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1. Konsenzuální stanovisko odborných společností 
 
Úvod 
 
Jedním z cílů klíčové aktivity 1 bylo vytvoření společného stanoviska odborných společností, 
které by vyjadřovalo konsensuální pohled na důležitost rozvoje paliativní péče v nemocnicích 
napříč odbornostmi. Tato kapitola shrnuje proces tvorby stanoviska i jeho výsledek. 
 
Metodika 
  
Společné stanovisko vybraných odborných společností ČLS JEP k poskytování nemocniční 
paliativní péče bylo vytvořeno metodou Delphi, která je pro tyto účely standardní (viz například 
Sasahara et al., 2009). Tato metoda slouží k vytvoření konsenzuálního stanoviska dobré praxe 
a její použití je vhodné i v případě paliativní péče (Jünger, et al., 2017). Metodika Delphi se 
zakládá na tom, že konkrétní výroky jsou hodnoceny v několika kolech a díky tomu je postupně 
dosaženo konsenzu. 
 
Do expertního panelu byly pozváni zástupci všech odborností, které jsou relevantní v péči o 
paliativní pacienty. Na výběru těchto odborností se po diskuzi shodl realizační tým projektu. 
Původně byly vybírány pouze odborné společnosti sdružené pod ČLS JEP, ale posléze byly do 
seznamu přidány i jiné odborné společností, které se paliativní péčí také zabývají. Po dokončení 
výběru odborností byli osloveni předsedové těchto odborných společností, aby doporučili své 
zástupce do expertního panelu. Oslovení k účasti v expertním panelu odeslalo Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. Z oslovených 26 odborných společností se ozvalo 23 se zájmem zapojit se 
do tvorby společného stanoviska (seznam zapojených společností viz níže). 
 
Tvorba stanoviska - první kolo: 
Část realizačního týmu projektu, který se skládá z odborníků na paliativní péči, vytvořila první 
podobu stanoviska, které se skládalo z 19 konkrétních doporučení pro paliativní péči v 
nemocnicích na základě rešerší literatury. Tato doporučení byla následně diskutována 
realizačním týmem, doplněna a jejich počet se zvýšil na 22. Poté byl tento dokument převeden 
do dotazníku a elektronicky  rozeslán zástupcům oslovených odborných společností 
sdružených v expertnímu panelu k posouzení. Každé doporučení bylo hodnoceno zvlášť z 
hlediska jeho vhodnosti zařazení do finálního stanoviska na škále od 1 do 9 (1-3 nevhodné; 4-6 
částečně vhodné; 7-9 vhodné). 
 
Shoda expertů k jednotlivým doporučením byla stanovena dopředu a základala se na dvou 
kritériích: 
1) Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším hodnocením daného doporučení nesmí být větší než 4 
2) Zároveň medián (prostřední hodnota) hodnocení musí být alespoň 8.  
 
Pokud zvolili zástupci hodnocení 6 či nižší, měli pod otázkou prostor na vysvětlení či návrh na 
nové formulace daného doporučení. 
Tvorba stanoviska - druhé kolo:  



V prvním kole bylo schváleno na základě výše uvedených kritérií 8 doporučení. U dalších 14 
nebylo dosaženo potřebné  míry shody a realizační tým projektu zapracoval návrhy na změny. 
Dvě  doporučení byla pře formulována a spojena dohromady. V druhém kole  byl tedy 
expe rtnímu panelu zaslán e lektronicky dotazník s 13 doporučeními, kte rá byla znovu 
hodnocena na škále  od 1 do 9 z hlediska míry vhodnosti zařazení do finálního stanoviska. 
Krité ria pro  zařazení zůstala ste jná jako v prvním kole . 
  
Tvorba stanoviska - třetí kolo:   
V druhém kole  bylo expe rtním pane lem schváleno na základě  výše  uvedených krité rií 8 
doporučení, u 5 dalších se  objevilo nižší hodnocení, ale  pouze  u 3 bylo navrženo je jich 
pře formulování. Tyto návrhy byly zapracovány a následně  byla doporučení znovu zaslána 
e lektronicky k finálnímu schválení. Vě tšina oslovených společností text odsouhlasila bez 
dalších návrhů na změny. Pouze  v jednom případě  došlo ještě  k návrhu na pře formulování a 
tento návrh byl přijat. S výsledným zněním stanoviska se  tedy ztotožňuje  všech 23 zapojených 
společností. Výsledné  stanovisko je  připojeno v závě ru té to kapitoly. 
 
Všem zástupcům odborných společností děkujeme  za je jich čas a zapojení do tvorby tohoto 
stanoviska. Stanovisko odborných společností k zajištění a poskytování paliativní péče  v 
nemocnici nalezne te  v příloze . Jedná se  v našich podmínkách o unikátní konsensuální pohled 
odborných společností na konkré tní problematiku - v tomto případě  důležitost zajištění 
paliativní péče  v nemocničním prostředí. Z hlediska projektu na podporu nemocniční paliativní 
péče , kte rý realizuje  MZ ČR, se  jedná o potvrzení naléhavosti ře šené  problematiky a výchozí 
bod pro argumentaci budoucí implementace  pilotovaného mode lu péče . 
 
Seznam zapojených společností: 
 

Asociace  nemocničních kaplanů, z.s. 

Česká asociace  seste r, o.s. 

Česká ge rontologická a ge riatrická společnost ČLS JEP 

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP 

Česká hematologická společnost ČLS JEP 

Česká chirurgická společnost ČLS JEP 

Česká kardiologická společnost, z.s. 

Česká ne frologická společnost, o.s. 

Česká neonatologická společnost ČLS JEP 

Česká neurologická společnost ČLS JEP 

Česká onkologická společnost ČLS JEP 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP 

Česká společnost anesteziologie , resuscitace  a intenzivní medicíny ČLS JEP 



Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP 

Česká společnost klinické  farmakologie  ČLS JEP 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP 

Katolická asociace  nemocničních kaplanů 

Odborná společnost praktických dě tských lékařů ČLS JEP 

Psychiatrická společnost ČLS JEP 

Společnost dě tské  neurologie  ČLS JEP 

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP 

Společnost radiační onkologie , biologie  a fyziky ČLS JEP 
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Společné stanovisko odborných společností k zajištění 
a poskytování paliativní péče v nemocničním prostředí 

  
Toto stanovisko vzniklo jako součást projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti 
zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. č.  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277). 
  
Cílem tohoto společného stanoviska je pojmenovat klíčové aspekty pro zajištění specializované 
paliativní péče v nemocnicích v České republice.  
  
1. Paliativní péče  je  komplexní péče  o pacienty se  závažným, ze jména život limitujícím 

onemocněním1,2. 
  
2. Paliativní péče  je  poskytována dospě lým i dě tským pacientům3. 
  
3. Zajištění paliativní péče  je  standardem moderního zdravotního systému a e tickým 

imperativem péče  o pacienty5. 
  
4. Cílem paliativní péče  je  udržení co ne jlepší kvality života těchto pacientů a je jich blízkých. 
  
5. Klíčovou součástí paliativní inte rvence  je  podpora pacientů a je jich blízkých v rozhodování 

o cílech péče 4.  
  
6. Nedílnou součástí paliativní péče  je  tišení bole sti a dalších fyzických symptomů, ste jně  jako 

ře šení problémů psychické , sociální a spirituální povahy2. 
  
7. Paliativní péče  může  být poskytována zároveň s kauzální léčbou. Dostupná lite ratura 

ukazuje , že  tento model tzv. časné  paliativní péče , vhodný ze jména pro nemocniční 
prostředí, má významný pozitivní e fekt na kvalitu života pacientů, kontrolu symptomů a 
prožívání blízkých pacienta. U někte rých diagnostických skupin má také  vliv na de lší dožití 
pacientů a zároveň tato péče  nezvyšuje  náklady systému.6-13 

  
8. Přínos paliativní péče  je  dnes empiricky doložen pro široké  spektrum chronických 

onemocnění.6,8-11,14-17 Me zi tato onemocnění patří ze jména: nádorová onemocnění; 
neurodegene rativní nemoci; pokročilá a konečná stadia chronických orgánových 
onemocnění; nevratné  multiorgánové  se lhávání v prostředí intenzivní péče ; někte ré  
vrozené  syndromy a onemocnění; AIDS a  pe rsistující vege tativní stav19. 

  
9. Vzhledem k tomu, že  zhruba 60–70 % úmrtí nastává v nemocnicích, je  důležité , aby právě  

v těchto zařízeních byla dostupná jak obecná paliativní péče , tak i je jí specializovaná forma 
18. 

  



10. Obecná paliativní péče  je  poskytována všemi zdravotnickými pracovníky v rámci je jich 
rutinní klinické  péče  jako dobrá klinická praxe  v péči o pacienty se  závažným život 
ohrožujícím onemocněním 20. 

  
11. Specializovaná paliativní péče  je  komplexní péče  poskytovaná multidisciplinárním týmem, 

jenž je  tvořen ze jména lékařem, všeobecnou nebo dě tskou se strou, sociálním 
pracovníkem, psychologem a nemocničním kaplanem, kte ří mají adekvátní vzdě lání. 
Specializovaná paliativní péče  je  určena pacientům, kte ří komplexností svých potřeb 
pře sahují možnosti, případně  kompe tence  poskytovate lů obecné  paliativní péče 20. 

  
12. Specializovaná paliativní péče  v nemocnici může  mít formu samostatného lůžkového 

oddě lení, konziliárního paliativního týmu nebo paliativní ambulance . Své  místo má v 
nemocnicích akutní, následné  i dlouhodobé  péče . 

  
13. Součástí nemocniční paliativní péče  je  i podpora pacientů a je jich blízkých při orientaci v 

systému návazné  péče , vče tně  překladu do hospiců a kultivace  spolupráce  s těmito 
organizacemi. 

  
  
❖ K dosažení funkční sítě  nemocniční paliativní péče  doporučujeme realizaci těchto opatření: 

 
❖ Zajištění dostupnosti adekvátní formy specializované  paliativní péče  v nemocnicích, a to 

podle  kapacity, charakte ru a potřeb daného zařízení i návazných služeb v regionu. 
 

❖ Vytvoření standardů, definujících pe rsonální strukturu a kompe tence  paliativních týmů pro 
jednotlivé  typy zdravotnických zařízení. 

  

❖ Podpora zavádění vnitřních metodických pokynů k zajištění paliativní péče  o pacienty v 
daném zařízení. 

  

❖ Systematické  vzdě lávání lékařských i ne lékařských profe sí s cílem prohlubování 
kompe tencí v obecné  paliativní péči na pregraduální i postgraduální úrovni. 

  

❖ Rozvíjení výzkumu v oblasti paliativní péče  v souladu s principy medicíny založené  na 
důkazech. 

  

❖ Vytvoření systému hodnocení e fektivity poskytování paliativní péče . 
  

❖ Ve spolupráci s ve ře jnou správou a pojišťovnami vytvoření adekvátního úhradového 
mechanismu pro financování paliativní péče  v nemocničním prostředí. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Na tvorbě společného stanoviska se podílely tyto odborné společnosti: 
  
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP 

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP 

Česká hematologická společnost ČLS JEP 

Česká chirurgická společnost ČLS JEP 

Česká kardiologická společnost, z.s. 

Česká nefrologická společnost, o.s. 

Česká neonatologická společnost ČLS JEP 

Česká neurologická společnost ČLS JEP 

Česká onkologická společnost ČLS JEP 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP 

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 

Psychiatrická společnost ČLS JEP 

Společnost dětské neurologie ČLS JEP 

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP 

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP 

Česká asociace sester, o.s. 

Katolická asociace nemocničních kaplanů 

Asociace nemocničních kaplanů, z.s. 
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2. Indikátory kvality paliativní péče  

  
S rozvojem paliativní péče roste také potřeba vyhodnocovat její efektivitu a dopad. Evaluace 
je nutná pro pochopení, jak paliativní intervence vlastně funguje, jaký má dopad na pacienta, 
jeho blízké i celý systém. Díky vyhodnocování kvality péče můžeme lépe navrhovat 
organizační uspořádání i obsah poskytované péče a ve zdravotnictví u nás i v zahraničí se 
této oblasti věnuje velká pozornost (MZČR, 2013, Válková, 2015). Klasická teorie hodnocení 
kvality zdravotní péče pracuje s modelem Avedise Donabediana, který rozdělil indikátory 
kvality na tři typy, které pokrývají tři dimenze poskytování zdravotní péče – indikátory 
struktury, procesů a výstupů. 
  
Indikátory struktury se týkají zázemí, vybavení a zdrojů poskytovatele péče – počtu personálu, 
jeho kvalifikace a vzdělání, dostupnosti opiátů, kapacitních možností zařízení. Indikátory 
procesů zahrnují měření efektivity a správnosti poskytnuté péče – délku intervencí, 
dostupnost týmu, čekací dobu od vyžádání konzilia, obsah zdravotnické dokumentace, 
četnost konkrétních vyšetření nebo intervencí nebo shodu poskytnuté péče s akreditačními 
standardy. A konečně indikátory výstupů se týkají hodnocení péče z hlediska jejího výsledku 
a dopadu – mortalita, poměr rehospitalizací, intenzita symptomů, spokojenost s péčí 
reportovaná pacientem nebo rodinou, nebo třeba kvalita života. Naplnění jednotlivých 
indikátorů se většinou měří poměrem mezi počtem pacientů, u kterých se daný indikátor 
naplnil oproti celkovému počtu relevantních pacientů (například s určitou diagnózou nebo 
přijatých na určitou kliniku) za určité období.  
  
Vzhledem ke komplexitě paliativních intervencí je pro hodnocení kvality paliativní péče nutné 
stanovit podobně komplexní set indikátorů, které budou reflektovat šíři působení paliativních 
týmů. V literatuře najdeme několik přístupů k popsání rozsahu toho, co paliativní péče 
zahrnuje. Pro účely této zprávy se odkazujeme na jeden z nejvýznamnějších modelů, 
vytvořený v USA v rámci National Consensus Project for Quality Palliative Care (2013). Tento 
model (dále NCP) je využíván v USA i Evropě pro systémové uchopení rozsahu paliativní péče 
a v roce 2018 vyjde již ve 4. upraveném vydání. Konkrétně pak obsahuje 8 domén paliativní 
péče, které jsou uvedené v následujícím seznamu. 
  
Domény pro měření kvality péče 
 
1.         Struktura a proces péče 
2.         Péče o fyzické symptomy 
3.         Psychologické a psychiatrické aspekty péče 
4.         Sociální rozměr péče 
5.         Spirituální, náboženský a existenciální rozměr péče 

https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2016/11/standardy-pp_cspm_2013_def.pdf
https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2016/11/standardy-pp_cspm_2013_def.pdf


6.         Kulturní aspekt péče 
7.         Péče  v závě ru života  
8.         Etické  a právní aspekty péče  
  
Ke každé  doméně  se  následně  tvoří adekvátní indikátory, je jichž splnění nebo nesplnění 
(případně  částečně  splnění) vyjadřuje  kvalitu poskytnuté  paliativní péče . 
  
Cílem té to kapitoly je  představit aktuální pohled na doporučené  indikátory pro měření kvality 
paliativní péče , založené  na re še rši dostupné  lite ratury a zahraničních zkušenostech. 
Konkré tně  pak uvádíme  několik projektů, kte ré  nabízí ne jre levantně jší inspiraci pro 
současnou situaci nemocniční paliativní péče  v České  republice . Vzhledem k rozsahu té to 
zprávy bylo nutné  provést tento výbě r a syntézu poznatků z lite ratury, protože  téma měření 
kvality péče  je  ve lmi široké  a vě tšina autorů ve  svých projektech pracuje  s modifikacemi dříve  
publikovaných indikátorů nebo si přímo vytváří vlastní – v jednom z posledních 
systematických přehledů publikovaných studií na toto téma (De Roo, 2013) autoři identifikovali 
17 se tů indikátorů vytvořených již přímo pro hodnocení paliativní péče , zahrnujících ce lkem 
326 odlišných indikátorů.  
  
Nejvýznamnější projekty 
  
V poslední době  bylo uskutečněno několik významných projektů s cílem de finovat se t 
indikátorů pro měření kvality paliativní péče . V Evropě  byl v le tech 2007-2010 realizován 
projekt EUROPALL (Woitha e t al., 2012), do kte rého byly zapojeny instituce  zabývající se  
paliativní péčí ze  sedmi zemí (Be lgie , Ve lká Británie , Francie , Německo, Nizozemí, Polsko a 
Španělsko). I když se  v tomto projektu věnovali pouze  indikátorům struktury a procesů, 
rozsáhlost tématu měření kvality zdravotní péče  re flektuje  fakt, že  výsledný se t obsahuje  110 
indikátorů. Vybrané  kategorie , do kte rých byly tyto indikátory rozřazeny, jsou v tabulce  1 a 
ce lý se t indikátorů pak v příloze  té to zprávy. 
  

Tabulka 1 

Kategorie indikátorů projektu EUROPALL(Woitha e t al., 20 12) 

Definice  paliativního týmu 

Dostupnost paliativní péče  

Dostupnost léků 

Návaznost péče  

Zázemí pro tým 



Informovanost o paliativní péči 

Vzdě lání pro tým a dobrovolníky 

Podpora týmu (supe rvize , hodnotící pohovory) 

Organizace  péče  

Sdílení informací 

Dokumentace  

Včasnost dokumentace  

Systém pro kontrolu kvality 

Výzkumná a vzdě lávací činnost 

  
  
Pro úče ly projektu o nemocniční paliativní péči je  důležitá práce  Twaddle  a kol. (2007), kte ří v 
USA stanovili 11 indikátorů pro měření paliativní péče  v nemocnicích. Zároveň provedli 
vyhodnocení dosažení těchto indikátorů u 35 vě tších unive rzitních nemocnic (medián kapacity 
byl 556 lůžek, rozptyl 206-937) a provedli také  analýzu s cílem zjistit e fekt dostupnosti 
paliativního týmu na dosažení zvolených indikátorů. Jedenáct zvolených indikátorů kvality 
bylo hodnoceno na základě  re trospektivní analýzy zdravotnické  dokumentace . Všechny jsou 
uvedeny v tabulce  3, společně  s mírou je jich dosažení. Ce lkové  naplnění indikátorů bylo 
významně  vyšší, pokud byl v nemocnici dostupný specializovaný paliativní tým (69.3% vs. 
53.8%). 
  

Tabulka 3 

Úroveň naplnění indikátorů kvality paliativní péče v amerických nemocnicích 
(N=35, Twaddle et al., 2007) 

indikátor Medián 
naplnění 
indikátoru 

Zhodnocení bolestia 98.5 % 



Využití numerické škály pro měření bolesti 85.2 % 

Snížení bole stia 78.3 % 

Souběžná administrace  laxativ při použití opiátů 59.1 % 

Zhodnocení dušnostia 95 % 

Snížení dušnostia 80  % 

Záznam ce lkového stavu pacienta (prognóza, psychosociální problémy, 
funkční stav, ce lková symptomová zátěž)a 

15.6 % 

Psychosociální zhodnocení stavu pacientab 17.8 % 

Rodinná konfe rence  / se tkání s paciente m nad plánem péče c 40 .5 % 

Plán péče  s  ohledem na využití návazných služebb 55.0  % 

Zajištění návazné  péče  75.0  % 

a během 48 hodin po přije tí   

b během 4 dní po přije tí   

c během 1 týdne  po přije tí   

  
 
Alte rnativním se tem indikátorů, testovaným také  specificky v nemocničním prostředí, nabízí 
projekt PEACE (Hanson e t al., 2012). Vychází opě t z domén NCP a v USA je  rozšířen díky 
iniciativě Measuring What Matters (Dy e t al., 2015). 
 
  

Tabulka 4 



Indikátory kvality paliativní péče podle projektu PEACE (Hanson et al., 2012) 

Struktura a proces péče                                

1.   Procento pacientů, přijatých pro více než 1 den, u kterých bylo provedeno základní zhodnocení 
fyzických symptomů (bolest, dušnost, zácpa, nauzea) během příjmu. 
2.   Procento pacientů, přijatých pro více než 1 den, u kterých bylo provedeno komplexní 
zhodnocení obtíží (bolest, dušnost, zácpa, nauzea, psychosociální obtíže, spirituální potřeby) 
během 5 dnů od příjmu. 

Péče o fyzické symptomy: bolest                   

3.   Procento všech pacientů, u kterých byla zhodnocena bolest během příjmu 
4.   Procento pacientů, u kterých byla při příjmu zjištěna střední nebo silná bolest a následně bylo 
provedeno podrobnější zhodnocení lékařem (během 24 hodin) 
5.   Procento pacientů, u kterých byla při příjmu zjištěna střední nebo silná bolest a následně byla 
zahájena léčba bolesti (během 24 hodin) 
6.   Procento pacientů, u kterých byla při příjmu zjištěna střední nebo silná bolest a následně byl 
nastaven plán léčby bolesti (během 24 hodin) 

Péče o fyzické symptomy: dušnost 

7.   Procento všech pacientů, u kterých byla zhodnocena dušnost během příjmu 
8.   Procento pacientů, u kterých byla vyhodnocena dušnost a během 24 hodin byla zahájena její 
léčba. 
9.   Procento pacientů, u kterých byla vyhodnocena dušnost a měli druhé zhodnocení dušnosti 
během 24 hodin 

Péče o fyzické symptomy: ostatní symptomy 

10.   Procento pacientů, jejichž symptomy jsou léčeny opioidy a zároveň mají administrována 
laxativa. 

Emocionální a spirituální aspekty péče           

11.   Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci rozhovor o spirituálních nebo 
náboženských potřebách. 
12.   Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci rozhovor o emočních nebo 
psychologických potřebách. 

Péče v závěru života: poslední týden před smrtí 



13.   Procento pacientů, kteří zemřeli a měli v posledním týdnu před smrtí zaznamenánu střední 
nebo silnou bole st. 

Komunikace a rozhodovací proces: etické a právní aspekty péče 

14.   Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci preference vůči resuscitaci a 
dalším život prodlužujícím úkonům. 
15.   Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci dříve vyslovené přání nebo 
informaci, že DVP nemají sepsáno. 
16.   Procento pacientů, u kterých je v dokumentaci uvedeno jméno a kontakt na zástupce pro 
rozhodování o zdravotní péči. 
17.   Procento pacientů s omezenou schopností rozhodování (demence, kóma), u kterých je v 
dokumentaci uvedeno jméno a kontakt na zástupce pro rozhodování o zdravotní péči. 

  
Autoři iniciativy Measuring What Matters dodávají, že je nutné hledat i tzv. globální indikátor, 
měřící zkušenost pacientů a rodin. V tomto ohledu doporučují jeden ze 4 dotazníků pro měření 
kvality péče – pro hospicové prostředí vytvořený dotazník FEHC Family Evaluation of Hospice 
Care (https://www.nhpco.org/fehc-survey-materials), specifickou variantu, využitelnou pro 
paliativní péči v nemocnicích - Family Evaluation of Palliative Care 
(https://www.nhpco.org/fepc-survey-materials), Bereaved Family Survey 
(https://www.cherp.research.va.gov/PROMISE/) nebo Consumer Assessments and Reports of 
End of Life (http://www.chcr.brown.edu/pcoc/toolkit.htm). 
  
Při tvorbě každého systému pro měření kvality paliativní péče je nutné vzít v potaz specifika 
prostředí, na které se zaměřujeme a dostupnost dat, potřebných pro vyhodnocení jednotlivých 
indikátorů. V literatuře jsou dostupné specifické sety indikátorů pro určité populace paliativních 
pacientů, například kardiologické pacienty (Mizuno et al., 2017), onkologické pacienty (Kamal et 
al., 2014) nebo pro využití v pediatrii (Charlebois, Cyr, 2015). 
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3. Standardy paliativní péče v nemocničním prostředí 

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/indikatory-kvality-zdravotni-pece_2907_29.html
http://www.nationalconsensusproject.org/


V této kapitole přinášíme  uce lený přehled zahraničních dokumentů, kte ré  se  věnují 
problematice  standardů zaměřených na nemocniční paliativní péči. Pro úče ly tohoto textu byla 
dostupná lite ratura shromážděna a analyzována formou systematické  přehledové  studie  s 
cílem identifikace  vhodných přístupů k de finici standardů pro nemocniční paliativní péči.. 

Zdroje dat 

Dokumenty, které byly ve studii použity pocházejí z různých zdrojů. Tato metodika byla zvolena 
za úče lem identifikace  co ne jvíce  re levantních dokumentů. Jedná se  o následující zdroje : 

Kategorie A Přehled odborných časopiseckých publikací 

Články identifikované  systematickým hledáním v odborných časopiseckých databázích. 
Prohledány byly odborných e lektronické  databáze  Medline , Embase , Scopus, SocIndex, 
Cochrane  Library za použití předem de finovaných klíčových slov. Klíčová slova pro hledání 
re levantních článků a dalších mate riálů byla vygene rována v pomocí databáze  Medline  za 
pomoci MeSH te rminologie . Výsledná klíčová slova a fráze  použitá pro hledání v databázích 
byla následující: 
 
•                (palliative ) AND (standards) AND (hospital) 
•                palliative  AND (standards OR guide lines) AND hospitals 
 
V první fázi byla analyzována abstrakta článků s následnou podrobnou analýzou plných textů 
článků, kte ré  prošly vstupním hodnocením. Nalezeno bylo ce lkem 2404 článků, po odstranění 
duplikátů (145 článků) bylo zbylých 2259 článků zahrnuto do další analýzy na základě  názvu 
článku a abstraktu. Ce lkem 68 článků bylo vybráno pro podrobnější další analýzu ce lého textu. 
Po přečtení všech 68 článků bylo vybráno 28 článků, kte ré  splňovaly krité ria pro zahrnutí do 
další analýzy. 

Kategorie B Odborné zprávy o stavu paliativní péče v daných zemích (tzv. „country 
reports“ ) a atlasy paliativní péče 

Jedná se  o odborné  zprávy o paliativní péči publikované  EAPC, IAHPC, WPCA a Inte rnational 
Obse rvatory on End of Life  Care  při Lancaste r Unive rsity v Anglii. Tyto country reports a atlasy 
paliativní péče využívají lokálních informantů a obsahují odkazy na relevantní materiály z 
daných zemí, které by nemusely být identifikovány jinou formou. 

Kategorie C   Gray literature 

Kromě databází byly prohledány i další zdroje. Jedná se o tzv. „gray literature“ zahrnující 
sborníky z konferencí a workshopů, publikace odborných asociací a dalších institucí, dostupné 
skrz volné online vyhledávání (platforma Google Scholar). Prohledány byly sborníky z 

http://www.pavi.dk/Files/EAPC%20Atlas%20of%20Pallaitive%20Care%20in%20Europe%202013%20webudgave.pdf
http://dadun.unav.edu/handle/10171/43303
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=zdT-uqg5EJo%3D&tabid=38


konferencí EAPC, ICPCCN, Montreal Palliative  Care  Congress a Sapporo Confe rence  for 
Palliative  Care . Ce lkem bylo nalezeno 11 dokumentů. Do výsledné  analýzy byly zařazeny dva 
dokumenty. 

Kategorie D Expertní panel 

Dalším zdrojem pro identifikaci standardů v nemocniční paliativní péči byli zahraniční expe rti. 
Zahraniční expe rtní skupina byla vytvořena zástupci paliativních společností, sdružených pod 
Evropskou asociací paliativní péče  (EAPC). Zástupci společností byli osloveni e -mailem s 
žádostí o poskytnutí doporučených postupů odborných společností, národních standardů, 
dokumentů pojišťoven, vyhlášek a jiných legislativních dokumentů, týkajících se  nemocniční 
paliativní péče . Kontaktní e -mail byl odeslán na 84 adre s, ce lkem odpovědě lo 16 expe rtů. Touto 
cestou bylo získáno 38 dokumentů. V analýze  jsou nyní zařazeny pouze  dokumenty, kte ré  byly 
napsané  v anglickém nebo německém jazyce . 

Analýza dat 

Získané  dokumenty, odborné  články a další mate riály, byly následně  podrobeny analýze  
zaměřené  na zhodnocení je jich kvality a re levantnosti k danému tématu. Vzhledem k širokému 
rozpě tí dokumentů od úzkého zaměření na specializovanou paliativní péči poskytovanou v 
nemocnicích v konkré tním státě  až po obecné  mezinárodně  platné  dokumenty o paliativní péči 
byly do výsledné  analýzy vybrány dokumenty, kte ré  jsou zaměřené  na specializovanou 
nemocniční péči v jednotlivých zemích. V analýze  je  ce lkem devě t dokumentů, kte ré  byly 
vydány ve  Velké  Británii (Skotsko a Wales), Rakousku, Norsku, na Slovensku, v  Austrálii, 
Libanonu, Japonsku a v Africe  (Uganda). Tyto dokumenty dále  prošly obsahovou analýzou 
zaměřenou na následující parame try: 

●  rok vydání 
●  země  původu dokumentu   
●  úroveň působnosti standard  
●  míra závaznosti standardů 
●  způsob vytvoření standardů 
●  struktura standardů 
●  obsah standardů (pe rsonální složení paliativních týmů, kvalifikace  a vzdě lávání členů 

týmu, struktura poskytování paliativní péče  v dané  zemi, dostupnost péče , způsob 
odesílání pacientů do paliativní péče ) 

 
 
 
--- tabulka --- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled analyzovaných dokumentů 
 
 
Všechny dokumenty prezentované v této analýze se zabývají specializovanou paliativní péčí, 
která je poskytována v nemocnicích buď na paliativních odděleních nebo nemocničním 



paliativním týmem, případně se jedná o kombinaci obou způsobů poskytování péče. Standardy 
jsou určeny pro všechny pacienty s vážným, život ohrožujícím nebo chronickým onemocněním 
a pro pacienty v závě ru života. Standardy vydané  ve  Walesu a v Japonsku jsou určeny hlavně  
pro pacienty s onkologickou diagnózou. Všechny standardy jsou určeny pro dospě lé  pacienty, 
ale  australské  a skotské  standardy je  možné  použít i v pediatrii. Standardy vydané  v Ugandě  
obsahují také  standardy specificky vytvořené  pro dě tskou populaci.  
  
Tvorba standardů vždy probíhala ve  spolupráci s lékaři a zdravotním sestrami s dostatečnou 
expe rtízou a praxí ve  svých kmenových oborech a se  zkušeností s paliativní péčí. Do tvorby 
standardů byly ve  vě tšině  případech zapojeny i další odborníci. Jedná se  o sociální pracovníky, 
kaplany, farmaceuty a management nemocnic nebo hospiců. Ve  vybraných zemích byly do 
tvorby standardů zapojeni také  pacienti nebo pacientské  organizace  (Skotsko, Wales, Uganda). 
Při tvorbě  standardů byly využity již existující dokumenty, a to jak národní dokumenty, tak 
dokumenty a standardy vydané  mezinárodními organizacemi zabývající se  paliativní péčí nebo 
kvalitou poskytované  péče  (jedná se  např. o dokumenty vydané  NICE, EAPC, JCAHO, CAPC a 
další). Tvorby standardů pro Afriku se  zúčastnili také  vybraní odborníci ze  zahraničí. Tvorba 
standardů trvala od jednoho roku do pě ti le t. Standardy vytvořené  v Austrálii, Rakousku, Walesu 
jsou revizí a aktualizací předchozích standardů nebo koncepcí paliativní péče . Ačkoliv tvorba 
standardů pro paliativní péči byla vě tšinou iniciována asociacemi pro paliativní péči nebo pro 
onkologii, v někte rých zemích o tvorbu standardů projevila zájem i místní vláda (Slovensko, 
Rakousko, Wales, Libanon, Uganda). 
  
Kromě  vládní koncepce  paliativní péče  vydaná ve  Slovenské  republice  jsou všechny standardy 
pouze  doporučené  a ne jsou právně  závazné . Způsob, jakým budou standardy implementovány 
je  vě tšinou ponechán na jednotlivých zařízeních, kte ré  si mají vytvořit své  vlastní standardy a 
směrnice  pro poskytování paliativní péče . Předložené  standardy tak představují, jak má 
poskytování kvalitní paliativní péče  v nemocnici vypadat a uvádí minimální požadavky pro 
dosažení požadované  úrovně  péče  a v někte rých případech také  konkré tní krité ria pro 
hodnocení kvality péče  (Rakousko, Wales, Skotsko, Austrálie , Norsko, Uganda). Zajištění kvality 
poskytované  péče  a měření kvality péče  je  uváděn jako nezbytný předpoklad pro poskytování 
nemocniční paliativní péče . Kvalitou péče  se  zabývají všechny zde  prezentované  dokumenty 
kromě  dokumentu z Libanonu.  
  
Specializovaná paliativní péče  musí být vždy poskytována multidisciplinárním týmem, kte rý se  
skládá z lékařů a se ste r s dostatečnou kvalifikací a praxí v paliativní péči. Požadavky na vzdě lání 
pe rsonálu jsou uvedeny ve  všech zde  uvedených dokumentech. Kromě  lékaře , zdravotní se stry 
a sociálního pracovníka, kte ří tvoří základ týmu, má být v týmu také  fyziote rapeut, e rgote rapeut, 
kaplan, nutriční te rapeut, psycholog, psychiatr a farmaceut. Tým by mě l mít k dispozici lékaře  s 
odborností v onkologii, anesteziologii, inte rní lékařství, chirurgie , praktické  lékařství. V Norsku, 
Skotsku a Walesu upozorňují na potřebu administrativního pracovníka, kte rý slouží jako 
podpora týmu. Nezbytné  je  kontinuální vzdě lávání všech členů týmů, kte ří mají mít vytvořen 
osobní vzdě lávací plán (Skotsko, Austrálie , Slovensko, Uganda). 
  
Poskytovate lé  specializované  paliativní péče , obzvláště  pak centra exce lence , se  mají aktivně  
podíle t na výuce  paliativní péče  na všech úrovních. Kromě  výuky se  mají také  věnovat výzkumu 



v paliativní péči a mají mít navázány formální kontakty s místními unive rzitami (Norsko, Wales, 
Skotsko, Libanon, Uganda, Austrálie ). 
  
Kromě  koncepce  paliativní péče  vydané  na Slovensku a v Rakousku ne jsou v ostatních 
standardech uvedena indikační krité ria pro přije tí pacientů do péče . Britské  a japonské  
standardy uvádějí, že  jednotlivá zařízení si indikační krité ria pro převze tí pacientů do paliativní 
péče  mají vytvořit sami. Paliativní týmy mají mít vytvořené  protokoly pro poskytování péče  v 
akutních situacích a v závě ru života. Přechod mezi jednotlivými poskytovate li péče  má probíhat 
bez zbytečných odkladů a má být jednoduchý a dobře  koordinovaný.  
Nezbytné  je  proto e fektivní předávání informací o stavu pacienta, jeho léčbě  a plánu péče  
(Wales, Rakousko, Austrálie , Uganda). 
  
V následující části analýzy budou jednotlivé  dokumenty představeny podrobně ji se  zaměřením 
na výše  uvedené  parame try (země původu, originální název, rok vydání, úroveň působnosti 
standardů, míra závaznosti standardů, způsob vytvoření standardů, struktura standardů, obsah 
standardů). 
 
  

1. Národní standardy pro specializovanou paliativní péči v onkologii 2005   
  

Země původu: Velká Británie , Wales 
Originální název: National Standards for Specialist Palliative  Care  Cance r Se rvices 2005 
Rok vydání: 2005 
Vydalo: National Health Se rvice  Wales 
Cílová skupina: Zařízení, poskytující paliativní péči onkologickým pacientům. 
 
Způsob vytvořen╙ standardġ  
Standardy byly vytvořeny na základě  požadavku Ve lšského národního shromáždění. Tvorba 
standardů byla zadána koordinační skupině pro onkologii. Tvorba standardů byla zahájena v 
roce 2003 revizí stávajících standardů za použití nově vydaných národních strategií a standardů 
věnujících se pacientům s rakovinou. Během tvorby standardů byly využity i dokumenty 
aktuálně publikované Národním institutem pro zdraví a péči excelence (NICE). Do tvorby 
standardů byli dále zapojeni odborníci z velšské onkologické asociace. Standardy vytvořené 
pracovní skupinou byly předloženy Národnímu shromáždění v červenci 2004. Do tvorby 
standardů byli zapojeni lékaři různých odborností (paliativní medicína, onkologie, patologie, 
praktické lékařství, chirurgie), zdravotní sestra se specializací v onkologii, zástupci pacientů, 
management onkologických asociací a představitelé Národního shromáždění. 
  

Měření kvality péče 
Každý standard má definován kritéria, která jsou určena k hodnocení zda jsou standardy 
naplněny. 
  

Struktura standardů 



Standardy představují základní požadavky pro poskytování specializované paliativní péče. Jsou 
určeny pro všechna zařízení, ve  kte rých je  specializovaná paliativní péče  poskytována vče tně  
paliativních oddě lení, poskytovate le  domácí péče  nebo hospice . Na základě  těchto standardů 
si jednotlivá zařízení mají vytvořit své  vlastní protokoly a standardy. 
  
Standardy jsou členěny do čtyř tematických oblastí podle  organizačních požadavků, kte ré  jsou 
klíčové  pro poskytování kvalitní paliativní péče . Každá oblast obsahuje  jednotlivé  standardy 
vče tně  krité rií pro hodnocení. 
  
Oblasti: 

●  Organizace  poskytování péče  a spolupráce  (Standard 1, 2) 
●  Péče  orientovaná na pacienta (Standard 3) 
●  Multidisciplinární tým (Standard 4) 
●  Indikace  pacientů k paliativní péči a paliativní léčba (Standard 5,6,7) 

  
Specializovaná paliativní péče  musí být poskytována multidisciplinárním týmem, kte rý má 
adekvátní diagnostické , te rapeutické  a oše třovate lské  znalosti a schopnosti. Paliativní tým musí 
poskytovat svoji péči ce lodenně  a ideálně  7 dní v týdnu a být dostupný pro te le fonické  
konzultace  24 hodin denně , 7 dní v týdnu.  Paliativní oddě lení musí poskytovat nepře tržitou 
péči. Paliativní tým poskytující specializovanou paliativní péči musí mít dva lékaře  s ate stací v 
paliativní medicíně , zdravotní sestru s kvalifikací v paliativní péči, sociálního pracovníka s 
odpovídajícím vzděláním v paliativní péči a administrativního pracovníka. Kromě  těchto profesí 
v týmu má být dále  zastoupen e rgote rapeut, fyziote rapeut, psycholog nebo psychiatr, kaplan, 
onkolog, farmaceut, nutriční te rapeut a klinický logoped. Všichni členové  týmu by mě li mít 
kvalifikaci v paliativní péči odpovídající potřebám je jich profe se . Poče t pe rsonálu není přesně  
de finován, ale  má být dostatečný tak, aby byl tým schopen zajistit péči sedm dní v týdnu a 
přijímat nové  pacienty do péče  bez zbytečných prodlev. Tým by mě l být schopen vyše třit nové  
pacienty i mimo běžné  ordinační hodiny. (Standard 4). 
  
Každá nemocnice  poskytující specializovanou paliativní péči by si mě la vytvořit vlastní indikační 
krité ria pro překlad pacienta do péče  paliativního týmu a jakým způsobem může  být pacient do 
péče  pře ložen. Dále  musí být uvedeno, jakým způsobem je  možné  poskytnout péči, kte rá není 
poskytována přímo paliativním týmem. Pacienti s obtížně  zvládnute lnými projevy nemoci by 
mě li být vyše třeni paliativním týmem během dvou dnů od prvního kontaktu. (Standard 5) 
  
Paliativní péče  má být poskytována systematicky a je jí poskytování je  založeno na vzájemné 
spolupráci odborníků tak, aby potřeby pacientů byly vyhodnocovány standardním postupem. 
Paliativní tým by mě l mít proto vytvořen protokol pro hodnocení následujících potřeb pacienta: 
kontrola příznaků, funkční potřeby, psychologické , sociální a spirituální potřeby a potřeby 
pečujících. Tým by mě l mít dále  vytvořen protokol pro poskytování paliativní péče  v 
následujících situacích: kontrola specifických příznaků, běžné  akutní situace  v paliativní péči a 
péče  v závě ru života, vče tně  péče  o rodinu a blízké . (Standard 6) 
  
Tým specializované  paliativní péče  by se  měl aktivně  podíle t na výzkumu v paliativní péči (nábor 
pacientů do výzkumných studií) a na vzdě lávacích aktivitách. (Standard 6 a 7) 



  
Vzhledem k tomu, že  paliativní péče  může  být poskytována současně  s kurativní léčbou, je  
nezbytná dostatečná spolupráce  mezi jednotlivými oše třujícími lékaři, aby přechod mezi 
jednotlivými poskytovate li péči byl co ne jjednodušší a e fektivní. Paliativní tým musí mít přístup 
k potřebným informacím ohledně  zdravotního stavu pacienta a péče  musí být dobře  
koordinována. (Standard 7). 
 
 
2. Klinické standardy pro specializovanou paliativní péči  
  

Země původu: Velká Británie , Skotsko 
Originální název: Clinical Standards for Specialist Palliative  Care  

Rok vydání:  2002 
Vydalo:  Clinical Standards Board for Scotland 

Cílová skupina: Standardy jsou určeny pro všechny pacienty, kte ří vyžadují 
specializovanou paliativní péči bez ohledu na je jich primární diagnózu a 
místo poskytování péče . Standardy jsou aplikovate lné  také  pro dě tskou 
paliativní péči. 

 
Způsob vytvoření standardġ  

Pro tvorbu standardů byla vytvořena projektová skupina, ve  kte ré  byli zástupci vybraných 
organizací. Tvorba standardů pro specializovanou paliativní péči byla zahájena v září roku 
2000. Standardy byly vytvářeny během opakovaných se tkání členů realizačního týmu a 
výsledné  standardy byly te stovány v roce  2001 ve  vybraných hospicích k zajištění je jich 
aplikovate lnosti v různých prostředích. Na tvorbě  standardů se  podíle li zdravotníci (lékaři, 
zdravotní sestry), sociální pracovnice , kaplan, farmaceut, manaže ři vybraných hospiců, pacienti 
i široká ve ře jnost. 
  

Měření kvality péče 
Výsledné  standardy jsou určeny k hodnocení kvality. Krité ria pro hodnocení dosažení 
standardů jsou jasně  de finována. 
  

Struktura standardů 
Jedná se  o ve lmi de tailně  propracované  standardy, kte ré  zahrnují jasně  de finovaná krité ria, 
kte rých je  potřeba dosáhnout, aby byl standard naplněn. Krité ria jsou rozdě lena na základní a 
rozšířená. Dosažení základních krité rií je  nezbytným předpokladem pro všechny poskytovate le  
péče . Dokument obsahuje  8 standardů, přičemž standardy 1, 2 a 3 jsou rozdě leny dle  
poskytovate le  péče  na specializované  paliativní oddělení a na nemocniční specializované  
paliativní týmy. 
  

●  Standard 1 - Dostupnost specializované  paliativní péče  
●  Standard 2 - Základní e lementy specializované  paliativní péče  
●  Standard 3 - Řízení lidí a zdrojů 
●  Standard 4 - Vzdě lávání 
●  Standard 5 - Komunikace  mezi odborníky 



● Standard 6 - Komunikace  s pacienty a pečovate li 
●  Standard 7 - Léčebné  inte rvence  
●  Standard 8 - Pacient 

  
Specializovaná paliativní péče  má být dostupná dle  potřeby pacienta. Poskytovate l péče  musí 
mít jasně  de finována indikační krité ria pro překlad pacienta. Krité ria mají být vytvořena na 
základě  spolupráce  mezi lékaři různých úrovní a specializací v daném zařízení. V případě 
oddě lení paliativní péče  musí být kontakt s pacientem navázán ne jdé le  do 2 pracovních dnů od 
odeslání žádosti o specializovanou paliativní péči. Nemocniční paliativní tým by mě l pacienta 
kontaktovat během jednoho pracovního dne . (Standard  1) 
 
Specializovaná paliativní péče  musí být dostupná 24 hodin denně , a to jak je jí lékařská, tak 
oše třovate lská složka. Dále  musí být pacientům dostupná 24 hodinová te le fonická podpora. 
(Standard 1,2) 
  
Specializovaná paliativní péče  je  poskytována vysoce  kvalifikovaným multidisciplinárním 
týmem, kte rý zahrnuje  lékaře , sestry, kaplana, sociálního pracovníka, e rgote rapeuta, 
farmaceuta a fyziote rapeuta. Tým spolupracuje  s dalšími odborníky (např. onkolog, nutriční 
te rapeut, psycholog, psychiatr) a má k dispozici administrativního pracovníka. Pokud paliativní 
tým pečuje  o dě tského pacienta musí mít k dispozici dě tskou zdravotní sestru. Standardy 
pře sně  určují potřebné  vzdě lání. Lékař musí mít ate staci v paliativní péči a zdravotní sestra 
magiste rské  vzdě lání v paliativní péči nebo musí být registrována jako se stra specialistka v 
paliativní péči. Všichni členové  týmu se  kontinuálně  vzdě lávají a mají vytvořený osobní plán 
profesního rozvoje . (Standard 3) 
  
Specializovaný paliativní tým nebo oddě lení organizuje  vzdě lávací aktivity na všech úrovních, 
a to pro lékaře  a ne lékařské  zdravotní pracovníky, kte ří poskytují obecnou nebo 
specializovanou paliativní péči. Pro vzdě lávací aktivity mají k dispozici dostatečné  zázemí, 
vče tně  přístupu do odborné  knihovny, k inte rne tu a do odborných databází. Výuka musí být 
dostatečně  multidisciplinární a věnovat se  oblastem zahrnující fyzické , psychologické , sociální 
a spirituální aspekty paliativní péče . Dále  se  věnuje  e tickým problémům v závě ru života a 
komunikaci. (Standard 4) 
  
Nezbytný je  také  sbě r dat ohledně  pacientů, kte ří využili specializovanou paliativní péči pro 
hodnocení jak jsou využívány dostupné  zdroje  a pro audit nemocnic. Pro sbě r dat má být využit 
předde finovaný systém určený ke  sbě ru dat o specializované  paliativní péči ve  Skotsku. 
(Standard 8). 
 
3. Vícestupňová hospicová a paliativní péče pro dospělé. 
 
Země původu: Rakousko 
Originální název: Abgestufte  Hospiz- und Palliativve rsorgung für Erwachsene  
Rok vydání:  2014 
Vydalo:  Rakouský institut pro zdravotnictví a Ministe rstvo zdravotnictví 



Cílová skupina: Koncepce se věnuje organizaci paliativní péče pro dospělé pacienty, 
kte ří jsou nevyléčite lně  nemocní nebo umírající bez ohledu na je jich 
primární diagnózu. 

 
Způsob vytvořen╙ standardġ  
Jedná se  o aktualizaci koncepce  paliativní péče , kte rou vydal Rakouský institut zdravotnictví. 
Koncepce  byla původně  v roce  2006 přijata svazem, spolkovými zeměmi a lékařskou komorou. 
Odborná pracovní skupina, kte rá se  podíle la na revizi koncepce  provedla v roce  2014 
aktualizaci krité rií kvality a stanovila potřebnou kapacitu sítě  paliativních služeb. Od roku 2010 
je  tento model součástí rakouského plánu pro dlouhodobý rozvoj systému zdravotní péče . 
  
Měření kvality péče 
V dokumentu jsou uvedena doporučená krité ria kvality, kte rá se  týkají kvalifikace  pracovníků v 
paliativní péči. Podrobná krité ria kvality jsou dále  uvedena u každého typu poskytovate le  péče . 
  
Struktura standardů 
Standardy jsou rozčleněny podle  poskytovate le  péče . Jedná se  o še st typů zařízení, kte ré  
mohou poskytovat paliativní péči – paliativní oddě lení, lůžkový hospic, denní stacionář, 
paliativní konziliární služba, mobilní paliativní týmy a hospicové  týmy. Paliativní oddělení a 
paliativní konziliární služba se  řadí mezi specializovanou paliativní péči, kte rá je  poskytována v 
rámci nemocnice . Mobilní paliativní týmy poskytují péči v domácím prostředí pacientů. 
  
Paliativní oddělení funguje jako samostatné oddělení v rámci nemocnice. Péče je poskytována 
pacientům se závažnou symptomatologií onemocnění, které vyžaduje komplexní léčebný 
přístup. Cílem léčby je kontrola symptomů, není prováděna kauzální léčba. Pacienti jsou 
přijímáni na základě stanovených kritérií. 
  
Péče je poskytována multidisciplinárním týmem, který zahrnuje všeobecné i odborné lékaře a 
zdravotní sestry. Lékař musí být dostupný 24 hodin denně. Tým má k dispozici také sociální 
pracovníky, psychoterapeuty, psychology, fyzioterapeuty, ergoterapeuta, logopeda, nutričního 
terapeuta, kaplana a hospicový tým. Lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovníci musí během 
dvou let od nástupu do zaměstnání absolvovat kurz paliativní péče.  
  
V koncepci jsou definovány požadavky na minimální úvazky: 

● Lékař – 1 úvazek na 5 lůžek na denní službu 
●  Sestra – 1,2 úvazku na lůžko  
●  Sociální pracovník, psychote rapeut- 6 hodin týdně  na pacienta  

Doporučená lůžková kapacita paliativního oddělení je  8–14 lůžek. Spádová oblast je  stanovena 
na 200 000 obyvate l. Každé  paliativní oddělení má mít vlastní paliativní konziliární tým. 
Paliativní oddě lení organizuje  inte rní a exte rní vzdě lávací činnosti. 
  
Paliativní konziliární služba poskytuje  podporu lékařům a oše třovate lskému pe rsonálu na 
lůžkových oddě leních a v ambulancích a věnuje  se  péči o paliativní pacienty a rodinné  
příslušníky. Konziliární služba funguje  buď samostatně  nebo je  součástí paliativního oddě lení. 
Paliativní konziliární tým spolupracuje  s primárním oše třujícím týmem a poskytuje  



specializovanou paliativní péči, paliativní oše třovate lství, psychosociální podporu, podporuje  
komunikaci a procesy rozhodování. Pacienti jsou přijímáni do péče  na základě  indikace  
oše třujícího lékaře  nebo na vlastní přání či přání rodiny. 
 
Péče  je  poskytována multidisciplinárním týmem (všeobecní a odborní lékaři, zdravotní se stry, 
sociální pracovník), kte rý má k dispozici další odborníky, tak jako paliativní oddě lení.  
Výše  úvazků je  ale  odlišná: 

●  Lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník - 2,0  úvazku na 150–250 lůžek, 1,0  úvazku 
na dalších 250 lůžek. Složení týmu je  variabilní, ale  každá z uvedených odborností musí 
být v týmu zastoupena. 

●  Velikost týmu jsou minimálně  2,0  úvazku na 250 lůžek. Tým může  fungovat pro několik 
nemocnic současně  

  
Požadavky na kvalifikaci členů týmu jsou shodné  s požadavky na odborníky v paliativních 
nemocnicích. Konsiliární tým se  také  podílí na vzdě lávacích aktivitách. 
 
 
4.     Věstník ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky – Koncepce zdravotní péče v 

oboru paliativní medicíny 
  
Země původu: Slovensko 
Originální název: Vestník ministe rstva zdravotníctva Slovenske j republiky – Koncepcia 

zdravotne j starostlivosti v odbore  paliatívna medicína 
Rok vydání:  2006 
Vydalo:  Ministe rstvo zdravotnictví Slovenské  republiky 
Cílová skupina: Koncepce  je  určena pro všechna zařízení, pečující o dospě lé  pacienty s 

chronickým, nevyléčite lným onemocněním a o umírající pacienty.  
 
Způsob vytvořen╙ standardġ  
Jedná se  o ministe rskou vyhlášku. Způsob, jakým byla vytvořena není uveden. Ministe rstvo 
zdravotnictví v koncepci uvádí, že  budou vytvořeny standardy pro paliativní péči, kte ré  ale  zatím 
vytvořené  nebyly. 
  
Měření kvality péče 
Poskytovate lé  paliativní péče  jsou povinni zajistit systém kvality, kte rý má za cíl zabezpečit 
poskytování stanovené  úrovně  péče , zabezpečit pe rsonální obsazení týmu a mate riálně  
technické  vybavení pracoviště . 
  
Struktura koncepce 
Nejedná se  přímo o standardy, ale  o koncepci, kte rá vymezuje  nemocniční paliativní péči, 
způsob poskytování paliativní péče  a stanovuje  požadavky na poskytovate le  péče  a vzdě lávání 
pracovníků. Dále  jsou uvedena indikační krité ria pro překlad pacienta na paliativní oddělení 
nebo do hospice , požadavky na kontrolu kvality a vzájemnou spolupráci s ostatními lékařskými 
obory. Mezi poskytovate le  paliativní péče  v nemocnicích jsou v koncepci zařazeny oddělení 
paliativní medicíny a jednotky paliativní medicíny. 



 
Oddělení paliativní medicíny jsou součástí nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení. 
Ideální poče t lůžek je  10  až 20 . K překladu pacienta na oddě lení dochází na základě  konzilia 
mezi primáři jednotlivých oddě lení a péče  spočívá hlavně  v kontrole  bole sti a dalších příznaků 
nemoci vče tně  řešení psychosociálních těžkostí.  
  
Doporučené  pe rsonální zabezpečení na oddělení paliativní medicíny s 20  lůžky je  následující: 
 
Lékaři:    3 
Sestry:    15 
Zdravotničtí asistenti:  5 
Klinický psycholog:  1 
Speciální pedagog (u dě tí): 1 
Sociální pracovník:  1 
Duchovní 
Dobrovolníci dle  potřeby 

  
Jednotky paliativní medicíny jsou kapacitně  menší a jsou přidruženy ke  ge riatrickým, sociálním 
a jiným zdravotnickým zařízením. Jednotky jsou určeny pro pacienty, kte ří potřebují paliativní 
péči. Poče t lůžek ani bližší specifikace  pe rsonálu ne jsou stanoveny. 
  
V koncepci jsou pře sně  uvedena indikační krité ria pro překlad pacienta do péče  paliativního 
oddě lení nebo hospice . Indikační krité ria jsou uvedena u následujících diagnóz: onkologické  
onemocnění, progresivní neurodegene rativní onemocnění, progredující demyelinizační 
onemocnění, progredující neuromuskulární dystrofie , chronická obstrukční bronchopulmonální 
choroba v te rminálním stádiu, chronická renální insuficience , pe rzistentní vege tativní stav, 
pacienti s obtížně  kontrolovate lnými bole stmi neonkologického původu. 
  
Zdravotníci poskytující paliativní péči se  vzdě lávají v akreditovaných specializovaných 
studijních programech a v ce rtifikovaných programech. Lékaři, kte ří mají pozici vedoucího 
lékaře  nebo primariát na oddělení paliativní medicíny musí mít licenci pro lékaře  v oboru 
paliativní medicína. Pro přechodné  období jsou akceptovate lné  i jiné  specializace  (vnitřní 
lékařství, klinická onkologie , anesteziologie , neurologie , ge riatrie  a pediatrie ). 
 
 
 

5.   Standardy pro paliativní péči 

  
Země původu: Norsko 
Originální název: Standard for palliative care 

Rok vydání:  2004 
Vydalo:  Norwegian association for palliative medicine 



Cílová skupina: Standardy jsou určeny pro všechna zařízení bez ohledu na primární 
diagnózu pacienta. Hlavní důraz je  ale  kladen na  onkologické  pacienty, 
kte ří představují ne jvě tší skupinu, kte rá paliativní péči v Norsku využívá. 

  
Způsob vytvořen╙ standardġ  

Standardy byly vytvořeny Norskou asociací paliativní medicíny ve  spolupráci s Odbornou radou 
Norské  lékařské  asociace . První společné  se tkání proběhlo v září roku 2002 a v listopadu téhož 
roku vznikla pracovní skupina s cílem vytvořit standardy pro paliativní péči v Norsku. V pracovní 
skupině  byli zastoupeni odborníci různých specializací – anesteziologie , onkologie , praktický 
lékař, inte rnista a zdravotní se stra se  specializací v onkologii. Při výbě ru odborníků do skupiny, 
byl kladen důraz na zahrnutí širokého spektra specialistů a dostatečné  geografické  zastoupení. 
Výsledný dokument byl konzultován v průběhu multioborového se tkání, kte rého se  zúčastnilo 
34 specialistů se  zkušeností s poskytováním paliativní péče  v Norsku. Vznesené  komentáře  
byly integrovány do výsledného znění standardů. Konečné  znění standardů bylo vytvořeno v 
roce  2003 a předáno Norské  lékařské  asociaci k revizi. Vytvořené  standardy nepředstavují 
podrobné  pokyny, jak poskytovat paliativní péči. Zařízení, kte rá poskytují paliativní péči by si 
mě la vytvořit vlastní manuály a směrnice  pro poskytování kvalitní paliativní péče . 
  

Měření kvality péče 
Standardy kladou velký důraz na poskytování kvalitní paliativní péče  a hodnocení péče  pomocí 
indikátorů kvality, kte ré  jsou zaměřené  na strukturu organizace , proces a výsledek. Pro 
hodnocení péče  je  doporučeno používat zavedený systém ESAS.   
  

Struktura standardů 
  
Standardy jsou rozdě leny dle  typu zdravotnického zařízení, kde  je  paliativní péče  poskytována. 
Paliativní péče  je  v Norsku dostupná na třech úrovní – primární, sekundární a te rciální. Základní 
paliativní péče  má být dostupná všem pacientům bez ohledu na je jich diagnózu a v dokumentu 
jsou uvedeny minimální standardy pro veške rý zdravotnický pe rsonál, kte rý paliativní péči 
poskytuje . Primární úroveň paliativní péče  zajišťují poskytovate lé  domácí péče  a domy s 
pečovate lskou službou. V každé  spádové  oblasti musí být ale spoň jeden lékař a sestra se  
specializací v paliativní péči. Sekundární úroveň paliativní péče  je  poskytována v ambulancích, 
na specializovaných oddě leních nebo ji poskytují paliativní týmy ve  ve lkých nemocnicích. 
Te rciární úroveň paliativní péče  představují regionální centra exce lence  a oddě lení paliativní 
péče  v unive rzitních nemocnicích. 
  
Další část dokumentu se  věnuje  požadavkům pro poskytování paliativní péče  v jednotlivých 
typech zdravotnických zařízení. Jedná se  o onkologická oddě lení, onkologické  ambulance , 
oddě lení kontroly bole sti, regionální paliativním centra, nemocniční centra paliativní péče , 
ambulance  paliativní péče , paliativní jednotky v domovech seniorů a v okresních nemocnicích, 
domovy seniorů bez paliativního oddě lení a o poskytovate le  domácí péče .  
  
Nemocniční centra paliativní péče jsou tvořena multidisciplinárním paliativním týmem, který 
poskytuje konzultace v rámci nemocnice a ambulantní návštěvy v domácnostech pacientů. 
Centra mohou disponovat také lůžkovým oddělením, které je určeno pro akutní péči. 



Hospitalizace na těchto odděleních by měly být krátkodobé (5–7 dnů). Lůžka je  možné  využít i 
pro te rminální fázi nemoci. Doporučený poče t lůžek je  2-6 lůžek na 150 -200 000 obyvate l. 
Kromě  péče  o pacienta a jeho rodinu se  centra věnují také  výzkumu a vzdě lávacím aktivitám. 
  
Regionální centra paliativní péče  jsou centra exce lence  a skládají se  z klinické  části a z centra 
exce lence . Klinická část může  fungovat jako nemocniční centrum paliativní péče  poskytující 
lékařskou a oše třovate lskou péči. Centrum exce lence  je  centrem pro rozvoj a výzkum, 
spolupracuje  s unive rzitou, poskytuje  pregraduální a postgraduální vzdě lávání odborníkům v 
paliativní péči a organizuje  vzdě lávací aktivity pro zdravotníky poskytující obecnou paliativní 
péče . Centra exce lence  se  dále  aktivně  věnují výzkumu a mají vytvořeny formální vazby s 
lékařskou fakultou na místní unive rzitě . 
  
Paliativní péče  je  poskytována multidisciplinárním týmem, kte rý se  skládá z lékaře , se stry, 
fyziote rapeuta, kaplana, sociálního pracovníka a administrativního pracovníka. Lékař musí mít 
dostatečnou kvalifikaci v paliativní medicíně  (úroveň C, jedná o se  o dvoule tý kurz zaměřený 
na paliativní péči, kte rý vytvořila Norská asociace  paliativní medicíny). Je  potřeba, aby v týmu 
byly zastoupeni další odborníci formou částečných úvazků s odborností v onkologii, 
anesteziologii, inte rním lékařství, chirurgii, psychiatrii a praktickém lékařství. Zdravotní se stry 
mají mít odpovídající odborné  vzdě lání v paliativní péči a dostatek praktických zkušeností. 
Specializované  vzdě lání, kte ré  je  re levantní pro se stry pracující v paliativní péči zahrnuje  
onkologii, intenzivní péči, ge riatrii, psychiatrii a anesteziologii.   
  
Pro překlad pacientů do péče  paliativního týmu mají zařízení využívat standardizované  
formuláře , kde  jsou uvedeny informace  ohledně  současných zdravotních potíží pacienta, 
přehled užívaných léků, kontakt na se stru poskytující domácí péči, kontakt na obvodního 
lékaře , aktuální ESAS hodnocení a te rmín plánované  kontroly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Národní standardy pro paliativní péči  
  

Země původu: Austrálie  
Originální název: National Palliative  Care  Standards 
Rok vydání:  2018 
Vydalo:  Palliative  Care  Australia (PCA) 

Cílová skupina: Standardy jsou určené  všem zařízením, kte ré  pečují o pacienty 
indikované  k paliativní péči. Ačkoliv se  jedná o standardy určené  pro 
dospě lou populaci jsou aplikovate lné  i na dě tskou paliativní péči a 



zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám obyvate l 
(aboriginci, lidé  s demencí nebo psychiatrickým onemocněním, lidé  žijící 
v domovech důchodců dále  bezdomovcům, kulturně  a jazykově  
odlišným komunitám a sexuálním menšinám). 

 
Způsob vytvořen╙ standardġ  

Jedná se  o revizi čtvrtého vydání standardů z roku 2005. Revize  stávajících standardů byla 
zahájena v roce  2013 a v roce  2015 za tímto úče lem vznikla pracovní skupina. Skupina byla 
tvořena zdravotníky, výzkumníky a vedoucími pracovníky. Na základě  podrobné  analýzy 
čtvrtého vydání standardů byly navrhnuty potřebné  změny. Navržené  standardy prošly dvěma 
koly konzultací. První konzultace  proběhla během lé ta 2017 s představite li Národního 
poradního výboru.  Druhá konzultace  zahrnovala online  průzkum s poskytovate li paliativní 
péče , zástupci organizacích se  zájem o tvorbu standardů v paliativní péči a přidružené  vládní 
orgány. Vzhledem k tomu, že  Austrálie  má k dispozici další standardy zaměřené  na péči v 
závě ru života, stávající Národní standardy pro paliativní péči jsou navrženy tak, aby doplňovaly 
ostatní dokumenty a nabíze jí také  přehlednou analýzu ostatních standardů. 
  

Měření kvality péče 
Každý standard obsahuje  krité ria, kte rých je  potřeba dosáhnout, aby mohl být standard 
považován za naplněný. Kromě  toho se  očekává, že  poskytovate lé  péče  mají vytvořený 
protokol pro zhodnocování kvality poskytované  péče  a je jich výsledků, podrobují se  klinickému 
auditu, účastní se  benchmarkingu a zařízení je  akreditováno. (Standard 8) 
  

Struktura standardů 
Standardy byly vytvořeny pro specializovanou paliativní péči, je jímž cílem je  poskytování 
vysoce  kvalitní péče  pacientům, je jich rodinám a pečujícím osobám. Implementace  standardů 
má probíhat v souladu s dokumenty, kte ré  se  věnují ochraně  dat a nakládání s informacemi o 
pacientech a s re levantními dokumenty zaměřené  na  lokální a národní zdravotní politiku. 
  
Standardy jsou rozdě leny do dvou kategorií. První kategorie  nazvaná “Standardy péče” (1-6) je  
zaměřená na systémy a podmínky nutné  pro poskytování kvalitní klinické  péče . Druhá kategorie  
jsou “Řídící standardy” (7-9) a ty zahrnují management, zlepšování kvality a benchmarking. 

●  Standard 1 - Posouzení potřeb pacienta  
●  Standard 2 - Tvorba plánu péče  
●  Standard 3 - Péče  o pečující 
●  Standard 4 - Poskytování péče  
●  Standard 5 - Přechod mezi různými poskytovate li péče  
●  Standard 6 - Podpora v zármutku 
●  Standard 7 - Organizační kultura 
●  Standard 8 - Zlepšování kvality 
●  Standard 9 - Kvalifikace  a vzdě lávání pe rsonálu 

  
Specializovaná paliativní péče  je  rozdě lena do dvou úrovní (úroveň 2 a 3) a je  určena pacientům 
s komplexními potřebami. Paliativní péče  poskytována v úrovni 1 je  obecná paliativní péče .  
Úroveň 2 je  určena pacientům, kte ří mají život omezující onemocnění a je jich potřeby jsou 



snadněji předvídatelné až mírně proměnlivé. Tým poskytující péči na této úrovni se skládá z 
lékaře , se stry a dalšího ne lékařského pe rsonálu, kte rý má znalosti a zkušenosti v paliativní péči 
případně  doplňující vzdě lání v paliativní péči. Specializovaná péče  poskytována v úrovni 3 je  
určena pacientům s život omezujícím onemocněním, je jichž potřeby jsou komplexní a trvalé . 
Péče  zahrnuje  zvládání komplexních příznaků, kte ré  není možné  zvládnout běžnými léčebnými 
postupy (např. paliativní sedace , radiote rapie , PEG). Péče  je  dostupná 24 hodin denně  vče tně 
te le fonických konzultací. Péče  zahrnuje  také  zvládání komplexních psychosociálních potřeb 
pacienta a jeho blízkých, plánování péče  (advance  care  planning) vče tně  ukončení léčby. 
Specializovaný paliativní tým organizuje  vzdě lávací aktivity, poskytuje  konzultace  ostatním 
poskytovate lům paliativní péče  (úroveň 1 a 2) a má vedoucí roli ve  výzkumu v paliativní péči 
vče tně  spolupráce  s akademickými centry. Multidisciplinární tým se  skládá z lékaře , sestry a 
dalších ne lékařských pracovníků, kte ří mají specializované  vzdě lání a značnou praxi v paliativní 
péči. Tým má k dispozici další odborníky vče tně  e rgote rapeuta, fyziote rapeuta, logopeda, 
sociálního pracovníka, odborníka na truchlení, arte te rapeuta, muzikote rapeuta a spirituálního či 
pastoračního pracovníka. Veške rý pe rsonál má vytvořený vlastní vzdě lávací plán, má k dispozici 
supe rvizi a další formy osobní podpory. Osoby na vedoucích pozicích týmu (klinické  i 
managementu) mají odpovídající vzdě lání a praxi. (Standard 4,8,9). 
  
Specializovaný paliativní tým e fektivně  spolupracuje  s dalšími poskytovate li péče  a má 
vytvořené  protokoly pro překlad pacientů, vzájemnou komunikaci a de finované  úrovně  
odpovědnosti za péči. Paliativní týmy by mě ly informovat ostatní zdravotnická zařízení o své  
činnosti, o tom, jakou péči poskytují a jakým pacientům. Dále  musí mít vytvořeny indikační 
krité ria, kte rá mají být transparentní a nediskriminační. Vzhledem k tomu, že  péče  o pacienta 
může  probíhat v různých zařízeních je  nezbytné , aby byla péče  kontinuální a poskytovate lé  
péče  mě li k dispozici všechny potřebné  a aktuální informace  o zdravotním stavu pacienta. 
Pacienti by proto měli mít vytvořeny plány péče . Překlady pacientů mají probíhat bez 
zbytečných odkladů. (Standard 5). 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Standardy pro poskytování paliativní péče v Libanonu 
  
Země původu: Libanon 
Originální název: Practice  standards for palliative  care  in Lebanon 

Rok vydání:  2013 
Vydalo: National Committee  for Pain Control and Palliative  Care  (NCPCPC) s 

podporou Ministe rstva veře jného zdraví.  
Cílová skupina: Pro všechny nemocnice  bez ohledu na diagnózu pacienta. 

 
Způsob vytvořen╙ standardġ  



Standardy byly vytvořeny podvýborem NCPCPC zaměřeného na poskytování paliativní péče v 
nemocnicích. V podvýboru byly zastoupeni specialisté  různých odborností (paliativní péče , 
ge riatrie , anesteziologie , praktické  lékařství, pediatrická onkologie , oše třovate lství a 
psychiatrie ). Hlavním cílem činnosti podvýboru bylo vytvoření standardů pro nemocniční 
paliativní péči a de finování kompe tencí poskytovate lů péče . K vytvoření standardů byly použity 
směrnice  zaměřené  na paliativní péči, kte ré  byly vydané  ve  Spojených státech amerických, 
Evropě , Kanadě  a Austrálii (EAPC, NCP, JCAHO, HAS, CAPC). Výsledný dokument vytvořený 
na základě  vybraných směrnic byl revidován členy podvýboru a následně  předložen komisi 
NCPCPC. Komentáře  od NCPCPC byly zapracovány do výsledného znění standardů. Konečná 
podoba standardů byla prezentována v říjnu 2012, tvorba standardů byla zahájena v kvě tnu 
2011. 
  

Měření kvality péče 
Není uvedeno 
 
Struktura standardů 
Standardy představují základní vymezení nemocniční paliativní péče  a kompe tencí jednotlivých 
profesí, kte ré  jsou zastoupeny v multidisciplinárním paliativním týmu vče tně  požadavků na je jich 
vzdě lání. Standardy jsou určeny pro všechny nemocnice  a je jich implementace  je  dobrovolná. 
NCPCPC doporučuje , aby minimální standardy byly součástí akreditačních procesů nemocnic 
k zajištění poskytování minimální úrovně  paliativní péče  ve  všech nemocnicích v Libanonu. 
  
Poskytovate lé  paliativní péče  jsou dě leny do tří úrovní dle  péče , kte rou poskytují. Základní 
úroveň paliativní péče  má být dostupná ve  všech nemocnicích, druhá úroveň zahrnuje  
nemocnice , kte ré  mají vytvořený program paliativní péče . Tře tí úroveň jsou pak centra 
exce lence , kte rá poskytují specializovanou paliativní péči a zaměřují se  i na rozvoj oboru 
paliativní péče . 
  
Paliativní péči v nemocnicích, kte ré  mají paliativní program nebo jsou centra exce lence , 
poskytuje  multidisciplinární tým složený z lékaře , se stry, psychologa nebo psychiatra. V týmu 
má být také  sociální pracovník, farmaceut a spirituální pracovník. Tým může  doplňovat 
fyziote rapeut a nutriční te rapeut. 
  
Centra exce lence  musí splňovat výše  uvedené  požadavky na složení týmu a také  mají lůžkové  
oddě lení pro ře šení akutních situací a management komplexních symptomů. Cílem paliativních 
oddě leních je  stabilizace  pacienta a poskytnutí dostatečné  psychosociální podpory tak, aby 
bylo možné  pacienta propustit do domácí péče  nebo jiného zařízení. Centra exce lence  dále  
poskytují vzdě lávací aktivity, věnují se  aktivně  výzkumu v paliativní péči a je  vhodné , aby mě li 
vlastní e tickou komisi. Centra exce lence  zajišťují také  podporu v truchlení, spirituální podporu, 
věnují se  dobrovolníkům a slouží jako centra pro odesílání pacientů na jiná pracoviště . 
 

8.     Standard pro nemocniční paliativní konziliární týmy   

 



Země původu: Japonsko 
Originální název: Standard for Hospital-Based Palliative Care Consultation Teams 
Rok vydání:  2009 
Vydalo: Jedná se o konsensuální stanovisko expertů. Editorem studie je Dr 

Tomoyo Sasahara z katedry ošetřovatelství Univerzity Tsukuba. 
Cílová skupina: Vzhledem k tomu, že paliativní péče je v Japonsku poskytována 

převážně pacientům s onkologickým onemocněním, jsou standardy 
primárně určeny pro nemocnice, pečující o tuto populaci. Nicméně 
standardy mohou používat i paliativní týmy, které pečují o pacienty s 
jiným závažným onemocněním. 

  
Způsob vytvořen╙ standardġ 
Standardy byly vytvořeny pomocí Delphi metody určené pro tvorbu konsensuálního stanoviska. 
V panelu, který standard vytvořil bylo 27 expertů. Tým byl složen ze dvou skupin, První skupina 
byla tvořena lékaři, psychiatry a zdravotními sestrami, kteří byli vybráni na základě jejich 
expertízy a dostatečně dlouhé zkušenosti s praxí v paliativní péči (minimum dva roky). Druhá 
skupina byla tvořena zástupci z vybraných společností jejichž aktivity se vztahují k paliativní 
péči (např. společnost pro paliativní medicínu, onkologii, farmacii, psychologii atd.). Celkem bylo 
osloveno 16 společností a bylo vybráno 15 zástupců. Celý proces trval od dubna 2007 do května 
2008. Výsledné standardy představují návod pro implementaci paliativní péči v nemocnicích, 
je určen jak novým, tak stávajícím paliativním týmům. 
  
Měření kvality péče 
Standardy slouží také k hodnocení kvality práce paliativního týmu a ke zvyšování kvality 
poskytované péče. Při tvorbě standardů byl použit Donabedian model, aby bylo možné 
výsledné standardy použít i pro hodnocení kvality péče. 
   
Struktura standardů 
Standardy jsou určeny pro nemocniční paliativní týmy a vycházejí z odkazují se model 
hodnocení kvality zdravotní péče Avedise Donabediana. Jsou tedy členěny na standardy 
týkající se struktury, procesu a výstupů péče. Celkem zahrnují 4 oblasti: 

I.      Filosofie a způsob jednání týmu (činnost paliativního týmu) 
II.   Struktura poskytování péče (složení paliativního týmu, definování kompetencí členů 

týmu, vytvoření indikačních kritérií k překladu do péče paliativního týmu, širší 
spolupráce se zdravotníky v rámci nemocnice) 

III.  Obsah činností (klinická činnost, organizace zdrojů, spolupráce s komunitou, vzdělávací 
aktivity určené k rozvoji ostatních zdravotníků) 

IV.    Zaručení kvality a zlepšování péče 
  
Paliativní péče je poskytována multidisciplinárním týmem, který se skládá ze zkušeného lékaře 
zaměřeného na kontrolu klinických příznaků a lékaře zaměřeného na kontrolu psychiatrických 
příznaků. Dále je v týmu zdravotní sestra s kvalifikací v paliativní péči, farmakolog, zdravotně-
sociální pracovník, psychoterapeut, rehabilitační pracovník (fyzioterapeut, ergoterapeut, 
logoped) a z nutriční terapeut. Tým by měl spolupracovat s dalšími odborníky, kteří mohou svojí 
činností zlepšit kvalitu života pacienta a jeho rodiny. 



  

9.  Standardy pro poskytování kvalitní paliativní péče napříč Afrikou   

 
Země původu: Uganda 
Originální název: Standards for Providing Quality Palliative  Care  Across Africa 
Rok vydání:  2011 
Vydalo:  African Palliative  Care  Association (APCA) 
Cílová skupina: Standardy jsou určeny pro všechna zařízení, pečující o pacienty, kte ří trpí 

život ohrožující nemocí a je jich rodiny. Jsou určeny ne jen pro dospě lou, 
ale  také  pro dě tskou populaci. Důraz je  kladen na obzvláště  zranite lné  a 
znevýhodněné  skupiny populace . Jedná se  o těžce  nemocné  dě ti, dě ti, 
je jichž rodiče  jsou těžce  nemocní, seniory, osoby s psychiatrickými 
obtížemi, uživate le  návykových látek, bezdomovce , uprchlíky, členy 
ozbrojených sil, náboženské  vůdce  a osoby žijící v institucích jako je  
např. vězení. 

 
Způsob vytvořen╙ standardġ  
Do procesu tvorbu standardů byly zapojeny rozličné  subjekty, kte ré  jsou s paliativní péčí v 
Africe  spojené . Jedná se  o Národní asociace  paliativní péče , Ministe rstvo zdravotnictví, Národní 
komisi pro AIDS, vybrané  místní organizace  poskytující podporu pro pacienty s HIV, AIDS a 
rakovinou, místní i zahraniční expe rty na paliativní péči a vybraní konzultanti. Tvorba standardů 
byla podpořena WHO a mezinárodními organizacemi zabývajícími se  paliativní péčí. Proces 
tvorby standardů byl zahájen roku 2004 vytvořením výboru pro tvorbu standardů pod záštitou 
Africké  asociace  paliativní péče  (APCA). První ve rze  standardů byla prezentována v roce  2006. 
Poté  následovaly revize  a úpravy standardů tak, aby byly re levantní pro všechny úrovně , na 
kte rých je  paliativní péče  poskytována – od obecné  až po vysoce  specializovanou paliativní 
péči. Během tohoto procesu proběhla revize  stávajících standardů pro paliativní péči a 
zhodnocení současného mode lu domácí péče  poskytované  ve  čtyřech vybraných státech 
Afriky.  Finální ve rze  standardů byla hotova v roce  2009. 
  
Jedná se  o doporučené  standardy, kte ré  mají sloužit jako nezbytný nástroj pro poskytování a 
rozvoj paliativní péči v ce lé  Africe . Standardy mají být používány spolu s již existujícími 
re levantními standardy, jako jsou např. standardy pro léčbu HIV a AIDS, kontrolu bolesti nebo 
léčbu oportunistických infekcí (např. tube rkulóza). 
  
Měření kvality péče 
Standardy slouží také  k měření kvality péče  a zvyšování kvality péče . Současně  se  standardy 
byl vytvořen návod pro provádění auditu zařízení, kte ré  paliativní péči poskytují. 
Každý standard má jasně  de finovaná krité ria, kte rá je  potřeba naplnit. Krité ria se  liší podle  
úrovně  poskytované  péče  (primární, sekundární a te rciární úroveň). 
  
Struktura standardů 



Standardy jsou rozdělené podle úrovně poskytované péče. Jsou rozlišeny tři úrovně 
poskytování paliativní péče : 

●  Úroveň 1 primární/základní – komunitní programy 
●  Úroveň 2  sekundární/inte rmediární péče  – zařízení poskytující širší rozsah 

paliativní péče  (komunitní péče , domácí péče , misionářské  nemocnice) 
●  Úroveň 3 te rciární/specializovaná péče  – je  poskytována specializovanými 

paliativními centry, nemocničními odděleními paliativní péče  a specializovanými 
paliativními týmy. Péče  je  poskytována multidisciplinárním paliativním týmem, jehož 
členové  mají specializované  vzdě lání a odpovídající praxi v paliativní péči. 

  
Standardy jsou rozdě leny podle  základních principů a hodnot paliativní péče . Každý princip pak 
obsahuje  určitý poče t standardů, u kte rých je  uveden důvod je jich zařazení a měřite lná krité ria 
nezbytná pro dosažení standardu dle  úrovně  péče  kte rou zařízení poskytuje . Principů je  ce lkem 
5, standardů 37. 
  
Princip 1 Organizace  a management (řízení organizace  a lidí, lidské  zdroje , hodnocení 

výkonu, řízení rizik, role  klíčových skupin) 
Princip 2 Holistické  poskytování péče  (plánování a koordinace  péče , dostupnost péče , 

komunikace , kontrola bole sti a jiných symptomů, předepisování léků, kontrola 
oportunistických infekcí, psychosociální péče , spirituální péče , péče  s ohledem 
na kulturní specifika pacienta, doplňkové  te rapie , péče  o znevýhodněné  skupiny 
populace , end-of-life  péče , péče  v zármutku, e tická péče , legální aspekty péče , 
klinická supe rvize , inte rdisciplinární tým a podpora pečujících) 

Princip 3 Dětská paliativní péče  (holistická péče  pro dě ti, kontrola bole sti a jiných 
symptomů, psychosociální péče , end-of-life  péče , péče  v zármutku, e tická péče , 
legální aspekty péče , práva dě tí) 

Princip 4 Vzdě lávání a rozvoj poskytovate lů péče  (osobní plány vzdě lávání, supe rvize , 
mentoring, požadavky na vzdě lání) 

Princip 5 Výzkum a management informací (výzkum, monitorování a evaluace  péče , 
kontrola dat, reportování) 

  
Zařízení, kte rá poskytují specializovanou paliativní péče  si mají vytvořit systém spolupráce  s 
nižšími pracovišti, kte rý bude  také  zahrnovat systém pro přijímání pacientů do péče . Specifická 
indikační krité ria jsou stanovena pro umírající pacienty. (Standard 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.12) 
 
Paliativní péče  je  poskytována multidisciplinárním týmem. Jádrem týmu jsou lékaři, se stry a 
poskytovate lé  péče  v komunitě . Tým má k dispozici sociálního pracovníka, psychote rapeuta a 
pastora. Spolupracuje  také  s dalšími specialisty jako je  psycholog, fyziote rapeut a e rgote rapeut. 
(Standard 2.16) 
  
Všichni členové  paliativního týmu vče tně  specialistů mají mít odpovídající vzdě lání a 
kompe tence  v paliativní péči. Minimálně  jeden člen týmu musí mít specializované  vzdě lání v 
paliativní péči, kte ré  odpovídá jeho profe si. Poskytovate lé  dě tské  paliativní péče  musí mít 
odpovídající kompe tence  pro péči o dě ti. (Standard 2.16, 4.4.) 
  



Poskytovatelé specializované paliativní péče se musí kontinuálně vzdělávat v paliativní péči a 
mají vypracovány plány osobního profesního rozvoje . Zařízení poskytující specializovanou 
paliativní péči organizují vzdě lávací aktivity pro poskytovate le  péče  na nižších úrovních a 
spolupracují se  vzdě lávacími institucemi. (Standard 4.1, 4.3) 
  
Zařízení poskytující specializovanou paliativní péči se  aktivně  věnují výzkumu a rozvoji paliativní 
péče . Mají vytvořenou strategii pro výzkum a spolupracují s dalšími výzkumnými organizacemi, 
klinickými a akademickými. Nezbytný je  benchmarking výsledků s podobnými zařízeními. 
Zařízení také  poskytují podporu a školení zaměřené  na výzkum pro poskytovate le  péče  na 
nižších úrovních. (Standard 5.1) 
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