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1.

Konsenzuální stanovisko odborných společností

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

V prvním kole bylo schváleno na základě výše uvedených kritérií 8 doporučení. U dalších 14
ne bylo dosaže no potře bné míry shody a re alizační tým proje ktu zapracoval návrhy na změ ny.
Dvě doporuče ní byla pře formulována a spoje na dohromady. V druhé m kole byl te dy
e xpe rtnímu pane lu zaslán e le ktronicky dotazník s 13 doporuče ními, kte rá byla znovu
hodnoce na na škále od 1 do 9 z hle diska míry vhodnosti zařaze ní do finálního stanoviska.
Krité ria pro zařaze ní zůstala ste jná jako v prvním kole .
Tvorba stanoviska - třetí kolo:
V druhé m kole bylo e xpe rtním pane le m schvále no na základě výše uve de ných krité rií 8
doporuče ní, u 5 dalších se obje vilo nižší hodnoce ní, ale pouze u 3 bylo navrže no je jich
pře formulování. Tyto návrhy byly zapracovány a násle dně byla doporuče ní znovu zaslána
e le ktronicky k finálnímu schvále ní. Vě tšina oslove ných spole čností te xt odsouhlasila be z
dalších návrhů na změ ny. Pouze v je dnom případě došlo je ště k návrhu na pře formulování a
te nto návrh byl přijat. S výsle dným zně ním stanoviska se te dy ztotožňuje vše ch 23 zapoje ných
spole čností. Výsle dné stanovisko je připoje no v závě ru té to kapitoly.
Vše m zástupcům odborných spole čností dě kuje me za je jich čas a zapoje ní do tvorby tohoto
stanoviska. Stanovisko odborných spole čností k zajiště ní a poskytování paliativní pé če v
ne mocnici nale zne te v příloze . Je dná se v našich podmínkách o unikátní konse nsuální pohle d
odborných spole čností na konkré tní proble matiku - v tomto případě důle žitost zajiště ní
paliativní pé če v ne mocničním prostře dí. Z hle diska proje ktu na podporu ne mocniční paliativní
pé če , kte rý re alizuje MZ ČR, se je dná o potvrze ní nalé havosti ře še né proble matiky a výchozí
bod pro argume ntaci budoucí imple me ntace pilotované ho mode lu pé če .
Seznam zapojených společností:
Asociace ne mocničních kaplanů, z.s.
Če ská asociace se ste r, o.s.
Če ská ge rontologická a ge riatrická spole čnost ČLS JEP
Če ská gyne kologická a porodnická spole čnost ČLS JEP
Če ská he matologická spole čnost ČLS JEP
Če ská chirurgická spole čnost ČLS JEP
Če ská kardiologická spole čnost, z.s.
Če ská ne frologická spole čnost, o.s.
Če ská ne onatologická spole čnost ČLS JEP
Če ská ne urologická spole čnost ČLS JEP
Če ská onkologická spole čnost ČLS JEP
Če ská pe diatrická spole čnost ČLS JEP
Če ská pne umologická a ftize ologická spole čnost ČLS JEP
Če ská spole čnost ane ste ziologie , re suscitace a inte nzivní me dicíny ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Če ská spole čnost klinické farmakologie ČLS JEP
Če ská spole čnost paliativní me dicíny ČLS JEP
Katolická asociace ne mocničních kaplanů
Odborná spole čnost praktických dě tských lé kařů ČLS JEP
Psychiatrická spole čnost ČLS JEP
Spole čnost dě tské ne urologie ČLS JEP
Spole čnost pro studium a lé čbu bole sti ČLS JEP
Spole čnost radiační onkologie , biologie a fyziky ČLS JEP
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Společné stanovisko odborných společností k zajištění
a poskytování paliativní péče v nemocničním prostředí
Toto stanovisko vzniklo jako součást projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti
zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277).

Cílem tohoto společného stanoviska je pojmenovat klíčové aspekty pro zajištění specializované
paliativní péče v nemocnicích v České republice.
1.

Paliativní pé če je komple xní pé če o pacie nty se závažným, ze jmé na život limitujícím
one mocně ním1,2 .

2. Paliativní pé če je poskytována dospě lým i dě tským pacie ntům3 .
3. Zajiště ní paliativní pé če je standarde m mode rního zdravotního systé mu a e tickým
impe rative m pé če o pacie nty5 .
4. Cíle m paliativní pé če je udrže ní co ne jle pší kvality života tě chto pacie ntů a je jich blízkých.
5. Klíčovou součástí paliativní inte rve nce je podpora pacie ntů a je jich blízkých v rozhodování
o cíle ch pé če 4 .
6. Ne dílnou součástí paliativní pé če je tiše ní bole sti a dalších fyzických symptomů, ste jně jako
ře še ní problé mů psychické , sociální a spirituální povahy2 .
7. Paliativní pé če může být poskytována zárove ň s kauzální lé čbou. Dostupná lite ratura
ukazuje , že te nto mode l tzv. časné paliativní pé če , vhodný ze jmé na pro ne mocniční
prostře dí, má významný pozitivní e fe kt na kvalitu života pacie ntů, kontrolu symptomů a
prožívání blízkých pacie nta. U ně kte rých diagnostických skupin má také vliv na de lší dožití
pacie ntů a zárove ň tato pé če ne zvyšuje náklady systé mu.6-13
8. Přínos paliativní pé če je dne s e mpiricky dolože n pro široké spe ktrum chronických
one mocně ní.6,8-11,14-17 Me zi tato one mocně ní patří ze jmé na: nádorová one mocně ní;
ne urode ge ne rativní ne moci; pokročilá a kone čná stadia chronických orgánových
one mocně ní; ne vratné multiorgánové se lhávání v prostře dí inte nzivní pé če ; ně kte ré
vroze né syndromy a one mocně ní; AIDS a pe rsistující ve ge tativní stav19 .
9. Vzhle de m k tomu, že zhruba 60 –70 % úmrtí nastává v ne mocnicích, je důle žité , aby právě
v tě chto zaříze ních byla dostupná jak obe cná paliativní pé če , tak i je jí spe cializovaná forma
18 .

10. Obe cná paliativní pé če je poskytována vše mi zdravotnickými pracovníky v rámci je jich
rutinní klinické pé če jako dobrá klinická praxe v pé či o pacie nty se závažným život
ohrožujícím one mocně ním 20 .
11. Spe cializovaná paliativní pé če je komple xní pé če poskytovaná multidisciplinárním týme m,
je nž je tvoře n ze jmé na lé kaře m, vše obe cnou ne bo dě tskou se strou, sociálním
pracovníke m, psychologe m a ne mocničním kaplane m, kte ří mají ade kvátní vzdě lání.
Spe cializovaná paliativní pé če je urče na pacie ntům, kte ří komple xností svých potře b
pře sahují možnosti, případně kompe te nce poskytovate lů obe cné paliativní pé če 20 .
12. Spe cializovaná paliativní pé če v ne mocnici může mít formu samostatné ho lůžkové ho
oddě le ní, konziliárního paliativního týmu ne bo paliativní ambulance . Své místo má v
ne mocnicích akutní, násle dné i dlouhodobé pé če .
13. Součástí ne mocniční paliativní pé če je i podpora pacie ntů a je jich blízkých při orie ntaci v
systé mu návazné pé če , vče tně pře kladu do hospiců a kultivace spolupráce s tě mito
organizace mi.

❖ K dosaže ní funkční sítě ne mocniční paliativní pé če doporučuje me re alizaci tě chto opatře ní:
❖ Zajiště ní dostupnosti ade kvátní formy spe cializované paliativní pé če v ne mocnicích, a to
podle kapacity, charakte ru a potře b dané ho zaříze ní i návazných služe b v re gionu.
❖ Vytvoře ní standardů, de finujících pe rsonální strukturu a kompe te nce paliativních týmů pro
je dnotlivé typy zdravotnických zaříze ní.
❖ Podpora zavádě ní vnitřních me todických pokynů k zajiště ní paliativní pé če o pacie nty v
dané m zaříze ní.
❖ Syste matické vzdě lávání lé kařských i ne lé kařských profe sí s cíle m prohlubování
kompe te ncí v obe cné paliativní pé či na pre graduální i postgraduální úrovni.
❖ Rozvíje ní výzkumu v oblasti paliativní pé če v souladu s principy me dicíny založe né na
důkaze ch.
❖ Vytvoře ní systé mu hodnoce ní e fe ktivity poskytování paliativní pé če .
❖ Ve spolupráci s ve ře jnou správou a pojišťovnami vytvoře ní ade kvátního úhradové ho
me chanismu pro financování paliativní pé če v ne mocničním prostře dí.

Na tvorbě společného stanoviska se podílely tyto odborné společnosti:
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká kardiologická společnost, z.s.
Česká nefrologická společnost, o.s.
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Společnost dětské neurologie ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Česká asociace sester, o.s.
Katolická asociace nemocničních kaplanů
Asociace nemocničních kaplanů, z.s.
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2.

Indikátory kvality paliativní péče

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

Struktura a proces péče
Péče o fyzické symptomy
Psychologické a psychiatrické aspekty péče
Sociální rozměr péče
Spirituální, náboženský a existenciální rozměr péče

6.
7.
8.

Kulturní aspekt péče
Pé če v závě ru života
Etické a právní aspe kty pé če

Ke každé domé ně se násle dně tvoří ade kvátní indikátory, je jichž splně ní ne bo ne splně ní
(případně částe čně splně ní) vyjadřuje kvalitu poskytnuté paliativní pé če .
Cíle m té to kapitoly je pře dstavit aktuální pohle d na doporuče né indikátory pro mě ře ní kvality
paliativní pé če , založe né na re še rši dostupné lite ratury a zahraničních zkuše noste ch.
Konkré tně pak uvádíme ně kolik proje ktů, kte ré nabízí ne jre le vantně jší inspiraci pro
současnou situaci ne mocniční paliativní pé če v Če ské re publice . Vzhle de m k rozsahu té to
zprávy bylo nutné prové st te nto výbě r a synté zu poznatků z lite ratury, protože té ma mě ře ní
kvality pé če je ve lmi široké a vě tšina autorů ve svých proje kte ch pracuje s modifikace mi dříve
publikovaných indikátorů ne bo si přímo vytváří vlastní – v je dnom z posle dních
syste matických pře hle dů publikovaných studií na toto té ma (De Roo, 20 13) autoři ide ntifikovali
17 se tů indikátorů vytvoře ných již přímo pro hodnoce ní paliativní pé če , zahrnujících ce lke m
326 odlišných indikátorů.
Nejvýznamnější projekty
V posle dní době bylo uskute čně no ně kolik významných proje ktů s cíle m de finovat se t
indikátorů pro mě ře ní kvality paliativní pé če . V Evropě byl v le te ch 20 0 7-2010 re alizován
proje kt EUROPALL (Woitha e t al., 20 12), do kte ré ho byly zapoje ny instituce zabývající se
paliativní pé čí ze se dmi ze mí (Be lgie , Ve lká Británie , Francie , Ně me cko, Nizoze mí, Polsko a
Španě lsko). I když se v tomto proje ktu vě novali pouze indikátorům struktury a proce sů,
rozsáhlost té matu mě ře ní kvality zdravotní pé če re fle ktuje fakt, že výsle dný se t obsahuje 110
indikátorů. Vybrané kate gorie , do kte rých byly tyto indikátory rozřaze ny, jsou v tabulce 1 a
ce lý se t indikátorů pak v příloze té to zprávy.
Tabulka 1

Kategorie indikátorů projektu EUROPALL(Woitha e t al., 20 12)
De finice paliativního týmu
Dostupnost paliativní pé če
Dostupnost lé ků
Návaznost pé če

Záze mí pro tým

Informovanost o paliativní péči
Vzdě lání pro tým a dobrovolníky
Podpora týmu (supe rvize , hodnotící pohovory)
Organizace pé če
Sdíle ní informací

Dokume ntace
Včasnost dokume ntace

Systé m pro kontrolu kvality
Výzkumná a vzdě lávací činnost

Pro úče ly proje ktu o ne mocniční paliativní pé či je důle žitá práce Twaddle a kol. (20 0 7), kte ří v
USA stanovili 11 indikátorů pro mě ře ní paliativní pé če v ne mocnicích. Zárove ň prove dli
vyhodnoce ní dosaže ní tě chto indikátorů u 35 vě tších unive rzitních ne mocnic (me dián kapacity
byl 556 lůže k, rozptyl 206-937) a prove dli také analýzu s cíle m zjistit e fe kt dostupnosti
paliativního týmu na dosaže ní zvole ných indikátorů. Je de náct zvole ných indikátorů kvality
bylo hodnoce no na základě re trospe ktivní analýzy zdravotnické dokume ntace . Vše chny jsou
uve de ny v tabulce 3, spole čně s mírou je jich dosaže ní. Ce lkové naplně ní indikátorů bylo
významně vyšší, pokud byl v ne mocnici dostupný spe cializovaný paliativní tým (69.3% vs.
53.8%).
Tabulka 3

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

indikátor

Medián
naplnění
indikátoru

Zhodnocení bolestia

98.5 %

Využití numerické škály pro měření bolesti

85.2 %

Sníže ní bole stia

78.3 %

Soubě žná administrace laxativ při použití opiátů

59.1 %

Zhodnoce ní dušnostia

95 %

Sníže ní dušnostia

80 %

Záznam ce lkové ho stavu pacie nta (prognóza, psychosociální problé my,
funkční stav, ce lková symptomová zátě ž)a

15.6 %

Psychosociální zhodnoce ní stavu pacie nta b

17.8 %

Rodinná konfe re nce / se tkání s pacie nte m nad pláne m pé če c

40 .5 %

Plán pé če s ohle de m na využití návazných služe b b

55.0 %

Zajiště ní návazné pé če

75.0 %

a

bě he m 48 hodin po přije tí

b bě he m 4 dní po přije tí
c bě he m 1 týdne po přije tí

Alte rnativním se te m indikátorů, te stovaným také spe cificky v ne mocničním prostře dí, nabízí
proje kt PEACE (Hanson e t al., 20 12). Vychází opě t z domé n NCP a v USA je rozšíře n díky
iniciativě Measuring What Matters (Dy e t al., 20 15).

Tabulka 4

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

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

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

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

Péče o fyzické symptomy: ostatní symptomy
10. Procento pacientů, jejichž symptomy jsou léčeny opioidy a zároveň mají administrována
laxativa.

Emocionální a spirituální aspekty péče
11. Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci rozhovor o spirituálních nebo
náboženských potřebách.
12. Procento pacientů, kteří mají zaznamenáno v dokumentaci rozhovor o emočních nebo
psychologických potřebách.

Péče v závěru života: poslední týden před smrtí

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

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

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

Standardy paliativní péče v nemocničním prostředí

V této kapitole přinášíme uce le ný pře hle d zahraničních dokume ntů, kte ré se vě nují
proble matice standardů zamě ře ných na ne mocniční paliativní pé či. Pro úče ly tohoto te xtu byla
dostupná lite ratura shromáždě na a analyzována formou syste matické pře hle dové studie s
cíle m ide ntifikace vhodných přístupů k de finici standardů pro ne mocniční paliativní pé či..

Zdroje dat
Dokumenty, které byly ve studii použity pocházejí z různých zdrojů. Tato metodika byla zvolena
za úče le m ide ntifikace co ne jvíce re le vantních dokume ntů. Je dná se o násle dující zdroje :

Kategorie A

Přehled odborných časopiseckých publikací

Články ide ntifikované syste matickým hle dáním v odborných časopise ckých databázích.
Prohle dány byly odborných e le ktronické databáze Me dline , Embase , Scopus, SocInde x,
Cochrane Library za použití pře de m de finovaných klíčových slov. Klíčová slova pro hle dání
re le vantních článků a dalších mate riálů byla vyge ne rována v pomocí databáze Me dline za
pomoci Me SH te rminologie . Výsle dná klíčová slova a fráze použitá pro hle dání v databázích
byla násle dující:
•
•

(palliative ) AND (standards) AND (hospital)
palliative AND (standards OR guide line s) AND hospitals

V první fázi byla analyzována abstrakta článků s násle dnou podrobnou analýzou plných te xtů
článků, kte ré prošly vstupním hodnoce ním. Nale ze no bylo ce lke m 240 4 článků, po odstraně ní
duplikátů (145 článků) bylo zbylých 2259 článků zahrnuto do další analýzy na základě názvu
článku a abstraktu. Ce lke m 68 článků bylo vybráno pro podrobně jší další analýzu ce lé ho te xtu.
Po pře čte ní vše ch 68 článků bylo vybráno 28 článků, kte ré splňovaly krité ria pro zahrnutí do
další analýzy.

Kategorie B

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

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

Kategorie C

Gray literature

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

konferencí EAPC, ICPCCN, Montreal Palliative Care Congre ss a Sapporo Confe re nce for
Palliative Care . Ce lke m bylo nale ze no 11 dokume ntů. Do výsle dné analýzy byly zařaze ny dva
dokume nty.

Kategorie D

Expertní panel

Dalším zdrojem pro identifikaci standardů v nemocniční paliativní péči byli zahraniční e xpe rti.
Zahraniční e xpe rtní skupina byla vytvoře na zástupci paliativních spole čností, sdruže ných pod
Evropskou asociací paliativní pé če (EAPC). Zástupci spole čností byli oslove ni e -maile m s
žádostí o poskytnutí doporuče ných postupů odborných spole čností, národních standardů,
dokume ntů pojišťove n, vyhláše k a jiných le gislativních dokume ntů, týkajících se ne mocniční
paliativní pé če . Kontaktní e -mail byl ode slán na 84 adre s, ce lke m odpově dě lo 16 e xpe rtů. Touto
ce stou bylo získáno 38 dokume ntů. V analýze jsou nyní zařaze ny pouze dokume nty, kte ré byly
napsané v anglické m ne bo ně me cké m jazyce .

Analýza dat
Získané dokume nty, odborné články a další mate riály, byly násle dně podrobe ny analýze
zamě ře né na zhodnoce ní je jich kvality a re le vantnosti k dané mu té matu. Vzhle de m k široké mu
rozpě tí dokume ntů od úzké ho zamě ře ní na spe cializovanou paliativní pé či poskytovanou v
ne mocnicích v konkré tním státě až po obe cné me zinárodně platné dokume nty o paliativní pé či
byly do výsle dné analýzy vybrány dokume nty, kte ré jsou zamě ře né na spe cializovanou
ne mocniční pé či v je dnotlivých ze mích. V analýze je ce lke m de vě t dokume ntů, kte ré byly
vydány ve Ve lké Británii (Skotsko a Wale s), Rakousku, Norsku, na Slove nsku, v Austrálii,
Libanonu, Japonsku a v Africe (Uganda). Tyto dokume nty dále prošly obsahovou analýzou
zamě ře nou na násle dující parame try:
●
●
●
●
●
●
●

rok vydání
ze mě původu dokume ntu
úrove ň působnosti standard
míra závaznosti standardů
způsob vytvoře ní standardů
struktura standardů
obsah standardů (pe rsonální slože ní paliativních týmů, kvalifikace a vzdě lávání čle nů
týmu, struktura poskytování paliativní pé če v dané ze mi, dostupnost pé če , způsob
ode sílání pacie ntů do paliativní pé če )

--- tabulka ---

Přehled analyzovaných dokumentů

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

paliativním týmem, případně se jedná o kombinaci obou způsobů poskytování péče. Standardy
jsou urče ny pro vše chny pacie nty s vážným, život ohrožujícím ne bo chronickým one mocně ním
a pro pacie nty v závě ru života. Standardy vydané ve Wale su a v Japonsku jsou urče ny hlavně
pro pacie nty s onkologickou diagnózou. Vše chny standardy jsou urče ny pro dospě lé pacie nty,
ale australské a skotské standardy je možné použít i v pe diatrii. Standardy vydané v Ugandě
obsahují také standardy spe cificky vytvoře né pro dě tskou populaci.
Tvorba standardů vždy probíhala ve spolupráci s lé kaři a zdravotním se strami s dostate čnou
e xpe rtízou a praxí ve svých kme nových obore ch a se zkuše ností s paliativní pé čí. Do tvorby
standardů byly ve vě tšině případe ch zapoje ny i další odborníci. Je dná se o sociální pracovníky,
kaplany, farmace uty a manage me nt ne mocnic ne bo hospiců. Ve vybraných ze mích byly do
tvorby standardů zapoje ni také pacie nti ne bo pacie ntské organizace (Skotsko, Wale s, Uganda).
Při tvorbě standardů byly využity již e xistující dokume nty, a to jak národní dokume nty, tak
dokume nty a standardy vydané me zinárodními organizace mi zabývající se paliativní pé čí ne bo
kvalitou poskytované pé če (je dná se např. o dokume nty vydané NICE, EAPC, JCAHO, CAPC a
další). Tvorby standardů pro Afriku se zúčastnili také vybraní odborníci ze zahraničí. Tvorba
standardů trvala od je dnoho roku do pě ti le t. Standardy vytvoře né v Austrálii, Rakousku, Wale su
jsou re vizí a aktualizací pře dchozích standardů ne bo konce pcí paliativní pé če . Ačkoliv tvorba
standardů pro paliativní pé či byla vě tšinou iniciována asociace mi pro paliativní pé či ne bo pro
onkologii, v ně kte rých ze mích o tvorbu standardů proje vila záje m i místní vláda (Slove nsko,
Rakousko, Wale s, Libanon, Uganda).
Kromě vládní konce pce paliativní pé če vydaná ve Slove nské re publice jsou vše chny standardy
pouze doporuče né a ne jsou právně závazné . Způsob, jakým budou standardy imple me ntovány
je vě tšinou pone chán na je dnotlivých zaříze ních, kte ré si mají vytvořit své vlastní standardy a
smě rnice pro poskytování paliativní pé če . Pře dlože né standardy tak pře dstavují, jak má
poskytování kvalitní paliativní pé če v ne mocnici vypadat a uvádí minimální požadavky pro
dosaže ní požadované úrovně pé če a v ně kte rých případe ch také konkré tní krité ria pro
hodnoce ní kvality pé če (Rakousko, Wale s, Skotsko, Austrálie , Norsko, Uganda). Zajiště ní kvality
poskytované pé če a mě ře ní kvality pé če je uvádě n jako ne zbytný pře dpoklad pro poskytování
ne mocniční paliativní pé če . Kvalitou pé če se zabývají vše chny zde pre ze ntované dokume nty
kromě dokume ntu z Libanonu.
Spe cializovaná paliativní pé če musí být vždy poskytována multidisciplinárním týme m, kte rý se
skládá z lé kařů a se ste r s dostate čnou kvalifikací a praxí v paliativní pé či. Požadavky na vzdě lání
pe rsonálu jsou uve de ny ve vše ch zde uve de ných dokume nte ch. Kromě lé kaře , zdravotní se stry
a sociálního pracovníka, kte ří tvoří základ týmu, má být v týmu také fyziote rape ut, e rgote rape ut,
kaplan, nutriční te rape ut, psycholog, psychiatr a farmace ut. Tým by mě l mít k dispozici lé kaře s
odborností v onkologii, ane ste ziologii, inte rní lé kařství, chirurgie , praktické lé kařství. V Norsku,
Skotsku a Wale su upozorňují na potře bu administrativního pracovníka, kte rý slouží jako
podpora týmu. Ne zbytné je kontinuální vzdě lávání vše ch čle nů týmů, kte ří mají mít vytvoře n
osobní vzdě lávací plán (Skotsko, Austrálie , Slove nsko, Uganda).
Poskytovate lé spe cializované paliativní pé če , obzvláště pak ce ntra e xce le nce , se mají aktivně
podíle t na výuce paliativní pé če na vše ch úrovních. Kromě výuky se mají také vě novat výzkumu

v paliativní péči a mají mít navázány formální kontakty s místními unive rzitami (Norsko, Wale s,
Skotsko, Libanon, Uganda, Austrálie ).
Kromě konce pce paliativní pé če vydané na Slove nsku a v Rakousku ne jsou v ostatních
standarde ch uve de na indikační krité ria pro přije tí pacie ntů do pé če . Britské a japonské
standardy uvádě jí, že je dnotlivá zaříze ní si indikační krité ria pro pře vze tí pacie ntů do paliativní
pé če mají vytvořit sami. Paliativní týmy mají mít vytvoře né protokoly pro poskytování pé če v
akutních situacích a v závě ru života. Pře chod me zi je dnotlivými poskytovate li pé če má probíhat
be z zbyte čných odkladů a má být je dnoduchý a dobře koordinovaný.
Ne zbytné je proto e fe ktivní pře dávání informací o stavu pacie nta, je ho lé čbě a plánu pé če
(Wale s, Rakousko, Austrálie , Uganda).
V násle dující části analýzy budou je dnotlivé dokume nty pře dstave ny podrobně ji se zamě ře ním
na výše uve de né parame try (ze mě původu, originální náze v, rok vydání, úrove ň působnosti
standardů, míra závaznosti standardů, způsob vytvoře ní standardů, struktura standardů, obsah
standardů).

1.

Národní standardy pro specializovanou paliativní péči v onkologii 2005

Země původu:
Originální název:
Rok vydání:
Vydalo:
Cílová skupina:

Ve lká Británie , Wale s
National Standards for Spe cialist Palliative Care Cance r Se rvice s 20 0 5
20 0 5
National He alth Se rvice Wale s
Zaříze ní, poskytující paliativní pé či onkologickým pacie ntům.

Způsob vytvořen╙standardġ
Standardy byly vytvoře ny na základě požadavku Ve lšské ho národního shromáždě ní. Tvorba
standardů byla zadána koordinační skupině pro onkologii. Tvorba standardů byla zahájena v
roce 2003 revizí stávajících standardů za použití nově vydaných národních strategií a standardů
věnujících se pacientům s rakovinou. Během tvorby standardů byly využity i dokumenty
aktuálně publikované Národním institutem pro zdraví a péči excelence (NICE). Do tvorby
standardů byli dále zapojeni odborníci z velšské onkologické asociace. Standardy vytvořené
pracovní skupinou byly předloženy Národnímu shromáždění v červenci 2004. Do tvorby
standardů byli zapojeni lékaři různých odborností (paliativní medicína, onkologie, patologie,
praktické lékařství, chirurgie), zdravotní sestra se specializací v onkologii, zástupci pacientů,
management onkologických asociací a představitelé Národního shromáždění.
Měření kvality péče
Každý standard má definován kritéria, která jsou určena k hodnocení zda jsou standardy
naplněny.
Struktura standardů

Standardy představují základní požadavky pro poskytování specializované paliativní péče. Jsou
urče ny pro vše chna zaříze ní, ve kte rých je spe cializovaná paliativní pé če poskytována vče tně
paliativních oddě le ní, poskytovate le domácí pé če ne bo hospice . Na základě tě chto standardů
si je dnotlivá zaříze ní mají vytvořit své vlastní protokoly a standardy.
Standardy jsou čle ně ny do čtyř te matických oblastí podle organizačních požadavků, kte ré jsou
klíčové pro poskytování kvalitní paliativní pé če . Každá oblast obsahuje je dnotlivé standardy
vče tně krité rií pro hodnoce ní.
Oblasti:
● Organizace poskytování pé če a spolupráce (Standard 1, 2)
● Pé če orie ntovaná na pacie nta (Standard 3)
● Multidisciplinární tým (Standard 4)
● Indikace pacie ntů k paliativní pé či a paliativní lé čba (Standard 5,6,7)
Spe cializovaná paliativní pé če musí být poskytována multidisciplinárním týme m, kte rý má
ade kvátní diagnostické , te rape utické a oše třovate lské znalosti a schopnosti. Paliativní tým musí
poskytovat svoji pé či ce lode nně a ide álně 7 dní v týdnu a být dostupný pro te le fonické
konzultace 24 hodin de nně , 7 dní v týdnu. Paliativní oddě le ní musí poskytovat ne pře tržitou
pé či. Paliativní tým poskytující spe cializovanou paliativní pé či musí mít dva lé kaře s ate stací v
paliativní me dicíně , zdravotní se stru s kvalifikací v paliativní pé či, sociálního pracovníka s
odpovídajícím vzdě láním v paliativní pé či a administrativního pracovníka. Kromě tě chto profe sí
v týmu má být dále zastoupe n e rgote rape ut, fyziote rape ut, psycholog ne bo psychiatr, kaplan,
onkolog, farmace ut, nutriční te rape ut a klinický logope d. Všichni čle nové týmu by mě li mít
kvalifikaci v paliativní pé či odpovídající potře bám je jich profe se . Poče t pe rsonálu ne ní pře sně
de finován, ale má být dostate čný tak, aby byl tým schope n zajistit pé či se dm dní v týdnu a
přijímat nové pacie nty do pé če be z zbyte čných prodle v. Tým by mě l být schope n vyše třit nové
pacie nty i mimo bě žné ordinační hodiny. (Standard 4).
Každá ne mocnice poskytující spe cializovanou paliativní pé či by si mě la vytvořit vlastní indikační
krité ria pro pře klad pacie nta do pé če paliativního týmu a jakým způsobe m může být pacie nt do
pé če pře lože n. Dále musí být uve de no, jakým způsobe m je možné poskytnout pé či, kte rá ne ní
poskytována přímo paliativním týme m. Pacie nti s obtížně zvládnute lnými proje vy ne moci by
mě li být vyše tře ni paliativním týme m bě he m dvou dnů od prvního kontaktu. (Standard 5)
Paliativní pé če má být poskytována syste maticky a je jí poskytování je založe no na vzáje mné
spolupráci odborníků tak, aby potře by pacie ntů byly vyhodnocovány standardním postupe m.
Paliativní tým by mě l mít proto vytvoře n protokol pro hodnoce ní násle dujících potře b pacie nta:
kontrola příznaků, funkční potře by, psychologické , sociální a spirituální potře by a potře by
pe čujících. Tým by mě l mít dále vytvoře n protokol pro poskytování paliativní pé če v
násle dujících situacích: kontrola spe cifických příznaků, bě žné akutní situace v paliativní pé či a
pé če v závě ru života, vče tně pé če o rodinu a blízké . (Standard 6)
Tým spe cializované paliativní pé če by se mě l aktivně podíle t na výzkumu v paliativní pé či (nábor
pacie ntů do výzkumných studií) a na vzdě lávacích aktivitách. (Standard 6 a 7)

Vzhle de m k tomu, že paliativní pé če může být poskytována současně s kurativní lé čbou, je
ne zbytná dostate čná spolupráce me zi je dnotlivými oše třujícími lé kaři, aby pře chod me zi
je dnotlivými poskytovate li pé či byl co ne jje dnodušší a e fe ktivní. Paliativní tým musí mít přístup
k potře bným informacím ohle dně zdravotního stavu pacie nta a pé če musí být dobře
koordinována. (Standard 7).

2. Klinické standardy pro specializovanou paliativní péči
Země původu:
Originální název:
Rok vydání:
Vydalo:
Cílová skupina:

Ve lká Británie , Skotsko
Clinical Standards for Spe cialist Palliative Care
20 0 2
Clinical Standards Board for Scotland
Standardy jsou urče ny pro vše chny pacie nty, kte ří vyžadují
spe cializovanou paliativní pé či be z ohle du na je jich primární diagnózu a
místo poskytování pé če . Standardy jsou aplikovate lné také pro dě tskou
paliativní pé či.

Způsob vytvoření standardġ
Pro tvorbu standardů byla vytvoře na proje ktová skupina, ve kte ré byli zástupci vybraných
organizací. Tvorba standardů pro spe cializovanou paliativní pé či byla zaháje na v září roku
20 0 0 . Standardy byly vytváře ny bě he m opakovaných se tkání čle nů re alizačního týmu a
výsle dné standardy byly te stovány v roce 20 0 1 ve vybraných hospicích k zajiště ní je jich
aplikovate lnosti v různých prostře dích. Na tvorbě standardů se podíle li zdravotníci (lé kaři,
zdravotní se stry), sociální pracovnice , kaplan, farmace ut, manaže ři vybraných hospiců, pacie nti
i široká ve ře jnost.
Měření kvality péče
Výsle dné standardy jsou urče ny k hodnoce ní kvality. Krité ria pro hodnoce ní dosaže ní
standardů jsou jasně de finována.
Struktura standardů
Je dná se o ve lmi de tailně propracované standardy, kte ré zahrnují jasně de finovaná krité ria,
kte rých je potře ba dosáhnout, aby byl standard naplně n. Krité ria jsou rozdě le na na základní a
rozšíře ná. Dosaže ní základních krité rií je ne zbytným pře dpoklade m pro vše chny poskytovate le
pé če . Dokume nt obsahuje 8 standardů, přiče mž standardy 1, 2 a 3 jsou rozdě le ny dle
poskytovate le pé če na spe cializované paliativní oddě le ní a na ne mocniční spe cializované
paliativní týmy.
●
●
●
●
●

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

1 - Dostupnost spe cializované paliativní pé če
2 - Základní e le me nty spe cializované paliativní pé če
3 - Říze ní lidí a zdrojů
4 - Vzdě lávání
5 - Komunikace me zi odborníky

● Standard 6 - Komunikace s pacie nty a pe čovate li
● Standard 7 - Lé če bné inte rve nce
● Standard 8 - Pacie nt
Spe cializovaná paliativní pé če má být dostupná dle potře by pacie nta. Poskytovate l pé če musí
mít jasně de finována indikační krité ria pro pře klad pacie nta. Krité ria mají být vytvoře na na
základě spolupráce me zi lé kaři různých úrovní a spe cializací v dané m zaříze ní. V případě
oddě le ní paliativní pé če musí být kontakt s pacie nte m navázán ne jdé le do 2 pracovních dnů od
ode slání žádosti o spe cializovanou paliativní pé či. Ne mocniční paliativní tým by mě l pacie nta
kontaktovat bě he m je dnoho pracovního dne . (Standard 1)
Spe cializovaná paliativní pé če musí být dostupná 24 hodin de nně , a to jak je jí lé kařská, tak
oše třovate lská složka. Dále musí být pacie ntům dostupná 24 hodinová te le fonická podpora.
(Standard 1,2)
Spe cializovaná paliativní pé če je poskytována vysoce kvalifikovaným multidisciplinárním
týme m, kte rý zahrnuje lé kaře , se stry, kaplana, sociálního pracovníka, e rgote rape uta,
farmace uta a fyziote rape uta. Tým spolupracuje s dalšími odborníky (např. onkolog, nutriční
te rape ut, psycholog, psychiatr) a má k dispozici administrativního pracovníka. Pokud paliativní
tým pe čuje o dě tské ho pacie nta musí mít k dispozici dě tskou zdravotní se stru. Standardy
pře sně určují potře bné vzdě lání. Lé kař musí mít ate staci v paliativní pé či a zdravotní se stra
magiste rské vzdě lání v paliativní pé či ne bo musí být re gistrována jako se stra spe cialistka v
paliativní pé či. Všichni čle nové týmu se kontinuálně vzdě lávají a mají vytvoře ný osobní plán
profe sního rozvoje . (Standard 3)
Spe cializovaný paliativní tým ne bo oddě le ní organizuje vzdě lávací aktivity na vše ch úrovních,
a to pro lé kaře a ne lé kařské zdravotní pracovníky, kte ří poskytují obe cnou ne bo
spe cializovanou paliativní pé či. Pro vzdě lávací aktivity mají k dispozici dostate čné záze mí,
vče tně přístupu do odborné knihovny, k inte rne tu a do odborných databází. Výuka musí být
dostate čně multidisciplinární a vě novat se oblaste m zahrnující fyzické , psychologické , sociální
a spirituální aspe kty paliativní pé če . Dále se vě nuje e tickým problé mům v závě ru života a
komunikaci. (Standard 4)
Ne zbytný je také sbě r dat ohle dně pacie ntů, kte ří využili spe cializovanou paliativní pé či pro
hodnoce ní jak jsou využívány dostupné zdroje a pro audit ne mocnic. Pro sbě r dat má být využit
pře dde finovaný systé m urče ný ke sbě ru dat o spe cializované paliativní pé či ve Skotsku.
(Standard 8).
3. Vícestupňová hospicová a paliativní péče pro dospělé.
Země původu: Rakousko
Originální název:
Abge stufte Hospiz- und Palliativve rsorgung für Erwachse ne
Rok vydání:
20 14
Vydalo:
Rakouský institut pro zdravotnictví a Ministe rstvo zdravotnictví

Cílová skupina:

Koncepce se věnuje organizaci paliativní péče pro dospělé pacienty,
kte ří jsou ne vylé čite lně ne mocní ne bo umírající be z ohle du na je jich
primární diagnózu.

Způsob vytvořen╙standardġ
Je dná se o aktualizaci konce pce paliativní pé če , kte rou vydal Rakouský institut zdravotnictví.
Konce pce byla původně v roce 20 0 6 přijata svaze m, spolkovými ze mě mi a lé kařskou komorou.
Odborná pracovní skupina, kte rá se podíle la na re vizi konce pce prove dla v roce 20 14
aktualizaci krité rií kvality a stanovila potře bnou kapacitu sítě paliativních služe b. Od roku 20 10
je te nto mode l součástí rakouské ho plánu pro dlouhodobý rozvoj systé mu zdravotní pé če .
Měření kvality péče
V dokume ntu jsou uve de na doporuče ná krité ria kvality, kte rá se týkají kvalifikace pracovníků v
paliativní pé či. Podrobná krité ria kvality jsou dále uve de na u každé ho typu poskytovate le pé če .
Struktura standardů
Standardy jsou rozčle ně ny podle poskytovate le pé če . Je dná se o še st typů zaříze ní, kte ré
mohou poskytovat paliativní pé či – paliativní oddě le ní, lůžkový hospic, de nní stacionář,
paliativní konziliární služba, mobilní paliativní týmy a hospicové týmy. Paliativní oddě le ní a
paliativní konziliární služba se řadí me zi spe cializovanou paliativní pé či, kte rá je poskytována v
rámci ne mocnice . Mobilní paliativní týmy poskytují pé či v domácím prostře dí pacie ntů.

Paliativní oddělení funguje jako samostatné oddělení v rámci nemocnice. Péče je poskytována
pacientům se závažnou symptomatologií onemocnění, které vyžaduje komplexní léčebný
přístup. Cílem léčby je kontrola symptomů, není prováděna kauzální léčba. Pacienti jsou
přijímáni na základě stanovených kritérií.
Péče je poskytována multidisciplinárním týmem, který zahrnuje všeobecné i odborné lékaře a
zdravotní sestry. Lékař musí být dostupný 24 hodin denně. Tým má k dispozici také sociální
pracovníky, psychoterapeuty, psychology, fyzioterapeuty, ergoterapeuta, logopeda, nutričního
terapeuta, kaplana a hospicový tým. Lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovníci musí během
dvou let od nástupu do zaměstnání absolvovat kurz paliativní péče.
V koncepci jsou definovány požadavky na minimální úvazky:
● Lé kař – 1 úvaze k na 5 lůže k na de nní službu
● Se stra – 1,2 úvazku na lůžko
● Sociální pracovník, psychote rape ut- 6 hodin týdně na pacie nta
Doporuče ná lůžková kapacita paliativního oddě le ní je 8–14 lůže k. Spádová oblast je stanove na
na 20 0 0 0 0 obyvate l. Každé paliativní oddě le ní má mít vlastní paliativní konziliární tým.
Paliativní oddě le ní organizuje inte rní a e xte rní vzdě lávací činnosti.

Paliativní konziliární služba poskytuje podporu lé kařům a oše třovate lské mu pe rsonálu na
lůžkových oddě le ních a v ambulancích a vě nuje se pé či o paliativní pacie nty a rodinné
příslušníky. Konziliární služba funguje buď samostatně ne bo je součástí paliativního oddě le ní.
Paliativní konziliární tým spolupracuje s primárním oše třujícím týme m a poskytuje

specializovanou paliativní péči, paliativní oše třovate lství, psychosociální podporu, podporuje
komunikaci a proce sy rozhodování. Pacie nti jsou přijímáni do pé če na základě indikace
oše třujícího lé kaře ne bo na vlastní přání či přání rodiny.
Pé če je poskytována multidisciplinárním týme m (vše obe cní a odborní lé kaři, zdravotní se stry,
sociální pracovník), kte rý má k dispozici další odborníky, tak jako paliativní oddě le ní.
Výše úvazků je ale odlišná:
● Lé kař, zdravotní se stra, sociální pracovník - 2,0 úvazku na 150 –250 lůže k, 1,0 úvazku
na dalších 250 lůže k. Slože ní týmu je variabilní, ale každá z uve de ných odborností musí
být v týmu zastoupe na.
● Ve likost týmu jsou minimálně 2,0 úvazku na 250 lůže k. Tým může fungovat pro ně kolik
ne mocnic současně
Požadavky na kvalifikaci čle nů týmu jsou shodné s požadavky na odborníky v paliativních
ne mocnicích. Konsiliární tým se také podílí na vzdě lávacích aktivitách.

4.

Věstník ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky – Koncepce zdravotní péče v
oboru paliativní medicíny

Země původu: Slove nsko
Originální název:
Ve stník ministe rstva zdravotníctva Slove nske j re publiky – Konce pcia
zdravotne j starostlivosti v odbore paliatívna me dicína
Rok vydání:
20 0 6
Vydalo:
Ministe rstvo zdravotnictví Slove nské re publiky
Cílová skupina:
Konce pce je urče na pro vše chna zaříze ní, pe čující o dospě lé pacie nty s
chronickým, ne vylé čite lným one mocně ním a o umírající pacie nty.
Způsob vytvořen╙standardġ
Je dná se o ministe rskou vyhlášku. Způsob, jakým byla vytvoře na ne ní uve de n. Ministe rstvo
zdravotnictví v konce pci uvádí, že budou vytvoře ny standardy pro paliativní pé či, kte ré ale zatím
vytvoře né ne byly.
Měření kvality péče
Poskytovate lé paliativní pé če jsou povinni zajistit systé m kvality, kte rý má za cíl zabe zpe čit
poskytování stanove né úrovně pé če , zabe zpe čit pe rsonální obsaze ní týmu a mate riálně
te chnické vybave ní pracoviště .
Struktura koncepce
Ne je dná se přímo o standardy, ale o konce pci, kte rá vyme zuje ne mocniční paliativní pé či,
způsob poskytování paliativní pé če a stanovuje požadavky na poskytovate le pé če a vzdě lávání
pracovníků. Dále jsou uve de na indikační krité ria pro pře klad pacie nta na paliativní oddě le ní
ne bo do hospice , požadavky na kontrolu kvality a vzáje mnou spolupráci s ostatními lé kařskými
obory. Me zi poskytovate le paliativní pé če v ne mocnicích jsou v konce pci zařaze ny oddě le ní
paliativní me dicíny a je dnotky paliativní me dicíny.

Oddělení paliativní medicíny jsou součástí ne mocnic ne bo jiných zdravotnických zaříze ní.
Ide ální poče t lůže k je 10 až 20 . K pře kladu pacie nta na oddě le ní dochází na základě konzilia
me zi primáři je dnotlivých oddě le ní a pé če spočívá hlavně v kontrole bole sti a dalších příznaků
ne moci vče tně ře še ní psychosociálních tě žkostí.
Doporuče né pe rsonální zabe zpe če ní na oddě le ní paliativní me dicíny s 20 lůžky je násle dující:
Lé kaři:
Se stry:
Zdravotničtí asiste nti:
Klinický psycholog:
Spe ciální pe dagog (u dě tí):
Sociální pracovník:
Duchovní
Dobrovolníci dle potře by

3
15
5
1
1
1

Jednotky paliativní medicíny jsou kapacitně me nší a jsou přidruže ny ke ge riatrickým, sociálním
a jiným zdravotnickým zaříze ním. Je dnotky jsou urče ny pro pacie nty, kte ří potře bují paliativní
pé či. Poče t lůže k ani bližší spe cifikace pe rsonálu ne jsou stanove ny.
V konce pci jsou pře sně uve de na indikační krité ria pro pře klad pacie nta do pé če paliativního
oddě le ní ne bo hospice . Indikační krité ria jsou uve de na u násle dujících diagnóz: onkologické
one mocně ní, progre sivní ne urode ge ne rativní one mocně ní, progre dující de mye linizační
one mocně ní, progre dující ne uromuskulární dystrofie , chronická obstrukční bronchopulmonální
choroba v te rminálním stádiu, chronická re nální insuficie nce , pe rziste ntní ve ge tativní stav,
pacie nti s obtížně kontrolovate lnými bole stmi ne onkologické ho původu.
Zdravotníci poskytující paliativní pé či se vzdě lávají v akre ditovaných spe cializovaných
studijních programe ch a v ce rtifikovaných programe ch. Lé kaři, kte ří mají pozici ve doucího
lé kaře ne bo primariát na oddě le ní paliativní me dicíny musí mít lice nci pro lé kaře v oboru
paliativní me dicína. Pro pře chodné období jsou akce ptovate lné i jiné spe cializace (vnitřní
lé kařství, klinická onkologie , ane ste ziologie , ne urologie , ge riatrie a pe diatrie ).

5. Standardy pro paliativní péči
Země původu:
Originální název:
Rok vydání:
Vydalo:

Norsko
Standard for palliative care
2004
Norwegian association for palliative medicine

Cílová skupina:

Standardy jsou určeny pro všechna zařízení bez ohledu na primární
diagnózu pacie nta. Hlavní důraz je ale klade n na onkologické pacie nty,
kte ří pře dstavují ne jvě tší skupinu, kte rá paliativní pé či v Norsku využívá.

Způsob vytvořen╙standardġ
Standardy byly vytvoře ny Norskou asociací paliativní me dicíny ve spolupráci s Odbornou radou
Norské lé kařské asociace . První spole čné se tkání probě hlo v září roku 20 0 2 a v listopadu té hož
roku vznikla pracovní skupina s cíle m vytvořit standardy pro paliativní pé či v Norsku. V pracovní
skupině byli zastoupe ni odborníci různých spe cializací – ane ste ziologie , onkologie , praktický
lé kař, inte rnista a zdravotní se stra se spe cializací v onkologii. Při výbě ru odborníků do skupiny,
byl klade n důraz na zahrnutí široké ho spe ktra spe cialistů a dostate čné ge ografické zastoupe ní.
Výsle dný dokume nt byl konzultován v průbě hu multioborové ho se tkání, kte ré ho se zúčastnilo
34 spe cialistů se zkuše ností s poskytováním paliativní pé če v Norsku. Vzne se né kome ntáře
byly inte grovány do výsle dné ho zně ní standardů. Kone čné zně ní standardů bylo vytvoře no v
roce 20 0 3 a pře dáno Norské lé kařské asociaci k re vizi. Vytvoře né standardy ne pře dstavují
podrobné pokyny, jak poskytovat paliativní pé či. Zaříze ní, kte rá poskytují paliativní pé či by si
mě la vytvořit vlastní manuály a smě rnice pro poskytování kvalitní paliativní pé če .
Měření kvality péče
Standardy kladou ve lký důraz na poskytování kvalitní paliativní pé če a hodnoce ní pé če pomocí
indikátorů kvality, kte ré jsou zamě ře né na strukturu organizace , proce s a výsle de k. Pro
hodnoce ní pé če je doporuče no používat zave de ný systé m ESAS.
Struktura standardů
Standardy jsou rozdě le ny dle typu zdravotnické ho zaříze ní, kde je paliativní pé če poskytována.
Paliativní pé če je v Norsku dostupná na tře ch úrovní – primární, se kundární a te rciální. Základní
paliativní pé če má být dostupná vše m pacie ntům be z ohle du na je jich diagnózu a v dokume ntu
jsou uve de ny minimální standardy pro ve ške rý zdravotnický pe rsonál, kte rý paliativní pé či
poskytuje . Primární úrove ň paliativní pé če zajišťují poskytovate lé domácí pé če a domy s
pe čovate lskou službou. V každé spádové oblasti musí být ale spoň je de n lé kař a se stra se
spe cializací v paliativní pé či. Se kundární úrove ň paliativní pé če je poskytována v ambulancích,
na spe cializovaných oddě le ních ne bo ji poskytují paliativní týmy ve ve lkých ne mocnicích.
Te rciární úrove ň paliativní pé če pře dstavují re gionální ce ntra e xce le nce a oddě le ní paliativní
pé če v unive rzitních ne mocnicích.
Další část dokume ntu se vě nuje požadavkům pro poskytování paliativní pé če v je dnotlivých
type ch zdravotnických zaříze ní. Je dná se o onkologická oddě le ní, onkologické ambulance ,
oddě le ní kontroly bole sti, re gionální paliativním ce ntra, ne mocniční ce ntra paliativní pé če ,
ambulance paliativní pé če , paliativní je dnotky v domove ch se niorů a v okre sních ne mocnicích,
domovy se niorů be z paliativního oddě le ní a o poskytovate le domácí pé če .

Nemocniční centra paliativní péče jsou tvořena multidisciplinárním paliativním týmem, který
poskytuje konzultace v rámci nemocnice a ambulantní návštěvy v domácnostech pacientů.
Centra mohou disponovat také lůžkovým oddělením, které je určeno pro akutní péči.

Hospitalizace na těchto odděleních by měly být krátkodobé (5–7 dnů). Lůžka je možné využít i
pro te rminální fázi ne moci. Doporuče ný poče t lůže k je 2-6 lůže k na 150 -20 0 0 0 0 obyvate l.
Kromě pé če o pacie nta a je ho rodinu se ce ntra vě nují také výzkumu a vzdě lávacím aktivitám.
Re gionální ce ntra paliativní pé če jsou ce ntra e xce le nce a skládají se z klinické části a z ce ntra
e xce le nce . Klinická část může fungovat jako ne mocniční ce ntrum paliativní pé če poskytující
lé kařskou a oše třovate lskou pé či. Ce ntrum e xce le nce je ce ntre m pro rozvoj a výzkum,
spolupracuje s unive rzitou, poskytuje pre graduální a postgraduální vzdě lávání odborníkům v
paliativní pé či a organizuje vzdě lávací aktivity pro zdravotníky poskytující obe cnou paliativní
pé če . Ce ntra e xce le nce se dále aktivně vě nují výzkumu a mají vytvoře ny formální vazby s
lé kařskou fakultou na místní unive rzitě .
Paliativní pé če je poskytována multidisciplinárním týme m, kte rý se skládá z lé kaře , se stry,
fyziote rape uta, kaplana, sociálního pracovníka a administrativního pracovníka. Lé kař musí mít
dostate čnou kvalifikaci v paliativní me dicíně (úrove ň C, je dná o se o dvoule tý kurz zamě ře ný
na paliativní pé či, kte rý vytvořila Norská asociace paliativní me dicíny). Je potře ba, aby v týmu
byly zastoupe ni další odborníci formou částe čných úvazků s odborností v onkologii,
ane ste ziologii, inte rním lé kařství, chirurgii, psychiatrii a praktické m lé kařství. Zdravotní se stry
mají mít odpovídající odborné vzdě lání v paliativní pé či a dostate k praktických zkuše ností.
Spe cializované vzdě lání, kte ré je re le vantní pro se stry pracující v paliativní pé či zahrnuje
onkologii, inte nzivní pé či, ge riatrii, psychiatrii a ane ste ziologii.
Pro pře klad pacie ntů do pé če paliativního týmu mají zaříze ní využívat standardizované
formuláře , kde jsou uve de ny informace ohle dně současných zdravotních potíží pacie nta,
pře hle d užívaných lé ků, kontakt na se stru poskytující domácí pé či, kontakt na obvodního
lé kaře , aktuální ESAS hodnoce ní a te rmín plánované kontroly.

6. Národní standardy pro paliativní péči
Země původu:
Originální název:
Rok vydání:
Vydalo:
Cílová skupina:

Austrálie
National Palliative Care Standards
20 18
Palliative Care Australia (PCA)
Standardy jsou urče né vše m zaříze ním, kte ré pe čují o pacie nty
indikované k paliativní pé či. Ačkoliv se je dná o standardy urče né pro
dospě lou populaci jsou aplikovate lné i na dě tskou paliativní pé či a

zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám obyvate l
(aboriginci, lidé s de me ncí ne bo psychiatrickým one mocně ním, lidé žijící
v domove ch důchodců dále be zdomovcům, kulturně a jazykově
odlišným komunitám a se xuálním me nšinám).
Způsob vytvořen╙standardġ
Je dná se o re vizi čtvrté ho vydání standardů z roku 20 0 5. Re vize stávajících standardů byla
zaháje na v roce 20 13 a v roce 20 15 za tímto úče le m vznikla pracovní skupina. Skupina byla
tvoře na zdravotníky, výzkumníky a ve doucími pracovníky. Na základě podrobné analýzy
čtvrté ho vydání standardů byly navrhnuty potře bné změ ny. Navrže né standardy prošly dvě ma
koly konzultací. První konzultace probě hla bě he m lé ta 20 17 s pře dstavite li Národního
poradního výboru. Druhá konzultace zahrnovala online průzkum s poskytovate li paliativní
pé če , zástupci organizacích se záje m o tvorbu standardů v paliativní pé či a přidruže né vládní
orgány. Vzhle de m k tomu, že Austrálie má k dispozici další standardy zamě ře né na pé či v
závě ru života, stávající Národní standardy pro paliativní pé či jsou navrže ny tak, aby doplňovaly
ostatní dokume nty a nabíze jí také pře hle dnou analýzu ostatních standardů.
Měření kvality péče
Každý standard obsahuje krité ria, kte rých je potře ba dosáhnout, aby mohl být standard
považován za naplně ný. Kromě toho se oče kává, že poskytovate lé pé če mají vytvoře ný
protokol pro zhodnocování kvality poskytované pé če a je jich výsle dků, podrobují se klinické mu
auditu, účastní se be nchmarkingu a zaříze ní je akre ditováno. (Standard 8)
Struktura standardů
Standardy byly vytvoře ny pro spe cializovanou paliativní pé či, je jímž cíle m je poskytování
vysoce kvalitní pé če pacie ntům, je jich rodinám a pe čujícím osobám. Imple me ntace standardů
má probíhat v souladu s dokume nty, kte ré se vě nují ochraně dat a nakládání s informace mi o
pacie nte ch a s re le vantními dokume nty zamě ře né na lokální a národní zdravotní politiku.
Standardy jsou rozdě le ny do dvou kate gorií. První kate gorie nazvaná “Standardy pé če ” (1-6) je
zamě ře ná na systé my a podmínky nutné pro poskytování kvalitní klinické pé če . Druhá kate gorie
jsou “Řídící standardy” (7-9) a ty zahrnují manage me nt, zle pšování kvality a be nchmarking.
● Standard 1 - Posouze ní potře b pacie nta
● Standard 2 - Tvorba plánu pé če
● Standard 3 - Pé če o pe čující
● Standard 4 - Poskytování pé če
● Standard 5 - Pře chod me zi různými poskytovate li pé če
● Standard 6 - Podpora v zármutku
● Standard 7 - Organizační kultura
● Standard 8 - Zle pšování kvality
● Standard 9 - Kvalifikace a vzdě lávání pe rsonálu
Spe cializovaná paliativní pé če je rozdě le na do dvou úrovní (úrove ň 2 a 3) a je urče na pacie ntům
s komple xními potře bami. Paliativní pé če poskytována v úrovni 1 je obe cná paliativní pé če .
Úrove ň 2 je urče na pacie ntům, kte ří mají život ome zující one mocně ní a je jich potře by jsou

snadněji předvídatelné až mírně proměnlivé. Tým poskytující péči na této úrovni se skládá z
lé kaře , se stry a dalšího ne lé kařské ho pe rsonálu, kte rý má znalosti a zkuše nosti v paliativní pé či
případně doplňující vzdě lání v paliativní pé či. Spe cializovaná pé če poskytována v úrovni 3 je
urče na pacie ntům s život ome zujícím one mocně ním, je jichž potře by jsou komple xní a trvalé .
Pé če zahrnuje zvládání komple xních příznaků, kte ré ne ní možné zvládnout bě žnými lé če bnými
postupy (např. paliativní se dace , radiote rapie , PEG). Pé če je dostupná 24 hodin de nně vče tně
te le fonických konzultací. Pé če zahrnuje také zvládání komple xních psychosociálních potře b
pacie nta a je ho blízkých, plánování pé če (advance care planning) vče tně ukonče ní lé čby.
Spe cializovaný paliativní tým organizuje vzdě lávací aktivity, poskytuje konzultace ostatním
poskytovate lům paliativní pé če (úrove ň 1 a 2) a má ve doucí roli ve výzkumu v paliativní pé či
vče tně spolupráce s akade mickými ce ntry. Multidisciplinární tým se skládá z lé kaře , se stry a
dalších ne lé kařských pracovníků, kte ří mají spe cializované vzdě lání a značnou praxi v paliativní
pé či. Tým má k dispozici další odborníky vče tně e rgote rape uta, fyziote rape uta, logope da,
sociálního pracovníka, odborníka na truchle ní, arte te rape uta, muzikote rape uta a spirituálního či
pastoračního pracovníka. Ve ške rý pe rsonál má vytvoře ný vlastní vzdě lávací plán, má k dispozici
supe rvizi a další formy osobní podpory. Osoby na ve doucích pozicích týmu (klinické i
manage me ntu) mají odpovídající vzdě lání a praxi. (Standard 4,8,9).
Spe cializovaný paliativní tým e fe ktivně spolupracuje s dalšími poskytovate li pé če a má
vytvoře né protokoly pro pře klad pacie ntů, vzáje mnou komunikaci a de finované úrovně
odpově dnosti za pé či. Paliativní týmy by mě ly informovat ostatní zdravotnická zaříze ní o své
činnosti, o tom, jakou pé či poskytují a jakým pacie ntům. Dále musí mít vytvoře ny indikační
krité ria, kte rá mají být transpare ntní a ne diskriminační. Vzhle de m k tomu, že pé če o pacie nta
může probíhat v různých zaříze ních je ne zbytné , aby byla pé če kontinuální a poskytovate lé
pé če mě li k dispozici vše chny potře bné a aktuální informace o zdravotním stavu pacie nta.
Pacie nti by proto mě li mít vytvoře ny plány pé če . Pře klady pacie ntů mají probíhat be z
zbyte čných odkladů. (Standard 5).

7. Standardy pro poskytování paliativní péče v Libanonu
Země původu: Libanon
Originální název:
Practice standards for palliative care in Le banon
Rok vydání:
20 13
Vydalo:
National Committe e for Pain Control and Palliative Care (NCPCPC) s
podporou Ministe rstva ve ře jné ho zdraví.
Cílová skupina:
Pro vše chny ne mocnice be z ohle du na diagnózu pacie nta.
Způsob vytvořen╙standardġ

Standardy byly vytvořeny podvýborem NCPCPC zaměřeného na poskytování paliativní péče v
ne mocnicích. V podvýboru byly zastoupe ni spe cialisté různých odborností (paliativní pé če ,
ge riatrie , ane ste ziologie , praktické lé kařství, pe diatrická onkologie , oše třovate lství a
psychiatrie ). Hlavním cíle m činnosti podvýboru bylo vytvoře ní standardů pro ne mocniční
paliativní pé či a de finování kompe te ncí poskytovate lů pé če . K vytvoře ní standardů byly použity
smě rnice zamě ře né na paliativní pé či, kte ré byly vydané ve Spoje ných státe ch ame rických,
Evropě , Kanadě a Austrálii (EAPC, NCP, JCAHO, HAS, CAPC). Výsle dný dokume nt vytvoře ný
na základě vybraných smě rnic byl re vidován čle ny podvýboru a násle dně pře dlože n komisi
NCPCPC. Kome ntáře od NCPCPC byly zapracovány do výsle dné ho zně ní standardů. Kone čná
podoba standardů byla pre ze ntována v říjnu 20 12, tvorba standardů byla zaháje na v kvě tnu
20 11.
Měření kvality péče
Ne ní uve de no
Struktura standardů
Standardy pře dstavují základní vyme ze ní ne mocniční paliativní pé če a kompe te ncí je dnotlivých
profe sí, kte ré jsou zastoupe ny v multidisciplinárním paliativním týmu vče tně požadavků na je jich
vzdě lání. Standardy jsou urče ny pro vše chny ne mocnice a je jich imple me ntace je dobrovolná.
NCPCPC doporučuje , aby minimální standardy byly součástí akre ditačních proce sů ne mocnic
k zajiště ní poskytování minimální úrovně paliativní pé če ve vše ch ne mocnicích v Libanonu.
Poskytovate lé paliativní pé če jsou dě le ny do tří úrovní dle pé če , kte rou poskytují. Základní
úrove ň paliativní pé če má být dostupná ve vše ch ne mocnicích, druhá úrove ň zahrnuje
ne mocnice , kte ré mají vytvoře ný program paliativní pé če . Tře tí úrove ň jsou pak ce ntra
e xce le nce , kte rá poskytují spe cializovanou paliativní pé či a zamě řují se i na rozvoj oboru
paliativní pé če .
Paliativní pé či v ne mocnicích, kte ré mají paliativní program ne bo jsou ce ntra e xce le nce ,
poskytuje multidisciplinární tým slože ný z lé kaře , se stry, psychologa ne bo psychiatra. V týmu
má být také sociální pracovník, farmace ut a spirituální pracovník. Tým může doplňovat
fyziote rape ut a nutriční te rape ut.
Ce ntra e xce le nce musí splňovat výše uve de né požadavky na slože ní týmu a také mají lůžkové
oddě le ní pro ře še ní akutních situací a manage me nt komple xních symptomů. Cíle m paliativních
oddě le ních je stabilizace pacie nta a poskytnutí dostate čné psychosociální podpory tak, aby
bylo možné pacie nta propustit do domácí pé če ne bo jiné ho zaříze ní. Ce ntra e xce le nce dále
poskytují vzdě lávací aktivity, vě nují se aktivně výzkumu v paliativní pé či a je vhodné , aby mě li
vlastní e tickou komisi. Ce ntra e xce le nce zajišťují také podporu v truchle ní, spirituální podporu,
vě nují se dobrovolníkům a slouží jako ce ntra pro ode sílání pacie ntů na jiná pracoviště .

8.

Standard pro nemocniční paliativní konziliární týmy

Země původu:Japonsko
Originální název:
Standard for Hospital-Based Palliative Care Consultation Teams
Rok vydání:
2009
Vydalo:
Jedná se o konsensuální stanovisko expertů. Editorem studie je Dr
Tomoyo Sasahara z katedry ošetřovatelství Univerzity Tsukuba.
Cílová skupina:
Vzhledem k tomu, že paliativní péče je v Japonsku poskytována
převážně pacientům s onkologickým onemocněním, jsou standardy
primárně určeny pro nemocnice, pečující o tuto populaci. Nicméně
standardy mohou používat i paliativní týmy, které pečují o pacienty s
jiným závažným onemocněním.
Způsob vytvořen╙standardġ
Standardy byly vytvořeny pomocí Delphi metody určené pro tvorbu konsensuálního stanoviska.
V panelu, který standard vytvořil bylo 27 expertů. Tým byl složen ze dvou skupin, První skupina
byla tvořena lékaři, psychiatry a zdravotními sestrami, kteří byli vybráni na základě jejich
expertízy a dostatečně dlouhé zkušenosti s praxí v paliativní péči (minimum dva roky). Druhá
skupina byla tvořena zástupci z vybraných společností jejichž aktivity se vztahují k paliativní
péči (např. společnost pro paliativní medicínu, onkologii, farmacii, psychologii atd.). Celkem bylo
osloveno 16 společností a bylo vybráno 15 zástupců. Celý proces trval od dubna 2007 do května
2008. Výsledné standardy představují návod pro implementaci paliativní péči v nemocnicích,
je určen jak novým, tak stávajícím paliativním týmům.
Měření kvality péče
Standardy slouží také k hodnocení kvality práce paliativního týmu a ke zvyšování kvality
poskytované péče. Při tvorbě standardů byl použit Donabedian model, aby bylo možné
výsledné standardy použít i pro hodnocení kvality péče.
Struktura standardů
Standardy jsou určeny pro nemocniční paliativní týmy a vycházejí z odkazují se model
hodnocení kvality zdravotní péče Avedise Donabediana. Jsou tedy členěny na standardy
týkající se struktury, procesu a výstupů péče. Celkem zahrnují 4 oblasti:
I.
Filosofie a způsob jednání týmu (činnost paliativního týmu)
II.
Struktura poskytování péče (složení paliativního týmu, definování kompetencí členů
týmu, vytvoření indikačních kritérií k překladu do péče paliativního týmu, širší
spolupráce se zdravotníky v rámci nemocnice)
III. Obsah činností (klinická činnost, organizace zdrojů, spolupráce s komunitou, vzdělávací
aktivity určené k rozvoji ostatních zdravotníků)
IV. Zaručení kvality a zlepšování péče
Paliativní péče je poskytována multidisciplinárním týmem, který se skládá ze zkušeného lékaře
zaměřeného na kontrolu klinických příznaků a lékaře zaměřeného na kontrolu psychiatrických
příznaků. Dále je v týmu zdravotní sestra s kvalifikací v paliativní péči, farmakolog, zdravotněsociální pracovník, psychoterapeut, rehabilitační pracovník (fyzioterapeut, ergoterapeut,
logoped) a z nutriční terapeut. Tým by měl spolupracovat s dalšími odborníky, kteří mohou svojí
činností zlepšit kvalitu života pacienta a jeho rodiny.

9. Standardy pro poskytování kvalitní paliativní péče napříč Afrikou
Země původu: Uganda
Originální název:
Standards for Providing Quality Palliative Care Across Africa
Rok vydání:
20 11
Vydalo:
African Palliative Care Association (APCA)
Cílová skupina:
Standardy jsou urče ny pro vše chna zaříze ní, pe čující o pacie nty, kte ří trpí
život ohrožující ne mocí a je jich rodiny. Jsou urče ny ne je n pro dospě lou,
ale také pro dě tskou populaci. Důraz je klade n na obzvláště zranite lné a
zne výhodně né skupiny populace . Je dná se o tě žce ne mocné dě ti, dě ti,
je jichž rodiče jsou tě žce ne mocní, se niory, osoby s psychiatrickými
obtíže mi, uživate le návykových láte k, be zdomovce , uprchlíky, čle ny
ozbroje ných sil, nábože nské vůdce a osoby žijící v institucích jako je
např. vě ze ní.
Způsob vytvořen╙standardġ
Do proce su tvorbu standardů byly zapoje ny rozličné subje kty, kte ré jsou s paliativní pé čí v
Africe spoje né . Je dná se o Národní asociace paliativní pé če , Ministe rstvo zdravotnictví, Národní
komisi pro AIDS, vybrané místní organizace poskytující podporu pro pacie nty s HIV, AIDS a
rakovinou, místní i zahraniční e xpe rty na paliativní pé či a vybraní konzultanti. Tvorba standardů
byla podpoře na WHO a me zinárodními organizace mi zabývajícími se paliativní pé čí. Proce s
tvorby standardů byl zaháje n roku 20 0 4 vytvoře ním výboru pro tvorbu standardů pod záštitou
Africké asociace paliativní pé če (APCA). První ve rze standardů byla pre ze ntována v roce 20 0 6.
Poté násle dovaly re vize a úpravy standardů tak, aby byly re le vantní pro vše chny úrovně , na
kte rých je paliativní pé če poskytována – od obe cné až po vysoce spe cializovanou paliativní
pé či. Bě he m tohoto proce su probě hla re vize stávajících standardů pro paliativní pé či a
zhodnoce ní současné ho mode lu domácí pé če poskytované ve čtyře ch vybraných státe ch
Afriky. Finální ve rze standardů byla hotova v roce 20 0 9.
Je dná se o doporuče né standardy, kte ré mají sloužit jako ne zbytný nástroj pro poskytování a
rozvoj paliativní pé či v ce lé Africe . Standardy mají být používány spolu s již e xistujícími
re le vantními standardy, jako jsou např. standardy pro lé čbu HIV a AIDS, kontrolu bole sti ne bo
lé čbu oportunistických infe kcí (např. tube rkulóza).
Měření kvality péče
Standardy slouží také k mě ře ní kvality pé če a zvyšování kvality pé če . Současně se standardy
byl vytvoře n návod pro provádě ní auditu zaříze ní, kte ré paliativní pé či poskytují.
Každý standard má jasně de finovaná krité ria, kte rá je potře ba naplnit. Krité ria se liší podle
úrovně poskytované pé če (primární, se kundární a te rciární úrove ň).
Struktura standardů

Standardy jsou rozdělené podle úrovně poskytované péče. Jsou rozlišeny tři úrovně
poskytování paliativní pé če :
● Úrove ň 1
primární/základní – komunitní programy
● Úrove ň 2
se kundární/inte rme diární pé če – zaříze ní poskytující širší rozsah
paliativní pé če (komunitní pé če , domácí pé če , misionářské ne mocnice )
● Úrove ň 3
te rciární/spe cializovaná pé če – je poskytována spe cializovanými
paliativními ce ntry, ne mocničními oddě le ními paliativní pé če a spe cializovanými
paliativními týmy. Pé če je poskytována multidisciplinárním paliativním týme m, je hož
čle nové mají spe cializované vzdě lání a odpovídající praxi v paliativní pé či.
Standardy jsou rozdě le ny podle základních principů a hodnot paliativní pé če . Každý princip pak
obsahuje určitý poče t standardů, u kte rých je uve de n důvod je jich zařaze ní a mě řite lná krité ria
ne zbytná pro dosaže ní standardu dle úrovně pé če kte rou zaříze ní poskytuje . Principů je ce lke m
5, standardů 37.
Princip 1
Princip 2

Princip 3

Princip 4
Princip 5

Organizace a manage me nt (říze ní organizace a lidí, lidské zdroje , hodnoce ní
výkonu, říze ní rizik, role klíčových skupin)
Holistické poskytování pé če (plánování a koordinace pé če , dostupnost pé če ,
komunikace , kontrola bole sti a jiných symptomů, pře de pisování lé ků, kontrola
oportunistických infe kcí, psychosociální pé če , spirituální pé če , pé če s ohle de m
na kulturní spe cifika pacie nta, doplňkové te rapie , pé če o zne výhodně né skupiny
populace , e nd-of-life pé če , pé če v zármutku, e tická pé če , le gální aspe kty pé če ,
klinická supe rvize , inte rdisciplinární tým a podpora pe čujících)
Dě tská paliativní pé če (holistická pé če pro dě ti, kontrola bole sti a jiných
symptomů, psychosociální pé če , e nd-of-life pé če , pé če v zármutku, e tická pé če ,
le gální aspe kty pé če , práva dě tí)
Vzdě lávání a rozvoj poskytovate lů pé če (osobní plány vzdě lávání, supe rvize ,
me ntoring, požadavky na vzdě lání)
Výzkum a manage me nt informací (výzkum, monitorování a e valuace pé če ,
kontrola dat, re portování)

Zaříze ní, kte rá poskytují spe cializovanou paliativní pé če si mají vytvořit systé m spolupráce s
nižšími pracovišti, kte rý bude také zahrnovat systé m pro přijímání pacie ntů do pé če . Spe cifická
indikační krité ria jsou stanove na pro umírající pacie nty. (Standard 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.12)
Paliativní pé če je poskytována multidisciplinárním týme m. Jádre m týmu jsou lé kaři, se stry a
poskytovate lé pé če v komunitě . Tým má k dispozici sociálního pracovníka, psychote rape uta a
pastora. Spolupracuje také s dalšími spe cialisty jako je psycholog, fyziote rape ut a e rgote rape ut.
(Standard 2.16)
Všichni čle nové paliativního týmu vče tně spe cialistů mají mít odpovídající vzdě lání a
kompe te nce v paliativní pé či. Minimálně je de n čle n týmu musí mít spe cializované vzdě lání v
paliativní pé či, kte ré odpovídá je ho profe si. Poskytovate lé dě tské paliativní pé če musí mít
odpovídající kompe te nce pro pé či o dě ti. (Standard 2.16, 4.4.)

Poskytovatelé specializované paliativní péče se musí kontinuálně vzdělávat v paliativní péči a
mají vypracovány plány osobního profe sního rozvoje . Zaříze ní poskytující spe cializovanou
paliativní pé či organizují vzdě lávací aktivity pro poskytovate le pé če na nižších úrovních a
spolupracují se vzdě lávacími instituce mi. (Standard 4.1, 4.3)
Zaříze ní poskytující spe cializovanou paliativní pé či se aktivně vě nují výzkumu a rozvoji paliativní
pé če . Mají vytvoře nou strate gii pro výzkum a spolupracují s dalšími výzkumnými organizace mi,
klinickými a akade mickými. Ne zbytný je be nchmarking výsle dků s podobnými zaříze ními.
Zaříze ní také poskytují podporu a škole ní zamě ře né na výzkum pro poskytovate le pé če na
nižších úrovních. (Standard 5.1)

