Přílohy
Příloha 1: Projekt diplomové práce

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Projekt diplomové práce

Domácí hospicová péče – možnost
využití australských standardů při příjmu
pacienta
Vypracovala: Naďa Adámková
Osobní číslo studenta: 88756970
Ročník: II.
Zaměření: management
Akademický rok: 2017/2018
Imatrikulační rok: 2016/2017
Datum zpracování: 6. 11. 2017

93

1. Úvod
Většina běžné populace během života nepřemýšlí o svém umírání, až do okamžiku,
kdy nás životní situace k této otázce přivede. Pak si dle výzkumu téměř 80 % lidí přeje zemřít
doma. „Dle oficiálního průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2013 by si 78 procent lidí
přálo zemřít v domácím prostředí. Bohužel téměř 60 procent lidí umírá v nemocnicích a asi
20 procent v zařízení pro seniory a pouze 20 procent doma“ (Cesta domů, 2013).
Kvalita a systém poskytovaných služeb je pro organizaci zajišťující péči
o nevyléčitelně nemocné pacienty v konečné fázi života zásadní. Jakékoli zlepšení této péče
představuje pro mě jako koordinátora a zdravotní sestru domácího hospice velkou výzvu
a prostor pro realizaci smysluplné práce.
Cílová organizace, ve které budeme v rámci diplomové práce zkoumat proces příjmu
pacienta do domácí hospicové péče, poskytuje zdravotní a sociální služby dle platné
legislativy, konkrétně dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Řídí se standardy paliativní péče, které vydala Česká společnost
paliativní medicíny.
2. Vstupní diskuse problému
Hospicové hnutí se v České republice začalo rozvíjet po roce 1989 projektem doktorky
Opatrné a na tuto snahu navázala po roce 1990 doktorka Svatošová. „Začala se zdravotní
péčí přímo v domácnostech pacientů a v roce 1995 se jí podařilo otevřít první český lůžkový
hospic“ (Svatošová, 2011, s. 16).
Domácí hospicová péče dodnes není v zákoně definována, přesto vzniká síť domácích
hospiců, která se snaží pokrýt území republiky. Týmy hospiců vznikaly spontánně. U jejich
zrodu stáli nadšenci, dobrovolníci ze stran lékařů, zdravotníků, psychologů, sociálních
pracovníků a duchovních, kteří aktivně prosazovali hospicové myšlenky v praxi.
V současnosti je provoz těchto týmů podporován nestátními neziskovými
organizacemi – církevními organizacemi, obecně prospěšnými organizacemi, nadacemi,
spolky apod. Právě takto vznikl multidisciplinární tým zkoumané organizace. V roce 2003
byl zahájen provoz mobilního hospice, nejprve čtyřčlenný tým poskytoval péči o jednoho
pacienta. Postupně se rozrůstal. V roce 2012, kdy jsem se stala součástí týmu na pozici
zdravotní sestry jako devátý člen, bylo snadné péči o pacienty koordinovat. V malém
kolektivu personálu je snadný přenos informací. Avšak od roku 2016, kdy se tým rozrostl
na trojnásobek a zvýšil se počet pacientů, nastala nutnost odlišného způsobu sdílení
informací tak, aby nevznikal nepřehledný chaos, který by zavinil zhoršení kvality
poskytovaných služeb. Vznikl prostor pro diskusi o současném systému práce týmu a jejím
možném zefektivnění.
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V rámci hledání inspirace k účelným změnám mě zaujal dokument australských
standardů pro práci s rodinou, ze kterého vychází mnoho dalších národních paliativních
společností, včetně nadnárodní Evropské asociace pro paliativní péči (EJPC, 2009; 16(6)
a 17(1)), při tvorbě standardů a norem paliativní péče ve své zemi. Odkazují se na ně
i standardy paliativní péče v Kanadě (CHPCA, 2002).
Z těchto důvodů jsem pro svou práci zvolila oblast domácí hospicové péče, a to
konkrétně téma: „Možnosti zlepšení postupu multidisciplinárního týmu domácího hospice
při příjmu pacienta do domácí hospicové péče (DHP) za využití australských standardů
pro práci s rodinou“. Tato problematika zahrnuje přístup a konkrétní postup jednotlivých
členů multiprofesního týmu domácího hospice, kteří se jako první dostávají do kontaktu
s pacientem, rodinou nebo pečující osobou pacienta.
Pro účely práce je nutné zmapování situace při příjmu pacienta do DHP, tak jak
v organizaci běžně probíhá, zjištění a analyzování jednotlivých možností prvního kontaktu
pacienta (žadatele o DHP). Na základě výsledků této analýzy bude vybráno ve spolupráci
s týmem DHP několik vhodných postupů vycházejících z australských standardů pro práci
s rodinou pacienta. Ty standardy, u nichž se tým shodne, že jsou vhodné k implementaci.
Otázkou zůstává, proč volím právě australské standardy pro práci s rodinou pacienta.
Základním přínosem této volby je fakt, že australské standardy jsou určeny pro všechny
paliativní pacienty bez ohledu na původní diagnózu. Na rozdíl od většiny ostatních,
vydaných např. v Německu, Irsku, Kanadě, USA, které jsou zaměřené primárně
na onkologické pacienty, na ostatní diagnózy pouze okrajově. Vzhledem k situaci, kdy
„podle statistických kritérií patří věková struktura obyvatelstva ČR k evropskému průměru,
postupně se ale bude dostávat mezi země s nejstarším obyvatelstvem“ (Arnoldová, 2015,
s. 136), musíme vzít v úvahu nárůst geriatrických žadatelů o DHP. Dále vidíme odlišnost
v péči o pozůstalé. Tato specifika péče jsou v australských standardech dobře ošetřena. Jedná
se o stále živé, průběžně používané metody, operativně se vyvíjející dle momentální potřeby
pacientů. Zahrnují i demografické a kulturní aspekty všech regionů země. Vychází
opakovaně v nových aktualizovaných verzích.
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3. Vymezení teoreticko-metodologického přístupu
Po představení plánu výzkumu týmu domácího hospice a předání překladu
australských standardů k nastudování a promyšlení následuje druhý krok, individuální
rozhovory s jednotlivými členy týmu, kteří jsou ochotni podílet se na výzkumu. Cílem
rozhovorů je zmapování a analýza současného procesu příjmu pacienta do domácího hospice
a stanovení několika konkrétních australských standardů vhodných k vyzkoušení v praxi.
Pro průběh implementace je určeno období září až listopad 2017. Na závěr je uspořádán
skupinový rozhovor členů týmu, účastníků tříměsíčního testování. Cílem práce je
vyhodnocení celého procesu, reflexe jednotlivců a závěry výzkumníka, z nichž předkládáme
reflexi a doporučení ze zjištěných údajů. Povede ke zvážení možnosti zavedení některých
z osvědčených australských standardů do praxe v organizaci. Přínosem by měla být
přehlednost a optimalizace práce týmu, časová úspora a lepší efektivita při příjmu pacienta
a tím celkové zlepšení kvality služeb. Dále zvýšený komfort pacientů a jejich pečujících
osob při příjmu do DHP a v neposlední řadě možnost využití zjištěných skutečností
pro snadnější, přehlednější adaptační proces nových členů týmu. Snahou je nabídnout
možnost použití i pro týmy v ostatních domácích hospicích.
Výzkumná otázka:
„Jak je možné zlepšit postup multidisciplinárního týmu domácího hospice při příjmu
pacienta do domácí hospicové péče s využitím australských standardů pro práci s rodinou
pacienta v konkrétní české organizaci?“
Metody:
Využijeme dvě hlavní metody výzkumu a několik vedlejších, pomocných. První
hlavní metodou je technika sběru dat polostrukturovaným rozhovorem a druhou hlavní
metodou je skupinový rozhovor. K doplnění potřebných informací použijeme následující
metody: strukturované, přímé, zúčastněné pozorování a deník výzkumu. Pozorování
výzkumníka na pravidelných poradách DHP týmu, po souhlasu všech zúčastněných osob, je
využito ke snadnější analýze všech získaných kvalitativních dat (Švaříček, Šeďová, 2007).
Do deníku výzkumu jsou zapisovány události, jak po sobě následují, k lepší orientaci
v tématu. Ke správnému porozumění prostředí a pochopení situace jsou použity dostupné
odborné tematické texty.
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4. Struktura práce
Práce se bude skládat ze dvou částí: teoretické části a části výzkumu.
Teoretická část seznamuje s tématem hospicové a paliativní péče. Mapuje historický
vývoj vzniku hospicové myšlenky až po současný stav lůžkových i domácích hospiců.
Vymezuje pojmy, s nimiž budeme pracovat ve výzkumné části práce.
Výzkumná část práce popisuje průběh a výsledky výzkumu. Nejdříve se zaměřuje
na analýzu současného postupu konkrétní organizace při příjmu pacienta do domácí
hospicové péče a seznámení týmu s australskými standardy. Následují diskuse týmu
v průběhu implementace za účelem jejich použitelnosti v praxi. Dále skupinový rozhovor
členů týmu, kteří se účastnili tříměsíční implementace. Posledním krokem je reflexe
jednotlivců a závěry výzkumníka. Výzkum je ukončen doporučeními vycházejícími
ze zjištěných dat, která je možno použít ve zkoumané organizaci, ale i v ostatních týmech
domácích hospiců.
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Příloha 2: Vlastní překlad australských standardů

Clinical Practice Guidelines
for the Psychosocial and Bereavement Support
of Family Caregivers of Palliative Care Patients

Guidelines summary
Str.8-9 vlastní překlad:

Standardy paliativní péče
Shrnutí
1. V momentě, kdy se pacient rozhodne přijmout paliativní péči, musí být
informován, že paliativní péče zahrnuje a podporuje i pečující osoby, rodinné
příslušníky. Těmito mohou být osoby, které pacient považuje za nejbližší. Může to
být člen rodiny, partner, přítel, děti. Nemusí být nutně jeho příbuzný.
2. Zeptejte se pacienta, koho určí primární pečující osobou. Pokud určí jen jednu,
zeptejte se, zda existuje ještě někdo další, kdo by mohl být osloven. Diskutujte
s pacientem preference-oblíbenost, možných pečujících osob. Ověřte si, zda si je
vědom a souhlasí s tím, že pečující osoby budou zajišťovat jeho zdravotní a
ošetřovatelskou péči. Uveďte do písemného záznamu-dekurzu jméno hlavní
pečující osoby.
3. Seznamte pečující osobu s tím, že byla do této role vybrána a určena ze strany
pacienta. Vysvětlete roli a zodpovědnost, funkce, pečující osoby a zjistěte, zda
s tím souhlasí. Pokud je pečující osoba ochotná toto přijmout, uveďte to písemně do
dokumentace. Proberte veškeré nejasnosti, které by mohly nastat, včetně konfliktů
v rámci rodiny.
4. Proberte s pacientem a pečující osobou detailní plán péče, a momenty, které se
vztahují k zákonné odpovědnosti pečujícího.
5. Vnímejte pečující osoby jako důležitý zdroj informací o pacientovi. Získávejte
průběžně informace od pečujících osob, jejich poznatky, zkušenosti, včetně všech
informací o probíhající péči, které by mohly být důležité pro multidisciplinární tým.
6. Vysvětlete pečující osobě, jaké služby a zdroje podpory mohou být poskytnuty od
týmu DH. Ujistěte se, že očekávání jsou reálná.
7. Kdykoli je to možné, svolejte schůzku rodiny, nebo skupinu pečujících, včetně
pacienta, pokud to lze.
8. Ve spolupráci s pečující osobou proveďte identifikaci potřeb pacienta včetně
psychických, fyzických, sociálních, duchovních i finančních a praktických
záležitostí.
9. Harmonogram péče vytvořte až v momentě, kdy jsou vyjasněny všechny detaily a
otázky ohledně poskytovaných služeb DHP s pečující osobou. Teprve potom
zahajte péči DH týmu.
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10. Na základě rozhovoru s pečující osobou proveďte analýzu momentálního stavu
pacienta, rizika psychické dekompenzace a zajistěte vhodná opatření.
11. Pomáhejte pečující osobě identifikovat signály terminálního stavu – informovat a
připravit na to, že smrt přichází. Podrobně informujte pečující osobu o tom, jak
postupovat.
12. Zhodnoťte míru připravenosti pečujících na smrt pacienta. V momentě úmrtí se
ujistěte, že pečující osoba situaci zvládá a zhodnoťte případnou intervenci.
13. Domluvte se s pečující osobou na přesném postupu podpory po úmrtí. Ujasněte si
vzájemně, co si v rámci zvyklostí rodiny přejí a co ne. S čím předpokládají, že budu
potřebovat pomoc. Dohodněte konkrétní postup případné intervence týmu.
14. Tým DH podpoří a zvolí způsob komunikace s pečující osobou a zhodnotí její
reakce na úmrtí. V případě potřeby zvolí způsob pomoci, s ohledem na stav
pečujícího - při krátkodobém, či prodlouženém truchlení. Do podpory zahrne
všechny služby, které s efektem pomohou v této zátěžové situaci (kde co najít,
stacionář, kostel, klub, psychoterapie atd.)
15. Tým DH a všichni jeho členové jsou o úmrtí pacienta informování pečující osobou
ihned.
16. V čase po úmrtí pacienta, člen DH týmu nabídne podporu v oblastech praktických i
duchovních. Pokud smrt nastala doma zhodnoťte potřebu návštěvy.
17. Kontaktuje pečující osobu a členy rodiny, za účelem posouzení jejich potřeb,
adaptace po úmrtí a v době truchlení, 3-6 týdnů po úmrtí a upravte plán péče o
truchlící dle aktuální potřeby.
18. Vytvořte předběžný plán podpory o truchlící založený na potřebách pečujících
osob. Zajistěte předpokládanou identifikaci rizikových faktorů – lidí, podmínek,
fyzických, psychických a okolnosti smrti.
19. Zhodnoťte stav a situaci pečující osoby a dalších členů rodiny 6 měsíců po úmrtí
pacienta.
20. Po úmrtí pacienta tým DH ve vhodnou dobu zhodnotí kvalitu dosažené poskytnuté
péče. Vyhodnotí, zda tým udělal vše co nejlépe bylo možno. Z případných chyb
udělá závěry.
(HUDSON, P., Remedios, C., Zordan, R., Thomas, K., Clifton, D., Crewdson, M.,
Hall, C., Trauer, T., Bolleter, A., and Clarke, D. 2010)
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Příloha 3: Kategorizace zdravotního stavu pacienta
(Bydžovský, Kabát. 2015)
Kategorizace zdravotního stavu pacienta v terminálním stadiu dle PPS
Palliative Performance Scale – PPS je modifikací Karnofského škály, specificky
upravenou pro využití v paliativní péči. Obsahuje kategorizaci zdravotního stavu dle
klíčových parametrů (pohyblivost, aktivita a přítomnost nemoci, soběstačnost, příjem
potravy, úroveň vědomi) a je vyjádřena v procentech: 100 % (plné zdraví) - 0 % (smrt)
PPS

Pacient

Péče

větší než 50

Stabilní

menší než 50

Nestabilní / nestabilní se
závažnými symptomy

pacient bude v péči PL, který indikuje
odb. 925
úhrada všech subjektů v péči o tohoto
pacienta bude probíhat standardně
dle platné úhradové vyhlášky
pacient výhradně v péči lékaře
paliativní medicíny

Paliativní škála funkční zdatnosti (Palliative Performance Scale – PPS)
PPS Pohyblivost

Aktivita

100
90
80

neomezená
neomezená

normální
normální

neomezená

normální, vyžaduje
úsilí

mírné

omezená

neschopen
zaměstnání/práce

významné

omezená

neschopen práce
/činností doma

významné

70
60
50
40
30
20
10
0

Symptomy
nemoci
žádné
mírné

plně
rozvinutá
choroba
plně
převážně na neschopen většiny
rozvinutá
lůžku
činnosti
choroba
plně
trvale na
neschopen žádné
rozvinutá
lůžku
činnosti
choroba
plně
trvale na
neschopen žádné
rozvinutá
lůžku
činnosti
choroba
plně
trvale na
neschopen žádné
rozvinutá
lůžku
činnosti
choroba
smrt
–
–

převážně leží neschopen žádné
nebo sedí
práce

Příjem
Stav vědomí
potravy
plná
normální
normální
plná
normální
normální
normální
plná
nebo
normální
snížená
normální
plná
nebo
normální
snížená
normální
příležitostná
normální nebo
nebo
pomoc nutná
zmatenost
snížená
normální
častá pomoc
normální nebo
nebo
nutná
zmatenost
snížená
nutná pomoc
normální normální nebo
s většinou
nebo
spavost +/činností
snížená
zmatenost
normální nebo
úplná
snížená
spavost +/nesoběstačnost
zmatenost
normální nebo
úplná
srkání
spavost +/nesoběstačnost
tekutin
zmatenost
jen
spavost nebo
úplná
zvlhčování bezvědomí +/nesoběstačnost
úst
zmatenost
–
–
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Soběstačnost

Příloha 4: Škála ESAS
Dostupné: (Paliativní medicína.cz, 2017)
Stratifikace pacienta
Vyhodnocení stavu pacienta na základě závažnosti symptomů.
Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS (ke stažení) – bude v rámci
pilotního programu u pacientů s PPS menší než 50 prováděno 1x denně.
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Příloha 5: Prognostikace v paliativní péči
Dostupné: (Paliativní medicína.cz, 2017)
Slouží:
– K aktuálnímu zhodnocení a hodnocení vývoje stavu pacienta („shodným jazykem“)
– K správnému rozhodování dalšího plánu péče

Typické 3 trajektorie obvyklého vývoje nevyléčitelných onemocnění

Onkologická onemocnění

Neonkologická onemocnění
= orgánová selhání

Geriatrická křehkost
demence

Prognostikace z pohledu pacienta
–
–

Foreseeing (odborný odhad prognózy lékařem na základě znalostí konkrétní diagnózy a
prognostických faktorů, např. klinické stádium, biomolekulární profil)
Foretteling (diskuze lékaře s pacientem o jeho individuální prognóze s cílem stanovení
plánu další péče)

Model integrované paliativní péče
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Příloha 6: Karnofsky Performance Scale

Karnofsky Performance Scale, KPS (Karnofského stupnice
funkční zdatnosti / výkonnostního stavu)
Karnofsky DA, Burchenal JH. In: Evaluation of chemotherapeutic agents. MacLeod CM, editor. New
York: Columbia University Press; 1949. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in
cancer; pp. 191–205.

ECOG, WHO, Zubrod performance KPS (stupnice funkční zdatnosti / výkonnostního
scale
stavu)
Normální fyzická aktivita,
Normální stav, bez subjektivních obtíží
bez omezení výkonu
a současně příznaků onemocnění
0
100 %
Specializovaná paliativní péče vhodně doplní péči kurativní
Omezení fyzické námahy,
Schopen
normální
činnosti,
schopen vykonávat lehkou
90%
nevýznamné známky nebo příznaky
práci,
choroby
1
s příznaky choroby,
Normální činnost s námahou, některé
80%
plně ambulantně
známky nebo příznaky choroby
Schopen sebeobsluhy, ale
Postará se o sebe, neschopen normální
70%
nemůže vykonávat veškeré
činnosti nebo aktivní práce
pracovní činnosti,
2
Vyžaduje občasnou pomoc, je schopen
tráví na lůžku méně než 50 %
60%
si obstarat sám většinu činností osobní
denní doby
potřeby
Specializovaná paliativní péče nutně doplní péči kurativní
Schopen sebeobsluhy jen
Potřebuje značnou pomoc a častou
50%
omezeně,
zdravotní péči
3
tráví na lůžku nebo v křesle
Nemohoucí, potřebuje speciální péči a
40%
více než 50 % denní doby
pomoc
Specializovaná paliativní péče nezbytná
Plně nemohoucí,
Těžce nemohoucí, hospitalizace je
neschopen sebeobsluhy,
30%
indikována, i když bezprostředně
neschopen opustit lůžko nebo
nehrozí úmrtí
křeslo
Hospitalizace nezbytná, těžký stav,
20%
4
aktivní podpůrná léčba
Umírající; rychle postupující fatální
10%
stav
0%
Mrtev
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Příloha 7: PPI (paliativní prognostický index)

Palliative Prognostic Index / PPI (paliativní prognostický index)
The Palliative Prognostic Index: a scoring system for survival prediction of terminally ill cancer
patients. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S Support Care Cancer. 1999 May; 7(3):128-33.

PPI hodnotí klinické příznaky spolu s PPS (paliativní škála funkční zdatnosti)
PPI (5 nezávislých prediktivních parametrů přežití): snížený příjem ústy,
ne/přítomnost otoků, ne/přítomnost klidové dušnosti, ne/přítomnost deliria, PPS
Celkové PPI skóre (rozmezí 0 – 15) klasifikuje pacienty do 3 skupin:
–
–
–

A: PPI ≤ 2.0
B: PPI 2.1–4.0
C: PPI > 4.0

PPI > 6,0 … přežití < 3 týdny (Sensitivita – 80 %; Specificita – 85 %).
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