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Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem
paliativní péče je zmírnit bolest a další t lesná a duševní strádání, zachovat pacientovu
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Tato péče se tedy nesoust edí jen na moment
umírání, ale p edevším na zlepšení kvality života p ed ním. Pokračuje i po smrti pacienta a
v nuje se podpo e rodiny a zvládání jejich zármutku. Jedná se o multidisciplinární obor, jehož
hlavní součástí je paliativní medicína, ale také významn

p esahuje do ošet ovatelství,

sociální práce, psychologie a dalších disciplín.
V České republice umírá v nemocnicích v tšina lidí bez p ístupu ke komplexní
paliativní péči. Nap íklad v USA má paliativní program zavedeno až Ř0 % nemocnic, v ČR je
to mén než 5 %. V českých nemocnicích umírá ročn okolo 65 tisíc lidí.
V červnu 2016 bylo v programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast podpo eno
18 nemocnic z celé České republiky. V nované finanční prost edky byly určeny na rozvoj
multidisciplinárních paliativních týmů, vzd lávání personálu a systémové ukotvení paliativní
péče v nemocničním prost edí. Jedná se o historicky první systémovou iniciativu zam enou
na rozvoj paliativní péče v nemocničním prost edí u nás.
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces zavád ní paliativní péče práv v
t chto 1Ř nemocnicích. Data získaná z kvalitativního výzkumu, který bude realizován b hem
implementace paliativní péče ve vybraných nemocnicích, poslouží k identifikování faktorů,
které implementaci podpo ily, a také t ch, které implementaci bránily. Data pro praktickou
část práce budou získávána z polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými členy
paliativních nemocničních týmů. P i sb ru a zpracování dat se bude vycházet z principů
zakotvené teorie. Počet respondentů není dop edu znám, rozhovory budou probíhat až do
teoretické nasycenosti dat, nicmén očekáváme cca 2-5 respondentů na organizaci Ěcelkem
cca 70 respondentů). Data z rozhovorů se budou průb žn kódovat.
Výstupem práce bude seznam doporučení pro ostatní lůžková zdravotnická za ízení,
která budou stát o zavád ní paliativní péče. Tato doporučení budou vycházet jak z dostupných
d íve sepsaných odborných publikací a článků, tak ze zkušeností nemocnic z pilotních
projektů programu Spolu až do konce.
Osobn považuji zavedení paliativní péče do nemocnic za velmi důležité, protože
doposud mu bylo u nás v nováno jen málo pozornosti a byla bych opravdu ráda, kdyby bylo
možné zajistit lidem, kte í se v záv ru svého života nedostanou do domácího prost edí,
důstojnost, klid a možnost trávit tyto chvíle v soukromí se svými blízkými. Vím, že tato práce

bude pouze malým krokem na dlouhé cest , ale p ála bych si, aby se v budoucnosti mohla stát
jedním z op rných bodů pro nemocnice zavád jící paliativní péči.
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Příloha B
Průvodní dopis

Empirické šet ení týkající se paliativní péče v nemocnicích slouží pro pot eby
diplomové práce v rámci magisterského studia na Univerzit Karlov , obor ízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích. Tuto diplomovou práci s názvem „Implementace
paliativní péče do nemocnic“ vypracovává studentka Bc. Julie Kova íková pod vedením
PhDr. Martina Loučky, PhD. Dále bude tento výzkum součástí sb ru dat pro Centrum
paliativní péče, které využije poznatky z výzkumu p i zpracovávání metodické zprávy
programu Spolu až do konce.
Empirické šet ení bude provedeno formou rozhovorů zaznamenaných na diktafon.
Nahrané rozhovory budou následn

doslovn

p epsány a anonymizovány. S daty bude

zacházeno dle zákona č. 101/2000 sb. o ochran osobních údajů ve zn ní pozd jších p edpisů.
V p ípad jakýchkoli dotazů či dopln ní nás neváhejte kontaktovat.

Bc. Julie Kova íková

PhDr. Martin Loučka, PhD.

julie.kovarikova@gmail.com

m.loucka@paliativnicentrum.cz

+420 776 175 869

+420 605 376 107

Příloha C
Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s využitím informací získaných z výzkumného rozhovoru zaznamenaného
pro účel výzkumu s názvem: „Implementace paliativní péče do nemocnic“

Písemn

potvrzuji, že souhlasím s poskytnutím výzkumného materiálu Julii

Kova íkové pro empirické šet ení, které je součástí diplomové práce na téma „Implementace
paliativní péče do nemocnic“ a výzkumu Centra paliativní péče. Diplomová práce vzniká
v rámci magisterského studia na Univerzit Karlov , obor

ízení a supervize v sociálních a

zdravotnických organizacích. Vedoucím práce je PhDr. Martin Loučka, PhD.

Rozhovor bude zaznamenán na diktafon a následn p epsán. Charakter získaných
poznatků nevyžaduje, abychom v rámci analýzy a publikace jejích výsledků pracovali se
jménem respondenta. Anonymizovaná data z rozhovorů budou uchována pro účely diplomové
práce a p ípadné publikace z ní vycházející, včetn metodické zprávy programu Spolu až do
konce. Zpracována budou dle zákona č. 101/2000 sb. o ochran osobních údajů ve zn ní
pozd jších p edpisů.

Jméno a p íjmení: ………………………………………………

Datum narození: ………………………

V ……………………… dne …………………….

Podpis: ………………………

Příloha D
SMLOUVA O DÍLO
jméno, p íjmení/název: Centrum paliativní péče, z. ú.
datum narození/IČ: 034 63 583
bydlišt /sídlo: Michelská 1/7, Praha 4
Ědále jen jako „Objednatel“ na stran jednéě
a
jméno, p íjmení/název: .....................................................
datum narození/IČ: .......................................
bydlišt /sídlo: ....................................................
Ědále jen jako „Zhotovitel“ na stran druhéě
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zn ní pozd jších p edpisů, tuto
smlouvu o dílo Ědále jen „Smlouva“ě
I.
Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek
níže uvedených dílo: PŘEPISY ROZHOVORŮ Ědále jen „Dílo“ě a objednatel se zavazuje Dílo p evzít a
splnit smluvené podmínky odm ny. Vykonavatel díla se zavazuje zachovat absolutní mlčenlivost
o obsahu přepisovaného rozhovoru.
II.
Cena Díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že práce na Díle bude provedena bez nároku na finanční odm nu. Objednatel se
zavazuje vystavit potvrzení o praxi, bude-li ho zhotovitel požadovat.
III.
Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozd ji do 7 dní od dodání
rozhovoru.

Objednatel p edal zhotoviteli následující podklady Ěspecifikace/technickou dokumentaci, pop ípad určité
v ciě: zvukový záznam rozhovoru.

IV.
Předání a převzetí Díla
K p edání a p evzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozd ji však bude dílo zhotoveno
i p edáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
V.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje p edat Dílo bez vad a nedod lků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v dob p edání na Díle nedod lky, k p edání a p evzetí Díla
dojde až po jejich odstran ní. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady
na odstran ní vad nese Zhotovitel.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ob ma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se ídí právním ádem České republiky, zejména p íslušnými
ustanoveními zák. č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, s jejím obsahem
souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumiteln a určit , nikoli v tísni za
nápadn nevýhodných podmínek.
V....................

dne..............

V....................... dne...................

................................................

....................................................

Objednatel

Zhotovitel

