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ÚVOD 

 

Předkládaná Metodika externího hodnocení kvality služby mobilní specializované 

paliativní péče1 slouží jako návod pro hodnocení poskytovatelů mobilní specializované 

paliativní péče externími hodnotiteli. Je primárně určena hodnotitelům. 

 

Metodika vznikla v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče – 

zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214), v rámci Operačního projektu Zaměstnanost 

financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Navazuje na další výstupy 

projektu, včetně jejích příloh:  

● Metodiku sebehodnocení řízení organizace  

● Metodiku sebehodnocení přímé péče 

● Metodiku tvorby plánu rozvoje a zavádění změn2  

Z těchto dokumentů předkládaná Metodika externího hodnocení čerpá pojetí kvalitně 

poskytované služby mobilní specializované paliativní péče, která má být dlouhodobě 

udržitelná.  

Předkládané externí hodnocení služby MSPP je tedy určeno zejména těm organizacím, které 

mají dostatečné zkušenosti v poskytování péče, v průběhu kterých mohly získat potřebnou 

erudici, ukotvit procesy pro kvalitní poskytování péče i řízení organizace. 

Metodika stanovuje: 

● kritéria a parametry, které má splňovat služba MSPP, která aspiruje na kvalitní 

a dlouhodobě udržitelné poskytování služeb, a to v oblastech přímé péče poskytované 

pacientům a jejich blízkým a řízení služby. Zaměření na tyto dvě oblasti vychází 

z předpokladu, že oblast řízení a přímé péče jsou v praxi vzájemně propojené 

a ovlivňují se. Není-li služba kvalitně řízená, projeví se tato skutečnost dříve nebo 

později v kvalitě poskytované péče. Proto jsou oba pilíře předmětem externího 

hodnocení a sledují primární cíl tohoto projektu – kvalitní a dlouhodobě udržitelnou 

službu mobilní specializované paliativní péče poskytované pacientovi a jeho blízkým, 

● postup, kterým mají být tato kritéria a parametry hodnoceny, a výstupy procesu 

hodnocení. 

 

Text metodiky je rozdělen do dvou základních částí: 

1. Proces externího hodnocení: Tato část obsahuje popis toho, kdo a jakým způsobem 

provádí hodnocení, a jaké jsou jeho formální výstupy. 

 
1 Pro účely tohoto dokumentu rozumíme Mobilní specializovanou paliativní péčí službu, která splňuje specifika 
daná věstníkem MZ č. 13/2017.  
Dostupné na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/14605/36101/Věstník%20MZ%20ČR%2013-
2017.pdf 
2 https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/dokumenty-ke-stazeni  

https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/dokumenty-ke-stazeni
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2. Hodnocená kritéria v oblastech přímé péče a řízení a způsoby jejich ověřování: V této 

části jsou uvedená jednotlivá kritéria a jejich parametry, které jsou předmětem 

hodnocení, a také podrobnosti k ověřování jejich naplňování. 

 

Součástí metodiky je také řada příloh, které podporují proces externího hodnocení3. 

 

Metodika je volně dostupná široké veřejnosti, aby umožnila organizacím rozvíjet kvalitu 

poskytovaných služeb a podpořila jejich udržitelnost. Hodnotitelským organizacím 

a hodnotitelům, kteří budou dle této Metodiky hodnotit, doporučujeme, aby dodrželi postupy 

a odborné nároky stanovené touto metodikou, využili všechna v ní stanovená kritéria 

a zachovali v hodnocení kritérií stanovenou úroveň. V souvislosti s dynamickým vývojem 

v oblasti bude třeba v budoucnosti metodiku revidovat. 

 
  

 
3 V přípravě na hodnocení hodnotitelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s procesem hodnocení, 
následně se rámcově seznámili s hodnocenými oblastmi, kritérii a přílohami. Později podrobně prostudovali ta 
kritéria a parametry, které budou v procesu externího hodnocení u poskytovatele hodnotit. 
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1.  

PROCES EXTERNÍHO HODNOCENÍ 

 

 

1.1 Cíle a výstupy externího hodnocení 

Cílem externího hodnocení je posouzení kvality služby Mobilní specializované paliativní péče 

(dále jen MSPP) u konkrétního poskytovatele.  

Pro externí hodnocení kvality služby jsou v oblasti přímé péče a v oblasti řízení organizace, 

resp. poskytované služby MSPP, využita stanovená kritéria a upřesňující parametry (jejich 

přehled viz přílohy č. 1 a 2). Při hodnocení kvality služby je pak ověřováno, zda a případně do 

jaké míry poskytovatel tato kritéria naplňuje. 

 

Výstupem hodnocení je:  

● závěrečná zpráva, která obsahuje zjištění k jednotlivým kritériím a parametrům, jejich 

hodnocení a také celkové hodnocení kvality služby v oblasti poskytování péče 

a v oblasti řízení,  

● osvědčení o naplnění či nenaplnění stanovených standardů kvality služby MSPP. 

 

 

1.2 Hodnotitelská organizace a hodnotitelé   
Realizace hodnocení je v kompetenci hodnotitelské organizace.  

Před zahájením hodnotitelské činnosti a prováděním externího hodnocení kvality služby MSPP 

nastaví základní podmínky pro realizaci hodnocení a také tým, který bude externí hodnocení 

zajišťovat.   

 

Podmínky realizace hodnocení 

Pokud se týká základních podmínek, pak si hodnotitelská organizace ujasní:   

● rozsah provádění externího hodnocení, aktualizaci parametrů s ohledem na vývoj 

v oblasti, 

● způsob komunikace se zájemci o hodnocení - stanovení osob pro komunikaci, 

předávání informací o hodnocení zájemcům o hodnocení (vzor informací viz příloha 

č. 3), 

● způsob smluvního zajištění s hodnocenými organizacemi - smlouva viz příloha č. 4, 

● způsob bezpečného nakládání s daty z organizací po celou dobu externího hodnocení 

- viz příloha č. 5, 

● procesní náležitosti externího hodnocení (vybraná témata), zejména: 
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○ proškolení hodnotitelů a jejich zasmluvnění tak, aby hodnotitelská organizace 

naplňovala smluvní podmínky s hodnocenými organizacemi, 

○ termíny v procesu externího hodnocení (viz schéma v podkapitole 1.3 dále), 

○ vysílání/výběr hodnotitelů pro hodnocení v organizaci a předcházení konfliktu 

zájmů, 

○ období provádění hodnocení v roce4, 

○ odvolací proces, 

○ odpovědné osoby za jednotlivé úkoly či procesy. 

 

Personální zajištění hodnocení 

Samotné hodnocení kvality služby provádí hodnotitelé, kteří jsou pro účely hodnocení 

u konkrétního poskytovatele MSPP sestaveni do hodnotitelského týmu sestávajícího ze 

2 hodnotitelů. Tento tým by měl být sestaven tak, aby jeden z hodnotitelů mohl odborně 

pokrývat zdravotní část a druhý psycho-socio-spirituální část. Alespoň jeden z hodnotitelů by 

měl pokrývat rovněž manažerskou oblast. Podrobné kvalifikační i kompetenční požadavky na 

hodnotitele jsou součástí přílohy č. 6.  

 

Hodnotitelská organizace dále rozdělí či zajistí následující role/pozice pro zajištění procesu 

externího hodnocení: 

● administrátor (zajišťuje komunikaci s organizací po celou dobu externího hodnocení - 

dožádává podklady, domlouvá termín a náležitosti šetření na místě, odesílá zprávu, 

případné vypořádání námitek; hlídá termíny), 

● vedoucí hodnotitelského týmu (v rámci hodnotitelského týmu se jeden z hodnotitelů 

stává vedoucím, garantuje kvalitu procesu a výslednou podobu závěrečné zprávy tak, 

aby byla v souladu s touto metodikou), 

● zpracovatel připomínek v případě odvolání, 

● při větším počtu hodnotitelských týmů, příchodu nových hodnotitelů atp. zajistí 

hodnotitelská organizace pozici garanta / metodika, který zprostředkovává předávání 

hodnotitelského know-how napříč týmy, zajišťuje podporu při zpracování závěrečné 

zprávy, sběr zpětné vazby od organizací pro případné revize atp. 

Pro zajištění konzistentnosti hodnocení vytvoří poskytovatel co nejmenší5 počet 

hodnotitelských týmů ve stabilním složení. 

 

 

 

 

 
4 Hodnocení v ideálním případě hodnotitelská organizace neprovádí v období letních a zimních dovolených a v 
začátku roku. Pro hodnocené organizace je náročné zajistit potřebné osoby na pracovišti; provozní zátěž na tým je 
zpravidla v těchto obdobích roku vyšší. 
5 Optimum jsou 2-3 stabilní týmy hodnotitelů a nastavené procesy pro předávání know-how, sjednocování přístupu 
hodnotitelů apod. 
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1.3 Fáze procesu hodnocení 

Proces hodnocení probíhá ve čtyřech základních fázích (viz schéma procesu hodnocení): 

1. ověření vstupních kritérií, 

2. předšetření, 

3. šetření na místě, 

4. po šetření.  

K těmto fázím se váží postupy a povinnosti jak na straně hodnotitelského týmu, tak na straně 

poskytovatele MSPP. Ty jsou podrobně popsány v dalších kapitolách. 

 

Schéma: Proces externího hodnocení  

 

 

 

 

Ve schématu jsou uvedené lhůty procesu, které jsou doporučením6. Každá hodnotitelská 

organizace si tyto lhůty upraví s ohledem na své personální i kapacitní možnosti. Z hlediska 

procesu je zásadní dodržení lhůty minimálně šesti celých kalendářních měsíců mezi 

zahájením sběru souhlasů pacientů se zpracováním osobních údajů pro účely externího 

hodnocení7 a provedením šetření na místě. Umožní se tím ověření údajů deklarovaných 

poskytovateli. 

 
6 Navržené termíny reflektují zkušenosti z pilotního ověření této metodiky. 
7 Viz příloha č. 7, bližší informace jsou v části 2. této metodiky. 
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1.3.1  Ověření vstupních podmínek 

Proces externího hodnocení je na straně hodnotitelské organizace zahájen přijetím Žádosti 

o hodnocení a podpisem smlouvy8.  

Součástí žádosti je určení kontaktní osoby na straně žadatele o hodnocení pro komunikaci 

s hodnotitelskou organizací. 

Součástí smluvního ujednání mezi hodnotitelskou organizací a poskytovatelem MSPP je 

povinnost součinnosti poskytovatele v průběhu celého procesu hodnocení. Hodnocená 

organizace nese důkazní břemeno, tj. předkládá hodnotitelům důkazy o tom, že vstupní 

požadavky, kritéria či parametry naplňuje.  

Po podpisu smlouvy o provedení externího hodnocení si kontaktní osoba na straně 

hodnotitelské organizace vyžádá dokumenty, které jsou potřeba pro ověření naplňování 

vstupních kritérií (viz příloha č. 8). Tyto dokumenty hodnocená organizace dodá bezprostředně 

po uzavření smlouvy.  

 

Vstupní podmínky 

 

Vstupní podmínka Doplnění 

1.  

Organizace je držitelem oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb dle 

parametru 1.1.1. Kritérií přímé péče 

minimálně po dobu 24 měsíců před 

podáním žádosti o externí hodnocení. 

Současně minimálně po stejnou dobu 

doloží, že poskytuje multidisciplinární 

péči, tzn. kromě zdravotní péče i péči 

sociální nebo psychologickou nebo 

duchovní. 

 

2 roky představují minimální délku praxe pro 

služby MSPP, které jsou nutné pro vytvoření, 

nastavení a ověření procesů zajišťujících 

poskytování kvalitní paliativní péče a služeb, 

které mohou být dlouhodobě udržitelné. 

Poskytovatel má potřebná oprávnění 

uvedená v parametru 1.1.1 Kritérií přímé 

péče (viz kapitola 2, část A) minimálně 2 roky 

před podáním žádosti. Po stejnou dobu má 

dostupnou péči paliatra i zdravotní sestry. 

Mutlidisciplinární péči poskytuje po 

požadovanou dobu alespoň některou 

z nezdravotnických profesí - sociálním 

pracovníkem, psychologickým pracovníkem, 

duchovním. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

 
8 Viz příloha č. 4 
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0 bodů Poskytovatel službu MSPP poskytuje méně než 2 roky NEBO minimálně po 

stejnou dobu neposkytuje péči multidisciplinární poskytovanou danými profesemi, 

a to alespoň sociální, psychologickou nebo duchovní.  

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola data vydání oprávnění (požadováno vydání min. 2 roky před podáním 

žádosti). 

● Důkaz o multidisciplinaritě - o spolupráci se sociálním pracovníkem nebo 

psychologickým pracovníkem nebo duchovním min. 2 roky před podáním žádosti - 

např. výroční zprávy, pracovní smlouvy či jiné dokumenty potvrzující spolupráci 

s danými profesemi. 

● V případě provádění šetření na místě - možnost hodnotitelů vyžádat si na místě 

výkazy práce či pracovní smlouvy až 2,5 roků zpětně k ověření zaslaných údajů. 

 

Vstupní podmínka Doplnění 

2.  

Poskytovatel přijal do služby MSPP 

alespoň 35 pacientů v 6 měsících 

předcházejících podání žádosti. 

35 pacientů přijatých za půl roku, resp. 70 

pacientů za rok, představuje minimální počet 

pro získání adekvátní praxe personálu 

MSPP, zejména těch pracovníků, kteří 

potřebují v oblasti MSPP získat potřebné 

zkušenosti, ale i týmu MSPP jako celku.  

 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Poskytovatel přijal do služby MSPP méně než 35 pacientů v 6 měsících 

předcházejících podání žádosti. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola přehledu pacientů - dle přílohy č. 9; pořadové číslo = počet pacientů. 

● V případě provádění šetření na místě se u poskytovatele, který splnil vstupní 

podmínky provede náhodná kontrola existence 5 dokumentací pacientů při šetření na 

místě dle pořadového čísla uvedeného v zaslaném přehledu.  

○ V případě zjištění 1 nepřesného údaje hodnotitel ověří, zda se jedná o chybu 

vyplývající z přepisu (např. chybné datum narození, přepis ve jméně či 

příjmení, ale iniciály sedí) nebo o chybně zaznamenané datum péče. 

V případě první chyby poskytovatel parametr splnil. 

○ V případě chybně zaznamenaného data zahájení péče rozšíří poskytovatel 



 

13 

náhodnou kontrolu o dalších 5 dokumentací. V případě zjištění nesrovnalostí 

spočítá hodnotitel procentuální chybovost; tuto aplikuje na celý počet pacientů 

(tj. pokud jsou chybně uvedené 2 dokumentace z 10, je chybovost 20 %), 20 

% pacientů hodnotitel odečte z vykázaného počtu. Hodnotitel srovná, zda 

poskytovatel i po provedení korekce splňuje vstupní podmínku a může tedy 

v případě splnění standardů kvality služby MSPP získat osvědčení. 

 

Pokud poskytovatel požadavky naplňuje, pokračují hodnotitelé postupem pro fázi předšetření. 

V případě, že poskytovatel ověřovaná vstupní kritéria nesplní, postupuje hodnotitelská 

organizace dle interního nastavení: 

● rozhodne o zastavení externího hodnocení, nebo 

● rozhodne, po dohodě s organizací, o pokračování procesu externího hodnocení9. 

V takovém případě organizace získá zprávu o tom, jak splňuje stanovená kritéria kvality 

služby MSPP, nezíská však osvědčení o splnění stanoveného standardu kvality MSPP.  

V obou případech však informuje hodnotitelská organizace poskytovatele o dalším postupu.  

 

V případě pokračování hodnocení předají hodnotitelé zástupci služby seznam dokumentů 

k zaslání pro realizaci další fáze hodnocení (předšetření), který je uveden v příloze č. 8. Tyto 

materiály hodnocená organizace dodá hodnotitelům nejpozději měsíc před šetřením na místě. 

 

Shrnutí: Co je hotovo ve fázi ověření vstupních kritérií 

Hodnotitelé: 

● posoudili, zda organizace naplňuje vstupní podmínky, 

● vyrozuměli organizaci, zda vstupní podmínky splňuje či nesplňuje, 

● dohodli se s organizací na dalším postupu - zda a za jakých podmínek bude externí 

hodnocení pokračovat. 

 

1.3.2  Předšetření 

V této fázi dochází jednak k ověření naplňování části tzv. nepodkročitelných kritérií přímé péče, 

jednak k přípravě šetření na místě. 

 

Ověření naplňování nepodkročitelných kritérií přímé péče 

Hodnotitelé na základě materiálů zaslaných poskytovatelem ověří, zda poskytovatel naplňuje 

v předšetření zhodnotitelná nepodkročitelná kritéria přímé péče (viz příloha č. 1). Zjištění 

a závěry z nich vyplývající mohou hodnotitelé již formulovat do příslušných částí Závěrečné 

zprávy (viz příloha č. 10).  

 
9 Záleží na kapacitách a možnostech hodnotitelské organizace i motivaci hodnocené organizace hodnocením projít. 
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Pokud poskytovatel požadavky naplňuje, pokračují hodnotitelé plánováním šetření na místě. 

V případě, že organizace ověřovaná nepodkročitelná kritéria nesplní, postupuje hodnotitelská 

organizace dle interního nastavení: 

● rozhodne o zastavení externího hodnocení, nebo 

● rozhodne, po dohodě s organizací, o pokračování procesu externího hodnocení10.  

 

V obou případech však informuje hodnotitelská organizace poskytovatele o dalším postupu. 

 

Příprava na šetření na místě 

Příprava hodnotitelů zahrnuje několik kroků: 

1. Hodnotitelé si rozdělí parametry v oblastech řízení i přímé péče, které budou hodnotit 

tak, aby bylo jasné, kdo z hodnotitelů bude posuzovat naplnění kterých parametrů 

a kritérií; za tímto účelem lze využít Pomůcku pro rozdělení kritérií (příloha č. 11). 

2. Nastudují hodnocenou organizací zaslané dokumenty. 

3. Kontaktují určeného zástupce služby MSPP a dožádají si: 

● pracovní náplně a hodnocení pracovního výkonu vybraných zaměstnanců, 

případně další dokumenty, 

● doplnění zaslaného Přehledu pacientů a vytvoření přehledu odpracovaných 

hodin zaměstnanci (přílohy č. 9 a a b), podrobněji část 2 A kritéria přímé péče. 

Přehledy organizace odevzdají nejpozději týden před konáním šetření na místě. 

4. Zhodnotí parametry nebo jejich části, které je možné zhodnotit v rámci předšetření 

(parametry, jejichž hodnocení je plně nebo zčásti založeno na analýze dokumentů). 

Zjištění a závěry z nich vyplývající mohou hodnotitelé již formulovat do příslušných 

částí Závěrečné zprávy (viz příloha č. 10). 

5. Udělají si představu: 

● o informacích, které potřebují na místě získat, 

● s kterými zaměstnanci potřebují při šetření na místě hovořit11. K tomu lze využít 

přílohu č. 12, 

● jaká pozorování potřebují absolvovat. 

6. Tři týdny před konáním šetření na místě k rukám kontaktní osoby v hodnocené 

organizaci: 

 
10 Záleží na kapacitách a možnostech hodnotitelské organizace i motivaci hodnocené organizace hodnocením 
projít. V případě pokračování v procesu externího hodnocení získá na konci procesu organizace závěrečnou zprávu 
a osvědčení o nenaplnění stanoveného standardu kvality služby MSPP. 
 
11 Např. na základě organizační struktury, zaslaných hodnocení, uvedení v interních dokumentech. 
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● zašlou seznam pozic, případně i jména zaměstnanců, se kterými chtějí 

v průběhu šetření na místě hovořit, sdělí pozorování, která chtějí absolvovat 

s případnými požadavky, který den se mají rozhovory či pozorování konat, kdo 

je povede. Požádají kontaktní osobu o zpracování návrhu harmonogramu (vzor 

viz příloha č. 13) a jeho zaslání nejpozději týden před šetřením na místě, 

● domluví nároky na prostory, příp. vybavení. Minimálně se jedná o zajištění 

samostatné místnosti, kde bude možné provádět rozhovory. Výhodou je přístup 

k wi-fi (není-li na místě k dispozici, zajistí si hodnotitelé vlastní přístup). 

7. V týdnu před šetřením na místě: 

● si s kontaktní osobou ujasní čas příchodu do organizace v den šetření na místě, 

doladí harmonogram šetření na místě, 

● s druhým hodnotitelem finalizují přípravu k šetření na místě - např. přípravu 

scénářů rozhovorů vč. zjišťovaných informací (viz příloha č. 14); znají 

dokumenty, které budou žádat na místě, 

● předpřipraví si Protokol přijatých dat (viz příloha č. 15), do kterého zapíší 

všechny doposud přijaté dokumenty.  

 

Shrnutí: Co je hotovo ve fázi předšetření 

Před šetřením na místě hodnotitelé: 

● zhodnotili část nepodkročitelných kritérií, domluvili se o pokračování externího 

hodnocení, 

● mají zaslaný  

● přehled pacientů, ze kterého náhodně vybrali pacienty způsobem 

stanoveným v Kritériích přímé péče a  

● přehled odpracovaných hodin zaměstnanci, 

● mají předpřipravený Protokol přijatých dat, 

● znají předběžný harmonogram šetření na místě a čas nástupu do organizace, 

● vědí (rámcově), s kým potřebují hovořit a na co se jej potřebují zeptat, 

● vědí (rámcově), které dokumenty potřebují dožádat při šetření na místě. 
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1.3.3  Šetření na místě 

Šetření na místě je dvoudenní a jeho cílem je zisk důkazů o míře naplňování jednotlivých 

kritérií, resp. parametrů kvality služby.  

 

Zahájení šetření na místě  

V začátku šetření na místě se hodnotitelé sejdou s kontaktní osobou, případně dalšími 

klíčovými osobami v organizaci. Na tomto setkání dojde k: 

● představení hodnotitelského týmu, 

● představení organizace, 

● odsouhlasení harmonogramu šetření na místě dle předcházející komunikace, 

případným jeho úpravám - ujasnění, že může docházet k jeho změnám dle délky 

rozhovorů či na základě zjištěných skutečností, 

● získání souhlasu s nahráváním, 

● dožádání 

○ dokumentace (zdravotnické i nezdravotnické) tří vybraných pacientů (viz úvod 

ke kritériím přímé péče), zadání vytvoření anonymizovaných kopií této 

dokumentace ve dvou vyhotoveních - jedno pro každého z hodnotitelů - kterou 

si budou moci hodnotitelé odnést po skončení šetření na místě,  

○ dalších relevantních dokumentů. 

● stvrzení smluvní dohody nakládání s daty, 

● usazení hodnotitelů v zázemí organizace. 

 

Sběr důkazů o naplňování kritérií a parametrů 

V průběhu šetření na místě hodnotitelé sbírají důkazy o naplňování hodnocených kritérií 

a  parametrů, a to takovými způsoby, jaké jsou uvedené v příslušných oddílech 2. kapitoly této 

metodiky.  U každého hodnoceného parametru kritéria je uveden způsob jeho hodnocení, tj.: 

● metoda nebo metody zjišťování, 

● počty zdrojů informací (počet respondentů, předkládaných písemností atp.; zde 

stanovené počty jsou doporučeným minimem, dle potřeb mohou hodnotitelé provést 

např. více rozhovorů, zkoumat více dokumentací atp.) 

Pro sběr důkazů mohou hodnotitelé využít přílohu č. 14, která je podpůrným materiálem pro 

provádění zjišťování při šetření na místě. 

 

Pokud se týká metod zjišťování, pak hodnotitelé využívají zejména: 

Rozhovory 

 

● Délka hloubkových rozhovorů se pohybuje obvykle kolem hodiny, dílčí 

zjišťování v řádech nízkých desítek minut12. 

● Rozhovory jsou primárně vedeny polostrukturovaně, tváří v tvář. 

V průběhu šetření na místě se může stát, že pro rozhovor důležitý 

pracovník nebude moci být osobně přítomen; v těchto případech lze využít 

 
12 Data z pilotního ověření metodiky 
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možnosti online nebo telefonického rozhovoru, případně vést rozhovor po 

dohodě po šetření na místě. 

● Z rozhovorů si hodnotitelé pořizují podrobné zápisy; pro případ potřeby si 

rozhovory se souhlasem respondentů nahrávají. Optimální je, mohou-li se 

klíčových rozhovorů (např. s vrchní sestrou, odborným zástupcem, 

statutárním zástupcem) zúčastnit oba hodnotitelé, mají tak možnost 

snadněji výstupy rozhovorů zaznamenávat, doptávat se k parametrům, za 

jejichž zpracování mají odpovědnost, později své poznatky reflektovat. 

Pozorování ● Hodnotitelé si zapisují, který den, v kolik hodin pozorování provedli, co bylo 

obsahem pozorování, kdo byl pozorování účasten. Dle typu pozorování, 

např. porada MDT, řečené podrobně zapisují, případně i nahrávají. 

● Pořizují si fotografie či nechávají pořizovat fotokopie jednotlivých důkazů. 

Studium 

dokumentů 

● Hodnotitel, případně hodnotitelé, si nechávají předkládat v dokumentech 

(vč. dokumentace) důkazy o naplnění parametrů. 

 

V průběhu šetření na místě hodnotitelé doplní Protokol přijatých dat (viz příloha č. 15), který v 

závěru druhého dne nechají podepsat statutárního zástupce organizace či jím pověřenou 

osobu. Protokol slouží pro zaznamenání všech získaných písemných dokumentů, 

provedených rozhovorů či skupinových diskuzí, provedených pozorování v průběhu celého 

procesu externího hodnocení, tj. v průběhu předšetření i šetření na místě.  

 

Uzavírání šetření na místě 

● Šetření na místě uzavírají hodnotitelé skupinovou diskuzí zakončenou shrnutím dalších 

kroků v procesu externího hodnocení. 

● Hodnotitelé se domluví na možnosti dožádat případné chybějící informace při zpracování 

Závěrečné zprávy. 

● Hodnotitelé dojednají s managementem nebo pověřenou osobou termín zaslání 

závěrečné zprávy.  

 

Doporučení k realizaci šetření na místě 

● Zjišťování je náročné na pozornost i energii. Hodnotitelé by proto měli rozhovory 

s pracovníky prokládat jinými formami získávání důkazů (pozorováním, studiem 

dokumentace atp.) a dalšími činnostmi souvisejícími s šetřením (formulace dílčích závěrů 

atp.).  

● V případě zjištěných nesrovnalostí v důkazech rozšiřují dle potřeby hodnotitelé své 

zjišťování (o další rozhovory, písemné podklady, další dokumentace). Cíleně pracují se 

skutečností, že důkazní břemeno je na poskytovateli. Zjistí-li např. nedostatky 

v písemných materiálech, konfrontují se zjištěními relevantní osobu, nechají doložit další 

důkazy, případně si stvrdí zjištění. 
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● Pro výše uvedené si hodnotitelé při šetření na místě též musí najít dostatek prostoru pro 

vzájemnou konzultaci průběžných zjištění a úpravy dalšího plánu zjišťování. 

● Z hlediska sepisování Závěrečné zprávy je výhodné, pokud si hodnotitelé již v průběhu 

šetření na místě formulují předběžná zjištění do Závěrečné zprávy. 

● V průběhu šetření na místě hodnotitelé s ohledem na šíři externího hodnocení nekonzultují 

s respondenty nebo managementem organizace svá zjištění. Některé podstatné okolnosti 

mohou vyplynout ve vzájemných rozhovorech hodnotitelů po šetření na místě, případně 

při zpracování dat.   

● Po celou dobu šetření na místě - šířeji i externího hodnocení - dbají hodnotitelé 

následujících zásad chování, jednání. 

 

Zásady chování, jednání při provádění externího hodnocení 

● Hodnotitelé ani žádná osoba, která se účastní rozhodování o naplnění stanovených 

standardů kvality, nesmí být v konfliktu zájmů. Každá z těchto osob musí naplnit 

podmínku, že není nebo nebyla v jakémkoliv smluvním vztahu s hodnocenou organizací 

v uplynulých 6 letech.  

● Hodnotitelé nepřijímají pozvání na oběd, večeři ani jinou společenskou akci či jinou 

formu podpory od organizace, aby zachovali maximální nestrannost a objektivitu 

v procesu hodnocení. Hodnotitelé také nepřijímají žádné dary od zástupců organizace.  

● Veškeré informace, které se hodnotitelé dozví v procesu externího hodnocení, ať již se 

jedná o sdělení v rámci oficiálních rozhovorů nebo neformální sdělení (např. během 

provádění pozorování, u kávy atp.), jsou součástí sběru důkazů pro externí hodnocení 

a jsou zohledňovány v Závěrečné zprávě. O této skutečnosti zaměstnance hodnotitelé 

informují, a to v případě potřeby i opakovaně. 

● V průběhu externího hodnocení se hodnotitelé při jednání se zaměstnanci 

hodnoceného poskytovatele zdrží jakýchkoliv hodnotících vyjádření - jak pozitivních, 

tak negativních, a to v záležitostech přímo souvisejících s kritérii i parametry 

i v záležitostech s nimi nesouvisejícími. Pozitivní mohou přinášet očekávání, negativní 

silné emoce. Mohou upřesnit, že veškeré závěry budou součástí Závěrečné zprávy. 

● V průběhu šetření na místě hodnotitelé neškolí ani nekonzultují odborné otázky. Tato 

podpora je mimo rámec stanovený hodnocením. Nesdílí také své zkušenosti, 

nesrovnávají službu hodnoceného poskytovatele s jinými službami. 

● V průběhu šetření na místě hodnotitelé, s ohledem na šíři externího hodnocení, 

nesdělují zaměstnancům ani managementu organizace svá zjištění. Některé podstatné 

okolnosti mohou vyplynout ve vzájemných rozhovorech hodnotitelů po šetření na místě, 

případně při zpracování dat.   

● Hodnotitelé nesdělují poskytovateli, jaké jsou konkrétní zdroje zjištění v případě 

rozhovorů, případně pozorování, a zachovávají anonymitu zaměstnanců v maximální 

možné míře. Hodnocení má zachycovat a posuzovat systém a strukturu poskytování 

služby, nikoli kontrolovat výkony nebo posuzovat názory a zkušenosti jednotlivých 

zaměstnanců. 
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Shrnutí: Co je hotovo po ukončení šetření na místě 

Po šetření na místě hodnotitelé mají: 

● sebrané důkazy o ne/naplňování parametrů, 

● podepsaný Protokol přijatých dat, 

● souhlas s dožádáním informací do doby zpracování Závěrečné zprávy. 

 

1.3.4  Fáze po šetření 

Hodnotitelský tým zpracuje do stanoveného data Závěrečnou zprávu (viz příloha č. 10), kterou 

předá pověřené osobě hodnoceného poskytovatele služby MSPP.  

Hodnotitelé zpracovávají Závěrečnou zprávu tak, že na základě zjištěných informací formulují 

závěry o tom, v jaké míře poskytovatel naplňuje jednotlivé parametry a těmto závěrům přiřazují 

bodové ohodnocení. Na základě hodnocení naplňování jednotlivých parametrů stanovují 

celkové hodnocení kvality služby MSPP.  

 

Slovní hodnocení   

Hodnotitelé formulují zjištění na základě informací z šetření na místě. Pokud jim některé 

podstatné informace chybí, mohou si je následně dožádat od poskytovatele. Seznam takto 

přijatých dalších dat hodnotitelé dopisují na s. 3 Závěrečné zprávy. 

Hodnotitelé dbají na to, aby popisovaná zjištění působila svou délkou i strukturou napříč 

Závěrečnou zprávou konzistentně. Způsob, jakým zjištění formulovat, je popsán v příloze 

č. 16. Hodnotitelé dbají na to, aby zjištěními důkladně a srozumitelně dokumentovali stav 

naplňování jednotlivých parametrů, zejm. aby zjištění odrážela nedostatky, ale i silné stránky. 

Zpráva by tedy neměla být souhrnem nedostatků, ale měla by popisovat stav služby 

v naplňování daných požadavků. 

 

Bodové hodnocení 

U každého parametru hodnotitelé kromě slovního popisu zjištění přidělují také bodové 

hodnocení. Způsob bodování jednotlivých parametrů je uveden ve druhé části této metodiky. 

Souhrnně je pak v závěru Závěrečné zprávy zpracovaný celkový přehled bodů za každou 

hodnocenou oblast. Na základě získaného bodové hodnocení je stanovován celkový výsledek, 

tj. zda poskytovatel naplňuje nebo nenaplňuje kritéria kvality přímé péče a řízení.  
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Bodové hodnocení jednotlivých parametrů 

U nepodkročitelných parametrů jsou s výjimkou parametru 1.5.3, 2.1.1 a 2.1.2 přidělované 

bodové hodnoty následující: 

● 2 b. - splnil 

● 0 b. - nesplnil 

Ostatní kritéria jsou hodnocena trojbodovou škálou: 

● 2 b. - splnil 

● 1 b. - splnil částečně 

● 0 b. - nesplnil 

 

Celkové bodové hodnocení  

Pro splnění stanovených standardů kvality služby MSPP musí poskytovatel: 

● splnit všechna nepodkročitelná kritéria 

● splnit Oblast přímé péče na 60 % 

● splnit Oblast řízení na 60 % 

 

Tzv. nepodkročitelná kritéria mají váhu 50 % v celkové naplněnosti, 50 % mají další 

definovaná kritéria kvality. Tyto oblasti dohromady dávají 100 % naplnění hodnocených 

kritérií. 

1. V případě, že hodnocená organizace splní tzv. nepodkročitelná kritéria, získává 

50 % z celkového počtu bodů. 

2. Dále se hodnotí další kritéria kvality řízení a přímé péče. Tato kritéria v každé 

z oblastí, tj. oblast řízení i přímé péče, musí poskytovatel naplnit alespoň na 60 %.  

3. Váha všech kritérií přímé péče (bez nepodkročitelných kritérií) i řízení je stejná. 

Rovněž všechny parametry hodnocených kritérií mají stejnou váhu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro projití potřebuje organizace dosáhnout alespoň na 80 % 

naplněnosti všech hodnocených kritérií. 

Výstupem bodového přehledu je deklarace: 

● poskytovatel naplnil = naplnil všechna nepodkročitelná kritéria a na alespoň 60 % 

splnil další kritéria přímé péče a kritéria řízení, nebo 

● poskytovatel nenaplnil = nenaplnil některé z nepodkročitelných kritérií nebo naplnil 

některou z dalších oblastí řízení nebo přímé péče na méně než 60 %.  

Přehled bodů a výpočet procent hodnotitelé uvedou v závěrečném přehledu Závěrečné 

zprávy.. 
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Finalizace a zaslání Závěrečné zprávy 

Hodnotitelé zpracují Závěrečnou zprávu.  

Při její formulaci se hodnotitelé vzájemně doplňují a korigují, a to zejména ve srozumitelnosti 

a přehlednosti textu. Dochází tedy k dvojí kontrole, která umožňuje ověřit, že:  

● jsou popsány všechny zdroje, které být popsány mají,  

● hodnotitel se vyjádřil ke všem částem parametru (doplnění),  

● popis zjištění je srozumitelný a přehledný, jsou využita jednotná formální pravidla. 

 

Vedoucí hodnotitelského týmu odpovídá za to, že je obsahově i formálně správně. Pokud se 

hodnotitelé nemohou shodnout v popisu zjištění, závěrech nebo výsledném bodovém 

hodnocení, rozhoduje vedoucí hodnotitelského týmu, případně metodik, v závislosti na 

nastavení procesů v hodnotitelské organizaci. 

Po finalizaci Závěrečné zprávy hodnotitelský tým stanoveným způsobem doručí zprávu 

hodnocené organizaci, případně určí lhůtu a způsob, kterým se organizace může vůči 

výsledkům hodnocení odvolat.  

 

Stížnost nebo odvolání poskytovatele vůči výsledkům hodnocení 

Hodnotitelská organizace si stanoví postup pro podávání a řešení stížností na postup 

hodnotitelů v průběhu externího hodnocení a postup pro odvolání vůči výsledkům hodnocení. 

Tento postup určuje: 

● osobu, ke které se lze odvolat, 

● způsob podání připomínek13 - písemně či elektronicky; pro podání připomínek lze 

využít vzor uvedený v příloze č. 17, 

● lhůtu pro doručení připomínek i lhůtu pro jejich vypořádání, 

● osobu, případně osoby, která(é) budou odvolání organizace vypořádávat, 

● konec procesu, tj. např. počet kol odvolání, způsob zapracování relevantních 

připomínek14. 

 

Uzavření procesu hodnocení 

Organizace vydá doklad (osvědčení) o naplnění či nenaplnění stanovených standardů kvality 

služby MSPP v případě, že organizace splnila vstupní kritéria. 

V případě, že organizace vstupní kritéria nesplnila, je proces uzavřen po zaslání Závěrečné 

zprávy a případném vypořádání odvolání či podání stížnosti. 

Po ukončení procesu hodnotitelská organizace naloží se získanými daty v souladu se 

Smlouvou, kterou s hodnocenou organizací podepsala. 

 

 

 

 
13 Viz s. 2 Závěrečné zprávy 
14 Např. vydáním opravné zprávy, vydáním protokolu o uznání atp. 
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Shrnutí: Co je hotovo po ukončení procesu hodnocení 

V této fázi 

● Hodnotitelé odeslali Závěrečnou zprávu. 

● Pokud poskytovatel podal stížnost nebo odvolání proti výsledkům hodnocení, 

hodnotitelská organizace je vypořádala stanoveným způsobem.  

● V případě, že poskytovatel splnil vstupní podmínky, hodnotitelská organizace vydala 

doklad (osvědčení) o naplnění či nenaplnění stanovených standardů kvality služby 

MSPP. 

● Hodnotitelská organizace či hodnotitelský tým naložili s daty přijatými v rámci celého 

procesu externího hodnocení způsobem popsaným ve Smlouvě o realizaci externího 

hodnocení. 

  



 

23 

 

2.  

HODNOCENÁ KRITÉRIA PRO OVĚŘENÍ 

KVALITY SLUŽBY MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ 

PALIATIVNÍ PÉČE 

 

Cílem této části metodiky je dát hodnotitelům: 

● kontext, proč byla kritéria vybrána, jakou mají vazbu na hodnocení kvality služby 

MSPP,  

● návod, jak naplnění vybraných kritérií ověřit. 

Následující část proto podrobně popisuje hodnocená kritéria pro ověření kvality služby MSPP 

v oblastech přímé péče a řízení.  

 

Kritéria a parametry 

V každé z těchto oblastí jsou stanovena kritéria. Tato kritéria jsou dvojí úrovně: 

● tzv. nepodkročitelná kritéria (parametry): Tato kritéria vycházejí z legislativních 

požadavků, zákonných a podzákonných norem, věstníku Ministerstva zdravotnictví 

č. 13/2017 a dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, Fórem mobilních hospiců 

a ČSPM ČLS JEP, 

● další hodnocená kritéria: Tato kritéria vychází z dobré praxe v oblasti řízení a dobré 

praxe v oblasti MSPP – Standardů mobilní specializované paliativní péče. 

 

Ke každému kritériu je v následujících částech uvedeno jeho přesné znění a také upřesnění 

jeho obsahu a objasnění smyslu, které slouží jako: 

● zdůvodnění výběru kritéria, 

● opěrný bod pro argumentaci zjištění pro hodnotitele. 

Všechna kritéria řízení se vztahují ke službě MSPP. Hodnotitelé tedy hodnotí všechna kritéria 

a parametry ve vztahu k této službě, i když to v názvu parametru či kritéria není explicitně 

řečeno. Ve vztahu k hodnocení do personálního zajištění poskytování MSPP patří jak pracovní 

pozice přímo poskytující péči, tak i pozice, které pro MSPP některou podpůrnou službu zajišťují 

(např. ředitel, administrativní pracovník, účetní, pracovník FR a PR, pracovník půjčovny 

kompenzačních pomůcek apod.). 

 

Každé kritérium je upřesněno pomocí tzv. parametrů, které vymezují klíčové požadavky, jež 

budou během hodnocení posuzovány. Pro každý parametr je popsáno: 

● doplnění ke znění parametrů, které slouží jako výkladový, doplňující, zpřesňující aparát 

ke znění parametru, 

● způsob bodového hodnocení parametru, 
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● postup pro hodnocení parametru, tj. jakým způsobem hodnotitelé sbírají informace pro 

posouzení naplňování parametru hodnotitelem, 

● případně poznámky k obsahu a procesu hodnocení.  
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A Kritéria přímé péče 

Kritéria přímé péče obsahují 6 oblastí: 

1. organizační 

2. personální 

3. materiálně technické zajištění 

4. legislativa poskytování zdravotní péče 

5. nakládání s léky a jejich aplikace 

6. poskytování péče 

 

Přehled kritérií, parametrů vč. bodování a zdrojů dat je uveden v příloze č. 1. 

 

Naplnění parametrů je ověřováno různými způsoby, nejčastěji se jedná o dokumentaci 

pacientů,  přehledy, resp. seznamy pacientů a odpracovaných hodin zaměstnanci, rozhovory 

se zaměstnanci, písemná pravidla, pozorování (např. interakcí MDT týmu) a další důkazy. 

První 2 jmenované zdroje dat jsou využívané pouze v oblasti přímé péče, mají svá specifika, 

proto zde o nich pojednáváme podrobněji. 

 

Dokumentace  

● Je důležitým zdrojem pro ověření informací.  

● Pokud je v parametrech přímé péče zmíněna dokumentace, pak je myšlena veškerá 

dokumentace o pacientovi vedená - tj. zdravotnická i nezdravotnická (dokumentace 

vedená sociálním pracovníkem, duchovním, psychologem) v případě, že poskytovatel 

vede dokumentaci odděleně. Pokud mají být údaje ověřovány pouze ve zdravotnické 

dokumentaci, je toto explicitně zmíněno. 

● Hodnotitel si vybírá náhodným výběrem (viz dále) z přehledu pacientů (viz dále) 

3 dokumentace pacientů s délkou péče nad 7 dní (u těchto je šance, že se do péče 

zapojilo více nezdravotnických profesí, a ne jenom sociální pracovník, mohl se využít 

širší multidisciplinární potenciál péče), alespoň 1 z nich je pacient, který byl přijímaný 

s poruchou vědomí, tedy nemohl poskytnout informovaný souhlas s poskytováním 

služby (typicky pacient v terminální fázi Alzheimerovy choroby apod.).  

○ Pokud neměl poskytovatel v péči pacienta přijímaného s poruchou vědomí, 

vybere do počtu 3 jiné dokumentace pacienta s délkou péče nad 7 dní. 

○ Pokud neměl poskytovatel 3 pacienty s délkou péče nad 7 dní, vybírají se do 

počtu 3 dokumentace pacientů s délkou 4-6 dní, případně pak 1-3 dny. 

● Dokumentace předkládá poskytovatel při šetření na místě. Hodnotitelé si mohou dle 

potřeby vyžádat dokumentace dalších pacientů, a to i ke zjištění specifických informací 

(např. užití paliativní sedace, pozůstalostní péče aj.) či nesouladu ve vybraných 

dokumentacích apod. 

● Pokud není z předložených dokumentací zřejmé, že je parametr naplněn, doptávají se 

hodnotitelé na důkaz pověřené osoby poskytovatele.   

● Pro účely zpracování zprávy požádají hodnotitelé poskytovatele na místě 

o anonymizaci vybraných dokumentací, jejich relevantních částí a vyhotovení dvou 

kopií (jedna pro každého hodnotitele). 
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Přehledy pacientů a odpracovaných hodin zaměstnanci 

● Před šetřením na místě zašle poskytovatel doplněný přehled pacientů a přehled 

odpracovaných hodin zaměstnanci, viz příloha č. 9. 

● Přehled odpracovaných hodin zaměstnanci obsahuje data za 6 ukončených 

kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém bude realizováno šetření na 

místě - pokud se ale šetření na místě koná do 10. kalendářního dne sjednaného měsíce 

včetně, může být vykazované období posunuto o jeden ukončený kalendářní měsíc 

zpět (příklad: šetření má proběhnout 8. 8., poskytovatel zašle data za leden - červen; 

pokud by proběhlo 11. 8., pak za měsíce únor až červenec). Cílem je poskytnout 

poskytovateli dostatek času na administrativní zpracování výkazů práce zaměstnanců 

i přehledu pacientů. 

● Přehled pacientů obsahuje data za 6 měsíců předcházejících podání žádosti, dále 

doplněná data od podání žádosti do termínu shodného se zpracovaným přehledem 

odpracovaných hodin zaměstnanci. 

 

Náhodný výběr 

K zajištění náhodného výběru, kde je třeba, využijí hodnotitelé generátor náhodných čísel, 

který je dostupný online či v mobilních aplikacích.  
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1 Organizační 

1.1 [Nepodkročitelné] Poskytovatel má oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb v oboru, ve kterém 

zdravotní služby poskytuje a které umožňuje 

nasmlouvání odbornosti 926.  

Poskytovatel má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru paliativní medicína nebo 

paliativní medicína a léčba bolesti a všeobecná sestra (forma péče: specializovaná ambulantní 

péče a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta). Obory uvádí též věstník 

MZ ČR č. 13/2017. 

Dle § 2, § 11 a § 15-19 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (dále také jen „ZZS“ nebo „zákon o zdravotních službách“), nelze bez oprávnění 

péči legálně poskytovat (s výjimkou zdravotních služeb vyjmenovaných v § 11 odst. 2 ZZS, 

např. poskytnutí první pomoci). 

Poskytovatel se při poskytování své činnosti řídí souvisejícími právními předpisy. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.1.1  

Poskytovatel má oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb v 

oborech, ve kterých zdravotní 

služby poskytuje a které umožňuje 

nasmlouvání odb. 926, tj. v oboru 

paliativní medicína (forma péče: 

ambulantní (specializovaná) péče) a 

v oboru všeobecná sestra (forma 

péče: zdravotní péče poskytovaná 

ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta). 

 

Poskytovatel má tedy oprávnění pro 2 obory. 

Pro obor paliativní medicína může mít poskytovatel 

oprávnění i pro obor paliativní medicína a léčba 

bolesti.  

Ve starších rozhodnutích najdeme namísto termínu 

“oprávnění” užitý termín “registrace”. Registrující 

subjekty (krajské úřady) neuvádí formulace na 

rozhodnutích jednotně. Na rozhodnutích najdeme 

různé pořadí oboru, formy a druhu zdravotní péče 

pro obory všeobecná sestra a paliativní medicína 

nebo paliativní medicína a léčba bolesti. Dále různé 

znění druhů zdravotní péče pro uvedené obory, 

např. domácí ošetřovatelská péče, ošetřovatelská 

a paliativní péče atp.       

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Poskytovatel nedoložil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které 

umožňují nasmlouvání odb. 926.      

Způsob hodnocení parametru 
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● Kopie potřebných oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

  

V případě pochybností může hodnotitel ověřit existenci oprávnění na webu Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky15, eventuálně na zdravotním odboru místně příslušného 

krajského úřadu. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

1.2 [Nepodkročitelné] Alespoň 80 % pacientů přijatých do 

péče dožije ve vlastním sociálním prostředí.  

Pacientům je poskytována natolik kvalitní a komplexní paliativní péče, že mohou běžně dožít 

ve vlastním sociálním prostředí (doma, v pobytové sociální službě atp.). Procenta pacientů 

zemřelých v domácím prostředí jsou jednou z nepřímých známek kvalitně poskytované 

paliativní péče. Požadavek na 80 % pacientů dožitých v domácím prostředí vychází 

z požadavku navrženého pro účely pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče, 

kde zároveň byla ověřena dosažitelnost tohoto parametru16. Zároveň podíl pacientů, kteří dožijí 

ve vlastním sociálním prostředí, je hodnocen i zdravotními pojišťovnami při poskytování úhrad. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.2.1  

Alespoň 80 % pacientů zemřelých v 

předchozích 6 měsících dožilo ve 

vlastním sociálním prostředí. 

Hodnotí se podíl počtu pacientů, kteří zemřeli ve 

vlastním sociálním prostředí ku počtu všech 

pacientů přijatých do péče poskytovatele v režimu 

mobilní specializované paliativní péče, u kterých 

byla péče v daném období ukončena. 

Z hodnocení pacientů se vyloučí pacienti, u nichž 

péče byla ukončena překladem do lůžkového 

zdravotnického zařízení hospicového typu. 

Pokud se domácí hospic stará i o specifické 

skupiny, kde může být dodržení tohoto kritéria 

obtížné (typicky dětští pacienti, pacienti na 

domácí umělé plicní ventilaci, pacienti žijící 

samostatně bez pečující osoby), tyto skupiny se 

nezapočtou, pokud by snižovaly procentuální 

 
15  https://nrpzs.uzis.cz/  
16 Výsledky z první fáze pilotního projektu, které toto potvrzují, byly prezentovány 1. listopadu 2016 v Poslanecké 
sněmovně České republiky, odkaz na prezentace: https://www.paliativnimedicina.cz/prezentace-ze-seminare-
paliativni-pece-v-domacim-prostredi-vysledky-pilotniho-projektu/. 

 

https://nrpzs.uzis.cz/
https://www.paliativnimedicina.cz/prezentace-ze-seminare-paliativni-pece-v-domacim-prostredi-vysledky-pilotniho-projektu/
https://www.paliativnimedicina.cz/prezentace-ze-seminare-paliativni-pece-v-domacim-prostredi-vysledky-pilotniho-projektu/
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podíl pacientů, kteří dožijí ve vlastním sociálním 

prostředí. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů V předchozích 6 měsících méně než 80 % pacientů dožilo ve vlastním sociálním 

prostředí. 

Způsob hodnocení parametru 

● Přehled pacientů zaslaný poskytovatelem. Kontrola na stejném vzorku pacientů jako 

při ověření 2. vstupní podmínky. 

● V případě zjištění nesrovnalostí shodný postup jako popsaný ve Způsobu hodnocení 

parametru 2. vstupní podmínky. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

1. V Přehledu pacientů (příloha č. 9) po zaslání poskytovatelem vyplní hodnotitel 

v jakémkoliv prázdném poli mimo tabulku počet pacientů, u kterých byla z jakéhokoliv 

důvodu ukončena péče; lze tak učinit prostřednictvím funkce =počet2(výběr oblasti). 

Funkce vrátí počet neprázdných polí v zadaném výběru. 

2. Od výše uvedeného čísla odečtou pacienty ze specifických skupin (viz doplnění) 

a pacienty, u nichž byla péče ukončena překladem do lůžkového zdravotnického 

zařízení hospicového typu. 

3. Do dalšího pole vyplní počet pacientů zemřelých doma (při vyloučení pacientů v bodu 

2). Lze spočítat prostřednictvím funkce =countif(výběr oblasti;”úmrtí doma”). 

4. V posledním poli spočítá procenta zemřelých doma = zemřelí doma / (počet pacientů, 

u kterých byla ukončena v daném období péče - počet pacientů přeložených do 

lůžkového hospice - zemřelí ze specifických skupin (pokud mají negativní vliv na 

výsledek))*100. 

 

1.3 Zdravotní péče je nepřetržitě dostupná (7 dnů v týdnu, 24 

hodin denně). Je zajištěn způsob, jakým bude pacient/jeho 

blízcí kontaktovat mobilní hospic (nepřetržitě dostupné 

telefonní pohotovostní číslo). Je zajištěna nepřetržitě 

dostupná návštěvní služba všeobecné sestry a lékaře. 

MSPP je postavena na nepřetržité dostupnosti zdravotní péče pro již přijaté pacienty. A to tak, 

aby v případě zhoršení zdravotního stavu dostali potřebnou zdravotní péči. K tomu je třeba jak 

všeobecné sestry, tak lékaře specialisty, jejichž dostupnost musí být zajištěna.  

● Kdykoliv musí být možné se dovolat na pohotovostní číslo,  
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● zdravotníci (lékař, všeobecná sestra) musí být schopni kdykoliv do 60 minut navštívit 

pacienta v péči MSPP.   

Uvedené je požadováno i v agregovaném výkonu domácí paliativní péče17, kde je v části Popis 

nepřetržitá dostupnost zdravotnického týmu lékař specialista/zdravotní sestra přímo 

specifikovaná.  

K zajištění musí mít poskytovatel nastavené organizační postupy (např. zřízení telefonního 

čísla, plánování směn, zajištění péče při zhoršení více pacientů, obsluhu daného území atp.). 

Poskytovatel má uvedené ošetřeno i v písemných pravidlech. 

 

Parametr Doplnění 

1.3.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené postupy pro 

způsob zajištění 24/7 

dostupnosti zdravotních 

služeb, pohotovostní 

telefonní číslo, obsluhu 

pohotovostního čísla 24/7, 

způsob předávání a 

přesměrovávání 

pohotovostního čísla mezi 

službami, způsob 

kontaktování lékaře. 

Poskytovatel má písemně stanovené postupy pro zajištění 

nepřetržité dostupnosti zdravotních služeb. Ta obsahují: 

● způsob zajištění nepřetržité dostupnosti 

zdravotních služeb vč. určených odpovědností 

○ plánování směn sester a lékařů, 

○ postup při náhle vzniklé nepřítomnosti 

zaměstnance, 

○ výjezd k zajištění pacienta, pokud 

zdravotník v pohotovosti nemůže přijet do 

60 minut (např. pro poskytování péče 

jinému pacientovi, péči o tělo zemřelého 

aj.). 

● pohotovostní telefonní číslo určené pacientům 

a jejich blízkým 

● obsluhu pohotovostního telefonního čísla včetně 

zodpovědností: 

○  způsob  předávání či 

přesměrovávání telefonu na sloužícího 

zdravotníka 

○ způsob informování sloužícího zdravotníka 

o zmeškaném telefonním hovoru (např. 

formou sms, při obsazené telefonní lince 

např. formou služby čekajícího hovoru) 

○ postup v případě, že zdravotník nemůže 

hovor zvednout ihned – volání zpět max. do 

15 minut od zmeškaného hovoru, pokud 

nemohl přijmout hovor okamžitě s tím, že 

pro takovou situaci má daný zdravotník 

důvod (např. prováděný zdravotní výkon, 

který nemohl v danou chvíli přerušit), 

 
17 Viz www: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/80091 a https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/80090 

https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/80091
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/80090
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● postup v případě předpokládané nedostupnosti - 

např. průjezd či poskytování péče v oblasti bez 

signálu,        

● způsob kontaktování sloužícího lékaře. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Písemné postupy obsahují pouze některou z informací požadovaných parametrem 

vč. uvedeného v druhé úrovni seznamu uvedeného v doplnění. 

0 bodů Poskytovatel písemné postupy nepředložil NEBO písemné postupy neřeší žádný 

z hodnocených parametrů. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola písemných postupů řešících nepřetržitou dostupnost zdravotních služeb. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Poskytovatel příslušnou část uvedenou v doplnění v 1. úrovni splní, pokud splní 

všechny náležitosti uvedené v 1. i 2. úrovni seznamu daného bodu. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.3.2.  

Pacient a jeho blízcí obdrží od 

poskytovatele písemně zpracovaný 

materiál (titulní strana dokumentace v 

domácnosti pacienta, leták atp.), kde je 

jednoduše viditelné, na kterém telefonním 

čísle je kdykoliv možné kontaktovat 

zdravotnického pracovníka hospice.  

Pacient (pokud je to relevantní) a jeho blízcí 

(pečující) obdrží od zaměstnanců 

poskytovatele pohotovostní telefonní číslo, 

pomocí kterého mají zajištěnu nepřetržitou 

dostupnost zdravotních služeb 

poskytovatele (tj. mohou si kdykoliv zavolat 

o radu či o pomoc).  

Toto telefonní číslo je předáno písemně 

v přehledné formě - tj. jediné telefonní číslo 

napsané větším či výraznějším písmem než 

ostatní text, který se netýká pohotovostního 

telefonního čísla. Zdůraznění je provedeno 

tak, aby nebylo nutné pročítat např. celou 

stranu s dalšími informacemi. Informace 

může mít podobu např. předání vizitky, 

informace uvedené na titulní straně 

dokumentace vedené v domácnosti 
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pacienta, na informačním materiálu pro 

pacienty apod.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Poskytovatel nedoložil písemně zpracovaný materiál NEBO z písemně 

zpracovaného materiálu jednoznačně a na první pohled nevyplývá, na kterém 

telefonním čísle je kdykoliv možné kontaktovat zdravotnického pracovníka. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola materiálu (přední strana dokumentace, speciálně vytvořený leták či 

informační materiál pro pacienty a jejich blízké, vizitka apod.) se zaměřením na 

přítomnost a zdůraznění pohotovostního telefonního čísla. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.3.3.  

Pohotovostní číslo je stále v provozu. 

V případě obsazené linky či krátkodobé 

nedostupnosti (např. při přejezdu 

zdravotní sestry ve službě místem 

s horším signálem) poskytovatel po 

skončení hovoru či obdržení sms 

o zmeškaném hovoru ihned volá zpět. 

V případě realizace návštěvní služby volá 

zpět bez zbytečného odkladu, tj. v co 

nejkratším čase nutném pro ukončení 

činnosti (např. převazu rány), max. do 15 

minut. 

Poskytovatel má pohotovostní telefon, na 

který je možno se kdykoliv dovolat. 

Poskytovatel má stanoveno, jakým 

způsobem bude zajištěno informování 

sloužícího zdravotníka o zmeškaném 

telefonním hovoru (např. formou sms, při 

obsazené telefonní lince např. formou 

služby čekajícího hovoru) a toto je v praxi 

takto využíváno, tj. reálně nastaveno. 

Poskytovatel má stanoveno, že zdravotník 

obsluhující pohotovostní telefon volá zpátky 

na zmeškané telefonní číslo max. do 15 

minut od zmeškaného hovoru, pokud 

nemohl přijmout hovor okamžitě s tím, že 

pro takovou situaci má daný zdravotník 

důvod (např. prováděný zdravotní výkon, 

který nemohl v danou chvíli přerušit). A toto 

je v praxi takto využíváno, tj. reálně 

nastaveno. 
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Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Pohotovostní číslo není v provozu 24/7, s výjimkou možných krátkých výpadků 

(např. při přejezdu oblastí s horším signálem) NEBO pracovníci volají za dobu 

delší než 15 minut (kromě výjimečných případů) NEBO poskytovatel nemá 

nastavené procesy pro zajištění trvalé dostupnosti pohotovostního čísla. 

Způsob hodnocení parametru 

● Test pohotovostního čísla prováděný v době od přijetí žádosti do doby ukončení 

šetření na místě při externím hodnocení. Telefon se nechá vyzvánět 45 sekund: 

○ 1x v době mezi 22 a 6 hodinou. 

○ 2x v době mezi 6 a 22 hodinou – z toho minimálně 1x, maximálně 2x během 

víkendu či dne pracovního volna.  

○ V případě krátkodobé nedostupnosti (z důvodu výpadku signálu či z důvodu 

zdůvodněné nemožnosti telefonát okamžitě přijmout) telefonuje sloužící 

zdravotník max. do 15 minut od původního telefonátu zpět. 

○ V případě, že ve výjimečném případě není schopen zavolat zpět max. do 15 

minut, tak se kontrola funkčnosti opakuje od začátku s tím, že se počty 

kontrolních telefonátů navyšují na dvojnásobek. Zde již pro úspěšné splnění 

kritéria musí na všechny telefonáty odpovědět sloužící zdravotník max. do 

15 minut (s výjimkou důvodu vyšší moci, např. výpadku služeb operátora). 

Poskytovatel podává odůvodnění výjimečného případu. Jeho přijatelnost 

schvalují oba hodnotitelé. 

○ V případě dlouhodobé nedostupnosti pohotovostního telefonu z důvodu 

vyšší moci (výpadek služeb operátora), kterou poskytovatel prokáže, probíhá 

ověření dostupnosti telefonního čísla znovu, nicméně bez navýšení počtu 

kontrolních telefonátů. 

● Rozhovor s minimálně jedním zástupcem managementu zdravotnické části 

(odborný zástupce, vrchní sestra či jejich zástupce) a jednou všeobecnou sestrou. 

Kontrolovány jsou procesy týkající se pohotovostního čísla a způsobu jeho zajištění 

v rozsahu parametru 1.5.1. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.3.4.  Poskytovatel má zajištěnou nepřetržitou 

dostupnost lékaře i zdravotní sestry, a to i pro 
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Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou 

ačasově přiměřenou dostupnost 

návštěvní služby všeobecné sestry a 

lékaře. Dojezd zdravotníků je realizován do 

60 minut kromě výjimečných případů.  

Tyto jsou dány např. klimatickými 

podmínkami, nepředvídatelnou dopravní 

situací. 

případný výjezd. Toto je zajištěno rozpisem 

služeb pro lékaře i zdravotní sestry. 

Dle indikace vyjíždí buď lékař, nebo sestra, 

nebo oba dva. Nedochází k tomu, že by 

v indikovaných případech místo lékaře 

(dostupného např. pouze telefonicky) 

vyjížděla pouze zdravotní sestra. 

Pokud je v okolí dané oblasti nedostatečné 

pokrytí např. stran dětské paliativy či jiných 

specifických skupin, tak se limit 60 minut na 

dojezd nevztahuje. Stejně tak na menší 

špatně dostupné území i pro dospělé, kde by 

nedávalo smysl vytvářet další mobilní hospic 

a hodnocený si tam rozšířil svoji působnost 

(tj. spádové území s méně než 70 000 

obyvateli). 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Poskytovatel nemá zajištěnu nepřetržitou dostupnost návštěvní služby všeobecné 

sestry a lékaře NEBO je návštěvní služba častěji než ve výjimečných případech 

(daných klimatickými podmínkami, nepředvídatelnou dopravní situací apod.) 

realizována za dobu delší než 60 minut od přijetí volání. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola rozpisu služeb lékařů i zdravotních sester minimálně pro aktuální měsíc 

(v případě jakýchkoliv nesrovnalostí si mohou hodnotitelé vyžádat rozpis služeb až 3 

měsíce zpět). 

● Kontrola 3 zdravotnických dokumentací - kontrola záznamů o akutních 

pohotovostních telefonátech, po kterých vyjeli zdravotníci nebo po kterých vyjet měli. 

V případě akutního výjezdu kontrola časové dostupnosti (nutno do 60 minut od 

telefonátu - pokud není splněno, tak je nutné zdůvodnění - pro neuznání zdůvodnění 

je nutná shoda obou hodnotitelů).  

○ Hodnotitel si v každé dokumentaci vybraných pacientů vybere jeden týden ke 

kontrole. V případě, že v daném týdnu není záznam o akutním telefonátu 

a následném (případném) výjezdu, kontroluje i další týden, příp. týdny až 

dokud v jednom týdnu akutní telefonát a následný (případný) výjezd 

nenalezne.  

○ V případě, že v některé dokumentaci záznam o výjezdu zdravotníka není, 

vybere si hodnotitel náhodně dokumentaci dalšího pacienta s délkou péče nad 

7 dní. 
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○ Celkově hodnotitel ověří záznamy o akutních telefonátech a následných 

případných výjezdech ve 3 zdravotnických dokumentacích pacientů 

(a týdnech), kde k výjezdu došlo. U těchto telefonátů hodnotitelé rovněž ověří 

výskyt neadekvátně řešených situací - nevyjel lékař či zdravotní sestra,  nebo 

vyjela zdravotní sestra a měl vyjet lékař. 

○ V případě, že poskytovatel neuvádí čas vykonání návštěvní služby, uvede se 

v popisu zjištění, že část týkající se doby dojezdu nelze zhodnotit. 

● Kontrola velikosti spádového území a reálnosti dojezdu do 60 minut (z centrály za 

pacientem, nikoliv z jednoho nejkrajnějšího bodu obsluhovaného regionu do pro něj 

nejvzdálenějšího bodu obsluhovaného regionu). V případě nepřiměřenosti spádového 

území tato nepřiměřenost musí být zcela zjevná. 

● V případě poskytování paliativní péče pro specifické skupiny pacientů (např. dětské 

pacienty) není nutné dodržet danou časovou dostupnost, pokud pro tyto pacienty není 

zajištěna na daném území (tj. území širším, než kde je poskytována mobilní 

specializovaná paliativní péče všem ostatním pacientům) péče jiným subjektem. 

Stejně tak lze delší časovou dostupnost tolerovat v případě oblasti s obecně špatnou 

dopravní obslužností, která má natolik málo obyvatel, že není reálný vznik 

plnohodnotného poskytovatele MSPP na tomto území. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

1.4 MSPP indikuje lékař se zvláštní odbornou způsobilostí 

nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru 

paliativní medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti, 

případně jím pověřený kompetentní lékař. 

Zařazení pacienta do MSPP je všeobecně vnímáno jako rozhodnutí, které limituje použití 

jistých dalších (většinou dražších, invazivnějších či pro pacienta náročnějších) diagnostických 

i terapeutických postupů. Toto souvisí s kratší předpokládanou prognózou pacienta, kdy je pro 

něj výhodnější se některým hlavně invazivnějším postupům vyhnout. Zároveň to souvisí 

i s obecným nastavením úhradového mechanismu MSPP (viz registrační listy k výkonům 

odbornosti 926 a hlavně úhradové podmínky pojišťoven, které předpokládají, že většina 

pacientů již nebude čerpat zdravotní péči jinde než u daného poskytovatele MSPP a zároveň 

k tomu finančně motivují). Na základě toho může dojít k reálné limitaci péče, která - pokud by 

byla stanovena na základě nesprávné indikace MSPP, může vést k neposkytnutí indikované 

zdravotní péče a tím k postupu “non lege artis” a potenciálně i poškození pacienta.  

Zařazení pacienta do MSPP indikuje lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína nebo paliativní medicína a léčba 

bolesti 

● buď přímo (jeho vlastní indikace),  

● nebo po konzultaci s ním (lékař L2 nebo L3 jiného oboru),  
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● nebo delegováním této pravomoci na lékaře, který má specializovanou způsobilost 

v oboru, který umožňuje zařazení do nástavbového oboru Paliativní medicína (viz 

Věstník MZČR č. 11/2021). Delegování této pravomoci se děje formou pracovní náplně 

konkrétního lékaře L3 odborným zástupcem v případě, že odborný zástupce shledá 

tohoto lékaře dostatečně kompetentním o takto zásadní otázce rozhodovat, event. 

rozpoznat, že k rozhodnutí potřebuje konzultaci s paliatrem. 

Věstník MZČR č. 13/2017 definuje požadované lékařské personální zajištění pouze lékaři se 

specializovanou způsobilostí (tj. lékaři L3). I proto není žádoucí, aby pravomoc indikace MSPP 

byla delegována na lékaře s nižším vzděláním (L1, L2)18. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 1.4.1  

Ze zdravotnické dokumentace je patrné, že 

každý pacient je indikován k přijetí do 

MSPP lékařem se zvláštní odbornou 

způsobilostí nebo se zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru 

paliativní medicína nebo paliativní 

medicína a léčba bolesti (dále “paliatr”) 

nebo je ze zdravotnické dokumentace 

jasně patrné, že atestovaný lékař s indikací 

pacienta k přijetí souhlasí. Lékař L3 

pověřený odborným zástupcem může 

indikovat pacienty k přijetí do MSPP. 

U veškerých pacientů, u kterých je v rámci 

auditu kontrolována dokumentace, je zjevné, 

že pacient byl indikován buď: 

● lékařem s odbornou způsobilostí či 

specializovanou způsobilostí v oboru 

paliativní medicína či paliativní 

medicína a léčba bolesti; nebo 

● lékařem L2 či L3, který má alespoň 

kmen oboru, který umožňuje zařazení 

do nástavbového oboru Paliativní 

medicína, a to po konzultaci 

s lékařem s odbornou způsobilostí či 

specializovanou způsobilostí v oboru 

paliativní medicína či paliativní 

medicína a léčba bolesti (ze 

zdravotnické dokumentace musí být 

patrné, že paliatr s indikací pacienta 

k přijetí souhlasí); nebo 

● lékařem se specializovanou 

způsobilostí (lékař L3) v oboru, který 

umožňuje zařazení do nástavbového 

oboru Paliativní medicína. Tento má 

v pracovní náplni odborným 

zástupcem individuálně stanovenou 

tuto kompetenci. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

 
18 Lékaři L1, L2 se poskytování péče mohou účastnit (bez jejich započítání do úvazku požadovaného zdravotní 
pojišťovnou). Využití lékaře bez kmene (L1) je značně limitováno tím, že potřebuje fyzickou dostupnost 
atestovaného lékaře do 15 minut (tzv. odborný dozor). 
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0 bodů Ze zdravotnické dokumentace není zřejmé, že každý pacient je indikován do MSPP 

paliatrem nebo v případě indikace lékařem bez specializace v oboru paliativní 

medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti není ze zdravotnické 

dokumentace patrné, že paliatr s indikací pacienta k přijetí souhlasí (odborný 

zástupce může tuto pravomoc delegovat za výše popsaných podmínek na lékaře 

L3, toto musí být dohledatelné v pracovní náplni konkrétního lékaře). 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola 3 zdravotnických dokumentací (typicky příjmová zpráva) - minimálně jedna 

dokumentace od pacienta s dobou péče pod 7 dnů pro ověření způsobu indikace 

pacienta do mobilní specializované paliativní péče. 

● V případě indikace lékařem, který není delegován odborným zástupcem k samostatné 

indikaci, je provedena kontrola na přítomnost zaznamenané konzultace 

s atestovaným paliatrem (např. zápisem v dokumentaci, podpisem odborného 

zástupce v dokumentaci apod.), a ta je vyžadována.  

● V případě indikace lékařem bez konzultace, který není atestovaný paliatr, je 

provedena kontrola delegace této pravomoci na něj odborným zástupcem v pracovní 

náplni a vzdělání daného lékaře (lékař L3 v oboru, který umožňuje zařazení do oboru 

Paliativní medicína).  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

1.5 Setkávání multidisciplinárního týmu se koná minimálně 

jednou týdně. Účastní se jej zástupci všech odborností 

multidisciplinárního týmu.  

Paliativní péče je založena na multidisciplinární spolupráci. Integruje v sobě lékařské, 

ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty. Multidisciplinární tým (dále jen 

MDT) pospolu ve spolupráci s pacientem a případně jeho rodinou sestavuje plán paliativní 

péče, zajišťuje kontinuitu a koordinaci péče. K tomu je zapotřebí efektivního předávání 

informací. Setkávání MDT je jednou z důležitých forem takového předávání. Vzhledem 

k měnícím se potřebám pacientů (do MSPP je indikován nestabilní pacient nebo nestabilní 

pacient se závažnými symptomy) je optimální nastavit setkávání MDT minimálně 1x týdně ve 

stanoveném termínu. Poskytovatel má zároveň nastavené způsoby předávání informací těm 

odbornostem, které se MDT zúčastnit nemohou.  

 

Parametr Doplnění 

1.5.1.  Setkání může probíhat osobně, online 

i hybridně. To, že setkání proběhlo, je 
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Setkávání multidisciplinárního týmu se 

koná minimálně jednou týdně.  

dokumentováno v organizacích různých 

způsobem (prezenční listiny, zápisy 

v dokumentacích, zápisy z porady MDT aj.). Je 

důležité, aby bylo jasné z písemných záznamů 

i rozhovorů s členy MDT, že se setkání koná 

1x týdně pravidelně. Je stanoven náhradní 

termín, pokud je to z objektivních důvodů 

nezbytné. (Snížený počet pravidelných 

setkání v bodování s touto variantou počítá).   

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru, v případě svátku apod. v jiném termínu či formátu. 

Počet konání min. 12x za 3 měsíce. 

1 bod Setkávání multidisciplinárního týmu se koná min. 9xza 3 měsíce. 

0 bodů Setkávání multidisciplinárního týmu se koná méně než 9x za 3 měsíce. 

Způsob hodnocení parametru 

● Hodnocené období je 6 měsíců. V tomto rozsahu hodnotitel vybere 3 po sobě jdoucí 

měsíce. 

● Libovolný druh záznamu prokazující termíny konání MDT ve vybraných měsících (např. 

prezenční listiny, zápisy z porad, záznamy v pacientských dokumentacích atp.) 

● Rozhovor s alespoň jedním zástupcem managementu a jedním zástupcem MDT 

o plánování porad v průběhu roku, jejich vedení, náhradách.         

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

-  

 

Parametr Doplnění 

1.5.2.  

Setkávání se pravidelně 

účastní zástupci všech 

odborností 

multidisciplinárního týmu. 

Poskytovatel má nastavený 

funkční systém předávání 

informací od na setkání 

nepřítomných profesí k MDT a 

Setkávání se účastní všechny odbornosti MDT, které jsou 

uvedeny v parametru 2.1.1. Z odborností se vždy účastní: 

● odborný zástupce či jím pověřený lékař se zvláštní 

odbornou způsobilostí nebo se zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru paliativní 

medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti, 

ve výjimečných případech lékař min. L3, 

● zástupce všeobecných sester, 
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naopak.    ● zástupce sociální péče, 

● zástupce psychologické péče, 

● zástupce pro duchovní péči. 

Ošetřující lékař v dané odbornosti (paliativní medicína), tj. 

paliatr (odborný zástupce či jím pověřený lékař), v rámci 

multidisciplinárního týmu zodpovídá za hodnocení 

zdravotního stavu a léčbu a koordinuje poskytování 

paliativní péče nemocnému ve všech aspektech péče 

podle aktuálního léčebného plánu. Je proto nezbytné, aby 

se tento lékař pravidelně účastnil setkání 

multidisciplinárního týmu. 

Setkávání MDT je klíčové pro předávání informací, sdílení 

a diskutování pohledů jednotlivých profesí, ze kterého 

vzniká léčebný plán. Poskytovatel má nastavený funkční 

systém předávání informací od nepřítomných členů MDT 

na setkání MDT, dále předávání informací ke všem 

profesím MDT - přítomným i nepřítomným - ze setkání 

MDT. 

Odbornosti může zastupovat i některý člen MDT či 

nadřízený, je-li k tomu odborně kompetentní.19 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Na setkáních MDT jsou vždy přítomni 

● odborný zástupce či jím pověřený paliatr je přítomen vždy. V případě 

překážek v práci výše uvedeného lékaře má poskytovatel zajištěnu 

přítomnost jiného lékaře min. L3. Ve dvou výjimečných případech může být 

lékař nepřítomen, 

● zástupce všeobecných sester, 

● v alespoň 3 ze 4 setkání přítomni zástupci ostatních profesí (tj. i kompetentní 

zastupující) A SOUČASNĚ poskytovatel má fungující systém předávání 

informací s vazbou na setkání MDT. 

0 bodů Nejsou naplněny podmínky uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Hodnoceny v parametru jsou obsazené odbornosti MDT dle kritéria 2.1. 

 
19  Např. všeobecné sestry vedoucí sestra; lékaře odborný zástupce; sociálního pracovníka jiný člen MDT (příp. 
nadřízený pracovníka), který je k tomu odborně (vzděláním, výcvikem) kompetentní; 
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● Prezenční listiny ze setkání multidisciplinárního týmu v měsících vybraných dle 

parametru 1.7.2. nebo jiný dokument, ze kterého je patrné, kdo byl na setkání MDT 

přítomen. Hodnotí se v rozsahu stejných měsíců jako u předchozího parametru. 

● Rozhovory min. se 2 zástupci managementu a 2 řadovými pracovníky (min. jeden za 

zdravotní část, jeden za sociální část) k tématu zastupitelnosti a předávání informací 

ad setkání MDT. 

● Pro ověření systému předávání informací může hodnotitel využít dokumentací 

pacientů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pokud nemá poskytovatel některou odbornost obsazenou, v bodovém hodnocení se 

s ní nepočítá. Pokud např. nemá poskytovatel navázanou spolupráci s duchovním, 

může získat plný počet bodů za předpokladu, že má fungující systém předávání 

informací, jak je uvedeno ve znění parametru. 
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2 Personální 

2.1 Poskytovatel vytvoří pro poskytování MSPP 

multidisciplinární tým. Jeho součástí jsou: lékaři 

v celkovém úvazku alespoň 1,2 (minimálně L3); zdravotní 

sestry (minimálně S2) v celkovém úvazku alespoň 5,0; 

sociální pracovník v celkovém úvazku alespoň 0,5; 

psychologický pracovník - tj. psycholog ve zdravotnictví, 

popř. psycholog s atestací v oboru klinická psychologie se 

zahájeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem 

nebo osoba s ukončeným komplexním 

psychoterapeutických výcvikem  - smluvní vztah; duchovní 

- tj. kaplan nebo pastorační pracovník - smluvní vztah 

 

Poskytovatel zdravotních služeb se řídí vždy vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Paliativní péče pro pacienty i jejich 

blízké je zajištěna týmem odborníků s přiměřenou kapacitou. Jejich nedostatek negativně 

ovlivňuje kvalitu poskytované paliativní péče. Požadavky na personální MSPP zajištění 

vychází z Dohody s VZP a SZP nad podmínkami personálního zabezpečení MSPP pro rok 

202120,21.  

Je vhodné, aby spádové území mělo velikost cca. 100 000 pacientů, dojezdovou vzdálenost 

60 minut ze sídla. 

Zároveň je v parametrech kritéria reflektována i nutnost zachování kontinuity péče, pro kterou 

je vhodná co nejmenší roztříštěnost úvazků. Dané požadavky vychází z výše uvedené dohody. 

Dojezdová vzdálenost je hodnocena v parametru 1.5.4. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 2.1.1  

Poskytovatel vytvoří pro 

poskytování MSPP multidisciplinární 

tým. Za sledované období následující 

Nepodkročitelná je jednobodová hranice. 

Odpracované hodiny u zdravotnických profesí 

odpovídají aktuálnímu personálnímu zabezpečení 

vycházejícímu z Dohody s VZP a Svazu 

zdravotních pojišťoven ČR (SZP) nad podmínkami 

 
20 https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-
2021/#.  
21 S vývojem MSPP předpokládáme, že se bude kritérium 2.1. aktualizovat dle výsledků dohodovacího řízení pro 
aktuální rok. 

https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-2021/
https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-2021/
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odbornosti odpracují: 

● lékař zvláštní specializované 

způsobilosti nebo zvláštní 

odborné způsobilosti 

(atestace) v oboru Paliativní 

medicína, resp. paliativní 

medicína a léčba bolesti - 340 

hodin, 

● ostatní lékaři - 475 hodin 

(lékaři včetně odborného 

zástupce 815 hodin), 

● všeobecné sestry (min. S2) - 

3400 hodin, 

● sociální pracovníci - 340 

hodin. 

Ve smluvním vztahu má poskytovatel 

následující odbornosti: 

● psychologického pracovníka 

s následující kvalifikací: 

○ psycholog, psycholog 

ve zdravotnictví, popř. 

psycholog s atestací v 

oboru klinická 

psychologie s alespoň 

zahájeným 

komplexním 

psychoterapeutickým 

výcvikem nebo 

○ osoba s ukončeným 

komplexním 

psychoterapeutickým 

výcvikem, 

○ duchovního - tj. 

kaplana nebo 

pastoračního 

pracovníka. 

Uvedená kapacita platí pro 20 

personálního zabezpečení MSPP pro rok 202122,23, 

která uvádí, že: 

Tým zajišťující poskytování paliativní péče 

pacientům a jejich blízkým je složen z: 

● lékařů L324 v celkovém úvazku alespoň 1,2, 

z toho atestovaný paliatr (jedna osoba) má 

úvazek minimálně 0,5 (zbytek složený max. 

ze 4 lékařů) 

○ v případě jednobodového lékaře L3 

v celkovém úvazku alespoň 1,2, 

z toho 0,2 úvazku atestovaného 

paliatra (jedna osoba) - počet 

odpracovaných hodin 135, 

ostatními lékaři 680 hodin. 

● všeobecných sester (min. S2) v celkovém 

úvazku alespoň 5,0 - tento úvazek je složen 

max. z 10 sester (fyzických osob) nebo ze 

3 sester na úvazek 1,0 (zbytek úvazku 

může být složen i z menších úvazků) 

Odpracované hodiny z těchto úvazků jsou 

vypočítány na základě: 

● údajů uvedených pro nemocnost pro oblast 

zdravotnictví a sociální péče r. 2020 ve 

statistikách Českého statistického úřadu 

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 

dle velikosti podniku, institucionálních 

sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů25 

● kvalifikovaného odhadu překážek v práci při 

procentuálním zatížení ve stejné výši jako 

u nemoci  

● průměrného počtu dnů sick days 

a dovolených u poskytovatelů MSPP 

v pilotním ověřením této metodiky z r. 2022 

Odpracované hodiny se počítají jako celkový počet 

hodin úvazků minus výše uvedené položky při 

zohlednění kumulace nemocnosti v týmech či 

 
22https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-
2021/#. 
23 S vývojem MSPP předpokládáme, že se bude kritérium 2.1. aktualizovat dle výsledků dohodovacího řízení pro 
aktuální rok. 
24 Tj. lékaři se specializovanou působností. 
25 https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-1-pololeti-2021 
(tabulka 2. na uvedeném odkaze) 

https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-2021/
https://www.paliativnimedicina.cz/dohoda-s-vzp-a-szp-nad-podminkami-personalniho-zabezpeceni-mspp-pro-2021/
https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-1-pololeti-2021
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pacientů. souběhu dlouhodobých nemocí (uvedené hodiny * 

0,9). 

Složení týmu i nároky na kompetence bude třeba 

aktualizovat dle výše uvedené Dohody, 

odpracované hodiny dle vývoje průměrné 

nemocnosti a souvisejícího.     

Smluvním vztahem u psychologa a duchovního 

máme na mysli jakékoliv smluvní ujednání 

zakládající práva a povinnosti stran, které 

umožňuje výměnu informací a  realizaci práv 

a povinností nutných pro řádné multidisciplinární 

poskytování péče pacientovi a jeho blízkým.                     

Komplexním psychoterapeutickým výcvikem 

máme na mysli: výcvik rozložený minimálně do 5 

let v některém z následujících směrů: dynamický, 

hlubinný, humanistický, kognitivně-behaviorální, 

hypnoticko-relaxační, rodinně-terapeutický, 

integrativní sestávající z26: 

●  teorie příslušného směru v rozsahu min. 

120 hodin 

● praktické části, tj. osobní zkušenosti (t.j. 

sebezkušenost, cvičná terapie, tréninková 

analýza a jiné metody obsahující 

sebereflexi) v  rozsahu min. 300 hodin 

● výcvikové supervize v rozsahu min. 100 

hodin přímé supervize, tj. přímého kontaktu 

se supervizorem nebo supervizory 

V případě, kdy je překročena kapacita 20 pacientů, 

u kterých je v jednu dobu poskytována péče 

v režimu MSPP, a to o více než 4 pacienty, nebo 

na dobu delší než 30 dnů (kumulativně za 

posledních 6 měsíců od podání žádosti), je MSPP 

hodnoceno dle kritéria 2.1.2. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel splňuje odpracované hodiny lékaři, všeobecnými sestrami 

i sociálními pracovníky v doplnění uvedeném počtu osob. Odborný zástupce 

 
26 https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/5307-kriteria-schvalovani-vzdelavacich-programu.pdf 
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odpracoval alespoň 135 hodin A SOUČASNĚ poskytovatel má smluvní vztah 

s psychologickým pracovníkem, nemá navázán smluvní vztah s duchovním. 

U odbornosti duchovního prokázal, že spolupracuje s některou/některými církvemi 

či náboženskými společnostmi na zajištění duchovních potřeb. 

0 bodů Poskytovatel nesplnil uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ověření počtu odpracovaných hodin odborností jmenovaných v parametru dle 

Přehledu odpracovaných hodin zaměstnanci zaslaného poskytovatelem. 

● Ověření vybraných výkazů práce za hodnotitelem vybrané 2 měsíce (případně jiných 

průkazných záznamů odpracované doby, např. kniha docházky apod.) u všeobecné 

sestry, lékaře, sociálního pracovníka - ověření souladu informací vykázaných 

poskytovatelem a informací uvedených ve výkazech. 

● Ověření  smluvního zajištění u profesí, u kterých není požadován konkrétní úvazek. 

V případě duchovního prokázání spolupráce. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● K výpočtu hodnotitel využije přílohu č. 9 c (naprogramovaný formulář), který kromě 

personálního obsazení počítá i maximální denní počet pacientů.  

● Hodnotitel ověří, že počty osob jsou v souladu s uvedenými požadavky pojišťoven. 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 2.1.2  

Pokud poskytovatel překračuje kapacitu 

20 pacientů současně v péči, zajišťuje 

poskytovatel poměrově další personální 

kapacity, tj. na každých 20 pacientů      

odpovídající počet hodin odborného 

zástupce, lékařů, všeobecných sester, 

sociálního pracovníka, psychologa, 

duchovního. Krátkodobá překročení 

kapacity až o 4 pacienty až do výše měsíce 

za posledních 6 měsíců, jsou 

tolerovatelná.  

Paliativní péče je pro pacienty i jejich blízké 

zajištěna týmem odborníků s přiměřenou 

kapacitou. Při navýšení počtu nad 20 

pacientů v jednu dobu je adekvátně 

navýšena i velikost týmu poskytujícím péči 

(tzn. celkový úvazek všech profesí v týmu je 

navýšen ve stejném poměru, v jakém je 

navýšena maximální kapacita s tím, že znovu 

je tolerováno krátkodobé navýšení až o 20 % 

kapacity, a to kumulativně max. na 30 dnů 

během posledních 6 měsíců). 

Vzhledem k potřebné flexibilitě je tolerováno 

dočasné navýšení kapacity až o 4 pacienty 

(nad “základní” kapacitu 20 pacientů) na 

dobu maximálně 30 dnů (kumulativně) 

během posledních 6 měsíců od podání 
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žádosti o hodnocení. V tomto případě 

probíhá hodnocení dle kritéria 2.1.1. 

Úvazek odborného zástupce nemusí být 

navýšen, pokud je v úvazku nad 0,5 

nahrazen úvazkem lékaře se zvláštní 

odbornou způsobilostí či zvláštní 

specializovanou způsobilostí v oboru 

paliativní medicína či paliativní medicína 

a léčba bolesti. 

Nepodkročitelná je 1 b. hranice. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body  Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel splňuje odpracované hodiny lékaři, všeobecnými sestrami 

i sociálními pracovníky a odborným zástupcem A SOUČASNĚ poskytovatel má 

smluvní vztah s psychologickým pracovníkem, nemá navázán smluvní vztah 

s duchovním. U odbornosti duchovního prokázal, že spolupracuje s některou církví 

či náboženskou společností na zajištění duchovních potřeb. 

0 bodů Při překročení kapacity do výše 24 pacientů, která trvala déle než 1 měsíc 

v průběhu předchozích 6 měsíců, nebo nad 24 pacientů, poskytovatel nezajistil 

dostatečné personální obsazení. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ověření odpracovaných hodin odborností jmenovaných v parametru dle Přehledu 

zaslaného poskytovatelem. Poměrové navýšení se počítá na každého pacienta; 

hodnotitel využije naprogramovaného formuláře v příloze č. 9.  

● Ověření vybraných výkazů práce za hodnotitelem vybrané 2 měsíce (případně jiných 

průkazných záznamů odpracované doby, např. kniha docházky apod.) u všeobecné 

sestry, lékaře, sociálního pracovníka - ověření souladu informací vykázaných 

poskytovatelem a informací uvedených ve výkazech. 

● Ověření smluvního zajištění  u profesí, u kterých není požadován konkrétní úvazek. 

V případě duchovního prokázání spolupráce. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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Parametr Doplnění 

2.1.3  

Odborný zástupce: 

● odborně vede neatestované 

a méně zkušené kolegy lékaře 

● nastavuje, vyhodnocuje, koriguje 

a garantuje procesy týkající se 

poskytování zdravotních služeb 

(§ 14 ZZS). 

 

Odborný zástupce má zásadní roli při 

poskytování zdravotních služeb. Je tím, kdo 

za poskytované služby ručí v rozsahu, který 

může ovlivnit (tj. nejenom za zdravotní péči, 

kterou poskytuje osobně, ale i za nastavení 

procesů a kompetencí, podle kterých 

poskytují péči ostatní zdravotníci). Je 

zodpovědný též za nastavení spolupráce 

zdravotníků s nezdravotní částí služby i za 

vedení méně zkušených kolegů lékařů. 

Odborný zástupce se aktivně účastní 

nastavování poskytování zdravotních služeb 

i jejich vlastního poskytování. 

K odpovědnosti svěřené výše zmíněným 

zákonem má stanovené i adekvátní 

kompetence - tj. má je zpracované v náplni 

práce, je i adekvátně umístěn v organizační 

struktuře. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Odborný zástupce aktivně ověřuje práci neatestovaných a méně zkušených kolegů 

lékařů A SOUČASNĚ odborný zástupce vstupuje do alespoň některé z částí 

procesu – nastavení, vyhodnocování, korekce a garance procesů týkajících se 

poskytování zdravotních služeb. K práci, kterou provádí, má delegované 

dostatečné kompetence. 

0 bodů Odborný zástupce aktivně neověřuje odborné postupy neatestovaných a méně 

zkušených kolegů lékařů NEBO odborný zástupce nevstupuje do nastavení nebo 

vyhodnocení nebo korekce procesů týkajících se poskytování zdravotních služeb. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor se zdravotníky (min. 1 lékařem, který není odborný zástupce, odborným 

zástupcem, min. 2 zdravotními sestrami), se 2 zástupci managementu (přímým 

nadřízeným odborného zástupce a jakýmkoliv dalším členem managementu). Cílené 

dotazy na: 

○ zapojení odborného zástupce do běžné činnosti, péče o pacienty 

○ zapojení odborného zástupce do vedení neatestovaných a méně zkušených 

kolegů lékařů 
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○ zapojení odborného zástupce do řízení poskytované služby s důrazem na 

zdravotní část 

● Kontrola pracovní náplně odborného zástupce, zdali obsahuje výše uvedené včetně 

adekvátních kompetencí. 

● Kontrola organizační struktury. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Ve zjišťování si hodnotitel utváří obraz o kompetencích odborného zástupce. Hledají 

konkrétní projevy naplňování parametru v praxi, které pak ve zjištěních popisují, a to 

ke každé části parametru. Například u:  

○ nastavení, následná korekce (na základě hodnocení kvality poskytované 

péče) a s tím spojená garance procesů se může týkat vlastního provádění 

zdravotní péče včetně zavádění nových postupů v praxi či zásadním podílu na 

nastavení způsobu vedení zápisů aj., zásadní je výsledná kvalita pacientům 

poskytované péče. 

● Hodnotitel srovnává (v rozhovorech, pozorováních atp.) zjištěné s obsahem náplně 

práce. Ověřuje si, zda se uvedené děje. V této fázi slouží náplň práce jako vodítko 

pro hledání konkrétností uvedených v parametru v praxi.  

● V náplni práce hodnotitel rovněž ověří, zda to, co legislativa ukládá odbornému 

zástupci dle náplně může vykonávat (tj. má to v náplni práce uvedené) a zda dle 

organizační struktury k tomu může mít kompetence (např. pokud by byl odborný 

zástupce uveden jako řadový zaměstnanec a nastavování procesů by se dělo na 

jednáních managementu, těžko bude moct zákonem uložené naplňovat). 
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3 Materiálně technické zajištění 

3.1 Je zajištěno minimální technické a věcné vybavení dle 

vyhlášky č. 92/2012 Sb. a registračních listů agregovaných 

výkonů domácí paliativní péče, a to v dostatečném množství 

vzhledem k počtu pacientů (tj. nestává se běžně, že by se 

něčeho nedostávalo). Veškeré používané vybavení, které má 

mít bezpečnostně technickou kontrolu, ji má. 

Každá sestra, nebo lékař při návštěvě nemocného mají u sebe patřičné vybavení a nemusí se 

pro ně vracet na pracoviště (viz parametr. 3.1.2). Ostatní zmiňované zdravotnické přístroje má 

poskytovatel k dispozici na kontaktním pracovišti v minimálním množství uvedeném v tomto 

kritériu. 

Dostatečné množství zdravotnických přístrojů minimalizuje cesty a čas jednotlivých 

zdravotnických pracovníků a ti dokáží reagovat na změny stavu pacienta bez prodlení.  

 

Parametr Doplnění 

3.1.1  

Poskytovatel má minimálně: 

● 5 ks fonendoskopů 

● 5 ks pulsních oxymetrů 

● 2 ks lineárních dávkovačů 

● 2 ks glukometrů 

● 2 ks odsávačky 

● 1 ks infúzní pumpy 

● 4 ks koncentrátorů kyslíku 

● 5 ks tonometrů  

Výše uvedené přístroje, pokud je u daného vybavení 

legislativou či výrobcem  požadováno, mají  

bezpečnostně-technickou kontrolu (BTK). 

Při vyšším počtu pacientů má poskytovatel vůči 

potřebám pacientů adekvátně vyšší počet vybavení 

(ve stejném poměru s navýšením pacientů nad 20). 

 

Uvedené množství jsou 

minimální požadavky pro 

kapacitu maximálně 20 pacientů 

v jeden okamžik. Při vyšším 

počtu pacientů se navýší o daný 

poměr, o který je navýšen počet 

pacientů nad 20 (výsledné 

potřebné množství pomůcek se 

pro účely hodnocení 

zaokrouhluje vždy dolů), 

automatický výpočet pomocí 

přílohy č. 9. 

Do celkového počtu vybavení se 

počítají jenom ta, které mají 

platnou bezpečnostní technickou 

kontrolu (tzv. BTK), pokud je 

u daného vybavení požadována. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 



 

49 

1 bod Poskytovatel má technické vybavení nižší max. o 2 ks u každé položky (s tím, že 

má min. 1 odsávačku,1 lineární dávkovač a 1 glukometr) vzhledem k počtu, který 

má mít vzhledem ke své kapacitě. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Doložení soupisu příslušného technického vybavení s podepsaným předávacím 

protokolem, nebo fakturou a platným BTK, pokud není výrobcem v předávacím 

protokolu stanoveno jinak. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pro zhodnocení dostatečného počtu v případě vyšší kapacity lze využít přílohu č. 9 

Metodiky.  

 

Parametr Doplnění 

3.1.2  

Každá sestra a lékař, kteří vyjíždějí 

samostatně za pacientem, mají vybavení 

zahrnující: 

● 1 ks fonendoskopu 

● 1 ks pulzního oxymetru 

● 1 ks tonometru 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Samostatně vyjíždějící zdravotníci mají alespoň 2 ze 3 uvedených položek. 

0 bodů Vyjíždějící zdravotníci mají u sebe méně než 2 z uvedených položek. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor s odborným zástupcem či vedoucí sestrou o samostatně vyjíždějících 

zdravotnících. 

● Kontrola 1 náhodně vybraného vybavení u zdravotníka, který vyjíždí samostatně za 

pacientem. 
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Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pokud hodnotitel zjistí, že lékař samostatně nevyjíždí, kontroluje se pouze vyjíždějící 

sestra.  
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4 Legislativa poskytování zdravotní péče 

4.1 Zdravotní péče je každému pacientovi poskytována 

s jeho souhlasem; v případě poruchy vědomí pacienta, které 

neumožňuje poskytnutí souhlasu, je poskytována se 

souhlasem oprávněné osoby. 

Poskytování zdravotní péče se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování a dalšími právními předpisy, které je při poskytování péče 

třeba zohlednit a dodržovat. 

Dle zákona o zdravotních službách musí být zdravotní péče poskytována se souhlasem 

pacienta, resp. se zástupným souhlasem dle platné legislativy.  

Poskytnutí informovaného souhlasu je základním právem pacienta, které by mělo být 

realizováno v odpovídajícím rozsahu v průběhu celé péče odborností, která konkrétní 

zdravotní výkon poskytuje.  Poskytnutí informovaného souhlasu musí být svobodné 

a informované (§ 28 ZZS) s náležitostmi stanovenými § 34 ZZS. Souhlasu musí předcházet 

poučení, jak uvedeno v § 31 odst. 2.  

V průběhu péče každý zdravotník, který provádí zdravotní úkon, musí srozumitelným 

způsobem v dostatečném rozsahu poučit pacienta, případně oprávněné osoby (§ 31 odst. 1 

a 2 ZZS).  

Pacient má právo poskytovanou zdravotní péči (jakýkoliv výkon) přijmout, ale i odmítnout, a to 

zcela dle svého uvážení (§ 32 odst. 1 ZZS).  

Pokud pacient není schopen z důvodu kvalitativní či kvantitativní poruchy vědomí svůj souhlas 

vyjádřit, rozhoduje za něj oprávněná osoba. Postup v takovém případě stanovuje § 34 odst. 7 

ZZS. V tom případě (pokud se nejedná o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu) 

se vyžaduje souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1 ZZS, není-li takové osoby 

nebo není-li dosažitelná, manžela, není-li ho nebo není-li dosažitelný, rodiče, není-li nebo není-

li dosažitelný, jiné osoby blízké. Osobu blízkou definuje § 22 občanského zákoníku.   

V případě, že má pacient omezenou svéprávnost v rozsahu rozhodování o poskytování 

zdravotních a sociálních služeb a jmenovaného opatrovníka, je oprávněnou osobou 

k rozhodování opatrovník. V takovém případě se využije výše uvedený § 34 ZZS. Je-li pacient 

omezen v jiném rozsahu, než je rozhodování o zdravotních a sociálních službách, pohlíží se 

na pacienta jako na plně svéprávného a využije se u něj § 33 odst. 1 a § 34 odst. 7 ZZS.  

Případné zákonem stanovené výjimky z poskytnutí informovaného souhlasu (viz § 38 ZZS) 

nejsou pro MSPP ve většině případů relevantní. 
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Parametr Doplnění 

4.1.1  

Poskytovatel má zpracovaný informovaný 

souhlas, který obsahuje: 

● identifikaci poskytovatele 

● identifikaci pacienta 

● popis služby, jejich cílů 

● souhlas s poskytováním péče  

● prostor pro uvedení data podpisu  

● prostor pro podpis osoby, která 

podepisuje informovaný souhlas 

● prostor pro podpis lékaře, který 

poskytl informace 

● prostor pro podpis svědka.  

 

Pojišťovny požadují písemný informovaný 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, 

proto tento parametr stanovuje náležitosti 

takového souhlasu. 

Informovaný souhlas obsahuje náležitosti 

uvedené v ZZS (viz úvodní text kritéria).  

Protože je odbornost 926 lékařskou 

odborností, zaměstnancem, který podává 

poučení a podepisuje souhlas, by měl být 

lékař (paliatr, případně jím pověřený lékař).  

Vzhledem k charakteru poskytovaných 

služeb je v rámci externího hodnocení 

vyžadováno, aby poskytnutí informovaného 

souhlasu bylo prokazatelné, a to v písemné 

formě. 

Prostor pro podpis svědka není povinnou 

součástí informovaného souhlasu, je však 

výhodou takový prostor mít vytvořený pro 

případ, kdy není pacient (fyzicky) schopen 

informovaný souhlas sám podepsat. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Informovaný souhlas obsahuje vše v parametru uvedené s výjimkou podpisu 

svědka. 

0 bodů Informovaný souhlas obsahuje méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola vytvořeného formuláře informovaného souhlasu (nevyplněný dokument). 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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Parametr Doplnění 

4.1.2  

Poskytovatel má dále zpracovaný 

dokument(y), kterým pacient může: 

● určit  osobu, která může být 

informována o zdravotním stavu 

pacienta, 

● určit osobu, která může nahlížet do 

zdravotnické dokumentace 

pacienta o něm vedené nebo do 

jiných zápisů vztahujících se k jeho 

zdravotnímu stavu, 

● určit osobu, která může pořizovat 

výpisy nebo kopie výše uvedených 

dokumentů, 

● určit osobu, která může za pacienta 

vyslovit souhlas nebo nesouhlas 

v případě poruchy vědomí 

pacienta, 

● vyslovit zákaz poskytovat 

informace o zdravotním stavu 

kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí 

do péče. 

U těchto osob jsou uvedeny identifikační a 

kontaktní údaje, vždy alespoň jméno, 

příjmení, datum narození a kontaktní údaj. 

● určit způsob, jakým mohou být 

informace o jeho zdravotním stavu 

sdělovány, 

● udělit souhlas se sdílením 

informací o jeho zdravotním stavu 

se stážisty, dobrovolníky, pokud je 

poskytovatel má (s možností 

odmítnout). 

Tento dokument(y) může/mohou ale 

nemusí být součástí informovaného 

souhlasu. Případně může být výše 

uvedené či některé části zaznamenávány 

ve zdravotnické dokumentaci. 

V parametru uvedené náležitosti stanovuje 

§ 33 ZZS. Poskytovatel je povinen poučit 

pacienta o právu výše uvedené zvolit, 

případně vyslovit zákaz. Uvedené má mít 

pacient možnost zvolit, případně zakázat 

kdykoliv v průběhu poskytování zdravotních 

služeb. Jakýkoliv vyslovený zákaz rovněž má 

mít možnost kdykoliv v průběhu poskytování 

služeb odvolat. 

Pacient má mít možnost zvolit rozsah práv 

jednotlivých osob s ohledem na informace 

o zdravotním stavu, pořizování výpisů či 

kopií atp. Dokument(y) poskytovatele by tedy 

měl(y) umožnit tento rozsah definovat. 

Poskytovatel musí zajistit, aby všichni 

zaměstnanci poskytovatele (šířeji i osoby ve 

smluvním vztahu) výše zmíněná rozhodnutí 

pacienta respektovali. 

Požadavek na uvedení identifikačních 

a kontaktních údajů vznáší vyhláška 

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 

Třebaže u oprávněné osoby není stanoven 

povinný rozsah jako u pacienta, je legitimní 

využít u rozsahu obdobnou analogii jako 

vyhláška stanoví u pacienta (tedy uvádět 

datum narození), a to i z praktického důvodu, 

kdy v rodině mohou být osoby stejného 

jména i příjmení. 

Sdílení se stážisty a dobrovolníky je 

relevantní pouze pokud je poskytovatel má, 

tj. hodnotitelé musí tyto informace ověřit 

v rozhovoru. 

Kromě samostatných dokumentů může být 

uvedené zaznamenáváno rovněž ve 

zdravotnické dokumentaci. V případě, že 

pacient některou z položek uvedených 

v parametru neurčí, musí být ze zdravotnické 

dokumentace zřejmé, že byl o právu poučen. 
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Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Předložený dokument obsahuje vše uvedené, ale neobsahuje  

● možnost vyslovení zákazu poskytovat informace,  

● případně určení způsobu sdílení informací,  

● případně pacient nemá možnost definovat u uvedeného rozsah nebo 

neobsahuje kombinaci uvedeného. 

NEBO v případě uvádění ve zdravotnické dokumentaci nejsou v dokumentacích 

zaznamenána poučení v rozsahu uvedeném v 1 b. 

0 bodů Dokument případně záznamy ve zdravotnických dokumentacích 

obsahuje/obsahují méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola dokumentu (ů), ve kterých je uvedené obsaženo, případně kontrola 

náležitostí ve 3 zdravotnických dokumentacích pacientů. 

● Rozhovor s 1 zástupcem managementu ad přítomnost stážistů a dobrovolníků při 

poskytování péče pacientovi. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pokud hodnotitel parametr ověřuje v dokumentacích, nehodnotí se tato část znovu 

v parametru 4.2.2. 

 

Parametr Doplnění 

4.1.3  

Každý pacient, příp. zástupce pacienta, 

podepsal informovaný souhlas. Pokud 

pacient s ohledem na zdravotní stav nebyl 

schopen souhlas podepsat, ačkoliv byl 

schopen vyjádřit svou vůli, je na souhlasu 

uvedeno: 

1. co pacientovi brání souhlas 

podepsat,  

2. jak projevil souhlas, 

3. a podpis zdravotnického 

pracovníka a svědka. 

 

- 

Bodové hodnocení parametru 
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2 body Plné naplnění obsahu parametru.  

 

1 bod U jednoho pacienta chybí podepsaný informovaný souhlas, případně pokud 

pacient nebyl schopen s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, ačkoliv byl 

schopen vyjádřit svou vůli, chybí:  

● uvedený důvod nemožnosti podepsat, nebo  

● způsob projevení souhlasu, nebo  

● podpis zdravotnického pracovníka a svědka. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola informovaného souhlasu minimálně u 3 pacientů, z toho u 1, který mohl 

vyjádřit svou vůli, avšak nebyl v důsledku zdrav. stavu schopen podepsat souhlas 

(pokud poskytovatel takového pacienta v posledních 3 měsících měl).  V případě 

chybějícího 1 souhlasu jsou ověreny informované souhlasy u dalších 2 pacientů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

4.1.4  

Poskytovatel má stanovený postup,  jak do 

vyjednávání o souhlasech s poskytováním 

zdravotních služeb           zapojit i osoby s 

poruchou vědomí, dále v kterých 

případech může souhlas sjednávat s třetí 

osobou (např. oprávněnou osobou). 

 

Souhlasy jsou zde myšleny souhlas 

s poskytováním zdravotních služeb, dále 

souhlas s poskytováním zdravotních výkonů, 

ke kterým je nutný souhlas pacienta i v době 

poskytování péče (jedná se o veškeré 

zdravotní výkony vč. např. převazu ran, 

podání léčiv apod.).  Poskytovatel má 

stanovené postupy, které umožňují do 

získání souhlasů zapojit i osoby s poruchou 

vědomí, u kterých je obtížnější získat projev 

vůle (typicky pacienti s demencí, kteří v určité 

fázi dne jsou schopni porozumět 

a k dotazovanému se vyjádřit např. stiskem 

ruky). Zároveň jsou si zaměstnanci 

poskytovatele vědomi, jak postupovat, pokud 

přímo od pacienta kvůli vývoji zdravotního 

stavu souhlas získat jakýmkoliv způsobem 

nelze (viz též zdůvodnění kritéria 4.1.).   
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Získávání souhlasů se z povahy 

poskytovaných služeb týká zejm. zdravotních 

sester a lékařů. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Pracovníci zapojení do vyjednávání o souhlasech umí popsat postup, jak do 

vyjednávání o souhlasech zapojují i osoby s poruchou vědomí A SOUČASNĚ 

pouze někteří z těchto pracovníků znají, za jakých podmínek mohou sjednávat 

souhlas s třetí osobou a jaká je v těchto případech zákonná posloupnost.  

0 bodů Pracovníci poskytovatele splňují méně než v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor se 3 zaměstnanci – členy MDT, kteří jsou zodpovědní za získávání 

souhlasů s poskytováním zdravotní péče, dotazování se na konkrétní situace: 

○ jak dochází k zapojení osob s poruchou vědomí, které jsou schopny alespoň 

částečně vyjádřit svůj souhlas, 

○ za jakých podmínek je možné sjednat zástupný souhlas se třetí osobou,  

○ s kým je možný případný zástupný souhlas sjednat. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

4.2 Poskytovatel o poskytnutých zdravotních službách vede 

a uchovává dokumentaci v souladu s platnou legislativou. 

V praxi poskytovatel garantuje vedení zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních 

službách i vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Poskytovatel interním 

předpisem nastavuje způsob jejího vedení v poskytované službě MSPP. Tento zohledňuje 

podmínky uvnitř služby i její potřeby. 

Správně vedená zdravotnická dokumentace podporuje kvalitní a bezpečné poskytování 

zdravotních služeb, umožňuje zajištění potřebné kontinuity péče, v neposlední řadě chrání 

poskytovatele v případě potenciálních sporů. 
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Parametr Doplnění 

4.2.1  

Poskytovatel má písemně stanovený 

postup pro vedení dokumentace 

stanovující: 

● obsah dokumentace vedené 

o pacientovi, 

● formální úpravu dokumentace 

vedené odbornostmi 

multidisciplinárního týmu včetně 

způsobu identifikace osoby a času, 

● způsob uložení, archivace 

a likvidace dokumentace, 

● podmínky přístupu do 

dokumentace osobám mimo 

organizaci.  

Obsahem dokumentace je myšleno, co vše 

a kde má být o pacientovi vedeno. 

Organizace mohou vést dokumentaci 

elektronickou, papírovou, hybridní. 

Dokumentace může být vedena v sídle 

organizace, ale i u pacienta. Vnitřní předpis 

by měl popsat části takové dokumentace, 

také však nakládání s nimi (v kontextu 

dalších bodů). Popsána by měla být 

dokumentace zdravotnická i dokumentace 

vedená ostatními profesemi 

multidisciplinárního týmu. 

Formální úpravou - např. kam, která 

odbornost zapisuje, proč, kdy, jakým 

způsobem (např. papírově, elektronicky), 

jaké jsou náležitosti zápisu (např. uvádění 

data, podpisu) aj. Poskytovatel tímto stanoví, 

co pro řádné vedení dokumentace 

odbornostmi považuje za důležité. 

Přístupem do dokumentace osobám mimo 

organizaci - jedná se např. o pacienta, jeho 

blízké; spolupracující subjekty - např. další 

poskytovatele zdravotních služeb (např. 

konzultace s těmito poskytovateli, předávání 

informací při překladu pacienta), odbornosti 

MDT v jiném smluvním vztahu než 

zaměstnaneckém, zákonem povinní atp.       

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel má vnitřní předpis, který stanovuje alespoň: 

● obsah zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, 

● formální úpravu dokumentace vedené lékařem, všeobecnými sestrami, 

včetně způsobu identifikace osoby a času, 

● způsob uložení, archivace a likvidace zdravotnické dokumentace,  

0 bodů Poskytovatel vnitřní předpis(y) pro vedení dokumentace nepředložil NEBO 

předpis(y) obsahují méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 



 

58 

● Analýza písemných postupů pro vedení dokumentace. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

4.2.2  

Zdravotnická dokumentace 

splňuje vybrané náležitosti 

stanovené vyhláškou č. 

98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci. 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, je 

rozsáhlá. Na základě diskuze tým autorů vytipoval 

nejčastější nedostatky ve vedení zdravotnické 

dokumentace v MSPP. Zejména na níže uvedené se proto 

zaměřuje i hodnocení. Zdravotnická dokumentace 

obsahuje: 

● každá samostatná část (při papírové dokumentaci 

každý list) jednoznačnou identifikaci poskytovatele 

i pacienta, 

● informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou 

svéprávností, který není způsobilý posoudit 

potřebnost poskytnutí zdravotních služeb, 

identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce 

pacienta, opatrovníka pacienta nebo jiné osoby 

oprávněné udělit souhlas za pacienta, pokud je toto 

relevantní, 

● identifikační a kontaktní údaje registrujícího 

poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 

pokud jsou poskytovateli známy, 

● v případě, že poskytovatel uvedené vede na 

samostatném dokumentu (viz parametr 4.1.2) 

záznam o tom: 

○ kdo může být informován o zdravotním stavu 

(koho pacient určil),  

○ kdo může nahlížet do zdravotnické 

dokumentace a žádat o její kopii (koho 

pacient určil), 

○ koho si pacient zvolil jako svého zástupce 

pro rozhodování (kdo za pacienta může 

udělit souhlas nebo nesouhlas v případě 

poruchy jeho vědomí), 

○ způsob, jakým mohou být sdělovány 

informace o zdravotním stavu pacienta, 

○ další souhlasy dle kritéria 4.1.2. - souhlas se 

sdílením informací o jeho zdravotním stavu 
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se stážisty, dobrovolníky, pokud je 

poskytovatel má (s možností odmítnout). 

Pokud poskytovatel uvedené zaznamenává (viz 

parametr 4.1.2.) ve zdravotnické dokumentaci, tato 

část parametru se zde nehodnotí. 

● informace o průběhu a výsledku poskytovaných 

zdravotních služeb a o dalších významných 

okolnostech souvisejících se zdravotním stavem 

pacienta a s postupem při poskytování zdravotních 

služeb, včetně anamnestických údajů potřebných 

pro poskytování zdravotních služeb.  

Výše uvedené by mělo být k dohledání ve všech 

pacientských dokumentacích. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. Přípustná je jedna chyba/nedostatek ze 

seznamu v doplnění na dokumentaci.  

1 bod V kontrolovaných dokumentacích se objevují max. dvě chyby/nedostatky ze 

seznamu v doplnění na dokumentaci. 

0 bodů Ve vedení dokumentace se objevují systematické nedostatky svědčící o chybně 

nastavené praxi. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola 3 vybraných zdravotnických dokumentací. Za chybu se označuje nesplnění 

kterékoliv z odrážek (v první i druhé úrovni seznamu) nebo jejich části. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Objevuje-li se jedna stejná chyba ve všech dokumentacích, dostane poskytovatel 2 

body, pokud jsou chyby v každé dokumentaci 2 (ať již jsou stejné nebo různé), pak 1 

bod. 

 

Parametr Doplnění 

4.2.3  

Zdravotnická dokumentace je zapisována 

bez zbytečného odkladu, tj. při nejbližší 

možné příležitosti, nejpozději následující 

den po ukončení intervence. Je v ní vždy: 

K parametru se vztahuje vyhláška č. 98/2012 

Sb., vyhláška o zdravotnické dokumentaci ve 

znění pozdějších předpisů.  K vedení 

elektronické dokumentace § 55 ZZS: 

Pokud poskytovatel vede dokumentaci nebo 

některou její část v elektronickém 

dokumentačním systému, musí tento 
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● jméno a podpis osoby, která zápis 

provedla, 

● datum, kdy k zápisu došlo, 

● datum a čas u neodkladné péče 

(včetně telefonické konzultace) 

nebo vykonání návštěvní služby u 

pacienta.  

umožňovat jednoznačnou identifikaci osoby 

(jméno, příjmení), která zápis provedla. 

Pokud dokumentační systém nesplňuje 

požadavky na vedení elektronické 

dokumentace, zajišťuje poskytovatel tisk ze 

systému a podpisy příslušných osob na 

provedených záznamech. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Zdravotnická dokumentace je zapisována bez zbytečného odkladu, tj. při nejbližší 

možné příležitosti, nejpozději následující den po ukončení intervence 

A SOUČASNĚ nad 70 % záznamů obsahuje datum zápisu a identifikaci osoby; 

u neodkladné zdravotní péče (vč. tel. konzultace) nebo vykonání návštěvní služby 

je u většiny (alespoň 90 %) zápisů uvedeno datum i čas. 

0 bodů Zdravotnická dokumentace splňuje méně než v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ad zapisování bez zbytečného odkladu; v rozhovorech se 2 zdravotnickými 

pracovníky bude zjištěno, komu 2 dny před vedením rozhovoru poskytli péči; u 3 

těchto pacientů (pokud k tomu dal pacient souhlas) se ověří existence zápisu.  

● Ad přítomnost data, příp. času – hodnotitel ve 3 vybraných zdravotnických 

dokumentacích pacientů ověří zápisy z příjmu a z libovolného týdne péče. Pokud byla 

pacientovi péče poskytována dobu kratší než 7 dní, zkontroluje všechny provedené 

záznamy. 

● Ad identifikace osoby  

○ hodnotitel ve 3 vybraných zdravotnických dokumentací v libovolném týdnu 

péče ověří, že jsou záznamy opatřeny jménem, příjmením a podpisem osoby, 

která zápis provedla, 

○ pokud dokumentační systém nesplňuje náležitosti pro vedení el. 

dokumentace, obsahují záznamy na papírových výtiscích kromě jména, 

příjmení i podpis pracovníka, který intervenci provedl,  

○ U pacientů, kterým byla poskytnuta péče 2 dny před vedením rozhovoru se 

v případě elektronického dokumentačního systému ověří, že systém 

zaznamenává jméno a příjmení osoby, která intervenci provedla. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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5 Nakládání s léky a jejich aplikace 

5.1 Podávání léků se děje pouze na základě ordinace lékaře 

a je vždy zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci. 

Léky ordinuje pouze lékař a každá změna ordinace je zaznamenána v dokumentaci.  

Kompetence k ordinaci/předepisování léků u pacienta má lékař, který je v pracovněprávním 

vztahu k organizaci s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Toto se řídí zákonem 

o zdravotních službách a zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Pro telefonickou ordinaci se řídí 

Závazným stanoviskem ČLK č. 1/2002. 

Parametr Doplnění 

5.1.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené postupy pro ordinaci 

léků, vč. telefonické ordinace, a 

jejich evidenci. Pravidla obsahují: 

● postup ordinace vč. 

telefonické, 

● způsob evidence ordinace 

vč. nepravidelné, 

podmíněné medikace, 

● odpovědnosti v evidenci 

ordinace. 

Písemně stanovené postupy obsahují: 

● Postup jak a kde je ordinace léků evidována: 

○ Jakým způsobem lékař zaznamenává 

ordinaci – tato obsahuje datum 

ordinace, název léku včetně gramáže 

a formy, dávku, způsob a frekvenci 

podání. U nepravidelné medikace (tzv. 

SOS) dále obsahuje indikaci k podání 

(na jaký symptom či v jaké situaci), 

časový interval pro opakování podání, 

příp.  jaké maximální množství může 

být podáno za 24 hodin a s jakým 

časovým intervalem mezi podáním. 

○ Kde jsou místa indikace/ordinace léků 

zaznamenávána (např. elektronická 

dokumentace a dokumentace 

u pacienta v místě poskytování 

služby). 

○ Způsob formy záznamu při nepřímé 

ordinaci do zdravotnické dokumentace 

pacienta (ústně či telefonicky). 

● Dle Závazného stanoviska ČLK č. 1/2002 

lékařský záznam telefonické či jiné nepřímé 

ordinace musí obsahovat 

○ Datum a čas, kdy nepřímá ordinace (tj. 

ordinace formou telefonické, přip. e-

mailové konzultace) proběhla. 
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○ Nekomunikoval-li lékař přímo 

s pacientem, též jméno a příjmení 

osoby, s níž o případu komunikoval. 

○ Popis charakteru popsaného 

zdravotního stavu (popis potíží, délka 

jejich trvání atd.). 

○ Sdělené anamnestické údaje 

o skutečnostech významných pro 

popsaný aktuální zdravotní stav 

pacienta (např. medikace, chronická 

onemocnění, alergie, prodělané 

nemoci atd.) – není nezbytné uvádět 

to, co již v dokumentaci uvedeno je. 

○ Závěr, který lékař na základě 

sdělených informací stanovil, a postup, 

který doporučil. 

● Postup při telefonické ordinaci léků obsahuje: 

○ Identifikaci volajícího (sestry), 

identifikace pacienta. 

○ Popis zdravotního stavu pacienta 

(popis potíží, délka jejich trvání atd.). 

○ Ordinace lékaře obsahuje – název léku 

včetně gramáže, dávku, způsob 

a frekvenci podání. 

○ Kontrolu volajícího (sestry) – opakuje 

ordinovanou medikaci (název léku, 

jeho gramáž, dávku, způsob 

a frekvenci podání – možno i pomocí 

sms či jiné psané formy komunikace. 

○ Způsob zaznamenání volajícího do 

zdravotnické dokumentace pacienta 

včetně podpisu. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel má zpracované písemné postupy. Tato obsahují: 

● 2 ze 3 požadovaných pravidel vč. všech částí nebo 

● všechna pravidla, ale chybí některé požadované části  

A SOUČASNĚ postupy obsahují způsoby evidence ordinace vč. nepravidelné, 

podmíněné medikace. 

0 bodů Poskytovatel písemná pravidla zpracována nemá NEBO pravidla obsahují méně, 

než je nutné pro získání 1 b. 
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Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola písemných postupů popisujících výše uvedené. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

5.1.2  

Každý podaný lék je ordinovaný lékařem, a 

to buď osobně nebo telefonicky. 

Telefonická ordinace je zaznamenána v 

zápisu sestry včetně jména ordinujícího 

lékaře. 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body  Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod U osobní ordinace lékařem je vždy jméno (příp. podpis) ordinujícího lékaře; 

u telefonické ordinace v max. 2 případech nelze ze záznamu všeobecné sestry 

vyčíst, že se jednalo o telefonickou ordinaci, případně v záznamech chybí jméno 

ošetřujícího lékaře, který telefonicky ordinoval. Veškeré léky jsou ordinovány 

lékařem (lze tolerovat 2 chybějící zápisy lékaře). 

0 bodů Ve zdravotnické dokumentaci je obsaženo méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ověření 3 záznamů ve 3 vybraných zdravotnických dokumentacích (celkem 

9 záznamů)   

○ 3 záznamy v každé z kontrolovaných dokumentací - osobní ordinace je vždy 

se jménem ordinujícího lékaře, jeho podpisem a datem ordinace, 

○ 3 záznamy v každé z kontrolovaných dokumentací - telefonická ordinace 

obsahuje informaci, že ordinace je telefonická, jméno ordinujícího lékaře a kdo 

ji přijal (jméno sestry), datum a čas, kdy telefonická ordinace proběhla. 

 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 
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- 

 

Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 5.1.3  

Ordinace obsahuje: 

● konkrétní lék, 

● jeho formu, 

● dávku, 

● způsob podání, 

● interval podání. 

V případě nepravidelné, podmíněné (tzv. 

SOS medikace) je navíc jednoznačně 

určeno: 

● v jaké situaci, 

● za jaký časový interval lze podání 

léku opakovat, 

● jak často je možné lék podat za 24 

hodin (pokud je relevantní). 

 

V parametru je nepodkročitelná 1 b. hranice.  

Soupis ordinované medikace obsahující 

přesnou specifikaci je uveden ve 

zdravotnické dokumentaci na jednom místě. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru (možné tolerovat 1 pochybení, kde u ordinace 

chybí pouze 1 z požadovaných údajů). 

1 bod Ordinace je zapsána bez formy, dávky, způsobu podání, ale z kontextu (resp. 

druhu léku) je toto jednoznačné A SOUČASNĚ v praxi je dodržováno, že pokud 

není v ordinaci uvedená gramáž a jedná se o lék s více gramážemi, vždy se u léku 

použije ampule s menší gramáží. Tato chyba je v max. 5 z 18 kontrolovaných 

záznamů. 

0 bodů Ordinace nesplňují požadavky na 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ověření 6 záznamů ve 3 vybraných zdravotnických dokumentacích (celkem 

18 záznamů): 

○ 3 (resp. 9) záznamů pravidelné ordinace - tato obsahuje datum ordinace, 

název léku včetně gramáže a formy, dávku, způsob a frekvenci podání. 

○ 3 (resp. 9) záznamů nepravidelné ordinace (tzv. SOS) - tato dále obsahuje 
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indikaci k podání (na jaký symptom či v jaké situaci), časový interval pro 

opakování podání, přip. jaké maximální množství může být podáno za 

24 hodin a s jakým časovým intervalem mezi podáním. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● V tomto parametru je nepodkročitelná jednobodová hranice. 

● Soupisem medikace může být např. medikační list, nebo část určená v elektronické 

dokumentačním systému. Jedná se o místo, kam se vždy zapisují ordinace. Toto 

místo je ideálně stanovené vnitřním předpisem. 

 

5.2 Všeobecné sestry a lékaři vědí, jak postupovat v případě 

telefonické ordinace. 

Při poskytování služeb MSPP se telefonická ordinace děje často. Pro bezpečné poskytování 

zdravotní péče si ordinující lékař i ordinaci vykonávající sestra musí být jisti, že pacient dostane 

správné léky, ve správném množství i formě. Proto je třeba, aby lékaři i sestry znali postup 

telefonické ordinace, pracovali se skutečností, že telefonický kontakt zvyšuje riziko 

neporozumění (ať již se jedná o technické výpadky či skutečnost, že v telefonickém kontaktu 

se přenáší převážně verbální složka komunikace, vizuální kontrola chybí) - v praxi 

minimalizovali riziko podání nesprávné medikace. Pro postup telefonické ordinace má 

poskytovatel písemně stanovené postupy, dle kterých zdravotníci postupují. 

 

Parametr Doplnění 

5.2.1  

Všeobecné sestry a lékaři prokáží, že znají 

postup pro telefonickou ordinaci. 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Hodnotiteli vybrané sestry a lékaři dokáží v zásadě správně popsat postup 

telefonické ordinace. U telefonické ordinace zazněly: 

● alespoň 3 z 5 položek u ordinace léku uvedené výše (u dávky uvádí 

gramáž), u SOS medikace navíc alespoň popis situace a opakování podání 

– a to lékařem i sestrou, 

● potvrzení ordinace lékařem/sestrou - telefonicky/SMS/zápisem lékaře 

v elektronické dokumentaci sestrou ihned zobrazitelný. 

0 bodů Vybrané sestry a lékaři splňují méně než v 1 b. 
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Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor se 2 všeobecnými sestrami a 2 lékaři 

○ (Alternativně: 2 modelové situace - např. nově vzniklá zmatenost, kontrola dle 

3 předchozích kritérií. Účastníci rozhovoru jsou předem informováni, že 

nemusí vymýšlet klinicky adekvátní ordinaci, ale předvést, že vědí, jak má 

vypadat ordinace léku po telefonu). 

○ V rozhovoru zazní: 

● Identifikace volajícího (sestry), identifikace pacienta, identifikace 

lékaře. 

● Popis zdravotního stavu pacienta (popis potíží, délka jejich trvání atd.). 

● Ordinace lékaře - lék, jeho síla/gramáž, způsob podání, frekvence 

podání (u SOS medikace maximální), u SOS medikace indikace 

podání, maximální dávka za 24 hodin (pokud relevantní). 

● Kontrola volajícího (sestry) - opakuje ordinovanou medikaci (lék, jeho 

formu, sílu/gramáž, způsob podání, frekvence podání (u SOS 

medikace maximální), u SOS medikace navíc indikaci podání, 

maximální dávku za 24 hodin) - případně jiný způsob, jakým je 

ordinace zkontrolována. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

5.3 Léky jsou objednávány, přijímány, skladovány, 

distribuovány k pacientům a likvidovány v souladu 

s platnou legislativou. 

Poskytovatel MSPP pacientům zajišťuje léky a léčivé přípravky. Provozuje vlastní sklad 

léků/lékárnu.  Pohyb léků a léčivých přípravků včetně omamných látek se eviduje dle vyhlášky 

84/2008 Sb. část šestá a prováděcího předpisu SÚKL LEK-927. K tomuto účelu má 

poskytovatel vytvořen písemný postup, kde je popsán způsob objednávání léků, jejich příjmu, 

distribuce k pacientovi a jejich likvidace. Postup znají všichni zdravotničtí pracovníci a dodržují 

jej.  Nastavení vnitřního předpisu a jeho znalost limituje rizika zneužití léků a léčivých 

přípravků, zejména pak omamných látek. 

 

Parametr Doplnění 

5.3.1  

Poskytovatel má písemně 

Toto kritérium nehodnotí zacházení s opiáty 

a omamnými látkami - řešeno v kritériu 5.4.1. 

 
27 Dostupné z www: https://www.sukl.cz/lekarny/lek-9-verze-3?highlightWords=lek-9.  

https://www.sukl.cz/lekarny/lek-9-verze-3?highlightWords=lek-9
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stanovené postupy pro 

objednávání, příjem, skladování 

léků, jejich distribuci k 

pacientům a likvidaci. Tyto jsou 

v souladu s platnou 

legislativou. 

Legislativa (Vyhláška č. 84/2008 Sb. -část 6, SÚKL LEK-

9 - verze 3 - v době tvorby dokumentu) stanovuje body, 

které má poskytovatel zdravotních služeb, oprávněný 

k zacházení s léčivými přípravky, splňovat. 

Písemný postup či postupy obsahují následující body: 

● Objednávání a příjem léčivých přípravků: 

○ postup obsahuje popis objednávání 

a systému příjmu léčivých přípravků, 

určuje osoby odpovědné za příjem 

a vedení evidence související s příjmem – 

např. skladové karty, evidence 

objednávek a dodacích listů, názvu 

lékárny, odkud se léky objednávají. 

● Skladování léčivých přípravků: 

○ Postup obsahuje místa a způsob 

uchovávání léčivých přípravků, 

požadované teploty uchovávání a způsob 

sledování doby použitelnosti a vedení 

záznamů včetně uvedení osoby 

odpovědné za dodržování a kontrolu 

podmínek uchovávání (uvedené je 

popsáno v obecné rovině pro skupiny 

léků, ne pro jednotlivé konkrétní 

přípravky) - (kontrola použitelnosti se 

provádí min. 1x měsíčně, záznam 

kontroly teploty se provádí minimálně 1x 

denně, event. automaticky). 

○ Způsob reklamace z důvodu závady 

v jakosti a o stahování léčiv z oběhu 

a hlášení podezření na nežádoucí účinky 

léčiv. 

● Používání léčivých přípravků při poskytování 

zdravotních služeb, včetně vybavování pacienta 

léčivými přípravky: 

○ Postup obsahuje popis zásad pro 

předepisování a používání (podávání) 

léčivých přípravků při poskytování 

zdravotní péče včetně postupu při 

vybavování pacienta léčivy a vedení 

záznamů ve zdravotnické dokumentaci 

pacienta. 
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Písemný postup či postupy jsou opatřeny datem 

a podpisem osoby, která je na daném pracovišti za 

zacházení s léčivými přípravky odpovědná. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel má zpracován písemný postup či postupy obsahující minimálně 2 ze 

3 legislativních požadavků.  

0 bodů Poskytovatel nepředložil písemný postup či postupy NEBO písemný postup(y) 

upravují méně, než je uvedeno za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola písemného postupu či postupů pro nakládání s léky a léčivými přípravky. 

Může se jednat i o více dokumentů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Hodnotitel ověřuje, zda písemný postup (písemné postupy) obsahují všechny části 

uvedené v odrážkách první i druhé úrovně. 

● Oblast legislativního požadavku (tj. úroveň 1 seznamu) poskytovatel splní, pokud 

splní všechny náležitosti popsané v úrovni 2 dané oblasti. 

 

Parametr Doplnění 

5.3.2  

Léky jsou skladovány v souladu s pravidly 

a současně za podmínek popsaných v 

SPC28. 

Léky jsou skladovány v prostoru, kde k němu 

mají přístup jen oprávnění pracovníci - 

zdravotnický personál. Léčiva jsou 

uchovávána v uzamykatelných prostorách - 

místnosti nebo skříni. Teplota v místě 

skladování léčiv je sledována a záznamy 

zpětně dohledatelné. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Léky jsou skladovány v prostoru, kde k němu mají přístup jen oprávnění pracovníci, 

léčiva jsou uchovávána v uzamykatelných prostorách A SOUČASNĚ Z výběru 10 

 
28 Tj. Souhrnu údajů o léčivém přípravku. 
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léků, z nichž 5 je k perorálnímu podání a 5 ve formě injekcí, je 1 lék skladován 

nesprávně A SOUČASNĚ Teplota je sledována a dokumentována 5 dní ze 7. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Pro většinu léčiv je stanovená teplota skladování v rozmezí 8-25°C. Podmínky 

skladování pro jednotlivá léčiva udává výrobce v SPC. 

● Poskytovatel má k dispozici lednici na léčiva vyžadující skladování při teplotě mezi 

mezi 2-8°C. Poskytovatel vede evidenci o kontrole teplot minimálně 1x denně. Pro 

sledování teploty lze využít i automatizované řešení. 

● Léky jsou skladovány v původních obalech, mají jasnou identifikaci - označení názvu, 

expirace, šarže LOT. 

● Pro kontrolu záznamu teploty vybere hodnotitel náhodně 2 týdny v uplynulých 

3 měsících. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

5.4 Je zajištěno zacházení s omamnými a psychotropními 

látkami (typicky opioidy) dle platné legislativy.  

Poskytovatel má písemně stanovené postupy pro zacházení s omamnými a psychotropními 

látkami, která jsou v souladu s platnou legislativou. Správné nastavení zacházení s opiáty, 

znalost postupů pověřenými pracovníky a dodržování postupů v praxi minimalizuje riziko 

zneužití omamných látek.  

Parametr Doplnění 

5.4.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené postupy pro zacházení s 

omamnými a psychotropními 

látkami, která umožňují, aby byla 

léčiva dohledatelná a aby byla 

zabezpečená vůči zneužití. Pravidla 

obsahují zejména: 

● způsob nakládání s recepty a 

žádankami s modrým 

pruhem, 

● způsob zabezpečení látek vč. 

Písemný postup či postupy k zacházení 

s omamnými a psychotropními látkami určují: 

● Způsob nakládání se žádankami při 

objednávání omamných a psychotropních 

látek a jak jsou zabezpečeny – (platí stejná 

pravidla jako u látek samotných). 

● Kde a jak jsou látky evidovány (Evidenční 

kniha – jaké evidenční záznamy obsahuje 

a jakou formou se provádějí zápisy: příjem 

léčiva, výdej/podání léčiva, odpis léčiva, 

převod do jiné knihy). 
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vymezení okruhu povolaných 

osob, 

● postup při distribuci látek k 

pacientům a způsob jejich 

evidence, 

● záznam průběhu kontroly 

látek i její interval, 

● zodpovědnosti za 

zabezpečení, distribuci, 

evidenci i kontrolu výše 

uvedených látek. 

 

● Evidenci látek v místě poskytování služby – 

jakým způsobem jsou léky evidovány 

v dokumentaci u pacienta. 

● Kontroly stavu – provádějí se minimálně 1x 

měsíčně. Předpis určuje, jakým způsobem 

je kontrola prováděna, kdo ji provádí 

a zodpovídá za ni, jakou formou je do 

evidenční knihy zaznamenána. 

● Způsob, jakým se provádějí opravy 

v evidenční knize – tak, aby bylo možné 

zjistit původní zápis (nezačerňuje se ani 

nebělí, je uvedeno datum opravy a podpis 

toho, kdo zápis opravoval). 

● Určuje osoby, které mohou s omamnými 

látkami zacházet, objednávat je, vyzvedávat 

v lékárně, vyzvedávat recepty a žádanky 

s modrým pruhem, a určuje osobu/osoby 

zodpovědnou/zodpovědné za kontrolu 

a likvidaci omamných látek. Osoby se 

mohou lišit. Zodpovědná osoba za kontrolu 

musí být osoba s dokončeným 

magisterským vzděláním z farmacie, 

všeobecného lékařství, zubního lékařství 

nebo stomatologie, chemie nebo 

veterinárního lékařství. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Písemně stanovené postupy obsahují alespoň 3 z 5 výše vyjmenovaných pravidel.       

0 bodů Vnitřní pravidla obsahují méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Písemně stanovené postupy pro zacházení s omamnými a psychotropními látkami.  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Písemně stanovené postupy pro zacházení s omamnými a psychotropními látkami 

bývají součástí vnitřních pravidel pro zacházení s léky, léčivými přípravky 

a omamnými a psychotropními látkami. 
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Parametr Doplnění 

[Nepodkročitelné] 5.4.2  

Pravidla jsou v praxi dodržována, 

zejména: 

● látky jsou uchovávány 

zabezpečeně tak, aby k nim 

neměly přístup nepovolané 

osoby a současně aby byly v 

nepřenosných uzamykatelných 

schránkách z kovu, 

● existuje evidence o vydaných 

látkách s náležitostmi, které 

upravují pravidla 

● existuje záznam o provedených 

kontrolách opiátů. 

Evidenční kniha o zacházení s omamnými 

a psychotropními látkami – zde se eviduje 

příjem a výdej omamných látek, dle písemně 

stanovených postupů poskytovatele 

zdravotních služeb: 

● Příjem omamných látek může být 

z lékárny, nebo od pacienta, pokud byla 

omamná látka odepsána a vrácena ten 

samý den a nebyla pacientovi vydána 

(např. v případě úmrtí). 

● Výdej omamných látek se odepisuje na 

identifikační číslo pacienta (RČ, číslo 

dokumentace apod.) nebo do 

pohotovostní brašny/ampulária 

zdravotníka   s jeho identifikací      – 

podpisuje se dle podpisového vzoru 

v přední části evidenční knihy. 

● Odpis nebo převod do jiné evidenční 

knihy. 

Kontrola – provádí se dle vnitřního předpisu, 

minimálně však 1x za měsíc. Záznam o kontrole 

obsahuje množství celkem vydaných látek, 

množství celkem přijatých látek, stav k poslední 

kontrole a stav k nynější kontrole. Poté podpis 

odpovědné osoby (lékař – primář, odborný 

zástupce nebo jím pověřená osoba), (množství 

látek se odepisuje v tabletách, ampulích, 

kusech nebo lahvičkách v případě kapek). 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

0 bodů Látky jsou dostupné v místnosti, kam mají přístup i osoby nepovolané NEBO 

nejsou uloženy v ukotveném trezoru NEBO chybí evidence o vydaných látkách 

NEBO neexistuje záznam o provedených kontrolách. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ověření, kde jsou omamné látky umístěny – místnost, kam nemá přístup veřejnost, 

pouze zdravotnický personál. Omamné látky jsou v nepřenosných uzamykatelných 

schránkách z kovu – jedná se zpravidla o trezor zabudovaný do zdi či podlahy. 



 

72 

● Kontrola evidenční knihy. 

● Záznam o kontrole opiátů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

5.5 Při výjezdu k pacientovi mají zdravotníci k dispozici 

pohotovostní medikaci k léčbě běžně se vyskytujících 

stavů/obtíží v dostatečném množství. 

Dostatek odpovídající medikace, kterou má zdravotník k dispozici, je zásadní pro zajištění 

kvalitní paliativní péče. 

Parametr Doplnění 

5.5.1  

Při výjezdu k pacientovi mají zdravotníci 

k dispozici pohotovostní medikaci k léčbě 

běžně se vyskytujících stavů/obtíží 

v dostatečném množství (požadované 

množství je uvedeno v příloze Metodiky 

externího hodnocení č. 18). 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Při výjezdu k pacientovi mají zdravotníci v pohotovostní medikaci alespoň 

stanovené minimum. 

0 bodů Při výjezdu k pacientovi nemají zdravotníci k dispozici stanovené minimum. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola lékárny/batohu/ampulária 1 náhodně vybraného vyjíždějícího zdravotníka. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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6 Poskytování péče 

6.1 Při poskytování péče se vychází z přání a potřeb 

pacientů a jejich blízkých. Respektují se jejich hodnotové 

priority. 

Individuální přístup k pacientovi a jeho blízkým má za cíl vytvoření bezpečného prostředí, ve 

kterém jsou pacient a jeho blízcí (ve výše uvedených legislativních mezích) těmi, kdo určují 

své priority. Intervence s pacientem a jeho blízkými probíhají již před přijetím do péče, kdy se 

zjišťují potřeby a očekávání pacientů a jeho blízkých (resp. pečujících) a porovnávají se s tím, 

co vše služba nabízí. Členové MDT zjišťují a zohledňují přání, potřeby, preference pacientů 

případně jejich blízkých po celou dobu péče. Protože jsou tyto oblasti důležitou “směrovkou” 

péče, vede o nich poskytovatel záznamy. 

Parametr Doplnění 

6.1.1  

Členové MDT aktivně zjišťují a při 

poskytované péči zohledňují přání, 

potřeby a preference pacientů, případně 

jejich blízkých. Zjištěné je též 

zaznamenáno v dokumentaci pacienta. 

 

Přání a potřeby pacienta s ohledem na péči 

v závěru života jsou stěžejní a jsou 

zjišťovány u každého pacienta, případně 

jeho blízkých, jak v době příjmu do hospice, 

tak v průběhu péče. 

Orientace na přání a potřeby pacienta je 

zřejmá z rozhovorů s pracovníky, při setkání 

MDT, promítá se i do dokumentace 

a způsobu předávání informací.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu kritéria. 

1 bod Členové MDT aktivně zjišťují a při poskytování péče zohledňují přání, potřeby 

a preference u všech pacientů, případně jejich blízkých A SOUČASNĚ v alespoň 

některých již hodnocených dokumentacích pacientů je dohledatelné, že uvedené 

zohledňuje.  

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Setkání MDT. 

● Rozhovory s alespoň 3 řadovými členy MDT. 

● 3 vybrané dokumentace pacientů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 
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● To, zda a jak poskytovatel zjišťuje přání, potřeby, preference často vyplyne již 

z vyprávění zaměstnance o své vlastní práci. Zaměstnanci sami od sebe praxi 

popisují tak, že je zřejmé, že přání, potřeby a preference pacienta jsou pro péči 

zásadní. Např. v pilotním ověření zaznívalo: „To, co pacient chce, zjišťuje již před 

příjmem naše sociální pracovnice.” „Vždy, když jsem u pacienta, snažím se zachytit 

jakýkoliv verbální i neverbální náznak toho, co by si přál.” „Tuhle jsme měli pacienta, 

který si přál být co nejméně obtěžován péčí.” „Pacientka podepsala v nemocnici 

revers. Přeje si zemřít doma, do nemocnice si přeje se z žádného důvodu nevracet.” 

V pilotním hodnocení se osvědčilo doptávat se na podrobnosti, jak zaměstnanec svou 

práci provádí. Pro vyšší míru podrobnosti se lze zeptat i na práci s konkrétním 

pacientem, jeho blízkými, u kterých byl zaměstnanec naposledy.  

● V průběhu pozorování MDT si hodnotitel dělá poznámky, zachycuje citace toho, co 

zaznělo. 

 

6.2 Poskytovatel má nastavený systém plánování péče; 

vytváří plány paliativní péče, které realizuje a přehodnocuje. 

V průběhu péče s pacientem a blízkými komunikuje. 

Multidisciplinární tým svou činnost v naplňování plánů péče 

koordinuje. 

Poskytování péče se děje na základě stanoveného plánu péče multidisciplinárním týmem 

a v kontextu bio-psycho-socio-spirituálních potřeb. V průběhu péče je plán péče (jeho 

součásti) dle potřeb a preferencí pacienta, případně jeho blízkých, přehodnocován. 

Řadu symptomů i potíží, které se vyskytnou u pacienta či v jeho sociálním prostředí, je důležité 

vyhodnocovat s využitím náhledu různých odborností, aby byla podstata symptomu či potíže 

odhadnuta co nejpřesněji. Základem je zdravotní péče, poskytovatel však musí vytvořit 

podmínky k uplatnění péče o pacienta a jeho blízké v celém spektru odborností.  

Multidisciplinární tým v poskytování péče postupuje koordinovaně. 

O výše uvedeném vede poskytovatel záznamy. Poskytovatel má stanovená písemná pravidla 

pro plánování péče, která jsou oporou i závazkem provádění pro členy multidisciplinárního 

týmu. 

Vzhledem k multidisciplinaritě týmu odborníků je nezbytné, aby poskytovatel MSPP umožnil 

péči v takovém rozsahu a kvalitě, která odpovídá nejen odborně správnému postupu, ale 

i etickým zásadám lékařů29, nelékařských zdravotnických pracovníků30 i sociálních 

pracovníků31.  

 

 
29 Dostupné z www: https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-
100217.pdf&sa=D&source=docs&ust=1642945369978819&usg=AOvVaw3d8NpHIC2OrZA1Xj13Q9lJ  

30 Dostupné z www: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-7-2004-2/  

31 Dostupné z www: 
https://www.apsscr.cz/ckfinder/userfiles/files/Etick%C3%BD%20kodex_Profesn%C3%AD%20svaz_verII.pdf  

https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf&sa=D&source=docs&ust=1642945369978819&usg=AOvVaw3d8NpHIC2OrZA1Xj13Q9lJ
https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf&sa=D&source=docs&ust=1642945369978819&usg=AOvVaw3d8NpHIC2OrZA1Xj13Q9lJ
https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-7-2004-2/
https://www.apsscr.cz/ckfinder/userfiles/files/Etick%C3%BD%20kodex_Profesn%C3%AD%20svaz_verII.pdf
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Parametr Doplnění 

6.2.1  

Poskytovatel má písemně stanovené postupy 

vymezující role a odpovědnosti členů 

multidisciplinárního týmu v procesu plánování péče 

a proces plánování péče u pacientů, tedy postupy 

pro: 

● vznik plánu péče 

○ způsob informování o vlastním 

onemocnění a dalším jeho 

předpokládaném průběhu, 

○ způsob domlouvání se na preferencích 

a cílech péče v závěru života 

s pacientem a jeho blízkými, 

○ způsob stanovení plánu péče 

multidisciplinárním týmem. 

●  způsob jeho realizace, 

● vyhodnocování naplňování plánů péče 

a účinnosti intervencí, 

● přehodnocování plánů péče, 

● řešení krizových situací u pacientů, 

● role a odpovědnosti odborností v procesu. 

Role a odpovědnosti odborností 

mohou být např. součástí náplní 

práce. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Písemné postupy poskytovatele obsahují alespoň některé postupy s vazbou na 

proces plánování péče A SOUČASNĚ z písemných postupů, případně dalších 

vnitřních dokumentů (např. náplně práce) je patrné, že součástí práce alespoň 

některých odborností podílejících se na poskytování péče je podíl na plánování 

péče. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemně stanovených postupů upravujících proces plánování péče a náplní 

práce případně dalších dokumentů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Podílem na plánování péče je myšlena explicitně popsaná účast na kterékoliv části 

procesu. 
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Parametr Doplnění 

6.2.2  

Ze záznamu o průběžné vizitě lékaře 

a/nebo sestry ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta je patrné, že: 

● byl o diagnóze a dalším 

předpokládaném průběhu 

onemocnění informován pacient 

a/nebo oprávněné osoby, a to 

nejprve lékařem, 

● jsou v průběhu péče pacient a 

oprávněné osoby informovány 

lékařem a/nebo všeobecnou 

sestrou o dalším předpokládaném 

průběhu onemocnění, 

● rozsah poskytnutých informací je 

takový, jaký si pacient přeje. 

Je zohledňována individualita pacienta 

jeho potřeby nebo přání, aktuální 

psychický i fyzický stav pacienta i 

oprávněných osob. 

Informování blízkých se v případě poruchy 

vědomí pacienta děje v souladu s kritériem 

4.1. Individualita pacienta je zřejmá právě 

z negenerického popisu - např. je doplněna 

jakákoliv informace individualitu zohledňující 

ať již se jedná o psychický či fyzický stav 

pacienta nebo jeho blízkých, realizaci přání 

s ohledem na informovanost apod. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Ze záznamů péče je patrné, že byl informován pacient a/nebo oprávněné osoby, 

a to nejprve lékařem A SOUČASNĚ v alespoň některých dokumentacích je patrné, 

že komunikace probíhá i v průběhu péče A SOUČASNĚ alespoň v některých 

dokumentacích je patrné, že se informování děje se zohledněním přání, potřeb 

nebo aktuálních (psychických, fyzických) možností pacienta i oprávněných osob. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola zdravotnické dokumentace 3 pacientů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● V zápisech např. najdeme informaci, že si pacient nepřeje být informován; že manžel 

odmítá onemocnění manželky a nechce o prognóze hovořit; pacient je spavý, proto 
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bylo komunikováno s oprávněnými osobami (které jsou uvedené v souhlasech 

v dokumentaci) apod.  

● Informace o komunikaci tedy nemusí být zdlouhavá, mělo by jít ale o oblast, o které 

se zmínky objevují. 

● V zápise nemusí být reflektovány všechny okolnosti, tedy přání, potřeby, možnosti, 

fyzický i psychický stav, ale jen ty, které jsou v daném případě relevantní - hodnotitel 

sleduje naplnění individualizace komunikace. 

 

Parametr Doplnění 

6.2.3  

Plány paliativní péče jsou součástí 

dokumentace každého pacienta. 

Obsahují nejméně 4 oblasti: 

1. stanovené cíle a postupy k 

naplnění pacientových potřeb a 

určení odpovědnosti, pokud je 

relevantní (např. úkoly pro členy 

MDT, pro blízké, pacienta …) a 

jejich přehodnocování s 

pacientem, příp. oprávněnými 

osobami (v případě poruchy 

vědomí pacienta) 

2. způsob komunikace s pacientem 

a oprávněnými osobami 

3. farmakologické, případně 

nefarmakologické intervence k 

tlumení příznaků nemoci pro 

situace, kdy je pacient 

stabilizovaný i pro krizové 

situace (např. zhoršení bolesti, 

akutní krvácení, dušnost, 

epileptický záchvat, akutní 

střevní obstrukce, akutní míšní 

komprese, akutní úzkostné stavy 

a další). 

4. plán pro řešení krizových situací 

s odpovídajícími intervencemi, 

pokud je to v daném případě 

relevantní 

Plán péče je vyhotoven po přijetí pacienta do 

péče a nabývá podobu konkrétních opatření tak, 

aby bylo možné realizaci pravidelně 

vyhodnocovat – ověřovat naplnění stanovených 

odpovědností a funkčnost přijatých opatření. 

Ad 1.V dokumentaci pacienta jsou stanovené 

cíle péče (např. lékařské, ošetřovatelské, cíle 

péče dalších profesí) Je zřejmé, jakými postupy 

se předpokládá naplnění cílů, případně do 

jakého termínu. Odpovědnosti jsou určeny tam, 

kde z náplně práce explicitně úkol nevyplývá. 

Cíle jsou v průběhu péče přehodnocovány, 

pokud u pacienta případně jeho blízkých 

dochází ke změně. 

Ad 2. Komunikace s pacientem a jeho blízkými 

částečně vyplývá z vnitřních předpisů 

organizace, předpokládá se však upřesnění dle 

specifik konkrétního pacienta (osoby určené 

pacientem pro sdílení informací o zdravotním 

stavu, vyjádření aktuální úrovně schopnosti 

komunikace pacienta a zapojení dalších 

pracovníků (nezdravotníků) do péče o pacienta 

a jeho blízké aj.). Komunikace v průběhu péče 

je zachycena v parametru 6.2.2., zde se tedy 

nehodnotí. 

Ad 3. Farmakologické, případně 

nefarmakologické intervence jsou popsány ve 

zdravotnické dokumentaci např. v dekurzu, 

příjmové zprávě, ordinaci léků, v soupisu 

u pacienta pozorovaných symptomů 

s navrženými odpovědnostmi odborností za 

řešení daného symptomu atp. V úvahu jsou 

brány symptomy ve všech složkách osobnosti 

(biologické, psychologické, sociální, duchovní). 
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Pro řešení krizových situací je rozepsána 

nepravidelná, tzv. SOS medikace 

i nefarmakologické intervence, pokud je to 

relevantní. 

Ad 4. kromě změny zdravotního a psychického 

stavu mohou nastat v péči o pacienta i další 

krizové situace, např. složitá rodinná situace. 

Pokud je to pro péči o daného pacienta 

relevantní, má poskytovatel pro takové situace 

stanovený plán řešení. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Plány paliativní péče obsahují alespoň:  

● cíle péče, 

● farmakologické, případně nefarmakologické intervence.  

0 bodů Plány paliativní péče chybí NEBO obsahují méně než uvedené za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola dokumentace 3 pacientů 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

6.2.4  

Multidisciplinární tým svou činnost 

v realizaci plánu péče koordinuje.  

 

Poskytovatel má stanovený systém předávání 

informací o realizaci cílů péče, příp. potřebách, 

které je třeba řešit.  

Tam, kde se členové kompetenčně překrývají, 

domlouvají se o naplňování stanovených cílů či 

identifikovaných potřeb. Členové MDT rovněž 

zvažují přání a preference pacienta případně jeho 

blízkých stran frekvence kontaktů s členy MDT. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 
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1 bod Poskytovatel má stanovený systém předávání informací o realizaci cílů péče nebo 

potřebách, avšak: 

● neřeší přání, preference pacienta a/nebo jeho blízkých pro frekvenci 

kontaktů s členy MDT, případně  

● žádní členové týmu neposkytují základní intervence mimo svou odbornost. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor s alespoň 3 pracovníky různých odborností MDT. 

● Pozorování MDT. 

● Písemné materiály poskytovatele, dokumentace pacientů, pokud relevantní. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Hodnotitel se v rozhovorech 

○ doptává, jak je nastavený systém vstupu odborností, předávání informací 

o potřebách, realizaci cílů mezi odbornostmi. Tzn. zda např. existuje klíčová 

sestra či určený zaměstnanec odpovědný za sběr, jak si odbornosti informace 

předávají, zda se uvedené děje vždy stejně či zda existuje více variant 

provádění v praxi, 

○ zjišťuje, zda členové MDT uvažují i o zatížení pacienta a jeho blízkých 

návštěvami a kontakty s členy MDT, hledá projevy v praxi - např. členové MDT 

řeší, který člen týmu se svou odborností do péče vstupuje („chodím do rodiny 

až třetí den, ty první dva dny je toho na pacienta i rodiny moc…nechávám věci 

usadit.”), 

○ zjišťuje, zda jsou jednotliví členové týmu schopni základní intervence i mimo 

svou odbornost - např. všeobecná sestra uvádí, že nabízí či nabídla ošetřovné 

a další příspěvky na péči, tím do rodiny nemusela sociální pracovnice. Sociální 

pracovnice uvedla, že před vstupem do péče provádí šetření u pacienta 

v domácnosti, zjišťuje potřebné pomůcky, které pak s sebou vezou na příjem 

všeobecné sestry = dochází k menšímu zatížení rodiny kontaktem atp. 

● Relevantním zdrojem informací jsou rovněž pozorování MDT (hodnotitel zapisuje 

řečené), 

● Písemné postupy poskytovatele, dokumentaci pacientů - lze využít jako důkazní 

materiál. 

 

6.3 Poskytovatel zapojuje nezdravotnické členy 

multidisciplinárního týmu do péče o pacienty, případně 

jejich blízké. 

Jak uvedeno v předcházejícím parametru, nedílnou součástí multidisciplinárního týmu jsou 

sociální pracovník, psycholog, duchovní. Jejich podporu poskytovatel prokazatelně nabízí. Dle 

potřeb pacientů či jejich blízkých se na péči podílí. 
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Parametr Doplnění 

6.3.1  

Poskytovatel prokazatelně informuje 

pacienta a jeho blízké o možnosti využít 

sociální, psychologické a duchovní 

podpory. 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel prokazatelně informoval pacienta a/nebo jeho blízké o možnosti 

využití sociální, psychologické a duchovní podpory, pokud taková potřeba 

vyplynula z hodnocení průběhu péče členy MDT, pouze v některých případech. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než uvedené v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola 3 hodnotitelem vybraných dokumentací pacientů.  

○ Pokud u vybraných pacientů s délkou péče nad 7 dnů nevyplynula potřeba 

sociální, psychologické, duchovní podpory, vybere si hodnotitel další pacienty 

pro ověření nabízení služby.  

● Informování pacienta může poskytovatel doložit např. zápisy/dokumentacemi členů 

MDT, prostřednictvím smlouvy o péči uzavřené s pacientem, dokumentace 

nechávané u pacienta v domácnosti atp.  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

6.3.2   

Všechny nezdravotnické profese 

multidisciplinárního týmu se do 

poskytování péče pacientům, případně 

jejich blízkým zapojují. O intervencích 

vedou záznamy. 

Jedná se o zapojení sociálního pracovníka, 

psychologického pracovníka, duchovního. 
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Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel prokázal zapojení pouze některých nezdravotnických členů MDT 

v péči o pacienta NEBO prokázal zapojení všech nezdravotnických členů MDT, 

ale pouze někteří vedou o svých intervencích záznamy či jsou o jejich intervencích 

vedeny záznamy. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor s psychologickým pracovníkem, sociálním pracovníkem a duchovním 

o jejich působení v rámci MDT. Dotaz na 2 pacienty, kterým před více než 3 dny 

poskytli péči - ověření existence záznamů daných odborníků u těchto pacientů.  

● Pokud poskytovatel spolupracuje jen s některými z těchto členů MDT, v bodování se 

k chybějícím nepřihlíží (penalizace za nespolupráci je obsažena v jiných 

parametrech). V případě, že s pracovníkem žádné nezdravotnické odbornosti 

poskytovatel nespolupracuje, uvede hodnotitel, že kritérium nelze zhodnotit. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

6.4 Pacientům je poskytnuta bezpečná a včasná úleva od 

bolesti a dalších závažných symptomů, případně jejich 

zmírnění na úroveň pro pacienta přijatelnou.  

Léčba symptomů patří k základním pilířům mobilní specializované paliativní péče. Včasné 

zvládnutí symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění v terminálním stadiu je 

nedílnou součástí dobré praxe paliativní medicíny a paliativní péče. 

U všech pacientů je pravidelně sledován výskyt závažných symptomů doprovázejících 

onemocnění (např. bolest, dušnost, nevolnost, zácpa, delirium, úzkost apod.). Na přítomnost 

těchto symptomů reaguje multidisciplinární tým jednak farmakologickými intervencemi, tj. 

medikací a/nebo nefarmakologickými postupy (intervencemi). Účinnost těchto intervencí 

odpovědní pracovníci v multidisciplinárním týmu pravidelně vyhodnocují. Cílem je dosažení 

úlevy od symptomu na úroveň přijatelnou pro pacienta.  
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Parametr Doplnění 

6.4.1  

Symptomy onemocnění jsou průběžně 

vyhodnocovány (min. 3x týdně v případě 

symptomaticky stabilního pacienta, 

v případě potřeby však častěji. 

U symptomaticky nestabilních pacientů 

jsou stav pacienta a jeho symptomy 

vyhodnocovány min. 1 x denně, u aktuálně 

symptomatického pacienta opakovaně. 

Symptomaticky nestabilní pacient je pacient, 

jehož obtíže (bolest, dušnost, nevolnost, 

úzkost…) se v čase rychle mění, nabývají na 

intenzitě, přestávají reagovat na zavedenou 

medikaci nebo u kterého se objevují nové 

obtíže (tj. pacient indikovaný do MSPP dle 

věstníku 13/2017 MZČR). Kritérium 

ponechává prostor i pro pacienty, kteří 

v danou chvíli ještě nesplňují indikaci pro 

zařazení do úhradového mechanismu 926, 

nicméně již profitují ze zajištění péče 

domácím hospicem se zajištěním nepřetržité 

dostupnosti zdravotního týmu hospice 

(lékaře i všeobecné sestry). 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Symptomy jsou průběžně vyhodnocovány (min. 2x týdně v případě symptomaticky 

stabilního pacienta, v případě potřeby však častěji, u symptomaticky nestabilních 

pacientů min. 1x denně). 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● 3 zdravotnické dokumentace - stran symptomů je vyžadována přiměřená kontrola 

symptomů (např. bolesti, dušnosti, neklidu, zmatenosti, nespavosti, nevolnosti, …) - 

nicméně vždy adekvátně stavu pacienta a jeho diagnóze/diagnózám. Pro popis efektu 

a přiměřenosti intervence slovní popis. V každé dokumentaci si hodnotitel náhodně 

vybere 1 týden k hodnocení. 

● V případě obecného konstatování, že pacientovy symptomy jsou dobře tlumeny (tj. 

nelze zhodnotit z dokumentace, jestli doopravdy byly symptomy dostatečně 

zhodnoceny),položit dotaz na 3 zdravotníky (z toho 1 lékař), jak probíhá hodnocení 

symptomů. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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Parametr Doplnění 

6.4.2  

Farmakologická a nefarmakologická 

intervence je průběžně a v případě 

nedostatečné úlevy opakovaně 

upravována podle aktuálních potřeb 

nemocného a jeho zdravotního stavu na 

úroveň pro pacienta přijatelnou. 

O účinnosti intervencí jsou vedeny 

záznamy. 

V případě nedostatečně tlumených 

symptomů probíhá úprava léčby do jejich 

dostatečného zmírnění, a to v max. časovém 

intervalu jedné hodiny u výrazně obtěžujících 

symptomů. V případě, že úprava terapie 

proběhne v jiném časovém intervalu, je třeba 

důvod popsat v dokumentaci. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod U řešení některých obtíží pacienta chybí v některých případech popis intervence, 

případně chybí zpráva o opakování postupu do zvládnutí symptomu na pro 

pacienta přijatelnou úroveň v adekvátních časových intervalech. A SOUČASNĚ 

chybějící popis intervencí, příp. opakování postupu do zvládnutí symptomu se 

vyskytuje u jednoho zdravotníka (jedná se tedy o chybu jednotlivce, nikoliv 

systematickou chybu). 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● 3 zdravotnické dokumentace s popisem dané (farmakologické/nefarmakologické) 

intervence včetně zdůvodnění. V každé dokumentaci hodnotitel vybere 1 týden. 

Pokud v daném týdnu nebyla potřeba intervence symptomů, vybere hodnotitel další 

týden. 

● V případě hodnocení úlevy v průběhu noci (či předpokládaného spánku pečujících) je 

adekvátní domluva, že při nedostatečné úlevě pečující budou informovat na 

pohotovostním telefonním čísle. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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6.5 K paliativní sedaci je přistupováno jako ke krajnímu 

řešení v situaci, kdy se nepodařilo efektivně a dostatečně 

rychle zmírnit pacientovo utrpení bez ovlivnění stavu 

vědomí. Cílem je nejnižší míra sedace, při které je dosaženo 

u pacienta komfortu. 

Paliativní sedace je krajní možnost ovlivnění diskomfortu, který přetrvává i přes komplexní 

paliativní péči. Použije se tam, kde ani komplexní paliativní péčí není možné dosáhnout úlevy 

v přijatelném časovém horizontu a bez nepřijatelných nežádoucích účinků. Současně se jedná 

o proces, který se řídí odborným doporučením32. Postup by měl být definován v rámci 

přehledných písemných pravidel dané organizace. Seznámeni by s ním měli být minimálně 

všichni zdravotníci, optimálně i další členové multidisciplinárního týmu. 

Paliativní sedace je farmakologické utlumení pacientova vědomí, jehož cílem je zmírnit 

refrakterní diskomfort při umírání. Jde o monitorované použití léků, při němž dojde k navození 

sníženého stavu vědomí až bezvědomí. Hloubka navozené sedace je vždy individuální 

a závisí na intenzitě symptomů a celkovém klinickém kontextu. Mezi nejčastější indikace patří: 

refrakterní dušnost, úzkost a agitované delirium. Paliativní sedace však může být zvažována i 

při refrakterním diskomfortu psychickém, jako je např. refrakterní deprese, úzkost 

a existenciální distres. 

Rozhodování o paliativní sedaci by mělo být multidisciplinární. V případě, že se nejedná 

o urgentní řešení akutně zhoršených symptomů, má být užití paliativní sedace (její indikace, 

cíl, načasování, hloubka, způsob monitorování a rozsah péče při sedaci, termíny vyhodnocení 

či přehodnocení) probráno a odsouhlaseno pacientem, příp. oprávněnými osobami. 

 

Parametr Doplnění 

6.5.1  

Poskytovatel má písemně stanovený 

postup, který definuje, kdy a za jakých 

podmínek se přistupuje k paliativní sedaci 

a jakým způsobem má být prováděna, a to 

v souladu s platným doporučením 

odborné společnosti33 

- 

Bodové hodnocení parametru 

 
32Dokument Kontrolovaná terminální sedace dostupné na www: https://www.paliativnimedicina.cz/wp-
content/uploads/2021/11/cspm_d2_kontrolovana_terminalni_sedace_dlouha_2.pdf, dále Standardy mobilní 
specializované paliativní péče dostupné zde: https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2019/02/2018-
standardy_mobilni_paliativni_pece_a4_final.pdf  

33 Dokument Kontrolovaná terminální sedace dostupné na www: https://www.paliativnimedicina.cz/files/cspm-d2-
kontrolovana-terminalni-sedace-dlouha-verze.pdf, dále Standardy mobilní specializované paliativní péče dostupné 
zde:  https://www.paliativa.cz/sites/default/files/2019-09/Standardy-mobilni_paliativni_pece.pdf 

file:///C:/Users/benesovah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9GKF2VEL/
https://www.paliativnimedicina.cz/files/cspm-d2-kontrolovana-terminalni-sedace-dlouha-verze.pdf
https://www.paliativnimedicina.cz/files/cspm-d2-kontrolovana-terminalni-sedace-dlouha-verze.pdf
https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2019/02/2018-standardy_mobilni_paliativni_pece_a4_final.pdf
https://www.paliativa.cz/sites/default/files/2019-09/Standardy_mobilni_paliativni_pece.pdf
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2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel má písemně stanovený postup, který definuje, kdy a za jakých 

podmínek se přistupuje k paliativní sedaci NEBO poskytovatel má písemně 

stanovený postup, ale tento není v některých bodech dostatečně konkrétní či 

nerespektuje platná doporučení. 

0 bodů Poskytovatel splňuje méně než za 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza obsahu písemného postupu pro užití paliativní sedace. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

6.5.2  

Ve zdravotnické dokumentaci pacienta, 

u kterého byla paliativní sedace využita, jsou 

popsány: 

● přesné okolnosti použití sedace 

s popisem zdravotního stavu pacienta 

a konkrétních opatření ke zvládnutí 

refrakterního utrpení, 

● souhlas pacienta nebo oprávněné osoby 

s popisem rozsahu informování pacienta 

a jeho blízkých lékařem, 

● cíle a odůvodnění hloubky sedace 

○ užitá medikace k sedaci 

i odůvodnění etických souvislostí 

(podávání další medikace, 

hydratace a event. pokračování v 

umělé výživě, event. popis 

limitace péče), 

○ definování způsobu a časových 

intervalů monitorování klinického 

stavu pacienta a přehodnocování 

užití sedace, 

Zápis o využití paliativní sedace může 

mít různou formu. Měl by mu 

předcházet zápis o zhodnocení 

klinického stavu pacienta 

s odůvodněním vyčerpání jiných 

možností zvládnutí refrakterních 

symptomů či utrpení bez navození 

sníženého stavu vědomí. Autorem 

zápisu je lékař. 

V případě, kdy lékař rozhoduje o využití 

paliativní sedace urgentně, 

nepotřebuje rozhodnutí 2 členů týmu. 

Při přehodnocení využití paliativní 

sedace jsou jména dalších členů týmu 

ve zdravotnické dokumentaci 

zaznamenaná. 
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○ jména minimálně 2 členů týmu, 

kteří se podíleli na rozhodnutí 

a přehodnocení využití paliativní 

sedace. 

Parametr se aplikuje, pokud byla paliativní 

sedace u některého pacienta využita. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Ve zdravotnické dokumentaci pacienta, u kterého byla paliativní sedace využita, 

zápis obsahuje minimálně 3 z níže popsaných bodů (pokud je relevantní poslední 

bod, tak 4 z níže popsaných bodů): 

● přesně popsané okolnosti použití sedace s popisem zdravotního stavu 

pacienta a konkrétních opatření ke zvládnutí refrakterního utrpení, 

● souhlas pacienta či jeho blízkých, přip. zákonného zástupce s popisem 

rozsahu informování pacienta a jeho blízkých lékařem, 

● cíle a odůvodnění hloubky sedace, 

● užitou medikaci k sedaci, 

● pokud relevantní - jména minimálně jednoho dalšího člena týmu, který se 

podílel na rozhodnutí a přehodnocení použití sedace.  

0 bodů Ve zdravotnické dokumentaci pacienta, u kterého byla paliativní sedace využita, 

zápis obsahuje méně než určené v hodnotě za 1 b.  

Způsob hodnocení parametru 

● Poskytovatel předloží záznam o paliativní sedaci ve zdravotnické dokumentaci 

pacienta, u kterého byla paliativní sedace použita. 

● V případě, že lékař rozhodoval o využití pal. sedace urgentně a existuje jen podpis 

lékaře při rozhodnutí a zápis obsahuje všechny další náležitosti, pohlíží se na 

parametr jako na splněný. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

6.6 Poskytovatel nabízí podporu při úmrtí a péči o tělo 

zemřelého. 

Nedílnou součástí služeb poskytovatele MSPP je zajištění úkonů spojených s péčí o tělo 

zemřelého a podpora pečujících, a to nejen psychická, ale i edukační. Podpora je nabízena 

všem pacientům, resp. jejich blízkým. V jakých oblastech a jak je podpora poskytována je 

zpracováno ve vnitřním předpisu a všichni účastníci přímé péče o pravidlech a způsobech vědí 

a dodržují je. 
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Parametr Doplnění 

6.6.1  

Poskytovatel má písemně stanovené 

postupy pro péči o zemřelé. 

Písemně stanovené postupy obsahují tato 

základní témata: 

● Popis možností ohledání zemřelého 

(kdo vykoná – praktický lékař, 

koroner, lékař domácího hospice). 

● Postup péče o tělo zemřelého. 

● Způsoby podpory rodiny 

a odpovědnosti členů 

multidisciplinárního týmu v nich. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Písemně stanovené postupy obsahují pouze jedno ze základních témat uvedených 

v doplnění parametru. 

0 bodů Poskytovatel nepředložil žádnou z částí vnitřního předpisu pro péči o zemřelé. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza obsahu písemného postupu pro péči o zemřelé. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

6.6.2  

Poskytovatel nabízí podporu blízkým při 

úmrtí, v péči o tělo zemřelého a krátce 

(v řádech hodin) po úmrtí. 

- 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 
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1 bod Poskytovatel alespoň u 1 ze 3 blízkých vybraných zemřelých pacientů prokázal 

intervenci členy MDT v alespoň jedné z oblastí: podpora rodiny při úmrtí a v péči o 

tělo zemřelého, podpora rodiny krátce (v řádech hodin) po úmrtí blízkého. 

0 bodů Poskytovatel neprokázal intervenci členy MDT u blízkých v žádné z oblastí. 

Způsob hodnocení parametru 

● Ve 3 vybraných dokumentacích zemřelých pacientů existuje informace o hovoru 

s pozůstalým či provedení návštěvy člena multidisciplinárního týmu, případně je 

poskytovatel schopen doložit jiný zápis o intervenci (psycholog, sociální 

pracovník/psychoterapeut, duchovní/kaplan) v den úmrtí u těchto 3 zemřelých. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

6.7 Poskytovatel nabízí i péči o pozůstalé. 

Pozůstalostní péče je nedílnou součástí kvalitně poskytované služby MSPP. Poskytovatel si 

je vědom procesu truchlení i specifik, která toto období přináší. Nabízí v tomto období 

pozůstalým podporu. Po úmrtí blízcí zesnulého zpravidla využívají informačních materiálů, ať 

již vlastních, nebo volně dostupných. Mnoho pozůstalých potřebuje s vyřízením nezbytného 

alespoň zpočátku pomoci. Vzhledem k zátěžové situaci, kterou prožívají, mohou hůře 

samostatně realizovat první kroky. Zpravidla je uskutečněna návštěva pracovníka hospice 

v domácnosti při příležitosti formálního ukončení péče a odvozu zdravotnického materiálu 

a pomůcek. Je nezbytné nabídnout pozůstalým možnost v budoucnu sdílet s druhým(i) 

prožitky, které v období truchlení lze očekávat34, a také možnost odborné kontroly průběhu 

truchlení s cílem prevence rozvoje komplikovaného truchlení. 

 

Parametr Doplnění 

6.7.1  

Poskytovatel zajišťuje všem pozůstalým dle 

jejich potřeb a s respektem k přirozenému 

průběhu truchlení následnou podporu, a to 

alespoň jedním z těchto způsobů: 

● pozůstalostní návštěvou po úmrtí 

s předáním informací z oblasti 

Pozůstalostní návštěva nebo kontakt 

probíhá s odstupem minimálně 

několika dní po úmrtí pacienta; 

v optimálním případě má 

poskytovatel stanovený systém 

vícečetného kontaktu (osobně, 

telefonicky) s pozůstalými až do roka 

po úmrtí.   

 
34 Např. Průvodce doprovázejícího 10: Období truchlení. Dostupné zde: https://hospicpardubice.cz/clanky/pro-
pecujici/pruvodce-doprovazejiciho/zarmutek-a-truchleni/  

https://hospicpardubice.cz/clanky/pro-pecujici/pruvodce-doprovazejiciho/zarmutek-a-truchleni/
https://hospicpardubice.cz/clanky/pro-pecujici/pruvodce-doprovazejiciho/zarmutek-a-truchleni/
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pohřebnictví, vyřízení nezbytných 

záležitostí a předání kontaktů na návazné 

služby, 

● telefonickým kontaktem s pozůstalými 

s nabídkou služeb a pomoci v době po 

úmrtí blízkého, případně předání kontaktů 

na poradce pro pozůstalé či další návazné 

služby. 

Návaznými službami jsou myšleny 

např. služby poradce pro pozůstalé, 

psychologa, zaměstnanců 

pověřených provázením, služeb pro 

řešení komplikovaného truchlení. 

O intervencích vede poskytovatel 

záznamy.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel prokázal alespoň u 1 ze 3 pozůstalých vybraných pacientů následnou 

podporu, a to alespoň jedním z těchto způsobů: 

● pozůstalostní návštěvou  s odstupem  po úmrtí s předáním informací 

z oblasti pohřebnictví, vyřízení nezbytných záležitostí a kontaktů na 

poradce pro pozůstalé NEBO 

● telefonickým kontaktem s pozůstalými s nabídkou služeb a pomoci v době 

po úmrtí blízkého, případně předáním kontaktů na poradce pro pozůstalé 

či další návazné služby. 

0 bodů Poskytovatel prokázal pouze ojedinělou následnou podporu pozůstalých 

(pozůstalostní návštěvou nebo telefonickým kontaktem) NEBO následnou podporu 

pozůstalých neprokázal. 

Způsob hodnocení parametru 

● Písemné záznamy o podpoře pozůstalých (návštěva, telefonický kontakt) 

u 3 vybraných pacientů. Pacienti se vyberou dle poskytovatelem sdělené obvyklé 

doby kontaktu pozůstalých po úmrtí pacienta (pokud první kontakt obvykle probíhá 

měsíc po úmrtí, pak vybere hodnotitel dokumentace 3 pacientů, kteří zemřeli před 

měsícem a více, kde by již kontakt měl být zaznamenaný). 

● Rozhovor s pracovníkem odpovědným za pozůstalostní péči, je-li v organizaci 

stanovený, případně vedoucím pracovníkem a 1 zástupcem MDT, který pozůstalostní 

kontakt vykonává. Rozhovory na téma kontaktů s pozůstalými, jejich frekvence, 

způsobu zaznamenávání. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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B Kritéria řízení 
Funkčně nastavené procesy v organizaci významně přispívají k tomu, že organizace je 

udržitelná, efektivní a odolnější vůči negativním vlivům změn, které přicházejí, protože není 

závislá jen na lidech, kteří v ní nebo pro ni pracují. Umožňují tak dlouhodobě a stabilně  

zajišťovat kvalitní poskytování MSPP.  

Kritéria ověřovaná v části hodnocení oblasti řízení obsahují výběr nejzákladnějších 

manažerských procesů ve čtyřech oblastech, které vychází z konceptu manažerských funkcí 

Jamese H. Donellyho, Jamese L. Gibsona a Johna M. Ivanceviche (tato vychází z klasické 

klasifikace manažerských procesů v organizaci Harolda Koontze a Heinze Wiehricha).  

Jedná se o tyto oblasti: 

● organizování,  

● vedení,  

● kontrola a  

● hodnocení kvality a plánování. 

Přehled kritérií, parametrů, bodování, zdrojů dat je uvedený v příloze č. 2. 
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1 Organizování 

1.1 Poskytovatel má písemně zpracovanou funkční 

organizační strukturu. 

Organizační struktura slouží k tomu, aby zjednodušovala fungování organizace tím, že: 

● formalizuje vztahy mezi jednotlivými celky (např. službami nebo týmy) a pracovními 

pozicemi,  

● přispívá k nastavení základů komunikačních pravidel a toků informací v organizaci,   

● přispívá k zajištění funkčnosti organizačních procesů, které na jejím základě probíhají 

a 

● ujasňuje procesy rozhodování a řešení pracovních otázek, obtíží a problémů.   

Funkční organizační struktura (“pavouk”) prezentuje uspořádání organizace a služby MSPP 

a je přehledným grafickým znázorněním hierarchie a vztahů v organizaci. Prokazuje, že 

poskytovatel zvažoval: 

● jaké pracovní pozice (jak pracovníků v přímé péči, tak manažerského 

a administrativně-provozního aparátu organizace) a v jakém rozsahu (tzn. úvazcích) 

potřebuje pro fungování a kvalitní poskytování služeb,  

● v jakých celcích nebo týmech budou tyto pozice uspořádány (ze struktury musí být 

zejména zřejmé, které pracovní pozice zajišťují poskytování služby MSPP a které 

pozice patří do multidisciplinárního týmu) a  

● jaká bude vnitřní hierarchie organizace (tj. jaké jsou jednotlivé stupně organizační 

struktury, kdo jednotlivé osoby, celky nebo oblasti řídí, a jaké jsou mezi jednotlivými 

pracovníky vztahy podřízenosti a nadřízenosti). 

Funkční organigram slouží jako základ pro nastavení dalších procesů v organizaci, proto by 

měl být doplněn popisem obsahu práce pracovníků na jednotlivých pozicích s vyjasněním 

jejich kompetencí (obvykle se jedná o tzv. pracovní profily nebo náplně práce).  

 

Parametr Doplnění 

1.1.1  

Pro poskytování služby MSPP je 

písemně zpracována 

organizační struktura, ze které 

jsou zřejmé: 

● jednotlivé pracovní 

pozice a pracovní celky / 

týmy,  

● hierarchie a vzájemný 

vztah těchto pozic a také 

pracovních celků / týmů, 

a  

● úvazky stanovené pro 

Přestože existují různé typy organizačních struktur, 

poskytovatelé MSPP mají většinou organizační struktury 

hierarchické, které umožňují snadno znázornit jak 

jednotlivé pracovní pozice a jejich úvazky, tak pracovní 

celky / týmy a vztahy nadřízenosti a podřízenosti.  

Struktura zahrnuje všechny pracovní pozice, které jsou 

jakkoli spojeny s poskytováním služby MSPP: 

● pracovníky přímé péče a  

● manažerský a administrativně-provozní aparát 

zajišťující chod služby,  

a to bez ohledu na druh pracovně-právního vztahu (tj. 

struktura zahrnuje i pracovní pozice, které jsou 

vykonávány na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu 



 

92 

jednotlivé pracovní 

pozice.  

Organizační struktura zahrnuje 

všechny pracovní pozice, které 

jsou ve vztahu k poskytování 

služby MSPP (pracovníci přímé 

péče, manažerský a 

administrativně-provozní 

aparát), a to bez ohledu na druh 

pracovně-právního vztahu 

pracovníků.  

Organizační struktura je 

aktuální. 

o provedení práce). Výjimku lze akceptovat u osob, které 

vykonávají jen v malém rozsahu pro organizaci 

specifický druh práce mimo přímou práci s klienty 

(správce sítě, IT specialista, pracovník úklidu atp.). 

Z organizační struktury je zřejmé, zda se jedná o úvazek 

(hlavní pracovní poměr) či DPČ nebo DPP. 

Organizační struktura nemusí obsahovat jména 

pracovníků. 

Organizační struktura musí být k datu hodnocení 

aktuální, a to včetně uvedených pracovních pozic 

a úvazků k nim vztažených. Neaktuálnost organizační 

struktury lze akceptovat: 

● pokud nesrovnalosti v organizační struktuře 

nejsou starší 3 měsíců a zároveň, 

● pokud se nemění o celé úvazky počet úvazků 

pracovních pozic, nebo nejsou zaváděny pozice 

nové. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru.  

1 bod Poskytovatel předložil organizační strukturu, ve které: 

● nejsou jasné vztahy mezi jednotlivými pracovními pozicemi, nebo 

● nejsou jasné vztahy mezi týmy / organizačními celky, nebo  

● není jasná nadřízenost a podřízenost, nebo 

● není jasná výše úvazků pozic a smluvní zajištění, nebo 

● není kombinace výše uvedeného. 

0 bodů Poskytovatel organizační strukturu: 

● nepředložil, nebo 

● předložil organizační strukturu, která nenaplňuje požadavky pro hodnocení 

1 bodem, nebo 

● je neaktuální. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemně zpracované organizační struktury (“pavouk”) služby MSPP. 

Hodnotitel zde ověřuje, že organizační struktura obsahuje: 

○ všechny pozice pracovníků přímé péče a jejich pracovní úvazky,  

○ všechny pozice manažerského a administrativně-provozního aparátu 

zajišťujícího chod služby (tj. osoby, které na svých pozicích zajišťují řízení 

organizace, finanční řízení, personální řízení, řízení kvality, fundraising 

a public relation atp.) a úvazky těchto pracovních pozic.  
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● Dále hodnotitel posuzuje, zda je z organizační struktury zřejmé, jaké pracovní pozice 

patří do multidisciplinárního týmu. 

● Některé organizace mohou mít k organizační struktuře zpracovaný ještě doplňkový 

materiál, který může obsahovat další informace. Může se jednat o samostatný 

dokument (jakousi průvodku) k organizační struktuře, nebo mohou být tyto doplňující 

informace součástí jiného písemného materiálu (např. pracovní řád, organizační řád, 

informační materiál pro zaměstnance). 

● Aktuálnost organizační struktury je ověřována rozhovory s pracovníky dle parametru 

1.1.2. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Poskytovatel předkládá organizační strukturu služby MSPP. Pokud se jedná 

o poskytovatele, který poskytuje i další zdravotnické, sociální, školské aj. služby, mohou 

si hodnotitelé vyžádat k nahlédnutí strukturu celé organizace, aby pochopili organizační 

kontext poskytování služby. 

● Pokud některý typický člen MDT vyznačen není (např. duchovní), hodnotitelé ověří, že 

s ním poskytovatel nemá navázaný pracovně-právní vztah. 

 

Parametr Doplnění 

1.1.2 

Organizační struktura je v praxi 

respektována, zejména jsou 

podle ní organizovány pracovní 

celky a týmy a je využívána pro 

rozhodování, informování a 

řešení pracovních problémů. 

Jednotliví pracovníci vědí, kde je jejich místo 

v organizaci, jakého týmu jsou součástí a se členy tohoto 

týmu jsou nejvíce v kontaktu a spolupracují s nimi, 

zejména pokud se týká: 

● předávání informací (o pacientech, pracovních 

záležitostech, organizaci a jejím provozu atp.),  

● rozhodování o podstatných záležitostech a  

● řešení pracovních problémů (pacientských, 

týmových, provozních aj.). 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Pracovní celky / týmy jsou organizovány podle organizační struktury a současně 

se rozhodování, informování a řešení pracovních problémů děje alespoň 

v některých případech v souladu s ní. 

0 bodů Poskytovatel: 

● organizační strukturu nepředložil, 

● organizační struktura není v praxi respektována. 
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Způsob hodnocení parametru 

● Analýza organizační struktury a případně doplňkových materiálů (viz způsob 

hodnocení předchozího parametru).  

● Rozhovory:  

○ se 2 zástupci managementu a  

○ s 4 řadovými pracovníky (z toho alespoň 3 různé profese; doporučené pozice: 

zástupce zdravotní části, zástupce nezdravotnických profesí, zástupce 

podpůrných profesí (FR, PR, pracovník půjčovny atp.)35. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Důležitým ukazatelem pro tento parametr je nastavení struktury “setkávání” uvnitř 

organizace (zejm. různé typy porad, pracovních skupin, supervizí atp.), která by měla být 

základními místy právě pro předávání informací, rozhodování o podstatných záležitostech 

i řešení problémů. 

 

1.2 Poskytovatel má pracovní náplně pro všechny pracovní 

pozice uvedené v organizační struktuře služby MSPP. 

Pracovní náplně slouží k tomu: 

● aby se zaměstnanci orientovali v činnostech, které mají vykonávat a v tom, jaké je jejich 

místo v organizační struktuře, 

● aby byl usnadněn výběr a získávání nových zaměstnanců (pomáhá dobře vymezit 

pracovní místo, na které je hledán zaměstnanec), jejich zaškolování (určuje, v čem 

všem má být zaměstnanec zaškolen) a hodnocení (vymezuje oblasti hodnocení 

zaměstnance),  

● aby bylo usnadněno řešení sporů a problémů (zejména tím, že vyjasňuje kompetence 

a odpovědnosti),  

● případně může sloužit i v právních sporech (pracovněprávních, občanskoprávních 

atp.).  

Pracovní náplně jsou písemně zpracované pro všechny pracovní pozice ve službě MSPP tak, 

jak jsou uvedené v organizační struktuře, a to bez ohledu na druh pracovně právního poměru 

nebo výši úvazku. Pokud má zaměstnanec v organizaci více pracovních pozic, má náplň práce 

pro každou z nich.  

Pracovní náplně: 

● obsahují přehled všech činností, které jsou v rámci pracovní pozice vykonávány (buď 

jednoduchý výčet, nebo kategorizace do jednotlivých oblastí činností, které 

zaměstnanec vykonává). Z popisu činností jasně vyplývají povinnosti a oprávnění 

k dané pracovní pozici, 

 
35 Vybraní pracovníci a jejich náplně práce jsou pak zdroji i pro ověřování parametru 1.2.1. a 1.2.2. 
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● jsou přehledné a obsahují popis konkrétních činností, a to zejména tam, kde je 

vykonávání komplexnější činnosti v kompetenci různých profesí nebo odborností, 

z nichž každá se na ní konkrétně podílí. 

 

Parametr Doplnění 

1.2.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené pracovní náplně pro 

všechny pracovní pozice 

uvedené v organizační 

struktuře MSPP.  

Náplně obsahují, jaké činnosti 

(základní a doplňkové) 

jednotlivé pracovní pozice 

vykonávají, jaké mají 

povinnosti a nebo oprávnění. 

Poskytovatel má pracovní náplně pro všechny pracovní 

pozice uvedené v organizační struktuře MSPP, tj. jak pro 

pracovníky v přímé péči, tak pro pracovníky na 

manažerských, administrativních, provozních aj. 

pozicích. 

Popsané činnosti a z nich vyplývající povinnosti a/nebo 

oprávnění jsou konkrétně formulované, a to zejména 

tam, kde se na realizaci činnosti podílí více pracovních 

pozic. Povinnosti a oprávnění mohou být formulovány 

buď explicitně, nebo mohou vyplývat z popisu činností, 

které pracovník vykonává. 

Náplně práce obsahují jak základní činnosti, které se 

jasně vztahují ke kvalifikaci pracovníka, tak doplňkové 

činnosti, které vykonává pro zajištění chodu služby nebo 

organizace (tj. např. jednou ze základních činností 

sociálního pracovníka může být jednání se zájemci o 

poskytování sociální služby a doplňkovou činností může 

být správa webových stránek služby). 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel  

● předložil pracovní náplně pro všechny pozice pracovníků v přímé péči 

a alespoň některé ostatní pracovní pozice. Předložené pracovní náplně 

obsahují soupis činností (základních i doplňkových) pro danou pracovní 

pozici, ze kterých vyplývají povinnosti a nebo oprávnění, nebo 

● předložil náplně práce všech vybraných pracovních pozic, ale jsou v nich 

zachycené jen některé činnosti pracovníků, nebo jsou tyto náplně velmi 

obecně formulované. 

0 bodů ● Poskytovatel předložil pracovní náplně pouze pro některé pozice přímé péče, 

případně náplně práce nepředložil. 

● Poskytovatel předložil pracovní náplně, které nenaplňují požadavky pro 

hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 
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Výběr a analýza pracovních náplní pracovních pozic uvedených v organizační struktuře: 

● 2 zástupců managementu a  

● 4 řadových pracovníků (z toho alespoň 3 různé profese; doporučené pozice: zástupce 

zdravotní části, zástupce nezdravotnických profesí, zástupce podpůrných profesí (FR, 

PR, pracovník půjčovny atp.). 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Náplně práce jsou obvykle samostatným dokumentem uloženým společně s pracovní 

smlouvou, který je zaměstnancem podepsán při zahájení pracovní činnosti. Mohou být ale 

také součástí tzv. pracovních profilů, které zahrnují kromě popisu vykonávaných činností 

také další požadavky na pracovní místo (např. kvalifikaci, osobnostní požadavky atp.) 

nebo pracovních řádů.  

● Povinnosti a oprávnění nemusí být stanoveny explicitně, mohou však z náplně práce jasně 

vyplývat. Např. v náplni práce sociálního pracovníka se může objevit formulace, že tento 

pracovník “uzavírá smlouvy o poskytování služby” - sociální pracovník tím má povinnost, 

ale zároveň i oprávnění takové smlouvy uzavírat (tj. podepisovat). Není nutné, aby v náplni 

bylo uvedeno např. “sociální pracovník má oprávnění k uzavírání smluv o poskytování 

služby". V takovém typu formulací je jasné, že pokud jiná pozice takovou činnost v rámci 

své náplně práce uvedenou nemá, není oprávněna ji poskytovat. 

 

Parametr Doplnění 

1.2.2  

Náplně práce odpovídají tomu, co 

zaměstnanci skutečně dělají. 

Písemně stanovené náplně práce mají odrážet praxi, 

tedy to, co pracovníci skutečně, aktuálně dělají. Náplň 

práce je nutné aktualizovat ve vztahu ke změnám v 

prac. činnostech, odpovědnostech nebo oprávněních 

zaměstnance (např. nárůst vykonávaných činností by 

neměl být pouze dojednán na poradě, ale mělo by dojít 

i k - s pracovníkem sjednané - aktualizaci náplně 

práce). Aktuální náplně pomáhají identifikovat a řešit 

organizační problémy a obtíže. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Písemné náplně práce a to, co zaměstnanci skutečně dělají, se v drobnostech liší 

(např. shodují se základní činnosti, ale v náplni práce nejsou popsány činnosti 

doplňkové). 

0 bodů ● Náplně práce vůbec nebo ve značné míře neodpovídají tomu, co zaměstnanci 

skutečně dělají (např. náplň práce zohledňuje jen část toho, co zaměstnanec 

dělá – obsahuje popis činností spojených s přímou péčí, neobsahuje však 
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činnosti spojené s administrativou, výkonem manažerské práce nebo vedením 

týmu). 

● Nelze posoudit korespondenci náplní práce a skutečných činností 

zaměstnanců, protože náplně práce jsou formulovány velmi obecně, nebo 

protože nebyly předloženy. 

Způsob hodnocení parametru 

Hodnotitelé srovnávají náplně práce s tím, jak o nich vypovídají respondenti.  

Rozhovory jsou vedeny:  

● se 2 zástupci managementu a  

● 4 řadovými pracovníky (z toho alespoň 3 různé profese; doporučené pozice: zástupce 

zdravotní části, zástupce nezdravotnických profesí, zástupce podpůrných profesí (FR, 

PR, pracovník půjčovny atp.). 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Hodnotitelé vedou s vybranými pracovníky rozhovor o tom, co všechno v rámci práce dělají. 

Tuto výpověď pak hodnotitelé v průběhu, či po ukončení rozhovoru srovnávají s náplní 

práce.  

 

1.3 Poskytovatel má vytvořeny nástroje pro efektivní 

předávání informací ve službě. 

Efektivní nastavení postupů má zásadní vliv na kvalitu poskytované péče, na fungování 

organizace a také well-being zaměstnanců tím, že snižuje jejich zatížení informacemi 

a neefektivními činnostmi. Bez efektivního předávání informací je rychlé a kvalitní poskytování 

služby a hladké fungování organizace jen velmi obtížné, a to zejména v situacích změn (jak 

velkých, organizačních, tak menších, například na úrovni péče o konkrétního pacienta nebo 

změny v kompetencích pracovní pozice nebo zaměstnance).  

Neefektivní předávání informací může vést k tomu, že: 

● podstatné činnosti nebudou vykonány vůbec,  

● činnosti budou vykonány chybně, nedostatečně nebo nebezpečným způsobem,  

● dochází k dublování činností,  

● dochází k opoždění při vykonání činnosti,  

● jsou nepřiměřené náklady na vykonávanou činnost atp. 

Poskytovatel musí mít vytvořené a popsané nástroje a postupy, které umožňují, aby byly 

v rámci organizace předávány, uchovávány a sdíleny informace tak, aby měl každý 

zaměstnanec včas informace, které potřebuje ke své práci. Postupy zároveň přispívají k tomu, 

aby pracovníci nebyli zahlcováni informacemi, které pro jejich práci nejsou podstatné. To 

zahrnuje především: 

● nastavení systému efektivních pravidelných i ad hoc porad,  

● vymezení pravidel pro komunikaci mezi pracovníky (telefonickou, emailovou a osobní), 
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● vymezení pravidel pro práci s písemně předávanými informacemi (zapisování, 

uchovávání, předávání a sdílení informací mezi zaměstnanci nebo týmy). 

 

Parametr Doplnění 

1.3.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené postupy pro 

předávání, sdílení a uchovávání 

informací v rámci poskytování 

služby a zajištění provozu 

MSPP.  

Zejména se jedná o popis 

systému porad a popis 

způsobů předávání informací 

mezi pracovníky pro zajištění 

kvalitního a bezpečného 

provozu i dalších služeb 

poskytovaných pacientům. 

Poskytovatel má: 

● písemně nastavený systém porad (obsah a náplň, 

frekvence a rozsah, účastníci, způsob vedení 

zápisu, způsob předávání informací osobám, které 

se nemohou účastnit atp.), 

● písemně stanovená pravidla, která upravují 

předávání informací, a to jak ústní, tak písemnou 

formou (např. nastavení pravidel pro zapisování 

informací o pacientech, stanovení povinnosti zápisy 

číst; pro předávání informací o pacientech; pro 

zasílání emailů a pro reagování na ně; pro 

předávání služby mezi dvěma směnami).  

U tohoto kritéria je specifickou otázkou přístup 

k informacím: jak snadno se pracovník k potřebné 

informaci dostane (např. zda má pracovník možnost 

vzdáleného přístupu do elektronického systému 

poskytovatele pro práci s pacienty, zda jsou přístupná 

pravidla pro poskytování služeb, plány, rozpisy atp.).  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel předložil písemně stanovené postupy, kterými upravuje oblast 

uchovávání, předávání a sdílení informací v rámci poskytování služby, ale: 

● některá z dílčích oblastí (systém porad, způsoby předávání informací pro 

zajištění kvalitního a bezpečného provozu i služeb poskytovaných 

pacientů) popsána není, 

● pravidla jsou velmi stručná a neobsahují potřebné náležitosti (např. je sice 

stanoveno, jaké porady se konají a jak často, ale není vymezen jejích 

rámcový obsah a účastníci).   

0 bodů Písemně stanovené postupy, kterými upravuje oblast předávání, sdílení 

a uchovávání informací: 

● poskytovatel nepředložil, 

● poskytovatel předložil, avšak tato pravidla nenaplňují ani požadavky 

stanovené pro hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 
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● Analýza písemných materiálů upravujících postupy pro předávání, sdílení, 

uchovávání informací – systém porad; pravidla pro zajištění kontinuity péče 

(dokumentace, předávání mezi směnami aj.).  

● Tato pravidla nemusí tvořit jeden ucelený dokument, jednotlivé postupy mohou být 

ošetřeny v různých metodických materiálech. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● U předložených dokumentů hodnotitelé posuzují, zda obsahují všechny požadované 

postupy (tj. postupy pro předávání, sdílení a uchovávání informací v rámci 

poskytované služby a zajištění provozu MSPP). Dále hodnotitelé posuzují, zda jsou 

tyto postupy konkrétní. Tj. zda konkrétně stanoví, co, kdo, kdy a v jaké časové 

posloupnosti má udělat. 

 

Parametr Doplnění 

1.3.2 

Poskytovatel zajišťuje, aby 

zaměstnanci měli včas k 

dispozici informace potřebné 

pro svoji práci (o dění ve 

službě, jejím provozu, o práci s 

pacienty atp.). 

 

Poskytovatel využívá takové nástroje (personální, 

organizační, technická aj. opatření a postupy), které 

umožňují, aby se informace dostaly k zaměstnanci včas 

(tak aby je měl v době, kdy je potřebuje k tomu, aby mohl 

dobře a v přiměřeném čase vykonat svoji práci). 

Zaměstnanci si předávají: 

● informace, které se týkají přímé péče (potřeby 

pacientů, realizovaná a plánovaná podpora 

a péče atp.) a  

● informace o dění ve službě a organizaci (nástup 

nových zaměstnanců, nové metodické postupy, 

informace o čerpání dovolených kolegů 

a zastupování atp.).   

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel: 

● zajišťuje, aby zaměstnanci měli včas k dispozici informace jen pokud se 

týkají péče přímo poskytované pacientům, ale nikoli pokud se týkají dění 

v organizaci, nebo 

● zajišťuje, aby zaměstnanci měli k dispozici informace potřebné pro svoji 

práci, ale stává se, že zaměstnanci tyto informace nedostávají včas; 

zároveň se nestává, že by taková nedostupnost informací měla vliv na 

kvalitu péče poskytované pacientům.  

0 bodů Poskytovatel: 



 

100 

● nezajišťuje, aby zaměstnanci měli včas k dispozici informace potřebné pro 

svoji práci, nebo  

● zajišťuje, aby zaměstnanci měli včas k dispozici informace potřebné pro 

svoji práci způsobem, kterým nenaplňuje ani požadavky stanovené pro 

hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor s 4 řadovými pracovníky (členy multidisciplinárního týmu).  

○ Do toho výběru se zařazuje i zaměstnanec s nižším úvazkem, s uzavřenou 

DPČ nebo DPP, pokud takový ve službě je.  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Dostupnost potřebných informací pro zaměstnance závisí zejm. na efektivitě nastavené 

kombinace opatření a postupů (všichni mají přístup k informacím, které potřebují, ale 

nejsou přetěžováni např. informacemi, které nepotřebují, nebo se informace nedublují). 

Je potřeba tento systém hodnotit komplexně, tj. jak je v rámci služby nakombinována 

možnost / povinnost předat si informace ústně (tj. předávání směn, porady atp.) 

a písemně (např. povinnost přečíst si zápis z porady nebo záznamy o průběhu péče 

v případě absence), nebo jak je nastavená možnost telefonických kontaktů, nebo např. 

vzdálený přístup do dokumentace nebo systému poskytovatele.  
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2 Vedení 
 

2.1 Systém výběru a zaškolování nových zaměstnanců 

zaručuje, že mohou kvalitně pracovat na dané pozici. 

Kvalita poskytovaných služeb je do značné míry závislá na kvalitě jednotlivých pracovníků, 

kteří se na službě podílejí (jejich vzdělání a odbornost, osobnostní charakteristiky vč. 

hodnotové orientace atd.). Poskytovatel, který má kvalitně nastavený systém získávání, 

výběru a zaškolování zaměstnanců výrazně přispívá k udržení a rozvoji kvality poskytovaných 

služeb.   

Tento systém je standardizovaný a předvídatelný pro všechny zúčastněné, tj. pro uchazeče 

o zaměstnání (později zaškolovaného zaměstnance), příslušné vedoucí i členy týmu, do 

kterého zaměstnanec nastupuje. Je jasně definované: 

● na základě čeho a jak budou uchazeči o konkrétní pozici vybíráni, 

● čemu a jakými způsoby se má zaměstnanec v průběhu zaškolování naučit, jakých 

kompetencí má dosáhnout, aby mohl kvalitně pracovat na dané pozici.  

 

Parametr Doplnění 

2.1.1 

Poskytovatel má písemně 

stanovený postup pro 

získávání, výběr a zaškolování 

nových pracovníků (vč. 

odpovědností), a to pro 

všechny pracovní pozice 

zahrnuté do organizační 

struktury služby MSPP.  

Pro proces zaškolování jsou 

pro všechny pracovní pozice 

stanovené:  

● klíčové oblasti a 

kompetence, které jsou 

předmětem zaškolování,  

● postup nebo způsob 

zaškolování v nich. 

Poskytovatel má vymezené postupy a odpovědnosti při: 

● získávání zaměstnanců (zveřejnění nabídky 

profesního místa, headhunting atp.), 

● výběrovém řízení (počet kol, cíle a metody 

výběru, členové výběrové komise, rozhodování 

o výběru konkrétního uchazeče atp.), 

● zaškolování (oblasti zaškolování, osoba 

odpovědná za zaškolování, stanovení klíčových 

oblastí a kompetencí, které jsou předmětem 

zaškolování). 

Pokud se týká stanovení oblastí a kompetencí pro 

zaškolování, pak mohou být stanovené buď konkrétně 

pro jednotlivé pracovní pozice nebo mohou být 

stanovené jako obecné (např. pro všechny pozice přímé 

péče) a specifické pro konkrétní odbornost.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel: 
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● předložil postupy jen pro některé oblasti, tyto pravidla obsahují postupy 

a odpovědnosti, nebo 

● předložil pravidla, která ošetřují postupy a odpovědnosti ve všech oblastech 

jen rámcově, nebo 

● stanovuje postupy ve všech oblastech, ale nejsou vymezeny odpovědnosti 

v procesech A SOUČASNĚ alespoň pro pozice zaměstnanců v přímé péči 

jsou stanovené klíčové oblasti a kompetence, které jsou předmětem 

zaškolování, a postup / způsob seznámení s nimi. 

0 bodů Poskytovatel: 

● písemná pravidla nepředložil, 

● předložil pravidla, která nenaplňují ani požadavky stanovené pro hodnocení 

1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemných materiálů upravujících získávání, výběr a zaškolování 

pracovníků, případně i materiály, na které tato pravidla odkazují (např. formulář pro 

zaškolování, pracovní náplně, pokud jsou využívány jako seznam kompetencí, které 

má zaměstnanec získat atp.).  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Poskytovatel nemá stanovené oblasti a kompetence, které jsou předmětem 

zaškolování, jen na obecné úrovni, nebo na úrovni vztahující se k výkonu povolání 

(např. všeobecná  sestra), ale má je stanovené s ohledem na konkrétní činnosti, které 

bude pracovník vykonávat na dané pracovní pozici v konkrétní organizaci. 

 

Parametr Doplnění 

2.1.2  

Zaměstnanci je v průběhu 

zaškolování poskytována 

průběžná i závěrečná zpětná 

vazba pracovníkem 

zodpovědným za zaškolení.  

Zaškolování nového zaměstnance je obdobím, kdy se 

zaměstnanec má nejen naučit, co je pro jeho pracovní 

pozici potřeba, ale také obdobím, kdy se sžívá 

s organizací a její organizační kulturou. V tomto období 

je proto klíčové, aby měl nový zaměstnanec 

v rozhovorech s pracovníkem odpovědným za zaškolení 

příležitost: 

● získávat informace, které potřebuje, 

● získat podněty pro úpravu svého jednání nebo 

výkonu, 

● mít prostor pro sdílení svých zkušeností.   

Bodové hodnocení parametru 
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2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Zaměstnanci je v průběhu zaškolování poskytována pracovníkem zodpovědným 

za zaškolení zpětná vazba:  

● jen průběžná, nebo jen závěrečná, nebo 

● nesystematická, náhodná, případně jen na vyžádání, nebo  

● v nedostatečném rozsahu (např. se vztahuje jen na některé oblasti 

zaškolování nebo působení v organizaci). 

0 bodů Zaměstnanci v průběhu zaškolování není poskytnuta zpětná vazba průběžná ani 

závěrečná.  

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor se 2 zaměstnanci:  

○ zaškolovaným pracovníkem: rozhovor je veden s alespoň jedním 

pracovníkem, který má úvazek nejméně 0,2 (nebo jeho ekvivalent, pokud má 

např. uzavřenu DPČ) a který je v pracovním poměru 4 – 8 měsíců (4 měsíce 

od uzavření smlouvy je období po uzavření adaptačního období; 8 měsíců je 

hranice, kdy si jsou pracovníci zpravidla schopni dobře vybavit okolnosti svého 

zaškolování). Není-li v organizaci žádný pracovník, který by absolvoval 

zaškolování v tomto rozmezí, vyberou se k rozhovoru ti, co jsou nejblíže po 

ukončení tohoto období, ne však déle než rok, 

○ zaměstnancem pověřeným zaškolováním, který zaškoloval pracovníka, se 

kterým byl veden rozhovor. 

Pokud v organizaci nejsou žádní takoví zaměstnanci, kritérium se nehodnotí. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

2.2 Poskytovatel má nastavený systém hodnocení 

pracovního výkonu a profesního rozvoje zaměstnanců 

pracujících přímo s pacienty i zaměstnanců na 

manažerských a administrativních pozicích. 

Hodnocení je jednou ze základních činností při individuální práci se zaměstnancem. Vytváří 

prostor, kde je možné podat zaměstnanci zpětnou vazbu k tomu, jak vykonává svou práci, 

ocenit ho, nebo naopak reflektovat slabé stránky jeho výkonu. Na výstupy hodnocení 

profesního výkonu navazuje plánování profesního rozvoje. Dobře prováděné hodnocení 

pracovního výkonu umožňuje tento proces nastavit tak, aby byla podpořena kvalita 

poskytované služby a její dlouhodobý rozvoj. Pro každého zaměstnance, a to bez ohledu na 

jeho pracovní pozici či úvazek, má mít poskytovatel stanovený individuální rozvojový plán, ve 

kterém je popsán postup naplňování rozvojových cílů (účast na kurzech, konferencích, četba 
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odborných materiálů, stáže atp.). Obsah plánu by měl reflektovat jak profesní potřeby 

zaměstnance, tak potřeby organizace nebo služby.  

  

Parametr Doplnění 

2.2.1  

Poskytovatel má písemně 

zpracovaný postup pro 

hodnocení pracovního výkonu 

a plánování profesního rozvoje 

všech zaměstnanců služby 

MSPP, který obsahuje postupy 

a odpovědnosti. 

Pracovní postup pro hodnocení profesního výkonu 

obsahuje: 

● oblasti hodnocení (obvykle do značné míry 

korespondují s náplní práce), 

● způsob hodnocení (jak samotné hodnocení 

v oblastech probíhá, např. kvalitativní hodnocení, 

kvantifikace na škále atp.),  

● kdo hodnocení vede a má odpovědnost za jeho 

realizaci (obvykle přímý nadřízený),  

● frekvenci a případně i rámcové termíny 

hodnocení,  

● jak jsou diskutovány a formulovány jeho výstupy. 

Pracovní postup pro plánování profesního rozvoje by měl 

obsahovat:  

● popis vzniku plánu profesního rozvoje (kdo ho 

dojednává, na základě čeho, kdo je odpovědný za 

jeho sestavení),  

● podobu samotného rozvojového plánu a  

● nástroje, které je možné v rámci plánu rozvoje 

uplatnit (kurzy, stáže, koučování kolegou, 

supervize atp.).    

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel předložil písemně zpracovaný postup, který: 

● obsahuje pouze postupy a odpovědnosti v hodnocení pracovního výkonu 

nebo plánování profesního rozvoje, nebo  

● nestanovuje odpovědnosti v hodnocení pracovního výkonu nebo plánování 

profesního rozvoje, nebo 

● se vztahuje jen na některé skupiny zaměstnanců, nebo 

● stanovuje jen rámcové nebo velmi obecné postupy pro hodnocení 

profesního výkonu nebo plánování profesního rozvoje (např. nejsou jasně 

definované oblasti, ve kterých je hodnocen pracovní výkon).  

0 bodů Poskytovatel: 

● písemně zpracovaný postup nepředložil, 
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● předložil písemně zpracovaný postup, který nenaplňuje požadavky pro 

hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemných materiálů upravujících postup pro hodnocení pracovního výkonu 

a plánování profesního rozvoje, případně i jejich přílohy (např. hodnotící formuláře, 

vzor rozvojového plánu atp.) 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

Parametr Doplnění 

2.2.2 

Profesní rozvoj zaměstnanců je 

navázán na výstupy hodnocení 

jejich pracovního výkonu 

a zohledňuje potřeby 

zaměstnance i potřeby služby. 

Profesní rozvoj zaměstnance je řízený (tj. není náhodný, 

intuitivní nebo se neděje ad hoc, např. na základě 

aktuální potřeby nebo zájmu zaměstnance) a plánovaný 

podle:  

● výstupů hodnocení profesního výkonu, 

● potřeb zaměstnance,  

● potřeb služby (např. jsou v něm zařazeny 

vzdělávací aktivity, které reagují na plánované 

změny ve službě).   

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Pouze u některých zaměstnanců: 

● je profesní rozvoj navázán na výstupy hodnocení pracovního výkonu, nebo 

● zohledňuje profesní rozvoj potřeby zaměstnance i potřeby služby. 

0 bodů Poskytovatel: 

● pravidla nepředložil, nebo 

● nenaplňuje požadavky pro hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

● Hodnotitelé vyberou z výstupů z hodnocení pracovníků dodaných poskytovatelem 

3 dokumenty, které analyzují.  

● Na místě pak hodnotitelé vedou rozhovory: 

○ se 2 pracovníky, jejichž hodnocení mají pročtené,  
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○ s jejich hodnotitelem. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Výstupy hodnocení si lze dožádat i na místě. Rozhovory jsou vedené o hodnocení 

konkrétního zaměstnance a jejich výstupech; s hodnotitelem dále o vnímaných 

potřebách služby.  

 

2.3 Poskytovatel má stanovená jasná pravidla pro finanční 

i nefinanční odměňování zaměstnanců. 

Stanovení pravidel pro odměňování zaměstnanců výrazně přispívá k jasným a přehledným 

vztahům na pracovišti poskytovatele a může výrazně pomoci předcházet také neshodám mezi 

pracovníky a nadřízenými. Poskytovatel má jasná pravidla, a to jak pro finanční, tak pro 

nefinanční odměňování zaměstnanců. Při jejich tvorbě poskytovatel musí respektovat 

a naplňovat souvisejícící legislativu.  

  

Parametr Doplnění 

2.3.1  

Poskytovatel má písemně 

stanovené postupy pro: 

● skladbu mzdy / platu 

(vč. příplatků za práci ve 

svátek, v noci, přesčas, 

osobních příplatků, 

odměnu za pracovní 

pohotovost, případně 

další příplatky), 

● druhy finančních 

benefitů a odměn, 

● nefinanční formy 

odměňování, 

● postupy a 

odpovědnosti při 

finančním a 

nefinančním 

odměňování 

zaměstnanců. 

Poskytovatel může mít pro tuto oblast samostatná 

pravidla, ta však také mohou být součástí tzv. pracovního 

řádu. Tato pravidla nejsou jen přepisem obsahu 

Zákoníku práce, ale měla by obsahovat popis procesů 

s tím spojených a odpovědnosti (tj., jak se v organizaci 

oblasti uplatňují, např. kdo rozhoduje o výši mzdy, 

odměnách atp.).  

Pravidla obsahují jasný přehled toho: 

● jakým způsobem je u kterých pozic skládána 

mzda, jak jsou řešeny příplatky atp., 

● jaké finanční benefity a odměny jsou vypláceny 

a při jakých příležitostech,  

● jakými nefinančními formami benefitů a odměn 

poskytovatel disponuje (stravenky, příspěvky na 

sportovní aktivity, příspěvky na vzdělávání, 

mobilní telefon k soukromým účelům atp.). 

Jaké jsou v oblastech postupy a odpovědnosti. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 
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1 bod Poskytovatel má písemně stanovené postupy jen pro některé oblasti, alespoň však 

pro skladbu mzdy / platu (vč. příplatků) a jednu další oblast. 

0 bodů Poskytovatel: 

● písemně stanovené postupy nepředložil, 

● nesplňuje požadavky pro hodnocení 1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza pravidel poskytovatele k uvedeným oblastem. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

2.4 Organizace má nastaven systém podpory 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci působící u zaměstnavatele poskytujícího MSPP jsou vystaveni značným 

průběžným i mimořádným nárokům spojených se zvládáním náročných situací (situace týkající 

se jak pacientů a jejich rodin, tak spolupráce s kolegy a fungováním služby nebo spolupráce 

s pracovníky dalších služeb a organizací). Průběžná podpora (s využíváním různých nástrojů) 

umožňuje včas a vhodnými způsoby reagovat na tyto nároky a dodávat pracovníkům potřebné 

zdroje.  

Kritérium zdůrazňuje potřebu nastavení dvou základních podpůrných mechanismů: 

● pravidelný podpůrný kontakt nadřízeného s podřízeným, 

● pravidelná externí podpora pracovníků.                

 

Parametr Doplnění 

2.4.1 

Poskytovatel má nastavený 

systém, v rámci kterého 

vedoucí pracovníci, případně 

pověření pracovníci, vedou 

pravidelně formální nebo 

neformální podpůrné rozhovory 

s každým podřízeným 

pracovníkem.  

Podpůrné rozhovory umožňují vytvořit prostor pro 

porozumění tomu, jak je pracovník spokojen se svou 

prací, jak ji vnímá, co mu přináší a co by potřeboval, ale 

také prostor pro otevření témat, pro která pracovník 

může potřebovat důvěrný a poměrně nestrukturovaný 

prostor (bez předem daných témat a cílů), zejména 

pokud se jedná o pracovníky, kteří příliš často nepřináší 

podněty na společné porady či jiná setkání a také 

nemluví o svých potřebách. 

Tento parametr požaduje, aby vedoucí pracovníci, 

případně pověření pracovníci, kteří jsou v úzkém 

kontaktu se zaměstnancem, vedli pravidelné individuální 

podpůrné rozhovory (tj. nejedná se zde např. 



 

108 

o rozhovory zaměřené na řešení situace klienta nebo 

rodiny, hodnotící rozhovory atp.). Tyto podpůrné 

rozhovory: 

● se konají alespoň 1x za rok, 

● čerpají všichni pracovníci služby MSPP.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel má nastavený systém, v rámci kterého: 

● jsou vedeny rozhovory jen s některými pracovníky, alespoň však se všemi 

členy MDT, nebo 

● jsou rozhovory realizovány méně často, než 1x za rok, ale čerpají je všichni 

pracovníci služby MSPP, nebo 

● jsou realizovány pravidelné rozhovory, pracovníci je však většinou 

nepovažují za podpůrné. 

0 bodů Poskytovatel má nastavený systém, který nenaplňuje požadavky pro hodnocení 

1 bodem. 

Způsob hodnocení parametru 

Rozhovory: 

● se 2 vybranými zástupci managementu s nejvíce přímými podřízenými zaměřené na 

systém a jeho naplňování, 

● se 2 podřízenými těchto pracovníků zaměřené na jejich subjektivní vnímají rozhovorů 

(zda je vnímají jako podpůrné). 

Pokud má poskytovatel systém popsán (např. jako součást vnitřních pravidel pro práci se 

zaměstnanci), mohou hodnotitelé analyzovat (a do zjištění zahrnout) i tyto písemné materiály.  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● V některých organizacích může se zaměstnanci vést podpůrný rozhovor jiný pověřený 

zaměstnanec než jejich přímý nadřízený. Např. koordinátor domácí hospicové péče či 

nadřízený nadřízeného (ředitel) či pověřený intervizor. Podmínkou je, aby zaměstnance 

vedoucí rozhovorů dobře znal, byl s ním pracovně v úzkém kontaktu.  

 

Parametr Doplnění 

2.4.2 

Organizace zajišťuje externí 

podporu pro multidisciplinární 

Poskytovatel má k dispozici adekvátní kontakty na 

profesionály poskytující externí formu podpory 

(supervizoři, facilitátoři či konzultanti), případně má již 
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tým zaměřenou na zvládání 

nároků práce (např. supervize, 

facilitace setkání, odborné 

konzultace aj.).  

Frekvence odpovídá 

pojmenovanému účelu a cíli 

externí podpory. 

smluvně předjednanou spolupráci tak, aby v případě 

potřeby mohla pracovníkům tyto formy podpory včas 

zajistit. V případě supervize lze za dobrou praxi 

považovat sjednání dlouhodobějšího supervizního 

kontraktu a průběžné využívání supervize (individuální 

nebo týmové) v předem definovaných frekvencích. 

Poskytovatel vyjednává potřebné formy podpory 

s vybranými externisty, definuje očekávání, cíle 

a frekvenci využití daného podpůrného nástroje.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel: 

● zajišťuje externí podporu pro členy multidisciplinárního týmu zaměřenou na 

zvládání nároků práce, ale frekvence neodpovídá pojmenovanému účelu 

a cíli externí podpory, nebo 

● zajišťuje externí podporu jen pro některé členy multidisciplinárního týmu 

zaměřenou na zvládání nároků práce, frekvence odpovídá 

pojmenovanému účelu a cíli externí podpory. 

0 bodů Organizace externí podporu pro multidisciplinární tým zaměřenou na zvládání 

nároků práce (např. supervize, facilitace setkání, odborné konzultace aj.) 

nezajišťuje. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor s pracovníkem zodpovědným za sjednání adekvátních forem a rozsahů 

externí podpory, případně za uzavření supervizního kontraktu. 

● Rozhovory se 2 řadovými členy MDT 

● Hodnotitelé dále posuzují naplňování parametru na základě: 

○ supervizního kontraktu nebo jiné formy dohody upravující podmínky využívání 

externí podpory, případně ověřují konání externí podpory na základě faktur 

poskytovatele externí podpory. 

○ prezenčních listin ze supervizí, konzultací, facilitovaného setkání apod., 

případně zápisů ze setkání s výčtem účastníků.  

Pokud poskytovatel nemá žádné takové dokumenty, budou hodnotitelé realizaci zjišťovat 

v rozhovorech s členy MDT. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pracovníci mohou čerpat velmi rozmanité druhy externí podpory, jde však vždy o to, 

aby se jednalo o externistu, který není součástí týmu služby MSPP, v případě 

supervize ani organizace. Může se jednat o externisty, kteří poskytují nejen supervizi, 
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ale např. I konzultace v konkrétních oblastech přímé péče nebo řízení organizace 

nebo facilitátory.   
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3 Kontrola a hodnocení kvality 

 

3.1 Poskytovatel má nastavený systém kontroly 

a hodnocení kvality služby. 

 

Proces kontroly a hodnocení kvality umožňuje poskytovateli: 

● monitorovat a korigovat procesy a struktury v organizaci,  

● monitorovat a ovlivňovat výkon jednotlivých zaměstnanců,   

● zvyšovat efektivitu využívání zdrojů (lidských, finančních, materiálních) a 

● plánovat systematicky (na základě zjištěných informací) rozvoj služby nebo 

organizace. 

Poskytovatel má procesy v oblasti kontroly a hodnocení kvality služby nastavené tak, aby 

zajistil systematické sledování kvality služby. Tento systém mu umožňuje periodicky zjišťovat 

informace, vyhodnocovat je a dělat na základě nich rozhodnutí vedoucí buď ke korekci 

aktuálního stavu služby (struktur, procesů, výkonu zaměstnanců tak, aby odpovídal 

požadovaným parametrům atp.), nebo k jejímu rozvoji prostřednictvím stanovení změnových 

plánů nebo jednotlivých rozvojových opatření.  

K hodnocení kvality služby poskytovatel získává zpětnou vazbu nejen od pracovníků, ale také 

od pacientů, jejich blízkých a dalších osob. Tato zpětná vazba mu umožňuje zjišťovat 

a porozumět tomu, co je pro pacienty v poskytování služby důležité, a které její parametry 

vnímají jako podstatné pro svoji spokojenost se službou. Pacienti navíc vnímají službu z jiného 

pohledu, než pracovníci služby (obvykle například nespojují kvalitu služby s naplňováním 

legislativních požadavků nebo profesních standardů) a jejich podněty se mohou týkat i toho, 

co pracovníci (již nebo ještě) nevnímají. Pomáhají tak službě, aby byla kvalitnější a více 

odpovídala potřebám jejích (i budoucích) uživatelů. 

   

Parametr Doplnění 

3.1.1  

Poskytovatel provádí 

systematické i ad hoc kontroly 

a má stanoveny osoby, které 

jsou kontrolami pověřené.  

 

Poskytovatel provádí kontroly, které umožňují korigovat 

proces poskytování služby i fungování organizace (oproti 

hodnocení kvality nemá rozvojový potenciál, slouží 

primárně ke korekci). Tyto kontroly jsou vedeny tak, aby 

docházelo k systematickému ověřování toho, že:  

● v klíčových oblastech nedochází k chybám a  

● že nastavené procesy probíhají stanoveným 

způsobem, jsou funkční, případně že jsou 

v souladu i s relevantní legislativou.  

Oblasti nebo procesy, které budou kontrolovány, si 

stanovuje sám poskytovatel, mělo by však docházet ke 

kontrolám v oblastech: 
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● které vycházejí z požadavků legislativy (zákon 

o léčivech, zákon o zdravotních službách, GDPR 

atd.), 

● které jsou klíčové pro kvalitní poskytování služby 

(např. naplňování stanoveného poslání 

a klíčových hodnot, postupy jednání 

a komunikace s pacienty či blízkými).   

Poskytovatel provádí kontroly: 

● podle stanoveného plánu kontrol, který obsahuje 

seznam oblastí, které mají být hodnoceny, nebo 

● ad hoc podle aktuálních potřeb (např. kontrola 

konkrétní oblasti při zjištění dílčího nedostatku).  

Poskytovatel určuje předem osoby odpovědné za 

provádění kontrol, případně pověřuje osoby k výkonu ad 

hoc kontroly. Těmi může být vedoucí pracovník, manažer 

kvality, metodik nebo např. interní auditor, případně 

mohou být jednotlivé oblasti kontrol mezi jednotlivé osoby 

rozděleny. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel provádí zároveň: 

● systematické kontroly alespoň ve třech oblastech (vycházejících 

z legislativy, klíčových pro kvalitní poskytování služby) a  

● ad hoc kontroly v případě aktuálních potřeb.  

0 bodů Poskytovatel: 

● kontroly neprovádí, 

● provádí kontroly v menším rozsahu, než je požadováno pro naplnění 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemných materiálů poskytovatele dokládajících provádění kontrol. Může se 

jednat: 

○ o pravidla nebo pokyny k realizaci kontrol, nebo  

○ materiály, které jsou výstupy kontrol (např. zprávy o provedených kontrolách 

v oblasti přímé péče nebo materiálně-technického), 

○ v krajním případě je možné, aby poskytovatel prokázal kontroly např. zápisem 

z porady, na které byly výsledky kontrol prezentovány nebo např. náplň práce. 

● Rozhovor se 2 zástupci managementu. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 
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● Poskytovatel prokazuje, že kontroluje jakékoliv 3 oblasti či procesy systematicky, 

například: 

○ nakládání s opiáty - funkční kontroly ověřují, že zaměstnanci při nakládání 

s opiáty postupují v souladu s interními směrnicemi; nakládání s opiáty, odpisy 

i jejich likvidace v souladu s legislativou, 

○ provádění ošetřovatelských postupů (např. správný postup ošetření dekubitu, 

péči o tělo zemřelého), 

○ naplňování požadavků GDPR, 

○ postupy práce u pacientů v paliativní sedaci. 

 

Parametr Doplnění 

3.1.2  

Poskytovatel komplexně 

hodnotí kvalitu služby MSPP za 

účelem jejího rozvoje. 

 

Poskytovatel hodnotí kvalitu služby MSPP, a to na dvou 

úrovních: 

● procesy poskytování služby (informování 

zájemce o službu, stanovování plánu péče, práce 

s rodinou, vedení dokumentace, personální 

zabezpečení služby atp.) a 

● výsledky poskytování služby (naplňování poslání 

a cílů služby MSPP).  

Takové hodnocení, resp. jeho výsledky, mu pomáhají 

lépe a na základě skutečných dat (nikoli domněnek) 

rozumět službě a dělat kvalifikovaná rozhodnutí 

o potřebných změnách.   

Poskytovatel si pro hodnocení kvality stanovuje: 

● co bude předmětem hodnocení, tj. kritéria nebo 

oblasti hodnocení kvality; ta by měla postihovat 

službu v jejím celku (práce s klientem, personální 

a provozní záležitosti, ale také subjektivní 

hodnocení služby různými skupinami osob - např. 

pacienty a jejich blízkými, spolupracujícími 

organizacemi atp.), aby poskytovatel získával 

komplexní informace o aktuální kvalitě služby, 

● jak bude probíhat hodnocení, tj. postupy 

k hodnocení kvality (vč. metod zjišťování 

informací, termínů a odpovědných osob 

a postupů k vyhodnocování zjištěných informací) 

a 

● jak bude pracovat s výstupy hodnocení, tj. 

postupy zajišťující využití zjištěných informací 

k plánování a realizaci změn. 

Dle stanovených postupů provádí hodnocení a pracuje 

s jeho výstupy (zavádí okamžité změny, zpracovává 
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plány změn, na jejichž podkladě provádí změny většího 

rozsahu, nebo plánuje postup zavádění jednotlivých 

změn v čase atp.) a v praxi tak dochází k rozvoji služby 

MSPP. 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel: 

● hodnotí kvalitu služby pouze ve třech některých oblastech (práce 

s klientem, personální, provozní), ale s dílčími výstupy pracuje (zejm. 

zavádí do praxe změny, které zvyšují kvalitu služby), 

● provádí hodnocení kvality služby neodborným způsobem (např. z hlediska 

výběru respondentů, výběru metod, způsobu zpracování získaných 

informací a jejich interpretace). 

0 bodů Poskytovatel: 

● kvalitu služby nehodnotí, 

● provádí jen velmi dílčí úkony v hodnocení kvality (např. sbírá zpětnou vazbu 

od blízkých, sbírá podněty ke kvalitě služby od zaměstnanců na poradách) 

a v menším rozsahu, než je požadováno v 1 b. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemných materiálů poskytovatele dokládající hodnocení kvality služby 

a způsob práce s jejich výstupy (záznamy z hodnocení, souhrn výstupů z hodnocení, 

záznamy z porad, plány popisující zavádění následných změn atp.). 

○ pravidla nebo pokyny k realizaci hodnocení, nebo  

○ materiály, které jsou výstupy hodnocení (např. zprávy o provedených 

hodnoceních kvality), 

○ v krajním případě je možné, aby poskytovatel prokázal realizaci hodnocení 

kvality např. zápisem z porady, na které byly výsledky hodnocení 

prezentovány.  

● Rozhovor se 2 zástupci managementu, kteří provádějí hodnocení kvality služby 

a pracují s jeho výsledky. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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Parametr Doplnění 

3.1.3  

Poskytovatel má stanovený 

postup pro získávání zpětné 

vazby na poskytování služby 

od pacientů, nebo jejich 

blízkých, případně relevantních 

osob. 

Hodnocení služby samotnými pacienty, jejich blízkými 

(zejm. rodinnými příslušníky, kteří sdílí s pacientem 

domácnost), případně spolupracujícími odborníky (např. 

praktickým lékařem pacienta) je klíčovým zdrojem pro 

hodnocení kvality služby. Získávání zpětné vazby 

umožňuje poskytovateli mít informace o tom, jak služby 

hodnotí její uživatelé - zejména pacienti a jejich blízcí. 

Takové informace může poskytovatel získávat náhodně 

(např. i formou vyjádření spokojenosti, poděkování, 

případně stížnosti na poskytovanou službu, tj. zpětnou 

vazbou, která přichází z iniciativy pacientů nebo jejich 

blízkých), ale tento parametr požaduje, aby zpětná vazba 

byla poskytovatelem zjišťována systematicky, tedy 

jasnými pravidly, která vymezují konkrétní postupy, 

termíny i odpovědnosti, a ve kterých poskytovatel 

zohledňuje velmi citlivou situaci, v níž se pacienti a jejich 

rodiny nacházejí a někdy i omezené kognitivní nebo 

komunikační schopnosti a dovednosti na straně pacienta. 

Cílem takového procesu je totiž zvýšit kvalitu služby tak, 

aby více odpovídala potřebám cílové skupiny.   

Pracovní postup poskytovatele obsahuje: 

● způsob zapojení různých cílových “podskupin” (jak 

pacientů, kteří mají běžné kognitivní a komunikační 

schopnosti a dovednosti, tak pacientů, kteří je mají 

omezené), 

● způsoby získávání zpětné vazby (postup nesmí být 

založen výhradně na využití dotazníku vyplňovaného 

pacientem, ale jsou využívány i rozhovory, případně 

pozorování nebo využití písemných záznamů 

a dokumentace pacienta, které umožňuje 

systematické využití zpětné vazby, která je pacientem 

nebo jeho blízkými podávána ad hoc, 

● odpovědnosti za získávání a předávání zpětné vazby 

a  

● postupy při práci s ní. 

Pro získání externího pohledu na kvalitu služby lze 

oslovit i další relevantní osoby, především odborníky, 

kteří se službou spolupracují. Tento způsob lze využít 

i pro případy, kde nelze získávat zpětnou vazbu přímo od 

pacientů, buď proto, že ji podat nemohou, nebo nechtějí.  

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 



 

116 

1 bod Poskytovatel má stanovený postup pro získávání zpětné vazby, ale tento postup 

zahrnuje jen postup pro získávání zpětné vazby od pacientů, kteří komunikují 

běžným způsobem, nebo 

● zahrnuje jen postup pro získávání zpětné vazby od pacientů, kteří mají 

změněné komunikační nebo oslabené kognitivní schopnosti, nebo 

● zahrnuje jen postup pro získávání zpětné vazby od blízkých pacienta, nebo 

● je využíván jen jeden nástroj pro získávání zpětné vazby (např. jen 

dotazník, jen rozhovor). 

0 bodů Poskytovatel: 

● nemá stanovený postup pro získávání zpětné vazby, 

● má stanovený postup postup pro získávání zpětné vazby, ale tento postup 

obsahuje méně, než je stanoveno v hodnocení pro 1 bod. 

Způsob hodnocení parametru 

● Písemná pravidla poskytovatele k dané oblasti, vč. doplňkových materiálů (vzor 

dotazníku, návody k rozhovorům atp.). 

● Rozhovor se 2 zaměstnanci, kteří zpětnou vazbu získávají. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

3.2 Poskytovatel s výsledky hodnocení kvality služby 

a kontrol dále pracuje tak, aby zvyšoval kvalitu 

poskytované služby nebo způsob fungování organizace. 

 

V návaznosti na kritérium 3.1 je v tomto kritériu požadováno, aby poskytovatel pracoval 

s výstupy z hodnocení kvality služby a prováděných kontrol. Na základě nich by měl 

stanovovat potřebné změny či úpravy tak, aby docházelo ke změnám v kvalitě poskytované 

služby nebo způsobu fungování organizace, případně může zjištění využívat pro své PR, 

fundraising nebo jiné aktivity (např. lobbing atp.).     

 

Parametr Doplnění 

3.2.1 

Poskytovatel zavádí do praxe 

změny na základě výsledků 

hodnocení a kontrol. 

 

Poskytovatelé do praxe zavádějí řadu změn. Některé 

z nich mohou být realizovány na základě aktuálních 

potřeb nebo nově vyvstalých skutečností, tento parametr 

je však zaměřen na skutečné provedení změn 

v návaznosti na výsledky hodnotících a kontrolních 

procesů ve službě.    
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Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel: 

● zavádí do praxe změny na základě výsledků hodnocení a kontrol, ale tento 

postup je nesystematický, zejm. není jasné, proč a na základě čeho jsou 

vybírané změny, které budou realizovány, nebo 

● zavádí změny jen v některých týmech služby MSPP. 

0 bodů Poskytovatel nezavádí do praxe změny na základě výsledků kontrol a hodnocení 

kvality služby. 

Způsob hodnocení parametru 

● Rozhovor se 2 zástupci managementu. 

● Písemné materiály upravující hodnocení kvality služby a provádění kontrol – 

nepovinné, ale výhodou. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Pokud poskytovatel předloží výsledky kontrol či hodnocení, ptají se hodnotitelé, jak 

se zjištěními bylo naloženo. V případě, že takové podklady nejsou, ptají se jaké 2 

poslední změny vyplývající z kontrol či hodnocení kvality vedoucí implementovali 

a kdy; zde se může mj. ukázat, že jsou změny zaváděny jen v některých týmech. 

Hodnotitelé dále zjišťují, jak se se zjištěními obecně zachází, kde jsou probírána, a to 

v různých oblastech (např. získávání zpětné vazby, práce s klientem, rodinou, 

kontrola léčiv, materiálně-technického zabezpečení aj.). 

  



 

118 

4 Plánování 

 

4.1 Poskytovatel uplatňuje nástroje strategického řízení, 

které mu umožňují dlouhodobé plánování a nastavování 

směřování služby. 

 

Strategické řízení umožňuje dlouhodobé plánování, stanovování priorit a nastavování 

směřování organizace. Poskytovatel tak může analyzovat aktuální situaci a děje v organizaci, 

detekovat rizika i výhody a vědomě a v dlouhodobém horizontu rozvíjet poskytované oblasti 

činnosti stejně jako organizaci jako celek.  

Celý proces strategického řízení probíhá ve 4 základních fázích tzv. strategického cyklu, 

v rámci kterého probíhá: 

● formulace strategie (mise organizace, příp. její poslání, její vize, hodnoty a strategické 

cíle; do přípravy, tvorby, realizace, vyhodnocování i aktualizace poskytovatel zapojuje 

pracovníky na adekvátních pozicích a také pracovníky s potřebnými rozhodovacími 

kompetencemi, případně i členy správní rady či jiného podobného orgánu), 

● plánování strategie (zejm. vytvoření strategického plánu, vč. aktivit, harmonogramu 

jeho realizace a stanovení odpovědných osob),  

● realizace strategie (realizace aktivit a opatření k naplnění strategických cílů) a  

● monitoring a vyhodnocování strategie v předem naplánovaných intervalech (případně 

její aktualizace), případně vyhodnocování ad hoc podle aktuálních změn a událostí. 

 

Parametr Doplnění 

4.1.1  

Poskytovatel uplatňuje nástroje 

strategického řízení, zejm. má: 

● stanovenou misi nebo 

poslání, vize a hodnoty 

služby a 

● písemně zpracovaný 

strategický plán na období 

delší než jeden rok. Tento 

plán obsahuje: 

○ cíle odpovídající SMART 

kritériím, 

○ odpovědnosti za plnění 

cílů, 

○ kroky ke splnění 

stanovených cílů. 

Strategické řízení je v kompetenci vedení služby, příp. 

organizace. Zásadním výstupem strategického řízení je 

strategický plán. Jedná se zpravidla o dokument 

obsahující popis mise nebo poslání organizace nebo 

služby, její vize, hodnoty, strategické cíle a harmonogram 

jejich dosažení). Dílčí informace pak poskytovatel může 

uvádět i v dalších, interních materiálech organizace (např. 

směrnicích), může je zveřejňovat (např. na webových 

stránkách, ve výroční zprávě atp.), nebo je využít k dalším 

procesům v organizaci (např. hodnocení zaměstnanců 

může být vedeno na základě posuzování toho, jak jejich 

pracovní jednání vede k naplňování vize a hodnot služby). 
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Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 

1 bod Poskytovatel uplatňuje: 

● jen jeden z nástrojů strategického řízení, tj. má stanovenou misi nebo poslání, 

vize a hodnoty služby, nebo písemně zpracovaný strategický plán. Pokud má 

jen strategický plán, tento plán naplňuje všechny následující požadavky: 

○ je platný na období delší než tři roky,  

○ obsahuje cíle, 

○ obsahuje kroky, aktivity nebo opatření ke splnění stanovených cílů, 

○ obsahuje odpovědnosti za plnění cílů. 

● oba nástroje strategického řízení, avšak strategický plán nenaplňuje některý 

z následujících požadavků, tj.: 

○ není platný na období delší než tři roky,  

○ neobsahuje cíle, 

○ neobsahuje kroky, aktivity nebo opatření ke splnění stanovených cílů, 

○ neobsahuje odpovědnosti za plnění cílů. 

0 bodů Poskytovatel: 

● uplatňuje nástroje strategického řízení v menší míře, než je požadováno pro 

hodnocení 1 bodem,  

● neuplatňuje žádné nástroje strategického řízení. 

Způsob hodnocení parametru 

● Hodnotitelé vedou rozhovor se dvěma zástupci vedení služby nebo organizace (vč. 

vedoucího MDT). 

● Hodnotitelé analyzují písemné materiály organizace: 

○ strategický plán platný v hodnoceném období, 

○ písemné materiály (příp. webových stránek organizace) obsahující stanovenou 

misi nebo poslání, vize a hodnoty služby. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

● Hodnotitel zvažuje, zda cíle uvedené v předloženém strategickém plánu jsou SMART 

(specific – konkrétní, measurable – měřitelné, achievable – dosažitelné, realistic – 

realistické, time-bound – ohraničené v čase). Pokud takové nejsou, ve zjištěních cíle 

cituje a podává odůvodnění jejich nesprávné formulace. Např. pro oblast práce 

s pozůstalými sourozenci je uveden cíl “Nabídka psychologické pomoci” bez jakékoli 

konkretizace nebo ujasnění. Při takové formulaci není zřejmé, k čemu přesně 

poskytovatel směřuje, a jak bude vypadat výsledek v této oblasti (není jasné, v jakém 

rozsahu bude pomoc poskytovat, nebo jestli například chce v plánovaném období 
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pouze vytvořit koncept této podpory a zajistit obsazení pozice psychologa pro její výkon 

atp.). 

● V případě, že má poskytovatel více služeb, týkají se alespoň některé cíle ve strategickém 

plánu služby MSPP. 

 

4.2 Poskytovatel operativně plánuje v oblasti poskytování 

přímé péče i v oblasti zajištění provozu služby MSPP 

jako celku. 

Dlouhodobě udržitelná služba MSPP je spolehlivá ve své kvalitě i samotném fungování. 

Plánování nebo nastavení jiných systémů a opatření, která předcházejí vzniku výpadků 

a nedostatků, napomáhá dostupnosti potřebných zdrojů, vytváří předvídatelnost, dodává 

jistotu zaměstnancům, že bude dostupné vše potřebné pro kvalitní výkon práce.  

Kritérium se soustředí na dvě oblasti, v nichž by si měl poskytovatel vytvořit systém, nastavit 

opatření nebo vytvořit plány: 

● poskytování služeb pacientům a jejich blízkým (vytvářením plánů poskytovatel 

zajišťuje, že budou saturovány jejich potřeby), 

● zajištění rozvoje organizace i jejího provozu (vytvořením plánů zajišťuje poskytovatel 

potřebné personální, materiální aj. zdroje pro provoz služby). 

 

Parametr Doplnění 

4.2.1 

Poskytovatel disponuje plány, které: 

● v oblasti poskytování přímé péče 

zajišťují, aby byly saturovány 

potřeby pacienta (alespoň zajištění 

potřebných léků, pomůcek, 

materiálu, času odpovídajících 

odborníků MSPP), 

● v oblastí provozu umožňují 

zajištění provozu MSPP (alespoň 

roční finanční plán), 

případně má v těchto oblastech 

nastavená pravidla nebo opatření, která 

brání vzniku výpadků ohrožujících 

kvalitu nebo provoz služby. 

Nastavení systému, plánů a opatření v této oblasti 

brání vzniku výpadků, které by mohly ovlivnit 

kvalitu služby na mnoha úrovních. Nepřítomnost 

systému, opatření, nebo plánování by neměla 

vytvářet deficity v dostupnosti zdrojů pro pacienty 

a jejich blízké (tzn. např. se nestává, že není 

zajištěna pohotovost, nejsou dostupné běžné léky 

nebo pomůcky aj.), zároveň by fungování se 

systémem nebo plány mělo v praxi chod služby 

usnadňovat, nikoliv komplikovat.  

 

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. 
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1 bod Poskytovatel má nastavený systém, opatření nebo plány  

● alespoň v těchto oblastech: 

○ léky, 

○ materiál, 

○ pomůcky (např. nákup, revize pomůcek), 

○ čas členů MDT (plán služeb, plán dovolených, plán využívání 

pracovní doby atp.),  

○ finance (nejméně roční finanční plán), 

● tyto však nejsou plně funkční (např. chybí v nich vymezení odpovědných 

osob, chybí v nich podstatné části). 

0 bodů Poskytovatel: 

● nemá nastavený systém, opatření nebo plány pro některou z oblastí, nebo 

● má stanovený systém, opatření nebo plány, ale v menším rozsahu, než je 

stanoveno v hodnocení pro 1 bod. 

Způsob hodnocení parametru 

● Analýza písemných podkladů: 

○ plány v oblasti přímé péče (zde jsou využívané plány předložené za 2 poslední 

plánovaná období, např. u měsíčního plánu směn za 2 poslední měsíce), 

○ roční finanční plán - poskytovatel předkládá aktuální plán (platný pro rok, ve 

kterém se odehrává hodnocení), 

○ písemně stanovené postupy, pokud takové poskytovatel má (např. pokyny 

k zajištění léčiv).  

● Rozhovory: 

○ se 2 zástupci managementu o systému a opatřeních při zajištění zdrojů 

a plánování (plánování směn, zajištění léčiv, zajištění pomůcek, správa 

a evidence, ročním finanční plán, strategický plán) a 

○ se 2 řadovými pracovníky.  

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 

 

4.3 Pracovní čas zaměstnanců je plánován a organizován 

tak, aby bylo možné realizovat požadované činnosti ve 

stanovené pracovní době. 

Dodržování pracovní doby i oddělování času pracovního a osobního je zásadní pro 

psychohygienu zaměstnanců. Je základem pro to, aby ve službě MSPP mohli zaměstnanci 

pracovat dlouhodobě, a navazuje tak na téma udržitelnosti i kvality poskytované služby. 

Kritérium tedy požaduje, aby se do pracovního času zaměstnanců vešly veškeré činnosti 
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související s náplní práce v požadovaném čase provedení, a byl tak důsledně chráněno právo 

pracovníka na odpočinek.  

 

Parametr Doplnění 

4.3.1 

Do pracovní doby zaměstnance 

je zahrnuto jak poskytování 

péče přímo pacientům, tak 

porady, příjmy, přejezdy, 

administrativa a další činnosti s 

výkonem práce související.  

Zaměstnanci zvládají práci v 

pracovní době. 

Parametr vychází z předpokladu, že zaměstnanci mohou 

být přetěžováni tím, že  

● do jejich pracovní doby je započítávána jen část 

toho, co obsahuje jejich práce (např. porady nebo 

vzdělávání se nezahrnuje do fondu pracovní 

doby), 

● poskytovatel předpokládá jejich stálou dostupnost 

(např. pro řešení akutních problémů), a to alespoň 

telefonickou.  

Veškerá pracovní činnost zaměstnance (vč. tzv. 

pohotovosti) by však měla být zahrnuta do objemu, který 

je stanovený smluvně. Pokud zaměstnanec tento objem 

překračuje, nepřesahuje toto převýšení 5, resp. 10 % 

dojednaného objemu práce.   

Bodové hodnocení parametru 

2 body Plné naplnění obsahu parametru. Objem práce, do kterého se počítá, jak 

poskytování péče přímo pacientům, tak porady, příjmy, přejezdy, administrativa 

a další činnosti s výkonem práce související nepřesahuje 5 % nad smluvně 

stanovený objem práce. 

1 bod Objem práce, do kterého se počítá, jak poskytování péče přímo pacientům, tak 

porady, příjmy, přejezdy, administrativa a další činnosti s výkonem práce související 

vede k tomu, že zaměstnanci měsíčně průměrně tráví v práci více než 5 % avšak 

méně než 10 % nad smluvně stanovený objem. 

0 bodů Objem práce, do kterého se počítá poskytování péče přímo pacientům, tak porady, 

příjmy, přejezdy, administrativa a další činnosti s výkonem práce související vede 

k tomu, že zaměstnanci měsíčně průměrně tráví v práci čas více než 10 % nad 

smluvně stanovený objem, nebo 

● do objemu práce jsou některé aktivity nezahrnuty (např. se nepočítá s časy 

přejezdů, časy potřebnými na administrativu aj.), nebo 

● pracovníci, vč. zaměstnanců na manažerských pozicích, jsou povinni být 

neustále “na telefonu” pro řešení případných obtížných situací. 

Způsob hodnocení parametru 

● Kontrola výkazů práce nebo jiných průkazných záznamů odpracované doby (výkazy 

práce, knihy docházky atp.) u 3 vybraných zaměstnanců, kteří pracují na celý úvazek. 

● Rozhovory s: 
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○ 2 řadovými pracovníky, členy multidisciplinárního týmu, kteří pracují na celý 

úvazek, 

○ 2 zástupci managementu. 

Poznámky k obsahu a procesu hodnocení 

- 
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3. 

PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 – Přehled kritérií v oblasti přímé péče 

Příloha č. 2 – Přehled kritérií v oblasti řízení 

Příloha č. 3 – Informace zájemcům o externí hodnocení kvality služby MSPP 

Příloha č. 4 – Žádost a smlouva o provedení externího hodnocení 

Příloha č. 5 – Doporučení hodnotitelské organizaci k nakládání s daty 

Příloha č. 6 – Profily hodnotitelů 

Příloha č. 7 – Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely externího hodnocení 

Příloha č. 8 – Seznam dokumentů k dožádání dle fází procesu 

Příloha č. 9 – Formuláře přehledu pacientů, odpracovaných hodin zaměstnanci a pro 

personální propočet 

Příloha č. 10 – Závěrečná zpráva - vzor 

Příloha č. 11 – Pomůcka k rozdělení kritérií 

Příloha č. 12 – Přehled požadovaných pracovníků k rozhovorům 

Příloha č. 13 – Harmonogram - vzor 

Příloha č. 14 – Podpůrné materiály pro šetření na místě 

Příloha č. 15 – Protokol přijatých dat - vzor 

Příloha č. 16 – Doporučení pro psaní závěrečné zprávy 

Příloha č. 17 – Formulář pro podání odvolání - vzor 

Příloha č. 18 – Seznam pohotovostní medikace 

 

 


