivní zájem. Proběhla živá diskuse na toto téma. Přítomní členové týmu ihned 

použili tento standard na konkrétních kazuistikách po nedávném úmrtí a rozvinula se debata, 

co je přesně myšleno spojením „ve vhodnou dobu“. Je potřeba si ji v organizaci 

konkretizovat, aby implementace tohoto standardu proběhla účelně. „Tento standard 

nemáme, běžně se převážně z časových důvodů ani k takovému zhodnocení nedostaneme“ 

(člen týmu, 27. 11. 2017). V organizaci není nastaveno měření kvality péče pro domácí 

hospic. Proto je důležité zjistit, zda chyba byla opravdu chybou, nebo se jednalo o nesplněné 

očekávání pacienta a pečujících rodin. Z tohoto důvodu je nezbytné zavést standard pro plán 

péče v momentě přijetí pacienta a přesně vymezit poskytovanou službu. Tím se vracíme 

ke standardu 9. 

Jako výzkumník vnímám potřebu zavedení tohoto standardu 20 ve zkoumané 

organizaci. Vidím možný přínos v ochraně týmu a pacienta DHP. Obavy, které účastníci 

výzkumu vyslovili, se týkají zejména nutnosti konkretizace formulace „použití ve vhodnou 

dobu“ a případného odkládání až do zapomnění.   

Standard 20 byl týmem celkově vnímán jako jednoznačně pozitivní, nutný k zajištění 

bezpečí poskytované služby ze strany jak pacientů, tak týmu DHP. Podnítil myšlenku 

o skutečném zavedení takového standardu v organizaci.  
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19. Skupinový rozhovor po tříměsíčním pilotním období 

19.1 Příprava skupinového rozhovoru 

Dostáváme se do páté etapy výzkumu, která začíná skupinovým rozhovorem týmu 

DHP po proběhlé tříměsíční implementaci čtyř australských standardů do procesu příjmu 

pacienta do domácího hospice. „Pomocí skupinových rozhovorů získáváme zpětnou vazbu 

k našim konceptům nebo povědomí o všeobecných názorech a postojích ke specifickým 

tématům. Výstupy tvoří souhrn dat, zjištění a témat, která se během rozhovoru vyskytnou“ 

(Reichel, 2009, s. 113). Pro náš účel použiju polostrukturovaný rozhovor, kdy účastníci 

spadají do přirozené skupiny týmu domácího hospice. 

Na tento bod výzkumu je nutno se dobře připravit, natrénovat jej, protože vedení 

rozhovoru k cíli není jednoduché. „Moderátor musí mít schopnost udržení skupiny u daného 

tématu a intenzivně podněcovat spontánnost odpovědí. Musí být schopen regulovat podíl 

jednotlivců na rozhovoru a přiměřeně tlumit ty, kteří se prosazují na úkor ostatních. K tomu 

je ještě nezbytné dobře rozumět věcné stránce probíraného tématu a zvládnout rozhovor 

i z hlediska vymezeného časového prostoru. Moderátor nesmí ale projevovat své názory 

a hodnocení ve vztahu k danému tématu“ (Reichel, 2009, s. 113–114). 

V rámci příprav na skupinový rozhovor jsem si stanovila cíl, ke kterému jsem 

potřebovala dojít, a tomu jsem přizpůsobila strukturu otázek. Pozornost byla zaměřena 

na zkoumání tématu do hloubky. Nejsložitější bylo najít vhodný termín, který vyhovoval co 

největšímu počtu účastníků. 

Využila jsem výhod skupinového rozhovoru, kterými jsou kontrola a efektivita 

při získávání dat. V čase daném skupinovému rozhovoru jsem shromáždila více informací, 

než bych získala při individuálním rozhovoru. Po souhlasu všech účastníků jsem použila 

kamerový záznam, kde byly zachyceny interakce mezi členy týmu. Při jeho zpracování jsem 

mohla využít dalších informačních hodnot z tohoto záznamu. Skupina dávala respondentovi 

během rozhovoru intenzivní podněty a napomáhala vzájemnému tvořivému myšlení, vzniku 

nových nápadů, nových cest. V průběhu rozhovoru jsem pozorovala skupinovou dynamiku, 

změny stanovisek respondentů po použití pádných argumentů. Během rozhovoru jsem 

upravovala, doplňovala, upřesňovala nejasnosti a tím jsem vedla linii rozhovoru 

k vytyčenému cíli. Zvýšenou pozornost jsem věnovala tomu, aby se odpovědi respondentů 

neovlivňovaly nežádoucím způsobem. 



75 

19.2 Průběh skupinového rozhovoru 

Pro realizaci skupinového rozhovoru na téma možnosti zavedení čtyř vyzkoušených 

australských standardů do praxe DHP týmu byla stanovena středa 6. prosince 2017. Protože 

se jednalo o předem plánovanou diskusi, informovala jsem o termínu i místě konání 

v kavárně hospice s dostatečným šestitýdenním předstihem, aby se mohlo dostavit 

maximum účastníků výzkumu DHP. 

Ve stanoveném termínu se sešlo 8 z 9 účastníků implementace. Proběhl rozhovor 

o stanovené délce 75 minut. Všichni se aktivně zapojovali, spolupracovali a realisticky 

navrhovali či argumentovali, jakými zkušenostmi během proběhlých třech měsíců prošli. 

V období implementace, která trvala 91 dní, bylo přijato 21 pacientů do domácí hospicové 

péče. Při těchto příjmech byly standardy prakticky vyzkoušeny. 

Úvodní otázka rozhovoru směřovala na celkový dojem z implementace. Jak 

se respondenti cítili během tříměsíční práce, jak vnímali změnu postupu práce. Tuto otázku 

jsme operativně rozvinuli na zásadní úskalí a jednoznačná pozitiva. Každý z účastníků 

se postupně vyjádřil. 

Respondenti ocenili způsob implementace, zejména podrobné vysvětlení důvodů 

a způsob jejího provedení a také dostatek času na vstřebání informací o australských 

standardech. Většině účastníků se se standardy pracovalo dobře a vnímali je pozitivně.  

 Po úvodní části rozhovoru jsme se plynule přesunuli k dalšímu bodu připravené 

osnovy, která obsahovala dotazy k jednotlivým standardům. Otázky zahrnovaly proběhlou 

zkušenost s jednotlivými standardy v jejich celistvosti. Zda standardy byly snadno 

pochopitelné, uchopitelné a použitelné pro implementaci v této organizaci. 

 K otázce použitelnosti standardu 2 se čtyři respondenti vyjádřili pozitivně, dva 

pozitivně s výhradami a dva negativně. Tým by uvítal zavést tento standard ve své 

organizaci. Vnímala jsem potřebu lepší opory a pořádku. Negativní reakce zahrnovaly obavy 

týkající se zvýšené administrativy, větší časové náročnosti.  

K druhému implementovanému standardu 9 se šest účastníků vyjádřilo jednoznačně 

pozitivně, s tím, že považují za nutnost takový standard v organizaci zavést. Jeden 

z respondentů považuje zavedení podobného standardu za zbytečnost.  

Třetí standard 18 vyvolal živou diskusi, jejímž závěrem bylo sedm pozitivních postojů 

pro zavedení a jeden negativní, který argumentoval takto: „A zase ty rizikové faktory, mám 

už dost. Nejsem jasnovidec. Opravdu předpokládat zodpovědně nepředpokládatelné je jako 
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řešit neřešitelné. Nechávám to na vývoji stavu v rodině“ (respondent 2). Většina však 

uvažovala v podobném duchu jako respondent 7: „Jedná se o hůře uchopitelný, ale nutný 

standard. Otázkou je, jak to nejlépe uchopit tak, aby to byl použitelný standard u nás. 

Zejména nezbytný pro měření kvality poskytovaných služeb naším týmem.“  

K poslednímu implementovanému standardu 20 se šest respondentů vyjádřilo 

pozitivně, pro jeho zavedení. Respondent 5 reagoval s výhradami: „Nesdílím vaše nadšení, 

stále mám problém s terminologií. Co je přesně ‚vhodná doba‘? Jsem pro jasnou specifikaci 

a pak bych souhlasil.“ A respondent 8 zmiňoval obavy: „Jen mám obavy, abychom se v těch 

všech papírech nakonec neutopili. Jsem pro zavedení stručných, jasných, přehledných, 

účelných a smysluplných standardů.“ 

Rozhovor se dále zaměřil na možný zájem o zavedení změny v oblasti standardů 

ze strany týmu, začlenění některých těchto vyzkoušených. Na otázku, zda jsou všichni dobře 

seznámeni s problematikou a záměrem, chápou důvody této případné změny, respondenti 

reagovali vesměs souhlasně. Na dotaz, zda je někdo zásadně proti, se nikdo neozval. Jako 

výzkumník jsem toto gesto vnímala jako souznění týmu, ve kterém převládá vůle domluvit 

se a vždy najít společné řešení.  

Na otázku, čemu a jak přesně by změna pomohla, jsem zaznamenala potřebu řádu 

a jasných pravidel, prevence chaosu, úspory času a urychlení adaptačního procesu.  

Účastníci sami identifikovali rizika případného zavedení standardů v nedostatku času 

na zavedení změny, stresu, kroku do neznáma. Většina reakcí byla spíše pozitivní 

a vyjadřovala naději na zlepšení.  

Otázkou: „Které z použitých standardů by se daly použít ve vaší organizaci a které 

ne?“, jsem se snažila dopátrat, o které z odzkoušených standardů by měl tým skutečný zájem. 

Nejvíce preferované byly první a čtvrtý standard. 

Na závěr rozhovoru jsem položila otázku, zda stojí za to, takovou změnu 

ve zkoumané organizaci zavést. Respondenti odpověděli: 5× ano, 2× ne a jeden nebyl jasně 

rozhodnutý. Komentoval dotaz slovy: „Nejsem si jistý, zda náročnost by vyvážila přínos 

celého procesu. Pokud by většina týmu změnu chtěla, tak se jistě zapojím. Sám bych ale nebyl 

průkopníkem.“ 

 Pro mě jako moderátora bylo zásadní ulehčení to, že tým se držel tématu a nezabíhal 

k jiným nesouvisejícím otázkám. Všichni dobře spolupracovali, protože do výzkumu 

vstoupili sami dobrovolně. Pouze jeden z původních respondentů odstoupil od účasti 
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na implementaci, a to z časových důvodů. Ostatní vydrželi až do konce. Někteří pracovali 

opravdu intenzivně a měli možnost testované standardy opakovaně použít v praxi. Jiní 

neměli tolik příležitostí, zato měli dobře nastudované podklady. Na základě svých 

předchozích zkušeností se rychle dokázali v tematice zorientovat. Obtížnější bylo korigovat 

rozvášněnou diskusi tak, abychom udrželi stanovený časový rámec. Nakonec jsme ho 

přesáhli o 12 minut, ukončili rozhovor s tím, že tým bude se závěry výzkumu přednostně 

seznámen, aby mohl výsledky použít pro své vlastní potřeby, zvážit přínos zjištěných 

informací a doporučení. Případně se mohl zaměřit na přípravu zavedení změny.  
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19.3 Vyhodnocení skupinového rozhovoru 

Data získaná ze skupinového rozhovoru shrnuji do tabulky 6. V levém sloupci tabulky 

najdeme otázky strukturovaného skupinového rozhovoru od první do poslední shora dolů 

a v dalších sloupcích směrem zleva doprava seřazené odpovědi dle četnosti výskytu 

podobných odpovědí. Číslo v levém horním rohu znázorňuje počet respondentů, kteří 

odpovídali na danou otázku shodně či ve stejném smyslu. 

Tabulka 6: Analýza implementace 

Zdroj: vlastní výzkum 

Analýza průběhu tříměsíční implementace standardů v organizaci 

Vnímání 

implementace 

týmem 

3× 3× 1× 1× 

Důležité a bavilo 

mě to 

Pochopení 

smyslu, zahnání 

obav 

Dostatek času 

k nastavení 

implementace 

Nová terminologie 

laikům, připomínání 

Celkový pocit 

jednotlivců 

7× 1×   

Cítili se pohodlně Obavy ze 

zvládnutelnosti 

(časová tíseň) 

  

Je možné 

použít: 1. 

standard?  

4× 2× 1× 1× 

ANO: přehled, řád, 

systém 

NE: Zbytečné: 

stačí, co máme 

ANO: děláme 

to tak  

ANO: po úpravě, 

v praxi děláme 

operativně 

Je možné 

použít: 2. 

standard? 

6× 1× 1×  

ANO: nezbytný, 

pravidla, prevence, 

bezpečnost, 

ochrana 

NE: zbytečný Nevím: 

nejsem 

přesvědčen 

 

Je možné 

použít: 3. 

standard? 

3× 3× 1× 1× 

ANO: řád, kvalita, 

pouze po úpravě 

ANO: ALE: ne 

hned při příjmu 

ANO: ALE: 

náš tým na to 

není připraven 

NE: nejsem jasnovidec 

Je možné 

použít: 4. 

standard? 

6× 1× 1× - 

ANO: systém, řád, 

bezpečí, kvalita 

poskytované péče 

ANO: nastavit 

později při péči 

Stačí, jak 

máme 

 

 

Chápe tým 

změnu: PROČ 

zavádět? 

5× 2× 1×  

Plně rozumí proč Rozumí proč a 

žádá dostatek 

času na plánování 

a zavedení 

Chápe, proto 

nechce – tým 

je křehký 

organismus 

 

Obavy a rizika 

jednotlivců při 

zavedení 

změny. 

5× 1× 1× 1× 

Žádné: je to výzva, 

těší se, začne se 

bát, až bude proč 

Chaos, stres, málo 

času 

Rozpad 

fungujícího 

týmu – křehký 

organismus 

Skok do neznáma 

Zájem o 

zavedení této 

změny ve 

vašem týmu?  

5× 2× 1×  

Ano Ne Neumí se 

rozhodnout, 

šel by s týmem 

 

Čemu vám 

změna 

konkrétně 

pomůže?  

4× 3× 2× 2× 

Řád, pravidla, 

systém 

Snadnější 

adaptační proces, 

úspora času při 

příjmu 

Zvýšení 

kvality 

poskytovaných 

služeb 

Zlepšení týmové práce 
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20. Doporučení a reflexe výzkumníka 

Na základě všech zjištěných výsledků výzkumu jsem vypracovala následující 

doporučení. Vzhledem k tomu, že se tým domácího hospice aktivně a s opravdovým zájmem 

zapojil do výzkumu, lze předpokládat, že je zde prostor k reálné úvaze o zavedení změny. 

Během procesu se nám opakovaně potvrdilo, že tým je kompaktní živý organismus, který 

se za každých okolností snaží dělat maximum pro zachování kvalitního fungování. Vzniklé 

problémy řeší tým společně. Jednotlivci berou vzájemně na sebe ohledy a dokážou ustoupit 

nebo se podřídit, když je to k plynulému fungování provozu potřeba. Jejich společnou 

prioritou je optimální, účinná pomoc trpícím a poskytování kvalitní služby domácího 

hospice tak, aby doprovázení nemocného bylo v posledních dnech jeho života co nejšetrnější 

a důstojné. 

Výzkumem jsem do týmu vnesla pozornost, zvědavost, motivaci pro hledání inspirace, 

zkoušku odvahy, ale také zdržování od běžné práce, práci navíc, nutila jsem členy týmu 

odpovídat na různé otázky, přemýšlet o procesech jejich práce, zabrala jsem týmu kus 

drahocenného času. Díky tomu se podařilo zjistit, jak vlastně probíhá příjem pacienta 

do domácího hospice, jak přesně je nastaven systém a jak se v něm týmu pracuje. Zjistili 

jsme, co a jak funguje, jak a na základě čeho to funguje. A také, kde by se dala hledat lepší 

cesta k usnadnění práce týmu a tím zkvalitnění služeb nemocným. Společně jsme určili, 

které z australských standardů splní v našich českých podmínkách svou funkci, přinesou 

maximální užitek pro tým a následně pro pacienty. Po důkladném zvažování, s dostatkem 

času na seznámení se standardy a následnou diskusi na společném setkání, byly čtyři 

standardy vybrány k implementaci. Na závěr proběhl skupinový rozhovor, jehož výsledky 

jsou detailně rozepsány v předchozí kapitole. Týmem byly shledány reálné důvody 

k zavedení několika odzkoušených standardů. Tato změna by měla přinést časovou úsporu 

týmu, systematičnost a přehlednost postupu práce v procesu přijímání pacienta do domácího 

hospice. Dále tým očekává přínos zavedené změny v ochraně pracovníků před chybovostí 

a tím možné zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dále by tyto změny měly usnadnit 

adaptační proces nových pracovníků. 

S ohledem na výše popsané zjištěné skutečnosti navrhuji: 

- Zavést změny v procesu příjmu pacienta do domácí hospicové péče prostřednictvím 

vedení společnosti. K zavedení změn navrhuji využít některých australských 

standardů pro práci s rodinou vyzkoušených během tříměsíční implementace. 

Na základě výsledků výzkumu se ukazuje reálný zájem zkoumaného týmu o tuto 
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změnu. Respondenti ji hodnotí pozitivně v nadpoloviční většině. Považují případné 

zavedení australských standardů za důležité ukotvení procesu příjmu pacienta 

do domácího hospice. Účastníci výzkumu vnímají pozitiva i rizika a mají reálný 

náhled na proces příjmu pacienta.  Pokud se organizace rozhodne pro zavedení 

změny, bude nezbytně nutné správně celý proces načasovat, připravit a správnými 

kroky provést tak, aby měl šanci na úspěch. Tým domácího hospice je fungující 

organismus citlivě reagující na všechny podněty. Vnímám, že zde není vhodná 

direktivní změna např. formou změny metodiky. Měla jsem možnost tým analyzovat 

a takový postup by dle mého názoru jen těžko přijímal. 

- Během přípravné fáze změnového procesu doporučuji zjistit stav připravenosti 

organizace na zavedení změny. Například s využitím některých z nástrojů „k analýze 

situace a identifikaci faktorů, které proces změn podporují (tzv. akcelerátory) a které 

ji blokují (tzv. retardéry) – analýzu silového pole. Akcelerátory a retardéry mají 

opačnou orientaci, ale různou intenzitu. Po posouzení jejich významnosti je možno 

se rozhodnout pro změnu, nebo setrvání v současném stavu“ (Furmaníková, 2017, 

s. 5). S určitým časovým odstupem bych znovu předložila týmu k diskusi téma 

výběru nejvhodnějších standardů, které by pracovníci nejvíce potřebovali. Osobně 

navrhuji k zavedení změny první a čtvrtý vyzkoušený standard, ke kterým bylo 

nejméně negativních komentářů. Následně bych zahájila sestavování plánu zavedení 

změny. 

- Při sestavování plánu postupu zavádění změny doporučuji držet se osvědčených 

modelů. Například bych použila metodu „Osm kroků úspěšné transformace 

organizace“ (Kotter, 2000). Přikláním se právě k tomuto autorovi, protože je opravdu 

důkladný, přehledný a podrobný. První krok této metody, konkrétně představení 

myšlenky zavedení změny, jsme již v rámci výzkumu provedli. Druhým krokem 

metody je sestavení stabilního týmu z nejvíce motivovaných lidí. Tomuto týmu je 

potřeba jasně a srozumitelně vysvětlit, co se bude dít a proč. Důležité je rovněž 

poskytnout pracovníkům relevantní čas na přijetí této informace a zkontrolovat, zda 

toho času bylo skutečně dostatek. Právě v tomto ohledu jsem při svém výzkumu 

postupovala příliš rychle. I přes časovou dotaci, kterou jsme měli k dispozici, 

se většině respondentů podařilo smysl a účel výzkumu v podstatě pochopit. Kotter 

dále ve své metodě doporučuje: šířit myšlenku ke všem pracovníkům, zpracovat 

postup zavedení změn do detailů, zodpovědět všechny vyřčené otázky. O toto jsem 

se pokoušela nejen s osmi respondenty zapojenými do implementace, 

ale také na společných pravidelných schůzkách celého týmu. Kotterův pátý krok 
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– implementaci – jsme již zkušebně v rámci výzkumu provedli, takže to pro tým 

domácího hospice nebude zcela neznámé. Během této implementace je možné 

nastavit potřebné úpravy dle aktuálních požadavků. Zde tedy doporučuji upravit 

standardy do přesných, použitelných, účelných znění pro tým. Šestým krokem 

metody je stanovení krátkodobých cílů. Tímto způsobem lze poukázat na dílčí 

úspěchy týmu, namotivovat pracovníky k pokračování započatého procesu 

za maximální podpory, dlouhodobě pracovat na ustálení změny, aby se nevrátil 

původní stereotypní stav. Osmým krokem je upevnění dosažené změny, aby se stala 

automatickou součástí postupu práce týmu. 

- Posledním mým doporučením je zmapování možných rizik, která by mohla 

komplikovat úspěšné zavedení změn. Jedná se o hledání způsobů, jak rizikům 

předcházet, případně hledat možnosti řešení problémů, které by se přece jen 

vyskytly. Při výzkumu jsem detekovala obavy týmu zejména z nedostatku času, 

nedostatečného personálního zajištění, stresu z novot a z toho, že pracovníci nebudou 

vědět, jak správně změnu pojmout.  

Po více než půl roce intenzivní práce bych ráda reflektovala průběh výzkumu, závěry 

a dosažení cíle, který jsem si na začátku stanovila. 

 Do celého procesu jsem vstupovala s obavami, zda jsem stanovila cíl přesně 

a správně tak, aby ho bylo možno opravdu dosáhnout. Téma domácí hospicové péče je 

rozsáhlé. Hledala jsem konkrétní prospěšnou, užitečnou věc, pomocí které bych pomohla 

a přispěla k rozvoji systému a tvorbě efektivních standardů domácí hospicové péče u nás. 

Přála jsem si alespoň malým kouskem ulehčit a zefektivnit tuto specifickou náročnou práci 

založenou na týmové koordinaci.  

 Musím říci, že se mi pracovalo příjemně, ve spolupracujícím kolektivu, který stál 

o tuto pozornost. I přesto jsem se chvílemi cítila při práci osamoceně. Vnímala jsem tíhu 

odpovědnosti k vytyčenému cíli této mravenčí, na čas náročné práce. Výzkum pro mě 

osobně představoval deset měsíců různorodé intenzivní činnosti vyžadující přesnost, kvalitní 

přípravu, pozornost a soustředěnost. Avšak tyto nepohodlné vjemy vyváží radost z nabytých 

zkušeností, práce s týmem, praxe v moderování rozhovorů a množství získaných informací. 

Natrénovala jsem vyhledávání zdrojů informací a poznala hranice svých schopností 

v různých směrech. 

 Pilotním rozhovorem jsem získala zkušenost, že je efektivní zapojit členy výzkumu 

již do samotného designu a plánu výzkumu. Lépe pak spolupracují, méně tápou a nevzniká 
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tak případná silná rezistence. Tímto způsobem se dá předejít mnohým nedorozuměním. 

Samotný výzkum potom nevyvolává tak silné emoce. Přesná pravidla, cíl a důvody celého 

procesu jsou předem jasně domluvené. Účastníci výzkumu se mohou během přípravy zapojit 

do tvorby konkrétních otázek, tak aby jim byly zcela srozumitelné, chápali přesně, jaký je 

jejich účel, a nevnímali je jako osobní útok či ohrožení svého postavení v organizaci.   

 Zásadní zkušenost, kterou jsem tímto výzkumem nabyla, je ta, že jakýkoli proces 

v organizaci, týmu, společnosti vyžaduje dostatek času k čemukoli, byť jen úvaze o změně. 

Jasně jsem si uvědomila, že změnit lidské jednání, zaběhlé, naučené chování, je aktivitou 

minimálně na několik měsíců, ale spíše počítejme několik let. Dále je k tomu nezbytná vůdčí 

osoba nebo vůdčí tým, který neztratí nadšení a přesvědčení, že se jedná o správnou věc, a jde 

stále k cíli. Zkrátka vůdce, který se nedá odradit neúspěchy. 

Respondenti byli celkově velice motivovaní a měli skutečný zájem se na výzkumu 

podílet. I přesto, že se jednalo o první podobný proces v tomto týmu. Rozhovor a otázky 

mnohdy nebyly úplně dokonalé, i tak se nám však podařilo udržet zcela konstruktivní rovinu 

rozhovorů. V některých oblastech, kam jsme dotazy zamířili, jsem v náznacích narazila 

na možný odpor k novotám, a vůbec k jakékoli změně. Po časovém odstupu jsem tento odpor 

pochopila jako šanci k hledání cesty, jako výzvu k uchopení. Je nutné nejprve detekovat, co 

funguje, co nefunguje, a hledat příčiny, proč to nefunguje. Pak je teprve možné se zaměřit 

na mechanismy, které by mohly pomoci k nápravě nedostatků. Případný odpor musí být 

využit k hledání cesty, není však dobré mít vysoká očekávání. Nemá smysl hledat nejlepší 

řešení, pokud se na něm neshodnou všichni v týmu.  

Výzkumem vyšlo najevo, že pro větší pravděpodobnost úspěchu bylo vhodné více 

zapojit členy týmu DHP do samotné tvorby výzkumných otázek, přizvat je do samotného 

procesu přípravy výzkumu. 

 Při přepisu a kódování rozhovorů jsem postupovala systematicky, přesně a pozorně. 

Celé rozhovory jsem natáčela kamerou se souhlasem respondentů. Naučila jsem se věnovat 

pozornost těm datům, která jsou potřebná k dosažení stanoveného cíle. Kódovat a filtrovat 

data dle potřebného cíle. Bohužel se mi to zpočátku nedařilo, musela jsem se několikrát 

vracet a snažit se identifikovat, která data k sobě patří v kontextu a k analýze procesu 

vedoucího k cíli. Nechávala jsem si mezi prací několik dní pauzu k přemýšlení. Tím jsem 

si vytvořila odstup a pohled na věc z několika úhlů. Myslím si, že se mi to nakonec podařilo. 

Celkově se mi pracovalo dobře. Ve známém prostředí s mně dobře známým tématem. 

Jen jsem musela dát důsledný pozor na provozní slepotu. V mém případě hrozilo riziko, 
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že nebudu schopna vystoupit z vlastního navyklého vnímání týmu a procesů probíhajících 

v něm. Tím by mohlo dojít ke zkreslení celého výzkumu. 

Cíl, který jsem si stanovila, byl naplněn. Výzkum s implementací prokázal možnou 

efektivní využitelnost australských standardů pro práci s rodinou ve zkoumané organizaci. 

Dle zjištěných výsledků výzkumu je zřejmé, že začlenění vybraných standardů nastartovalo 

přemýšlení o všech možných cestách ke zlepšení, zjednodušení, zrychlení a zpřesnění 

koordinace práce. Účast respondentů ve výzkumu podnítila jejich aktivitu v diskusi 

s ostatními členy týmu, kteří se implementace přímo neúčastnili, ale jen pozorovali výsledný 

efekt. Nejvýrazněji je ovlivnila vlastní zkušenost touto zážitkovou metodou. Tým ocenil 

zejména časový prostor na jednotlivé kroky nutný ke vstřebání nových informací 

a pochopení, proč k tomu dochází. Celý proces vzbudil v týmu pocit, že změnu sám nutně 

potřebuje. Což je podstatný moment pro šanci na úspěch jakéhokoli změnového procesu 

v organizaci. 

Výzkum nám přinesl odpovědi na zásadní otázky. Zajímavé je srovnání očekávání, 

která měl tým před implementací, s tím, co opravdu implementace přinesla. Nejčastěji byla 

zmiňována potřeba podpory týmu, aby se cítil při své náročné práci bezpečně. Přesněji: 

systém, řád a pravidla. Také očekávali inspiraci a poučení ke své profesi. Tři respondenti 

se obávali: nedostatku času, nedostatku personálního obsazení a nedostatku zkušeností 

pro zkoušení nových procesů v týmu.  

Paradoxem při výběru standardů pro implementaci z dvaceti možných bylo to, že tým 

si vybral i standard 20, který evidentně není použitelný v momentě bezprostředního příjmu 

pacienta. Protože ale vnímal tento standard za zásadní pro práci týmu a označil ho za ten, 

který v žádné podobné formě nemá, zařadili jsme jej do pilotního testování. Standard 20 

vnímal tým jako naději pro lepší detekci chyb týmu a šanci na poučení se z nich. Preventivní 

vyhledávání možných rizik pramenící jako možné pozitivum tohoto standardu nás 

přesvědčilo o správnosti zařazení do výzkumu. Ostatní tři standardy jsou určeny pro dobu 

úplného počátku péče. 

Zjistila jsem, že tým vnímá jako nejhůře použitelný v našich podmínkách standard 18, 

který se týká plánu péče o pozůstalé. Pro jeho použití se vyjádřili pouze tři respondenti, 

ostatní s úpravami nebo přáním ponechat dosavadní způsob práce. Podstatu tohoto standardu 

si každý z týmu zpracovává individuálně a vyhovuje to tak.  

Standard 2, který se týká písemného určení pečujících osob zodpovědných za péči 

doma, byl přijat se zájmem. Polovina týmu si ho přeje zařadit do procesu práce. Druhé 
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polovině týmu to vyhovuje tak, jak to má v současnosti nastaveno. S největším zájmem byly 

přijaty standardy 9 a 20, testované jako druhý a čtvrtý v pořadí. Jednalo se o zavedení 

harmonogramu péče před započetím služby a právě o ten paradoxně zařazený, který hodnotí 

s odstupem času po úmrtí celkovou kvalitu péče, dobré i špatné vjemy, hledá chyby 

a poučení z nich. Oba tyto standardy přinášejí očekávanou ochranu týmu, řád, bezpečnost 

poskytované služby, jasně nastavená pravidla a vzájemné očekávání obou spolupracujících 

stran. Vnímáme, že právě v tomto ohledu je nutno saturovat tuto potřebu týmu. Tým 

se u těchto dvou standardů vyjádřil nikoli o jejich potřebnosti, ale dokonce o jejich nutnosti, 

pramenící z pocitu nedostatku ochrany. 

Pokud se vrátíme k porovnání očekávání před implementací a po ní, můžeme 

konstatovat, že očekávání se naplnilo. Implementace přinesla týmu: inspiraci a ponaučení, 

jakou je možné jít cestou k zavedení řádu, systému a pravidel k ochraně týmu, úspoře času 

a zlepšení kvality poskytované péče.   

V otázce použitelnosti australských standardů i pro jiné týmy domácích hospiců 

můžeme odpovědět kladně. Zejména z důvodu podobnosti postupů a systému práce, který 

se musí držet platné legislativy a podmínek pro provozování těchto specifických služeb, 

můžeme nabídnout výsledky výzkumu pro inspiraci jiným týmům napříč republikou. Proto 

bude tato práce veřejně přístupná. 
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IV. Závěr 

Jakákoli změna představuje chůzi po tenkém ledě, proto musíme jemně našlapovat, 

rozvážně postupovat, plánovat krok za krokem tak, abychom bezpečně přešli až na pevninu. 

Hnacím motorem při přípravě konceptu diplomové práce byla potřeba podílet se 

na hledání možnosti zlepšení alespoň dílčí části procesu práce týmu domácí hospicové péče. 

Hlavně ve smyslu zefektivnění a optimalizace postupu práce. Tím pádem snaha pozitivně 

ovlivnit kvalitu péče konkrétního týmu domácího hospice. Z tohoto důvodu jsem zvolila 

ke zkušební implementaci několik standardů australské paliativní péče, které byly vybrány 

samotnými členy týmu zkoumané organizace po předchozí pečlivé analýze současného stavu 

postupů práce, tak aby to bylo k užitku pacientů a společnosti. 

Práci v domácím hospici lze vnímat jako „smrt přede mnou, smrt za mnou“. Údernější 

heslo, které charakterizuje tuto profesi, bychom těžko hledali. Z pohledu zdravotní sestry 

s šestiletou praxí hospicové péče cítím tuto službu jako smysluplnou a velmi žádanou. 

Pro mnoho lidí však nepředstavitelnou. Jejím vlivem jsem přehodnotila žebříček hodnot. 

Denně si uvědomuji vlastní obrovské bohatství ve schopnosti volně se nadechnout, vlídně 

promluvit na člověka v tíživé situaci, povzbudit ho, udělat mu radost, třebaže jen na chvilku. 

Rozhlédnout se v lese, podívat se na kvetoucí záhon, pohladit si zvířátko. Žiju s nadějí, 

že zítra bude další den, jeden den v životě. Den, který pro některé pacienty už není.  

Uvědomme si, že podpora lidskosti a důstojnosti je jedinou zárukou, jak si zachovat 

maximální kvalitu života. Přestože hospicová a paliativní péče u nás nemá tak dlouhou 

historii, je jisté, že její význam poroste. Společnost napříč Českou republikou stárne. 

Populace přetížená stresem a tempem každodenního života si pozvolna začíná připouštět 

škodlivost takového životního stylu a pomalu se vrací k původním rodinným hodnotám. 

Vzpomíná a hledá. Přestává toužit po shromažďování majetku, začíná uznávat hodnoty, 

které nejsou na prodej – zdraví, život, naději, lásku. 

Cílem práce bylo zkoumání možnosti využitelnosti australských standardů v průběhu 

příjmu pacienta do domácí hospicové péče u nás. Na základě analýzy a zpracování získaných 

dat jsme došli k závěru, že implementací vyzkoušené australské standardy je reálně možné 

zařadit do příjmového procesu používaného v testovaném týmu domácího hospice. Obecně 

jsme dosáhli zjištění, že některé ze standardů jsou již běžně používány s drobnými 

odlišnostmi a jiné nejsou praktikovány vůbec. Dále lze na základě zjištěných údajů tvrdit, 

že všechny standardy by bylo možné v českém prostředí aplikovat. Nebyla nalezena tak 

závažná rozdílnost obou prostředí, pro kterou by to nebylo realizovatelné. O zavedení 
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některých standardů byl ve zkoumaném týmu větší zájem, o jiné menší, ale žádný se nesetkal   

s absolutním odporem nebo zavržením. Došli jsme k tomu, že v rámci týmu je velká vůle 

pro hledání optimálních zefektivňujících cest. Avšak musíme postupovat s velkou 

obezřetností a dostatečnou časovou dotací, protože tým je citlivý organismus a není zcela 

jisté, jak by na rychle zavedené změny reagoval. Tím můžeme považovat stanovený cíl práce 

za splněný. Závěrem výzkumu jsou uvedena doporučení, ze kterých mohou čerpat inspiraci 

mimo jiné i ostatní týmy domácí hospicové péče. 

Věřím, že tato práce čtenáři přináší dostatečné množství aktuálních informací, které 

jsou použitelné v praxi, a její zpracování má tím pádem smysl. 

„Život je život – žij ho,“ řekla Matka Tereza. Dělejme proto věci hned, 

neodkládejme je na „ale, až...“. Nebojme se smrti, protože jak řekl Epikúros (řecký filozof, 

atomista 341–270 př. n. l.): „Zdánlivě nejhorší ze všech zel, smrt, nemá pro nás žádnou 

důležitost, neboť dokud tu ještě jsme, není tu smrt, a až se smrt dostaví, už tu nebudeme.“ 
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