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ANOTACE 

Tato diplomová práce je prací teoreticko-výzkumnou. Teoretická východiska pro výzkumnou 

část vycházejí z detailního popisu problematiky umírání a smrti, definice, historie, možností  

a forem paliativní péče, poskytování paliativní péče v ČR a ve světě z dostupné relevantní 

literatury a výzkumů. V neposlední řadě se zaměřuje na rodinu jako součást paliativní péče  

a možnosti a způsoby financování paliativní péče. Ve výzkumné části jsou pomocí 

dotazníkového šetření zkoumány zkušenosti, potřeby a okolnosti péče u rodin, o jejichž blízké 

bylo pečováno v domácím prostředí. Pro zvýšení validity získaných dat je použit kvalitativní 

výzkum pomocí hloubkových rozhovorů, které poskytují detailnější informace o potřebách  

a zkušenostech pečujících. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

umírání, paliativní péče, možnosti a formy, rodina, domácí péče, denní stacionář, finance 

TITLE 

Possibilities and forms of palliative care in practice. 

ANNOTATION  

This thesis is the work oft heoretical research. The theoretical basis for the research part based 

on a detailed description of dying and death, definitions, history, possibilities and forms of 

palliative care, palliative care in the Czech Republic and in the world of available relevant 

literature and research. Finally, it focuses on the family as part of palliative care options and 

funding of palliative care. In the research section through a questionnaire survey examined 

experiences, needs and circumstances of care for families whose loved ones were cared for at 

home. To increase the validity of the data, qualitative research is used through in-depth 

interviews, which provide more detailed information on the needs and experiences of caring. 

KEYWORDS 

dying, palliative care, possibilities and forms, family, home care, day care center, finance 

  



 
 

OBSAH 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 10 

I TEORETICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 12 

1 Umírání a smrt – z historie do současnosti ........................................................................ 12 

1.1 Pojem umírání ........................................................................................................... 12 

1.2 Fáze umírání ............................................................................................................. 13 

1.3 Umírání v historii ...................................................................................................... 14 

1.4 Medicinializace umírání, institucionalizovaný model umírání ................................. 14 

1.5 Paliativní model umírání ........................................................................................... 15 

2 Definice paliativní péče ..................................................................................................... 16 

3 Historie a rozvoj paliativní péče ........................................................................................ 18 

3.1 Historie a rozvoj paliativní péče ve světě ............................................................... 18 

3.2 Historie a rozvoj paliativní péče v České republice ............................................... 19 

4 Možnosti a formy paliativní péče ...................................................................................... 21 

4.1 Obecná paliativní péče ........................................................................................ 21 

4.2 Specializovaná paliativní péče ............................................................................ 22 

5 Paliativní péče v současnosti v ČR a ve světě ................................................................... 26 

6 Rodina jako součást paliativní péče .................................................................................. 28 

6.1 Potřeby rodinných příslušníků ...................................................................... 28 

6.2 Možnosti pomoci .......................................................................................... 31 

7 Možnosti a způsoby financování paliativní péče ............................................................... 33 

II  VÝZKUMNÁ ČÁST ......................................................................................................... 36 

8 Metodika výzkumu ............................................................................................................ 36 

8. 1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky .................................................... 39 

9 Kvantitativní výzkum - zpracování a znázornění získaných dat ....................................... 40 

10 Výsledky kvalitativního výzkumu ..................................................................................... 63 

11 Diskuze .............................................................................................................................. 66 

12 Závěr .................................................................................................................................. 73 

14 Soupis bibliografických citací ........................................................................................... 75 

15 Přílohy ............................................................................................................................... 81 

 



 
 

SEZNAM ILUSTRACÍ  

Obrázek 1 Zaměstnání v době péče o blízkého ........................................................................ 40 

Obrázek 2 Doba od úmrtí blízkého ........................................................................................... 41 

Obrázek 3 Doba trvání nevyléčitelné nemoci blízkého ............................................................ 42 

Obrázek 4 Délka péče o blízkého v domácím prostředí ........................................................... 43 

Obrázek 5 Důležitost jednotlivých profesí v době péče ........................................................... 44 

Obrázek 6 Finanční prostředky na péči .................................................................................... 45 

Obrázek 7 Finanční zátěž za jeden měsíc péče ......................................................................... 46 

Obrázek 8 Šetření finančních prostředků - pečovatel ............................................................... 47 

Obrázek 9 Šetření finančních prostředků - nemocný ................................................................ 48 

Obrázek 10 Finanční podílení se dalších členů rodiny na péči ................................................. 49 

Obrázek 11 Stupeň fyzického vyčerpání při péči ..................................................................... 50 

Obrázek 12 Stupeň psychického vyčerpání při péči ................................................................. 51 

Obrázek 13 Nutnost úprav v bytě ............................................................................................. 52 

Obrázek 14 Zajištění osob střídajících se při péči .................................................................... 53 

Obrázek15 Hlavní zdroje informací o péči v domácí prostředí ................................................ 54 

Obrázek 16 Dostatek informací o péči ..................................................................................... 55 

Obrázek 17 Dojíždění za specializovanou péčí ........................................................................ 57 

Obrázek 18 Vhodnost denního stacionáře ................................................................................ 58 

Obrázek 19 Pohlaví respondentů .............................................................................................. 60 

Obrázek 20 Věk respondentů .................................................................................................... 61 

Obrázek 21 Vzdělání respondentů ............................................................................................ 62 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1Přehled lůžkových hospiců v ČR .............................................................................. 82 

Tabulka 2 Přehled domácích hospiců v ČR .............................................................................. 83 

Tabulka 3 Poskytovatelé dětské PP v ČR ................................................................................. 84 

  



 
 

SEZNAM ZKRATEK A ZNA ČEK  

APHPP Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSPP  Mobilní specializovaná paliativní péče 

MZČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

PP  Paliativní péče 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZZ  Zdravotnické zařízení 

 

 

 

 



10 
 

ÚVOD 
 

„Každý den je malý život – každé probuzení a vstávání je malé narození, každé 

čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.“ 

Arthur Schopenhauer 

Medicína v současné době klade za svůj nejdůležitější cíl zdraví pacienta a jeho uzdravení. 

Jak je to ovšem s těmi pacienty, kteří již naději na vyléčení nemají a kteří čelí faktu smrti? 

Tato situace bývá často opomíjena. Právě potřebám umírajících pacientů, mnohdy zásadně 

odlišným od potřeb „běžných“ pacientů, se věnuje paliativní péče. V centru pozornosti této 

péče nestojí jen samotný pacient, ale i jeho blízcí a všichni, pro něž smrt pacienta znamená 

ztrátu a změnu jejich vlastního života. 

Přístup k paliativní péči se v historickém kontextu velmi mění. Ještě před pár desítkami let 

většina lidí umírala doma v kruhu své rodiny. Malé děti viděly, jak se jejich rodiče starají  

o nemohoucí prarodiče a považovaly to za zcela automatickou, normální věc. Postarat se  

o své staré rodiče až do konce bylo jednoduše něčím naprosto běžným. V současné době 

umírá v domácím prostředí jen asi 20 % lidí, zbývající většina umírá v nemocnicích a jiných 

institucích. Smrt je zkrátka něco, co bývá často vytěsňováno z našeho života. Dle mého 

názoru - čím víc se ale smrti bojíme, tím hůř prožíváme případnou ztrátu někoho blízkého.  

To nejlepší, co můžeme pro umírajícího, ale i pro sebe udělat, je nenechat ho umřít 

samotného, ale být s ním. Stejně tak jako narození dítěte je v současné době možné 

v přítomnosti otce nebo dalších příbuzných, tak ani umírat by člověk neměl sám. 

Být s umírajícím doma a pečovat o něj znamená velmi nesnadný úkol spojený s fyzickým 

i psychickým vyčerpáním. Pomoci vše zvládat by nám měli různí poskytovatelé obecné 

a specializované paliativní péče. Pečující často mají málo informací a malé zkušenosti s péčí 

o blízkého umírajícího v domácím prostředí. Na tuto problematiku zaměřuji svou diplomovou 

práci, která se zabývá možnostmi a formami paliativní péče v praxi. 

Volba tématu byla ovlivněna mým velkým zájmem o paliativní péči. Je to téma nesmírně 

důležité a nemělo by být opomíjené. Tato práce by měla přispět ke zvýšení informovanosti  

o paliativní péči obecně, obzvláště o jejích možnostech, formách a potřebách pečujících. 

V další části práce bych chtěla zjistit konkrétní zkušenosti a potřeby rodin, o jejichž příbuzné 

bylo pečováno v domácím prostředí.  
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CÍLE PRÁCE 

Teoretické  

Pro teoretickou část této práce byl stanoven jeden hlavní cíl: 

• vytvořit teoretický základ k tématu paliativní péče 

 

Mezi dílčí teoretické cíle patří: 

• definovat možnosti a formy paliativní péče 

• definovat potřeby pečujících a možnosti pomoci při péči 

 

Empirické 

Pro výzkumnou část byly stanoveny následující cíle: 

• zjistit nejčastější délku péče o umírající v domácím prostředí 

• zjistit důležitost jednotlivých profesí v době péče o umírající v domácím prostředí 

• zjistit finanční zabezpečení při péči o umírající v domácím prostředí 

• zjistit nejčastější edukační zdroj při zjišťování informací o péči v domácím prostředí 

• zjistit zájem pečujících o možnosti využívání denního stacionáře 

• zjistit zkušenosti a potřeby rodin, o jejichž příbuzné bylo pečováno v domácím 

prostředí a následně byli hospitalizováni v zařízení hospicové péče. 
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I  TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Umírání a smrt – z historie do současnosti 

Umírání a smrt se řadí mezi velká lidská témata. Život člověka je podmíněn smrtí a smrt  

je podmínkou života. Každý člověk podléhá určitým biologickým zákonitostem, které nelze 

popřít a nad kterými nelze ani zvítězit. O umírání a smrti bychom měli uvažovat jak v rovině 

obecně lidské, tak i v rovině profesionální. Pokud si totiž člověk uvědomí konečnost svého 

života, bude pak zcela jistě jinak a odpovědněji zacházet s časem, který je mu pro pobyt  

na tomto světě dán (Haškovcová, 2007, s. 15). 

1.1  Pojem umírání 

V lékařské terminologii je pojem umírání synonymem terminálního stavu, který je 

charakterizován jako „postupné nevratné selhávání životně důležitých funkcí orgánů 

s následkem smrti individua“ (Vorlíček et al., 2004, s. 435). 

Téma smrti a umírání je u nás v ČR stále tabuizované. Jak vyplývá z  Výzkumu veřejného 

mínění z roku 2013 vzniklého ve spolupráci hospicového občanského sdružení Cesta domů 

a agentury STEM/MARK, jen podle 26 % veřejnosti se o těchto tématech ve společnosti 

hovoří dostatečně. Tento názor častěji zastávají muži. Naopak většina populace (74 %)  

je opačného mínění a myslí si, že těmto tématům není v naší společnosti věnován dostatečný 

prostor. 

Názor zdravotníků je ještě vyhraněnější - 91 % z nich (častěji lékaři než sestry) míní, 

že společenská prezentace témat spojených s umíráním a smrti je nedostatečná. 

Skutečnost, že o smrti a umírání se příliš nemluví, podporuje i zjištění, že o svých představách 

či přáních ohledně péče na sklonku života hovořily jen 2/5 respondentů (častěji lidé ve věku 

45 – 59 let, s nižším vzděláním, a lidé, kteří mají zkušenost s péčí o umírajícího, nebo sami 

trpí chronickým onemocněním). Většina běžné populace (61 %) o těchto tématech s nikým 

nemluvila (STEM/MARK, 2013). 1 

Umírání vždy znamená loučení se s tím, co měl člověk rád a také se všemi, které měl rád.  

Je nezbytné, aby toto rozloučení probíhalo důstojně a umírající se stačil připravit na poslední 

                                                 
1 Výzkum byl realizován v srpnu 2013 na dvou cílových skupinách: obecná populace starší 15 let (n=1147 
respondentů) a zdravotníci (n= 883 respondentů).  
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cestu, kterou by mu měla sestra (pokud nemůže rodina), zajistit. Jistě by si každý z nás měl 

uvědomit, že umírání a smrt je součástí všech lidí a že se jednou bude týkat i naší osoby 

(Dubcová, 2011, s. 44 - 46). 

1.2  Fáze umírání 

V publikaci Vorlíček et al. (2004) je umírání rozděleno na 3 fáze, a to na fázi pre finem,  

in finem a post finem.  

Fáze pre finem může trvat i několik týdnů až měsíců. Je to období od stanovení závažné 

diagnózy až po nástup terminálního stavu. Nemocný prochází složitým obdobím plným 

strachu, úzkosti a obav z budoucnosti. Mění se kontakt a komunikace s přáteli, příbuznými, 

spolupracovníky. Nemocný může řešit finanční otázky, protože většinou dojde ke ztrátě 

zaměstnání. Jedním z členů týmu, který hraje velice důležitou roli v péči o vážně nemocného, 

je sestra. V této fázi je dobré, pokud se do péče o nemocného pozvolna zapojuje i rodina  

a blízcí nemocného (Vorlíček et al., 2004, s. 435 - 436). 

Fáze in finem se týká vlastního umírání. Je to období týkající se posledních hodin, dní, 

maximálně týdnů života. S přicházejícím koncem života umírající postupně slábnou, uzavírají 

se, minimalizuje se komunikace s okolím. Snižují se také nároky na příjem potravy a tekutin. 

Umírající se zabývají smyslem života, který prožili. Sestra v této fázi podává informace  

o symptomech doprovázejících umírání, poskytuje emoční podporu. Toto období může 

nemocný využít k zorganizování a uzavření věcí před koncem svého života. Jestliže  

se umírající rozhodne, že poslední chvíle svého života nechce strávit v nemocnici, je to 

vhodná doba na nabídnutí a zajištění mobilní nebo lůžkové hospicové péče (Vorlíček et al., 

2004, s. 436). 

Fáze post finem se týká především péče o zemřelé tělo, ale zahrnuje také kontakt  

s pozůstalými, kteří přišli o svého blízkého. Tato fáze začíná konstatováním smrti, které 

provádí lékař. Péči o mrtvé tělo provádí sestra, všechny činnosti vykonává s důstojností  

k zemřelému. Okamžik smrti je velkou bolestnou ztrátou, doprovázenou silnými emocemi.  

V případě úmrtí za přítomnosti rodiny nechá sestra rodinu, aby se mohla s právě zemřelým 

rozloučit (Vorlíček et al., 2004, s. 436). 
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1.3  Umírání v historii 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, v historickém kontextu můžeme pozorovat velké 

rozdíly týkající se akceptace smrti. Po dlouhá léta byly generace srozuměny se smrtí. Lidé  

se v průběhu svého krátkého a nejistého života „učili umírat“ pozorováním smrti v okolí  

a pomáháním těm, kteří umírali. Smrt patřila k běžné součásti života. Umírání bylo poměrně 

krátké a nebylo oddalováno žádnými léčebnými zásahy. Tento tzv. „Domácí model umírání“ 

znamená, že umírající prožívá poslední chvíle života doma, kde je mu poskytnuta podpora  

ze strany rodiny a přátel (Haškovcová, 2007, s. 23-24). Tento model však nese i jisté 

nevýhody, např. že kromě změny denního režimu může způsobit vyčerpání, či dokonce úplné 

selhání rodiny (Jarošová, 2007, s. 168). Ve vnímání umírání a smrti hrály svou roli také 

sociokulturní vlivy. Rodina, ve které některý člen umíral, mohla především v menších obcích 

očekávat podporu komunity. Sousedé zašli posedět k nemocnému, kmotrové přebírali starost 

o děti v rodinách, kde umíral jeden z rodičů. Kněz přišel, aby vyzpovídal a utěšil. Lidé o sobě 

věděli a dokázali se v těchto chvílích podpořit. Jak uvádí Marková (2010, s. 17): „Tato 

komunitní pospolitost dnes ve většině obcí chybí, možná přetrvává v některých regionech  

se silnou kulturní tradicí- např. moravské Slovácko“. 

1.4  Medicinializace umírání, institucionalizovaný model umírání 

V minulém století došlo k vyloučení umírání z rodinného života. Umírání se stalo určitou 

patologií, lékařskou záležitostí, něčím co se musí léčit za každou cenu a to až do vyčerpání 

organismu. Z důvodu nerušení denního režimu v nemocnicích a pro klidný průběh práce 

zdravotníků tak umírající trávili své poslední chvíle většinou v úplné izolaci bez přítomnosti 

svých blízkých (Marková, 2010, s. 14). Mezi odborníky vládlo přesvědčení, že je správné 

zajistit umírajícímu potřebný klid a vymezit oddělený prostor alespoň bílou plentou. 

Umírajícím, kteří byli považováni za „zvláštní skupinu nemocných“, se po dlouhé období 

odborného ošetřovatelství nedostávalo speciální pozornosti (Bártlová, 2005, s. 71). Pacientovi 

je poskytována určitá odborná zdravotnická pomoc, ale zároveň se zapomíná na jiné potřeby -

psychické, sociální a duchovní. Teprve koncem 50. let minulého století se začíná otevřeně 

hovořit o tom, že tato izolace mnohokrát násobí pocity osamění umírajících a že v podstatě 

nikdy člověk neumíral tak sám, jako v této době. Začíná se hovořit o důstojném umírání  

a důstojné smrti (Bártlová, 2005, s. 71). 
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1.5  Paliativní model umírání 

Pro zmírnění negativních jevů, provázejících osamocené umírání v nemocnicích, byla hledána 

alternativa, která bude mít lidštější přístup k pacientovi, jeho potřebám i potřebám jeho 

blízkých. Touto alternativou se stala paliativní péče. Paliativní model umírání v podstatě 

spojuje výhody a odstraňuje negativa domácího a institucionalizovaného modelu umírání. 

Nahlíží na člověka holisticky - jako na celistvou bytost se všemi jeho potřebami. Na prvním 

místě je umírající a jeho rodina, až potom nemoc (Kelnarová, 2007). 

Obzvlášť vážným problémem v kontextu otázek týkajících se problematiky umírání a smrti  

je dystanazie- tzv. zadržená smrt. Poprvé se tento etický problém objevuje v 60. letech 20. 

století. Dystanazií rozumíme situaci, kdy přístroje a medikamentózní léčba nedovolí člověku 

zemřít – tento člověk by ale za normálních podmínek již z tohoto světa odešel. Tento stav měl 

dva důsledky. Začalo se rozmáhat volání po eutanazii- dobré smrti za asistence lékaře, nebo 

asistované sebevraždě. Také se do této doby datuje celosvětový rozvoj hospicového hnutí 

(Marková, 2010, s. 14). 
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2 Definice paliativní péče  

Terminologie paliativní péče se mění v čase, v souvislosti s historickým vývojem a také 

charakterem zdravotnických služeb poskytovaných lidem na konci života v různých zemích 

(Payne, Seymour, Ingleton, 2007, s. 7). Termín paliativní péče pochází z latinského pallium 

(maska, pokrytí) či palliare (pokrýt, zakrýt pláštěm). V ČR je paliativní péče vymezena 

v zákoně č. 372 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jako 

samostatný druh zdravotní péče, jehož účelem je „zmírnění utrpení a zachování kvality života 

pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí“. 

Dle Světové zdravotnické organizace je paliativní péče „přístup, který zlepšuje kvalitu života 

pacientů a jejich rodin, které mají problém, spojený s život ohrožující nemocí, a to 

prostřednictvím prevence a zmírnění utrpení pomocí včasného zjištění a dokonalého 

stanovení a léčby bolesti a dalších problémů, fyzikálních, psychosociálních a duchovních“ 

(WHO, 2015). Paliativní léčba umírání neurychluje ani nezpomaluje. Zmírňuje bolest a stav 

úzkosti a pomáhá pacientům žít co nejkvalitněji až do konce. Pomáhá také rodinám 

překonávat účinky nemoci svých členů a vlastní úzkostné stavy (Göröghová a Kuthanová, 

2012, s. 46). Paliativní péče začleňuje psychologické a duchovní aspekty do péče o pacienta. 

Využívá týmový přístup k řešení potřeb pacientů a jejich rodin a může také pozitivně ovlivnit 

průběh nemoci. Je také použitelná v raném stádiu nemoci a v kombinaci s dalšími terapiemi, 

které jsou určeny k prodloužení života, jako je chemoterapie nebo radiační terapie (WHO, 

2015). 

Potřebu paliativní péče je třeba předpokládat: 

• u pacientů s těžce zvládnutelnými tělesnými příznaky, 

• u pacientů se závažným psychickým stresem v souvislosti s nádorovým onemocněním 

a jeho léčbou, 

• u pacientů s výraznými interními a psychiatrickými komorbiditami, 

• u pacienta, který odmítá protinádorovou léčbu a žádá výhradně symptomatickou 

paliativní péči. 

Důležitým faktorem je předpokládaná délka přežití pacienta menší než 6 měsíců (Sláma  

a Sochor, 2014, s. 336). 
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S narůstajícím počtem geriatricky nemocných pacientů výrazně roste i potřeba geriatrické 

paliativní péče a paliativní péče u onemocnění neonkologického charakteru - demence, 

srdeční selhání, chronická obstrukční plicní nemoc a další (Kalvach et al., 2010, s. 15). 

Na základě nevyhovujícího stavu paliativní péče v České republice vznikl dokument 

„Strategie rozvoje paliativní peče v České republice na období 2011 až 2015“, který se snaží 

vyřešit alespoň některé problémy tykající se paliativní péče. „Cílem strategie je odstranit 

nedostatky v paliativní péči“.  Stanovuje čtyři pilíře a následné kroky k jejich naplnění. Mezi 

tyto pilíře patří: provedení změn v legislativě; podpora rozvoje vzdělávání v oblasti paliativní 

peče; podpora rozvoje vědy a zvýšeni informovanosti veřejnosti o umírání a o způsobech 

důstojného odchodu ze života. Celý dokument je vypracován v souladu s mezinárodními 

požadavky na paliativní a hospicovou léčbu (ČSPM, 2011). 

Nelze opomenout, že klíčovou součástí všestranné paliativní péče je také zmírnění symptomů. 

Umírajícího může postihnout celá řada tělesných příznaků a mnoho z nich lze vedle 

farmakologické terapie ovlivnit také vhodnými postupy ošetřovatelského charakteru 

(Marková, 2010, s. 93). Velmi důležité je pravidelné hodnocení symptomů - neboli 

systematické sledování fyzických, emocionálních, duchovních a sociálních problémů 

(O´Connor a Aranda, 2005, s. 79). 

O důležitosti včasného zahájení paliativní péče nás informuje třetí fáze studie skupiny 

amerických vědců vedených Marií Bakitas. Jejich intervence se zaměřuje na populaci 

v oblastech, kde je snížená dostupnost zdravotní péče. Těmto pacientům byla v rámci projektu 

ENABLE poskytnuta úvodní konzultace s paliativním specialistou a následně pravidelné 

telefonické kontakty se specializovanou sestrou. V této konkrétní fázi autoři srovnávali dvě 

skupiny pacientů, kteří byli právě informováni o diagnóze pokročilého nádorového 

onemocnění s odhadovanou prognózou 6 - 24 měsíců. V první skupině (104 účastníků) byla 

paliativní intervence zahájena ihned, ve druhé (103 účastníků) s odstupem tří měsíců. 

Srovnáním obou skupin nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v hodnocení kvality 

života, intenzitě symptomů a nálady, ale ve srovnání jednoletého přežití. Zde byl zaznamenán 

rozdíl 15 %: 1 rok od zařazení do studie žilo 63 % účastníků s časně zahájenou paliativní 

intervencí a 48 % účastníků z druhé skupiny. Studie potvrzuje pozitivní vliv časně zahájené 

paliativní péče na délku dožití, a to i když nedojde ke zvýšení kvality života (Bakitas et al., 

2015).  
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3 Historie a rozvoj paliativní péče 

Rozvoj specializované paliativní péče má v každé zemi své odlišnosti. Různé jsou způsoby 

organizace péče, jejího financování a obzvláště způsob začlenění do systému zdravotní 

a sociální péče. Odlišné jsou také kulturní rámce, v nichž se paliativní péče rozvíjí: vztah 

společnosti k umírání a smrti, vztah k dobročinnosti ve společnosti, role rodiny a nejbližší 

komunity, politická a mediální kultura apod. (Vorlíček et al., 2004, s. 20,21). 

3.1  Historie a rozvoj paliativní péče ve světě 

Snaha o celostní pohled na péči o těžce nemocného se objevovala ve společnosti již po mnoho 

let. Při tomto „holistickém“ způsobu péče nestála v popředí pouhá starost o tělo nemocného, 

ale i o jeho duši a sociální prostředí. Již ve středověku vznikaly při některých klášterech 

útulky pro těžce nemocné a zmrzačené. V roce 1842 založila Jeanne Garnierová v Lyonu 

společenství žen, které se věnovaly péči o nevyléčitelně nemocné. Toto společenství otevřelo 

v roce 1845 v Paříži první dům pojmenovaný „hospic“ a právě v této souvislosti získalo slovo 

hospic svůj význam jako místo, kam jsou přijímání pacienti na konci života. Další významnou 

osobností, podílející se na vývoji péče o těžce nemocné, byla Marie Aikenheadová, 

zakladatelka kongregace Sester lásky (1878, Dublin), jejíž hlavním posláním je doprovázení 

umírajících. Tato komunita založila mj. i hospic sv. Josefa v Londýně, kde po 2. sv. válce 

působila i velmi známá osobnost hospicového hnutí Cecily Saunders, která je označována  

za zakladatelku moderní hospicové péče. Cecily Saunders v roce 1967 zakládá na předměstí 

Londýna hospic sv. Kryštofa, ve kterém je poprvé zajištěna péče o bolest multidisciplinárním 

týmem (Vorlíček et al., 2004, s. 19,20). 

Medicína ve  2. polovině 20. století se výrazně rozvíjela a to dávalo důvod k optimismu. 

V té době převládal názor a přesvědčení, že je pouze otázkou času a dalšího vývoje, kdy 

lidstvo pomocí nejnovějších technologických metod zvítězí nad všemi chorobami. Pacienti,  

u kterých vítězná technologická metoda selhala, se pak často mohli setkávat s nezájmem 

zdravotníků. Činnost hospicového hnutí se rozvíjela v několika směrech. Na samostatně 

stojící lůžkové hospice často navazovala domácí hospicová péče (tzv.“mobilní hospic“). Tato 

forma hospicové péče se rozvinula především v USA a ve Velké Británii. Některé hospicové 

programy provozují také tzv. denní hospicové stacionáře. První oddělení paliativní péče 

založil doktor Balfour Mount v Royal Victoria Hospital v kanadském Montrealu, a to v roce 

1975. Mezi další formy hospicové/paliativní péče patří specializované ambulance  
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a konziliární paliativní týmy, které působí v řadě nemocnic v západní Evropě a Americe 

(Vorlíček et al., 2004, s. 20). 

3.2 Historie a rozvoj paliativní péče v České republice 

U samotných základů organizované péče o nemocné stojí Anežka Česká, která na vlastní 

náklady započala s výstavbou mužského kláštera minoritů a ženského kláštera klarisek. Díky 

ní byl také postaven první špitál v českých zemích v Praze (1233) a stojí taktéž za založením 

špitálního bratrstva. To svou činnost soustřeďovalo právě na pomoc a péči o nemocné  

a umírající. Další významnou osobností je jistě Alžběta Durynská (1207 - 1231), která  

se zasloužila o založení špitálu, kde se starala se o těžce nemocné. Založila také chudobinec  

a špitál sv. Františka (Svobodný, Hlaváčková, 2005, s. 139). 

Dalšími ženami, které svůj život zasvětily službě nemocným a umírajícím, byly: Hedvika 

Slezská, Zdislava z Lemberka, Kateřina Fieschi (Kateřina Janovská) a Markéta Falcká 

(Markéta Bavorská). Od 16. do 18. století umírali lidé především v domácím prostředí nebo 

v zařízeních, která založily výše zmíněné ženy (Krátká, Kutnohorská, Cichá, 2011, s. 47).  

Paliativní péči se začalo dostávat větší pozornosti v 19. století. Na našem území bylo možné 

rovněž zaznamenat rozšíření i specializaci zdravotnických zařízení. Pro srovnání: v roce 1848 

je zde možné najít 50 nemocnic, v roce 1900 pak už 256 (Svobodný, Hlaváčková, 2005,  

s. 139).  

Úspěchy hospice sv. Kryštofa, otevřeného v roce 1967 v Londýně, otevřely cestu k zakládání 

podobných zařízení všude ve světě. V naší republice se zájem o paliativní medicínu více 

rozvinul po roce 1989. Díky zkušenostem, které získala řada lékařů a sester navštívením 

zahraničních pracovišť, bylo v 90. letech 20. století vybudováno několik hospiců, které působí 

jako nestátní zdravotnická zařízení zřizovaná občanskými sdruženími nebo katolickou 

Charitou (Vorlíček et al., 2004, s. 22, 23). 

Za zakladatelku českého hospicového hnutí je označována MUDr. Marie Svatošová, která 

u nás začala hospicové hnutí propagovat. Nejdříve začala se zdravotní péčí v domácnostech 

nemocných, a v roce 1995 se jí podařilo otevřít první český lůžkový Hospic Anežky České 

v Červeném Kostelci. V roce 1993 založila občanské sdružení „Ecce homo“ zaměřené 

na podporu hospicového hnutí a domácí hospicové péče. První oddělení paliativní péče bylo 

otevřeno r. 1992 v nemocnici v Babicích nad Svitavou, které však bylo před několika lety 
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přeměněno na LDN. V roce 2005 byla založena Asociace poskytovatelů hospicové paliativní 

péče (APHPP) (Vorlíček et al., 2004, s. 22). 

Od r. 2001 působí ve FN Brno specializovaná ambulance paliativní medicíny, a to v rámci 

Oddělení léčby bolesti. V poslední době se pozornost odborné veřejnosti zaměřila také  

na zlepšení situace v oblasti vzdělávání sester a lékařů v oboru paliativní medicíny. 

Každoročně je v Brně pořádán Brněnský den paliativní medicíny. Poprvé se tak stalo v roce 

1995 (Christianová, 2011, s. 14). 

V současné době působí v České republice 17 lůžkových hospiců (viz. Tabulka č. 1 v Příloze 

A), asi 47 domácích hospiců 2 (zahrnuje zařízení typu Hospic, Mobilní hospic, Domácí 

hospicovou péči charity, zařízení o.p.s. a s.r.o. - viz Tabulka č. 2 v Příloze A).  

V 9 nemocnicích nalezneme lůžka hospicového typu. V České republice nalezneme také 

poskytovatele dětské paliativní péče (viz. Tabulka č. 3 v Příloze A). 

 

 

 

 

 

  

                                                 

2Údaje jsou ověřené a pravidelně kontrolované pracovníky Cesty domů. Poskytovatelé mobilní specializované 
paliativní péče zde uvedení jsou mobilní a lůžkové hospice, které jsou členy APHPP a mobilní hospice, které 
splňují kritéria MSPP přijaté Fórem mobilních hospiců při České společnosti paliativní medicíny. 
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4 Možnosti a formy paliativní péče 

Národní rada pro hospice a služby specializované paliativní péče (NCHSPCS) rozlišuje mezi 

obecnou paliativní péčí, která je poskytována běžnými pečovateli o pacienta a rodinu s nízkou 

až střední komplexností potřebné paliativní péče, a specializovanými službami paliativní 

péče, které jsou poskytovány pacientům a rodinám se střední až vysokou komplexností 

potřebné paliativní péče (Payne, Seymour, Ingleton., 2007, s. 9). 

4.1 Obecná paliativní péče 

Obecná paliativní péče má být součástí každého zdravotnického zařízení, které přichází  

do styku s vážně nemocnými a umírajícími lidmi. Zahrnuje včasné vyhodnocení pacientova 

stavu, zhodnocení smysluplnosti další aktivní léčby a především poskytnutí takové léčby  

a péče, která je důležitá pro kvalitu pacientova života. (Marková, 2010, s. 20). Důraz musí být 

kladen na respekt k pacientově autonomii, citlivost a empatickou komunikaci s pacientem  

a jeho rodinou, léčbu bolesti a dalších symptomů. Obecnou paliativní péči by měli poskytnout 

všichni zdravotníci s ohledem na specifika své odbornosti (Šamánková, 2006, s. 96). 

Úroveň obecné paliativní péče na daném zdravotnickém zařízení, ale také na úrovni 

zdravotního systému jako celku můžeme posoudit pomocí několika indikátorů. Patří k nim: 

• kvalita komunikace o diagnóze, prognóze, cílech a rozsahu léčby,  

• znalosti a dovednosti zdravotníků v ambulantním i lůžkovém prostředí při řešení 

obtíží, 

• kvalita ošetřovatelské péče (v lůžkových zařízeních i v domácím prostředí), 

• dostupnost léků, zdravotnických pomůcek, sociálního poradenství, psychologické 

péče, pastorační a duchovní péče  

• kvalita „hotelových služeb“ v lůžkových zařízeních (např. počet lůžek na pokojích, 

kvalita stravy), 

• kontinuita a koordinace péče v závislosti na aktuálních potřebách pacienta (Sláma, 

Kabelka, Špinková, 2013). 
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4.2 Specializovaná paliativní péče 

Sláma a Špinka (2004; s. 24) definují specializovanou paliativní péči jako: „Odbornou, 

interdisciplinární péči poskytovanou pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou 

v otázkách paliativní péče odborně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi“. Tým tvoří 

zejména lékař, sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut, pastorační pracovník 

a další odborníci. Hlavní pracovní náplní tohoto týmu je právě poskytování paliativní péče.  

Specializovaná zařízení paliativní péče se věnují paliativní péči jako své hlavní činnosti. 

Služby poskytované v těchto zařízeních by měly být dostupné ve všech formách péče a měly 

by poskytnout pacientovi podporu, ať již je doma, v nemocnici, v pečovatelském domě, 

denním stacionáři nebo na oddělení paliativní péče (Marková,2010, s.21). 

Mezi zařízení paliativní specializované péče řadíme: 

Oddělení paliativní péče (OPP). V  rámci zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny) 

pečuje o nemocné, kteří potřebují komplexní paliativní péči a současně potřebují pro 

diagnostiku a léčbu ostatní služby a součásti nemocnice. OPP slouží jako lůžková základna 

pro konziliární tým paliativní péče, ve fakultních nemocnicích má významnou edukační 

funkci (Sláma a Špinka, 2004, s. 24). 

Domácí hospic (mobilní paliativní péče) je z hlediska poskytování specializované paliativní 

péče ve světě nejrozšířenější formou. Jedná se o péči multidisciplinárního týmu, který tvoří 

lékaři, sestry, ošetřovatelé, dobrovolníci, psychologové, sociální a pastorační pracovníci  

a další odborníci. Všestranná péče je poskytovaná rodinám, které se rozhodly pečovat o svého 

umírajícího člena doma (Marková, 2010, s. 23). Péče je dostupná 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Nezbytnou a důležitou součástí je podpora pacientovy rodiny a jeho blízkých, kteří 

se obvykle na péči podílejí (Šamánková, 2006, s. 97).  

Na počátku dubna roku 2015 odstartovala VZP pilotní projekt, ve kterém hradí péči 

mobilních hospiců. Cílem je především umožnit několika stovkám pacientů v terminálním 

stadiu nemoci prožít poslední chvíle života doma se svými blízkými. Zároveň chce pojišťovna 

ověřit předpoklad, že domácí paliativní péče by nezatížila zdravotní systém nadměrnými 

výdaji a mohla by tak za určitých okolností výhledově hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění. Poskytovatelům péče bude za jeden den a jednoho pacienta hrazena částka, která  

by v průměru měla být srovnatelná s částkou, kterou pojišťovny platí za totéž kamenným 
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hospicům- cca 1300 Kč (Tichý, 2015). Pojišťovna počítala s tím, že do té doby zaplatí domácí 

péči 350 až 400 umírajícím za 15 milionů korun (Koubová, 2016). 

Původně měl pilotní projekt zahrnující sedm mobilních hospiců poskytujících péči na devíti 

místech trvat do konce února 2016. Protože jsou ale s projektem spokojeny všechny zapojené 

strany, dojde nakonec k jeho prodloužení, aby se naplnil limit 350 lidí. To vše snad do doby, 

kdy už péče bude zařazena v seznamu výkonů a úhradové vyhlášce (Koubová, 2016). 

První výsledky pilotního výzkumu budou známy zřejmě v červnu 2016. Vzniklá analýza  

by pak měla být podkladem pro rozhodnutí, zda a jak bude vše pokračovat v roce 2017 

(Koubová, 2016). 

Lůžkový hospic – je samostatně stojící lůžkové zařízení poskytující specializovanou 

paliativní péči pacientům v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. 

Obvyklá délka pobytu v hospici je 3-4 týdny (Šamánková, 2006, s. 97). Hospice jako 

specializované jednotky paliativní péče začaly vznikat jako rezidenční zařízení v 60. letech 

20. století ve Velké Británii. Poskytovaly a dodnes poskytují lůžkovou péči, umožňují 

ubytování rodiny spolu s nemocným. Důraz je kladen na individuální přání a potřeby 

nemocného.  Vedle péče zdravotnické je poskytováno také sociální poradenství a pomoc 

nejen hospitalizovaným nemocným a jejich rodinám, ale také pozůstalým a dalším potřebným 

v souvislosti s umíráním a smrtí jejich blízkých (Marková, 2010, s. 27). Stávající kapacita 

provozovaných lůžek na území ČR je 474. Kompletní přehled lůžkových hospiců v ČR  

viz. Tabulka č. 1 v Příloze A. 

Kvalitní péče může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí 

a utrpením. Pro zajištění kvalitní hospicové péče je ošetřující personál pečlivě vybírán 

a odborně vzděláván. K otázce eutanazie je v hospici velmi jednoznačně vyhraněný postoj. 

Pomáhat v umírání - ano, pomáhat k smrti - ne. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty 

k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti (Hospic Anežky České, 2015). 

Konziliární tým paliativní pé če - pacient zůstává na oddělení, kde byl doposud léčen. Tým 

dochází na tato oddělení, posiluje kontinuitu péče, přímo ovlivňuje kvalitu paliativní péče 

a edukuje (informuje) personál oddělení. Minimální složení takového týmu je sestra, lékař  

a sociální pracovník (Šamánková, 2006, s. 97). 

Ambulance paliativní péče – zajišťuje ambulantní péči pacientům, kteří pobývají v domácím 

prostředí nebo v zařízeních sociální péče. Někdy působí také při lůžkových hospicích,  
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při odděleních paliativní péče lůžkových zařízení, příp. jako součást zařízení paliativní péče. 

Obvyklá je současná spolupráce s praktickým lékařem, zařízeními obecné domácí péče 

a specializované paliativní péče (Šamánková, 2006, s. 97,98). 

Denní stacionář - obvykle funguje při specializovaných lůžkových odděleních paliativní 

péče. Pacienti sem mohou chodit jeden či více dní v týdnu. Nabízené služby lze označit  

jako lékařské (krevní transfúze, zmírňování bolesti a symptomů atd.), sociální (sprcha, 

koupel), rehabilitační (fyzioterapie, ergoterapie), relaxační (masáže) nebo zájmové (umělecké 

a řemeslné aktivity). Účelem denní péče je též poskytnout část volného času hlavnímu 

pečovateli (Kaštánková, 2013, s. 12). 

 

Zvláštní zařízení specializované paliativní péče - zařízení, jejichž hlavní specializací  

je paliativní péče, kterou poskytuje interdisciplinární tým vedený odborníkem na paliativní 

péči s odpovídajícím vzděláním a praxí. Jedná se např. o tísňové linky, specializované 

poradny, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny apod. (Šamánková, 2006, s. 98). 

 

Pacienti v domácí péči se dožívají delšího života než v nemocnici. K tomuto závěru došla 

japonská studie, která hledala odpověď na otázku, zda se liší naděje dožití u pacientů 

s terminálním onkologickým onemocněním v domácí péči oproti těm, kteří zůstanou 

v nemocnici, i když mají obě skupiny přístup k paliativní péči. Jednalo se o retrospektivní 

studii, kdy autoři analyzovali záznamy u 190 onkologických pacientů, kteří vstoupili 

do paliativní péče v nemocnici. Rozdělili je do dvou skupin podle toho, zda zůstali v péči 

nemocnice až do smrti nebo byli propuštěni do domácí péče. Následně porovnali délku dožití 

a zjistili, že pacienti v domácí péči se dožili významně delšího života (medián 67 dní) oproti 

pacientům, kteří zůstali v péči nemocnice (medián 33 dní), a to i poté, co statisticky 

kontrolovali potenciálně významné intervenující proměnné jako primární diagnóza, věk, 

celkový zdravotní stav nebo historie chemoterapie. I když se jednalo pouze o retrospektivní 

studii, výsledky poukazují na to, že přežití pacientů, u kterých byla terminální péče 

poskytována v domácím prostředí, je výrazně lepší, nebo přinejmenším není horší, než 

u pacientů, kteří tuto paliativní péči dostávali v nemocnici (Murakami et al., 2015). 

Průzkumy veřejného mínění z různých zemí včetně České republiky ukazují, že většina lidí 

by si přála zemřít doma. V současnosti však máme k dispozici jen omezené informace o tom, 

jak se liší kvalita péče a její dopad na pacienty a jejich rodiny. Důležité poznatky k této 
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diskuzi přináší nová studie autorů z King's College v Londýně, kteří analyzovali 352 případů 

úmrtí doma a v nemocnici. Na klíčové otázky se autoři zpětně dotazovali pozůstalých 

rodinných příslušníků a zjistili, že pacienti umírající v domácím prostředí prožívali během 

posledního týdne života častěji pocit smíření (ve smyslu celkového zklidnění a přijetí nemoci) 

a pozůstalí sami lépe snášeli zármutek. Úroveň bolesti byla v domácí i nemocniční skupině 

bez statisticky významných rozdílů. Studie také identifikovala okolnosti, které měly vliv  

na místo úmrtí. Kromě preferencí pacientů, preferencí rodinných příslušníků 

a dostupnosti domácí paliativní péče nebo komunitní sestry, z analýzy vyplynuly doposud 

přehlížené faktory: časný rozhovor o prognóze a preferencích pacienta s příbuznými 

a možnost uvolnění z práce pro pečující tři měsíce před smrtí pacienta. Tato zpracovaná studie 

ukazuje, že při komplexním plánování péče může umírání doma přinést významná pozitiva 

nemocným i jejich příbuzným (Gomes et al., 2015). 
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5 Paliativní péče v současnosti v ČR a ve světě 
 

Podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zemřelo v roce 2013 

v České republice 109 160 osob, což znamená nárůst o 971 zemřelých proti roku 2012. 

Nejčastější příčinou smrti v České republice jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, podíl 

zemřelých v jejich důsledku činil 47 % v roce 2013. Za více než polovinou těchto úmrtí stojí 

ischemické nemoci srdeční. Druhou nejčastější příčinou smrti jsou dlouhodobě zhoubné 

novotvary (24,8 %). Třetím nejčastějším důvodem úmrtí byly nemoci dýchací soustavy  

(6,3 %) s 6 833 případy (ÚZIS, 2013). 

WHO doporučuje jako optimální počet lůžek specializované paliativní péče 5/100 000 

obyvatel za předpokladu dobře fungující ambulantní a specializované paliativní péče 

(Bužgová, 2015, s. 22). V ČR je v současné době 4,5 lůžek na 100 000 obyvatel (Sláma, 

Kabelka, Špinková, 2013). 

Od roku 2007 jsou zjišťovány údaje o místě úmrtí. Podíváme-li se na vnímání smrti a umíraní 

zde v České republice, zjistíme, že není přijímáno jako běžná součást života. K tomuto závěru 

lze dospět z posledních dostupných dat, která zveřejnil ÚZIS z roku 2013. V roce 2013 

zemřely přibližně tři čtvrtiny (72,7 %) osob v léčebném či sociálním zařízení  

(tzv. institucionalizovaná smrt) a pouze 20,2 % osob doma. Většinou se však jedná o náhlá, 

neočekávaná úmrtí, kdy pacient umírá před příjezdem rychlé lékařské pomoci.  Odhaduje se, 

že jen 5-10 % z úmrtí v domácím prostředí je očekávaných (Sláma, Kabelka, Špinková, 

2013). 

Počet úmrtí v hospicích v ČR je výrazně nižší než např. v USA, kde se za rok 2014 týkal 

přibližně 46,3 % ze všech úmrtí (NHPCO, 2015). Vysoký počet pacientů s onkologickým 

onemocněním v hospicové péči je zaznamenán také v jiných zemích, např. na Novém Zélandu 

je 79 % pacientů s onkologickým onemocněním hospitalizovaných v hospicích (Gott et al., 

2013). Naopak v USA bylo v roce 2013 s primární diagnózou onkologického onemocnění 

hospitalizováno v hospici pouze 36,5 % pacientů, s neonkologickou diagnózou 63,5 %, 

nejčastěji to byli pacienti s demencí, onemocněním srdce a plic (NHPCO, 2014). 

Vysoký počet pacientů umírajících v nemocnici není ojedinělým trendem. Broad et al. (2013) 

porovnávali místo úmrtí ve 45 různých zemích a u 40 z nich zjistili více než 54 % úmrtí 

v nemocnici. Nejvíce úmrtí v nemocnici bylo zjištěno v Japonsku (78 %), naopak nejmenší 

počet úmrtí v nemocnici (pod 20 %) zjistili v Číně a Albánii. Ke státům s nižší úmrtností 
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v nemocnici patřily Nový Zéland (34 %), Holandsko (34 %), Norsko (35 %) a Švýcarsko  

(37 %). Česká republika zaujímá v uvedené studii 11. místo v počtu úmrtí v nemocnici  

za Japonskem, Brazílií, Maltou, Koreou, Botswanou, Walesem, Švédskem, Portugalskem, 

Španělskem a Kanadou. Podobně v procentech úmrtí v nemocnici jako v ČR je např. Velká 

Británie, kde nastává 58 % úmrtí a 75 % lidí je přijato k hospitalizaci v posledním roce života, 

mnohdy i opakovaně (Gardiner et al., 2012, Milligan et al., 2012). 

V hodnocení počtu úmrtí v nemocnici u osob nad 65 let byla ČR ve výzkumu Broada 

et al.(2013) řazena na 5. místo za státy Japonsko, Korea, Malta a Wales.  

V roce 2011 byl proveden organizací STEM/MARK  výzkum zaměřený na téma, kde si lidé 

v ČR nepřejí umírat. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi preferencí běžné populace  

a zdravotníků. Zdravotníci si nepřáli umírat v dlouhodobé péči (76 %) a v nemocnici (59 %). 

Běžná populace uvedla také tyto dvě místa, ale v menší míře – dlouhodobá péče (69 %)  

a nemocnice (45 %). Domácí prostředí bylo nejméně často uvedeno jako prostředí, kde  

by si lidé smrt nepřáli. Ve skutečnosti se toto přání „splní“ jen každému pátému. Výrazný 

rozdíl byl zjištěn v názoru na místo úmrtí v hospici. V hospici by si nepřálo umírat pouze 6 % 

zdravotníků, ale překvapivě 42 % běžné populace (STEM/MARK, 2011). To může být 

způsobeno neznalostí a mnohými předsudky vůči hospicové péči. Ve většině zahraničních 

zemí s vyšším počtem úmrtí v nemocnici je zaznamenáno časté přání pacientů a jejich rodin 

umírat doma nebo v hospici, nikoli v nemocnici nebo v zařízení následné péče  

(Robinson et al., 2013). Podle průzkumu Bertelsmannovy nadace by např. 76 % Němců 

chtělo zemřít doma (Zenknerová, 2015). 
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6 Rodina jako součást paliativní péče 

Rodina sehrává v paliativní péči důležitou roli.  Lékaři, sestry a další pracovníci během 

hospitalizace umírajícího pacienta nemohou rodinu nahradit, ale mohou rodinu podpořit  

a pomoci jim zůstat spolu navzájem v kontaktu. Poskytování péče umírajícímu v rodině není 

bezpochyby jednoduchým procesem (Bužgová, 2015, s. 113). Z provedených výzkumů  

je zřejmé, že život ohrožující nemoc dopadá na celou rodinu, ne jen na samotného pacienta.  

U rodinných příslušníků jsou zpravidla zaznamenávány změny v jejich osobní pohodě během 

nemoci svého blízkého, a to psychologické i fyzické (Fridriksdottir et al. 2006, s. 425-432). 

6.1 Potřeby rodinných příslušníků 

Potřeby rodiny můžeme definovat jako vnímání požadavků nebo přání pro podporu a péči. 

Kvalita této péče může být následně měřena rozsahem potřeb, které byly naplněny. Naplnění 

potřeb rodiny může sloužit jako důležitý indikátor kvality poskytované péče. Provedené 

výzkumy ukazují, že rodinní příslušníci mají nenaplněné potřeby v mnoha oblastech 

(Bužgová, 2015, s. 115). Jako obzvláště důležité jsou uváděny tyto čtyři potřeby: 

Ujištění o tom, že pacient nemá velké obtíže 

Pro příbuzné je nejdůležitější pocit, že jejich příbuzný netrpí. Takto se rodina snáze vyrovná 

s nastalou situací, ať již poskytují péči doma nebo je pacient v nemocnici či jiném zařízení. 

Bolest pacienta má velký dopad na blízké, kteří si ji mohou vykládat jako progresi 

onemocnění a blížící se smrt. Členové rodiny mohou také mít starost, když se u jejich 

blízkého objeví další nepříjemné symptomy, např. dušnost, nevolnost, únava nebo úzkost. 

Pokud nemohou blízkému účinně pomoci, může se u nich objevit bezmocnost a zoufalství. 

Příbuzní, kteří vědí, že jejich blízký zemřel bez utrpení a v klidu, jsou spokojenější s jeho péčí 

a na poslední dny pacientova života vzpomínají bez nadměrného stresu. Naopak pokud 

pacient zemřel v bolestech nebo jiné velké tísni, mohou mít příbuzní pocity lítosti a kladou  

si za vinu, že lépe nehájili jeho zájmy (O ´Connor a Aranda, 2005, s. 223). 

Dostatek informací 

Pro příbuzné je důležité mít informace o nemoci, i o tom, jak pečovat o pacienta. Potřebují 

vědět o nemoci, diagnóze, prognóze, doprovodných symptomech, léčbě a vývoji zdravotního 

stavu (Bužgová, 2015, s. 122). Důležité jsou také informace o tom, jak zajistit pacientovi 
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pohodu, jak mluvit s ostatními členy rodiny o pacientově nemoci a jak komunikovat 

s pacientem v rámci celé rodiny. Nutné je získání pravdivých informací,  

aby mohli rodinní příslušníci plánovat zbývající čas se svým příbuzným.  Informace by měly 

být jednoduché, srozumitelné a odpovídající aktuálním potřebám rodiny. Praktické rady  

a informace podané zdravotní sestrou jsou užitečné především tehdy, když se starají příbuzní 

o nemocného doma (O´Connor a Aranda, 2005, s. 224). Neméně důležitou oblast 

informovanosti tvoří také informace o finančních dávkách, zdravotních a sociálních službách 

(Bužgová, 2015, s. 115).  

Zajištění praktických potřeb 

Příbuzní pociťují velkou tíhu, která na nich při péči o nemocného leží, a potřebují praktickou 

pomoc. Členové rodiny jsou viděni spíše jako zdroj podpory pro pacienty, než jako lidé, kteří 

také potřebují naši péči a z těchto důvodů často dochází k  nedostatečné podpoře rodiny  

(O´Connor a Aranda, 2005, s. 224). Schopnost rodinných pečovatelů postarat se o nemocného 

člena rodiny proto závisí zejména na tom, kolik podpory se dostane jim samotným.  

I provedené výzkumy dokazují, že pokud profesionálové vnímají rodinu pouze jako 

spolupracovníka v péči o nemocného, mají menší ochotu se zaměřit na jejich podporu 

(Bužgová, 2015, s. 116). 

Při zapojení členů rodiny do péče o pacienta musíme samozřejmě brát v úvahu fyzické 

možnosti jednotlivých členů. Rodinní příslušníci mají někdy pocit, že se musí o svého 

blízkého co nejlépe postarat a přepínají tak své vlastní síly. Na tomto základě může dojít 

k vyčerpání, izolaci a pocitu vyhoření. Péče o nemocného doma může bezpochyby 

představovat také velkou finanční zátěž. Pečovatelé musí často přerušit zaměstnání,  

aby se o svého blízkého mohli starat doma. (O´Connor a Aranda, 2005, s. 225). 

Emocionální podpora 

Je potřeba věnovat pozornost také emocionálním potřebám členů rodiny, aby byli schopni  

se o pacienta starat a nevyčerpali se. Rodina se potřebuje vyrovnat se s nejistotou ohledně 

prognózy, neodvratnou smrtí pacienta, s komunikací mezi členy rodiny a zvládáním stresu. 

V případě zhoršování mentálního stavu pacienta, jeho podrážděností, zmateností, změnou 

osobnosti může rodina mít pocit ztráty jistoty a obav o bezpečnost pacienta. Rodina cítí,  

že ztratila člověka, kterého znala a má pocity zármutku a zoufalství. To může nadále 

zhoršovat stres rodinných příslušníků.  
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Zdravotní sestry musí být schopné zachytit problémy, pomoci členům rodiny mluvit spolu 

navzájem a sdílet nevyřčené obavy. Rodiny někdy potřebují pomoc, aby mezi nimi nedošlo  

ke konfliktu a chybám v komunikaci. Členové rodiny, kteří dříve již zažili obtížnou smrt 

blízkého člověka nebo neutišitelného utrpení, mohou být později ohroženi patologickým 

truchlením (O´Connor a Aranda, 2005, s. 226). 

Hodnocení potřeb v paliativní péči a zjištění tzv. nenaplněných potřeb rodinných příslušníků 

je důležité pro individualizovanou péči, která může dále vést ke zvýšení kvality péče. 

(Bužgová, Macháčková, Pražáková, 2013, s. 36). 

V České republice jsou dostupné zejména dotazníky hodnotící kvalitu života onkologicky 

nemocných pacientů (např. dotazník EORTCQOL-C30), chybí však využití měřících nástrojů  
pro hodnocení potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči. Z tohoto důvodu byl 

v rámci projektu IGA MZ ČR NT 13417-4/2012 nově vytvořen dotazník pro hodnocení 

potřeb pacientů v paliativní péči PNAP (Patients Needs Assessment in Palliative Care) a dále 

byla vytvořena česká verze dotazníku pro hodnocení potřeb rodinných příslušníků FIN 

(Family Inventory Needs) se souhlasem autorky Lindy Kristjanson (Bužgová, 2014, s. 5). 

Otázkou důležitosti potřeb rodinných příslušníků se zabýval výzkum provedený v roce 2012 

v rámci projektu IGA MZ ČR NT 13417-4/2012 „Identifikace potřeb pacientů 

a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života“. Cílem výzkumu bylo 

zjistit důležitost a naplněnost potřeb rodinných příslušníků pečujících o terminálně nemocné  

a jejich kvalitu života.  Výzkumný soubor tvořilo 62 rodinných příslušníků terminálně 

nemocných pacientů. 37 rodinných příslušníků pečovalo o svého blízkého v domácím 

prostředí a 25 rodinných příslušníků mělo svého příbuzného v péči Hospice sv. Lukáše 

v Ostravě. Pro zjištění potřeb byl použit 20 položkový standardizovaný dotazník (Bužgová, 

Macháčková, Pražáková, 2013, s. 31). Dotázaní rodinní příslušníci pečující o terminálně 

nemocného považovali za nejdůležitější potřebu „mít ujištění, že se dostává nemocnému 

nejlepší péče“  (4,85)3 ; „mít pocit, že se odborníci dobře starají“ (4,85); „cítit, že existuje 

naděje“ (4,74); „mít vysvětlení, která jsou srozumitelná“ (4,73) a „mít přijetí ze strany 

zdravotníků“  (4,68). Rodinní příslušníci klientů hospice považovali za důležitější tyto 

potřeby: „znát konkrétní údaje o prognóze“; „být informován o změnách zdravotního stavu“; 

„v ědět, co nemocný podstupuje“; „vědět, kdy očekávat výskyt příznaků“  a „znát jména 

zdravotníků, kteří pečují“  (Bužgová, Macháčková, Pražáková, 2013, s. 32). 

 

                                                 
3 -průměr (větší průměrná hodnota znamená větší důležitost dané potřeby (škála 1-5). 
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6.2 Možnosti pomoci 

Události, které provázejí smrt pacienta, zůstanou vryty do paměti pozůstalých. Pro rodinu  

je to období krize, bez ohledu na to, zda je na tento okamžik sebelépe připravena (Parkes, 

Relf, Couldrick, 2007, s. 118). V péči o pozůstalé záleží na mnoha okolnostech. Například, 

došlo-li k úmrtí náhle, nebo šlo o očekávané úmrtí, umíral-li nemocný v bolestech a utrpení, 

nebo pokojnou smrtí, zemřelo li malé dítě nebo mladý člověk. Co rodinní příslušníci potřebují 

nejvíce, je čas (Parkes, Relf, Couldrick, 2007, s. 143). 

Pomoc rodině v zármutku po úmrtí je prevencí mnohdy dlouhodobých výčitek a pocitů viny, 

co všechno mohlo, nebo mělo být v posledních dnech života jinak, lépe (Kalvach, 2011,  

s. 87). Rodina, která svého nemocného měla možnost doprovodit až do konce, si již velkou 

část zármutku prožila a je na tom v tomto směru lépe, než rodina, která je v šoku, zasažena 

náhlou smrtí blízkého. Zármutek ze ztráty milovaného člověka je normální reakcí na extrémní 

situaci, a pokud truchlící nevykazují abnormální reaktivní poruchy, neměli bychom je 

považovat za nemocné a ani se k nim tak chovat (Špatenková, 2013, s. 37). Truchlení a doba 

jeho trvání je velmi individuální. Přesto většina literatury uvádí, že nekomplikované truchlení 

trvá zhruba jeden rok.  

Velmi důležitou součástí péče o pozůstalé je chování personálu s pozůstalými. Pokud předává 

sestra pozůstalost na běžném oddělení, je vhodné, aby ji předávala v klidu a měla dostatek 

času a prostoru pro otázky pozůstalých. Je velmi potřebné, může-li pronést větu: „Vaše 

maminka zemřela v klidu a bez bolestí, byla to statečná žena, měli jsme ji moc rádi“ 

(Marková, 2010, s. 117). Po zklidnění se teprve přistupuje k seznámení příbuzných se všemi 

nezbytnými formalitami, které budou následovat a kterým musí vyhovět. V dalším postupu 

může být nabídnuta pomoc psychologa, sociálního pracovníka, popřípadě duchovního 

(Kupka, 2014, s. 125). Existují i tzv. svépomocné skupiny, určené pro všechny, kteří  

se vyrovnávají se ztrátou milovaného člověka a chtějí se podělit o své pocity s lidmi 

prožívajícími obdobnou zkušenost a získat jejich podporu. Tato pomoc totiž přináší 

pozůstalým naději, že oni jsou také schopni tíživou situaci zvládnout (Špatenková, Kotrlý, 

Běhounková, 2010, s. 111) 

Navázání kontaktů a získání důvěry velmi usnadní následnou práci s pozůstalými. Ta patří  

ke standardním službám všech hospiců. Asi u 2/3 pozůstalých se můžeme omezit na jediný 

rozhovor při kávě, bezprostředně po smrti nemocného, avšak 1/3 rodin potřebuje nějakou 

formu další pomoci. Pravidelně se za pomoci dobrovolníků pořádají pro pozůstalé „slavnostní 
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zápisy do Knihy živých“ s bohoslužbou, občerstvením a hlavně vzpomínáním a nasloucháním 

(Vorlíček et al., 2004, s. 516). 

Podle Špatenkové (2013, s. 176) je pomoc pozůstalým velmi obtížná a klade na poradce 

mimořádné nároky. Ve své knize Poradenství pro pozůstalé zdůrazňuje, že efektivně pomoci 

lze pouze tehdy, když má pomáhající zpracován svůj vlastní postoj ke smrti. Po přečtení 

knihy nebo po absolvování přednášek či kurzů se ještě nikdo nestává kompetentním 

poradcem. 
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7 Možnosti a způsoby financování paliativní péče 

První český hospic byl otevřen v roce 1995 v Červeném Kostelci. Ještě 10 let od jeho 

otevření, kdy už v naší zemi fungovalo deset hospiců, neznal český právní řád pojem 

„hospic“. Bylo nutné se sjednotit a společnými silami se pokusit prosadit novely zákonů, 

které umožňují poskytování a financování hospicové péče z veřejných zdrojů. Z tohoto 

důvodu vznikla v roce 2005 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, které  

se podařilo prosadit legislativní základy pro lůžkovou a mobilní hospicovou péči. Celý tento 

proces trval téměř 3 roky (APHPP, 2014). 

Legislativní zakotvení hospicové paliativní péče 

APHPP se od začátku podílela na všech legislativních iniciativách směřujících  

k systémovému zakotvení hospicové paliativní péče do legislativy. Právní úpravy hospicové 

péče se dotýkají zejména oblasti zdravotní a sociální: zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. 

k provedení zákona o sociálních službách.  

Podařilo se prosadit 2 novely zákona č. 48/1997 Sb. pro umožnění úhrady lůžkové a mobilní 

hospicové péče ze zdravotního pojištění a také zakotvit kód 0730 pro specializovanou ústavní 

paliativní péči do úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví (pro lůžkovou péči v roce 

2007, pro mobilní péči v roce 2010).  

V roce 2007 byly vytvořeny pracovní skupinou MZČR ve spolupráci s Asociací 

poskytovatelů hospicové paliativní péče Standardy hospicové paliativní péče. Cílem těchto 

standardů bylo definovat požadavky, které by měli poskytovatelé specializované paliativní 

péče v ČR splňovat, aby byla zajištěna její potřebná úroveň a kvalita. Pro členy APHPP jsou 

tyto standardy závazným dokumentem, lůžkové hospice, jež jsou členy APHPP, jsou pak 

povinny tyto standardy dodržovat a naplňovat (APHPP, 2014). 

 

Financování lůžkových hospiců 

Lůžkové hospice v ČR jsou většinou nestátní zdravotnická zařízení existující samostatně  

(ne jako součást jiného ZZ). Financování lůžkové hospicové péče je vícezdrojové. 

Z veřejného zdravotního pojištění je pokryto až 60 % celkových nákladů, 20 % nákladů 

pokrývají příspěvky na péči a dotace na sociální péči. Pacienti přispívají na den v lůžkovém 

hospici  
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200 - 500 Kč (Sláma et al., 2013). O další finanční prostředky hospice žádají opakovaně obce, 

kraj, ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ovšem na tyto dotace není právní 

nárok. Hospice z těchto zdrojů získávají dalších asi 20 % rozpočtu. Určitou částí  

se na financování podílejí i sami pacienti a jejich rodiny, ti hradí příspěvek úměrný jejich 

příjmu tak, aby hospicová péče byla dostupná pro každého. Další chybějící finance na provoz 

se pak hospice snaží získat od soukromých dárců, nadací, fondů, firem nebo jednotlivců. Bez 

této pomoci by v současné době péči poskytovat všem nemohli (APHPP, 2014). 

 

Financování domácí hospicové péče 

Financování služeb se liší v souvislosti s dvojím typem poskytovatelů domácí hospicové 

péče. Pacientu v závěru života mohou poskytovat péči v rámci odbornosti 925 (sestra domácí 

péče) hrazenou zdravotními pojišťovnami. Předepsat péči může ošetřující lékař (praktický, 

ošetřující lékař v nemocnici při propuštění pacienta nebo ošetřující ambulantní specialista). 

Ten také určuje rozsah a délku poskytovaných služeb (Sláma et al., 2013, s. 14). 

Každý mobilní hospic má podmínky přímé platby pacientů řešeny jinak. Všechny hospice 

mají tyto informace zveřejněny na svých webových stránkách nebo si je zájemce o péči může 

zjistit telefonických kontaktem. 

Domácí paliativní péče je ve srovnání s lůžkovou péčí dlouhodobou i akutní jednoznačně 

levnější. Náklady na den péče v domácím hospici činí přibližně 1900 Kč. Náklady  

na standardní lůžko v nemocnici pak 3000 – 3500 Kč, na lůžko intenzivní péče mezi 15 000 

až 40 000 Kč (Kovářová, 2014). 

Aktuální pot řeby hospiců v oblasti legislativy 

Aktuální zásadní potřebou je dořešení financování sociální složky paliativní péče. APHPP  

se opakovaně snaží prosadit zakotvení péče o terminálně nemocné do zákona o sociálních 

službách. Je také připravována další novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

kterou APHPP navrhuje rozšířit v §44 o další typ odlehčovací služby (odst. 2): „Zvláštním 

typem odlehčovacích služeb jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby zaměřené na péči 

o osoby v terminálním stavu onemocnění, které jsou poskytovány v součinnosti se zdravotní 

ošetřovatelskou péčí hrazenou dle zákona č. 48/1997 Sb, §22 a 22a); cílem služby je umožnit 

klientům a jejich blízkým vyrovnat se s umíráním blízké osoby a poskytnout jim podporu  

v truchlení.“ Hospice tak budou moci žádat o dotace MPSV na sociální péči, kterou 

pacientům a jejich rodinám denně poskytují (APHPP, 2014). 
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Potřeby pro rozvoj lůžkových a mobilních hospiců v ČR 

Pokrytí specializované paliativní péčí je na území ČR stále nerovnoměrné. V některých 

oblastech Moravy a Čech je potřeba lůžek již téměř saturována, jinde naopak chybí,  

např. Západní Čechy, Vysočina, Liberecko apod. Jednou z priorit dalšího rozvoje se musí stát 

rozšíření mobilní hospicové péče, tomu ale zatím brání neochota zdravotních pojišťoven tuto 

formu péče odpovídajícím způsobem podpořit. Nynější možnost indikace a vykazování  

tzv. signálního kódu u terminálně nemocného v domácí péči tento problém řeší jenom 

částečně (APHPP, 2014). 

Aktuální úkol APHPP nyní tvoří prosazení mobilní paliativní péče do legislativy, zajištění 

jejího financování a rozvinutí. K možnosti rozvinout v domovech pacientů skutečnou 

komplexní paliativní péči podle evropských standardů je zapotřebí vést další jednání  

s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o možných jiných způsobech úhrad 

(APHPP, 2014). 
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II  VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

8 Metodika výzkumu 

Diplomovou práci lze charakterizovat jako teoreticko-výzkumnou. Teoretická část je tvořena 

všeobecnými informacemi o paliativní péči. Výzkumná část diplomové práce je kvantitativní, 

tvořena nestandardizovaným anonymním dotazníkem vlastní tvorby, a jako doplňková 

metoda za účelem zvýšení validity stanovených závěrů je použit výzkum kvalitativní, tvořen 

hloubkovými polostrukturovanými rozhovory. 

Úkolem kvantitativního výzkumu je statisticky popsat typ závislosti mezi proměnnými. 

Většinou je obsažen větším počtem respondentů. Pracuje se statistickými jednotkami, které 

třídí. Jádrem kvantitativního výzkumu jsou tedy sestavy zpracovaných čísel ve formě tabulek 

a diagramů. Kvantitativní výzkum používá metod dotazníku, standardizovaného rozhovoru, 

analýzy dat apod. (Kutnohorská, 2009, s. 21). Dotazník je standardizovaný soubor otázek,  

jež jsou předem připraveny na formuláři, a obsahuje všechny podstatné problémy, na něž jeho 

prostřednictvím hledáme odpověď (Kutnohorská, 2009, s. 41).  

Kvalitativní výzkum se všeobecně považuje za postup, který je v protikladu kvantitativního 

výzkumu (Kutnohorská, 2009, s. 21). Spočívá v analýze zkoumaných jevů, odhalení jejich 

elementárních složek, odhalení spojení a závislostí, které jsou mezi nimi, v interpretaci 

smyslu nebo funkce kterou plní. Je to nematematický analytický postup, umožňuje poznání 

širšího kontextu jevů, které badatele zajímají (Kutnohorská, 2009, s. 22). 

Kvantitativní výzkumy doplňují a obohacují výzkumy kvalitativní a naopak – i přesto,  

že je mezi nimi podstatný rozdíl. Tyto dva výzkumy si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. 

Obě metody výzkumu jsou rovnoprávné a mohou se efektivně používat ve stejném 

výzkumném projektu (Kutnohorská, 2009, s. 20). 

Přípravná fáze výzkumu 

Výzkumný záměr vznikl ve spolupráci s Hospicem Smíření v Chrudimi. Hospicové zařízení 

dlouhodobě jevilo zájem o výzkum v oblasti zjišťování potřeb pečujících v domácím prostředí 

ve spolupráci s hospicovým zařízením. Další otázkou byl zájem respondentů o denní 

stacionář, který se v Chrudimi v současné době buduje. Vzhledem k mému výběru tématu 

diplomové práce a velkému zájmu o tuto problematiku, nestálo realizaci výzkumu nic v cestě. 
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Na základě osobního setkání s  MUDr. Blažkovou z Hospice Chrudim, kde byly projednány 

všechny nezbytné okolnosti samotného výzkumu a diskutována důležitá témata výzkumu, 

byly stanoveny dotazníkové otázky. K výběru otázek v dotazníku vedla aktuální problematika 

poskytování potřeb při péči v domácím prostředí. Otázky byly pečlivě tvořeny při konzultaci 

s dalšími odborníky v oblasti paliativní péče (lékař, všeobecná sestra, sociální pracovník). 

V říjnu 2015 byl proveden pilotní výzkum za účelem zjištění, zda respondenti formulovaným 

otázkám v dotazníku dobře rozumí a jsou schopni na ně adekvátním způsobem odpovídat. 

Dotazníky byly rozdány třem osobám s nezdravotnickým vzděláním, které pečovaly o svého 

blízkého v domácím prostředí. Vyplněné dotazníky byly následně zkontrolovány  

a vyhodnoceny. Při osobním rozhovoru s jednotlivými respondenty se zjišťovalo, zda pro ně 

byl obsah dotazníku srozumitelný. Bylo zjištěno pár drobných nedostatků ve formulaci 

otázek, které byly následně opraveny. Dalších změn nebylo potřeba a dotazník jsem v této 

podobě ponechala. 

Oblast kvalitativního výzkumu zahrnovala 3 hloubkové rozhovory. Respondenti byli získáni 

při dotazování se na možnost provedení kvantitativního výzkumu, na základě jejich 

samotného zájmu o rozhovor a podělení se o své zkušenosti ve větší míře, než umožňuje 

dotazníkové šetření. Respondenti museli splňovat stejná kritéria pro zařazení jako 

v kvantitativním výzkumném šetření. 

 

Vlastní výzkum 

Kritéria pro zařazení osob do výběru byla následující: osoba, která pečovala o svého blízkého 

v domácím prostředí za předchozí nebo následné hospitalizace v zařízení hospicové péče, 

minimální věk respondenta osmnáct let, horní věková hranice nebyla omezena. Vzhledem 

k tomu, že u většiny respondentů nepřesáhla doba od úmrtí blízkého 6 měsíců, jednalo se  

o náročný výzkum, který vyžadoval především empatický přístup k respondentům. 

Největší část respondentů byla vybrána na osobní schůzce s pomocí MUDr. Marie Blažkové  

a vrchní sestry Bc. Petry Jeníčkové z Hospice Chrudim. Respondenti byli vybráni dle kritérií 

pro zařazení do výběru. Ostatní respondenty tvořili lidé z blízkého okolí se stejnými kritérii 

pro zařazení. Dotazník byl určen mužům i ženám. Výzkumné šetření probíhalo v období od 

listopadu 2015 do března 2016. Respondenti byli oslovováni telefonicky a seznámeni 

s účelem průzkumu. Celkem bylo osloveno 42 respondentů, všichni respondenti s výzkumem 

souhlasili, návratnost dotazníků tedy činila 100 %. Dotazníky byly vyplňovány autorkou na 

základě výpovědi respondenta. Výzkumné šetření bylo zcela dobrovolné, respondenti měli 
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možnost je odmítnout. Dotazník byl vyplňován anonymně, nikde nebylo uváděno jméno 

respondenta. 

Dotazník se skládá z 27 otázek, z nich 6 otázek je otevřených, 18 otázek uzavřených 

 a 3 otázky polouzavřené. Uzavřené otázky obsahují odpovědi buď dichotomické (výběr  

ze dvou možností), trichotomické (výběr ze tří možností) nebo polytomické odpovědi 

(výběrové – možnost vybrat jednu z více odpovědí) a výčtové – (možnost zaškrtnout více 

odpovědí). Jedna z otázek je otázka škálová. 

U otázek č. 1-5 se zjišťují obecné informace o péči a potřebách při péči, otázky č. 6-11  

se zaměřují na finanční oblast, otázky č. 12–18 na náročnost role pečovatele a míru 

informovanosti, otázky č. 19–24 zjišťují možné formy pomoci a poslední otázky č. 25-27 

zjišťují osobní údaje týkající se respondenta.  

V rámci kvalitativního výzkumu byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru 

aplikovaného na menší počet respondentů. Dle (Armstrong a Taylor, 2015, s. 650) se jedná  

o rozhovor, kdy se předem vymezí oblast, o které se bude hovořit a připraví se zásadní 

otázky, které mají být zodpovězeny. Tazatel se ale nemusí striktně držet kontrolního seznamu 

a může měnit pořadí otázek. Byly předem vymezeny oblasti rozhovoru na základě otázek  

z dotazníku, díky nimž měli respondenti prostor pro volnost a svobodu odpovědí:  

• důležitost jednotlivých profesí v době péče, 

• finanční zajištění při péči, 

• vhodnost denního stacionáře, 

• hospitalizace v zařízení LDN. 

Respondenti byli s těmito oblastmi a se samotným výzkumným záměrem seznámeni již před 

zahájením samotného rozhovoru. Rozhovory probíhaly s každým respondentem zvlášť, 

v určeném čase v příjemném prostředí, které si sami vybrali. Respondenti před zahájením 

rozhovoru podepsali informovaný souhlas, ve kterém potvrdili možnost pořízení nahrávky 

rozhovoru. Jak již bylo uvedeno, celý rozhovor byl veden formou polostrukturovanou, tudíž 

měli respondenti volnost v rozsahu odpovědí a vyjadřování myšlenek. Časové rozmezí 

rozhovorů bylo neomezené, rozhovory trvaly v rozmezí 10 – 25 minut. Jednotlivé nahrávky 

rozhovorů jsou na vyžádání k dispozici. 
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8. 1  Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Výzkumné cíle:   

• zjistit nejčastější délku péče o umírající v domácím prostředí 

• zjistit důležitost jednotlivých profesí v době péče o umírající v domácím prostředí 

• zjistit finanční připravenost při péči o umírající v domácím prostředí 

• zjistit nejčastější edukační zdroj při zjišťování informací o péči v domácím prostředí 

• zjistit zájem pečujících o možnosti využívání denního stacionáře 

• zjistit zkušenosti a potřeby rodin, o jejichž příbuzné bylo pečováno v domácím 

prostředí a následně byli hospitalizováni v zařízení hospicové péče 

Výzkumné otázky: 

• Jaká je nejčastější délka péče o umírající v domácím prostředí? 

• Která pomáhající profese představuje pro pečující nejvyšší důležitost? 

• Měli respondenti dostatek finančních prostředků na péči? 

• Jsou zdravotníci považování za nejčastější zdroj informací? 

• Byl by pro respondenty vhodný denní stacionář? 

• V jakém případě by respondenti hospitalizovali svého blízkého v zařízení LDN? 

 

  



 

9 Kvantitativní výzkum 

Dotazník je zařazen na konci 

četností a relativní četností v % a jsou znázorn

Ke zpracování výsledků byl použit program MS Excel 2007 (

k dispozici). Každá odpov

je uvedeno v závěrečné č

Otázka č. 1:V době těžké 

a) zaměstnaný/á 

b) nezaměstnaný/á 

c) důchodce (invalidní –

d) jiné: (napište) 

Obrázek 1 Zaměstnání v době pé

 

 

Nejvíce respondentů (5

nejpočetnější skupinou bylo 1

důchodu, 4 respondenti

„na rodičovské dovolené“
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Kvantitativní výzkum - zpracování a znázorně

azen na konci diplomové práce (Příloha B). Výsledky

četností v % a jsou znázorněny sloupcovými 

Ke zpracování výsledků byl použit program MS Excel 2007 (zdrojová data jsou na vyžádání 

). Každá odpověď obsahuje také slovní popis. Diskuze a celkové hodnocení 

části práce. 

ě ěžké nemoci Vašeho blízkého jste byl/a:  

– starobní) 

stnání v době péče o blízkého 

(52 %), bylo v době těžké nemoci blízkého 

jší skupinou bylo 15 respondentů (36 %), kteří byli 

respondenti byli nezaměstnaní a 1 respondent uvedl možnost „

ovské dovolené“. 

 

22

4

0

15

pracování a znázornění získaných dat 

). Výsledky jsou vyjádřeny absolutní 

ny sloupcovými nebo výsečovými grafy.  

zdrojová data jsou na vyžádání  

Diskuze a celkové hodnocení  

 

žké nemoci blízkého zaměstnaných. Další 

 v té době ve starobním 

uvedl možnost „jiné“ a to  

1



 

Otázka č. 2: Jak je to dlouho, co Váš blízký zem

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců – 1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 

Obrázek 2 Doba od úmrtí blízkého

 

U 45 % respondentů nep

6 měsíců. I to vypovídá o tom, jak 

výzkum znamenat. 10 respondent

(21 %) uvedlo možnost 7 m

z celkového počtu 42 respondent
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Jak je to dlouho, co Váš blízký zemřel? 

Doba od úmrtí blízkého 

ů nepřesáhla v době dotazníkového šetření doba od úmrtí blízkého 

. I to vypovídá o tom, jak psychickou náročnost mohl pro v

respondentů (24 %) uvedlo možnost 2-3 roky a podobn

ožnost 7 měsíců až 1 rok. Období delší než 4 roky od úmrtí blízkého 

respondentů pouze 4 (10 %). 

 

6 měsíců a 
méně

7 měsíců- 1 
rok

2- 3 roky 4 roky a více

19

9
10

 

ření doba od úmrtí blízkého  

nost mohl pro většinu respondentů 

3 roky a podobně 9 respondentů 

Období delší než 4 roky od úmrtí blízkého uvedli 

4 roky a více

4



 

Otázka č. 3: Jak dlouho byl Váš blízký nevylé

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců-1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 

Obrázek 3 Doba trvání nevyléč

 

Nevyléčitelná nemoc u blízkých respondent

15 respondentů (36 %). 1

1 rok. Pouze o jednoho respondenta mén

délku nevyléčitelné nemoci blízkého 6 m
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dlouho byl Váš blízký nevyléčitelně nemocný? 

Doba trvání nevyléčitelné nemoci blízkého 

itelná nemoc u blízkých respondentů nejčastěji trvala 4 roky a více. Uvedlo tak 

. 11 respondentů (26 %) uvedlo délku nemoci jejich blízkého 

ouze o jednoho respondenta méně - 10 (24 %) uvedlo rozmezí 

itelné nemoci blízkého 6 měsíců a méně uvedlo pouze 6

 

6 měsíců a 
méně

7 měsíců-
1 rok

2- 3 roky 4 roky a 
více

6

11
10

15

 

ji trvala 4 roky a více. Uvedlo tak  

nemoci jejich blízkého 7 měsíců-

rozmezí 2-3 roky. Nejkratší 

6 respondentů (14 %). 



 

Otázka č. 4: Jak dlouho jste se v

prostředí o Vašeho blízkého?

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců-1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 

Obrázek 4 Délka péče o blízkého v domácím prost

 

Nejčastěji se o svého blízkého v

Jednalo se o 14 respondent

11 respondentů (26 %) uvedlo délku nejkratší 

uvedlo délku 7 měsíců-1 rok a pouze 

prostředí staralo 4 roky a více.
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Jak dlouho jste se v době nevyléčitelné nemoci  staral/a v

edí o Vašeho blízkého? 

e o blízkého v domácím prostředí 

ji se o svého blízkého v domácím prostředí respondenti starali 

respondentů (33 %). Následující odpovědi byly tém

%) uvedlo délku nejkratší - 6 měsíců a méně

1 rok a pouze 8 respondentů (19 %) se o svého blízkého v

4 roky a více. 

 

6 měsíců a 
méně

7 měsíců- 1 
rok

2- 3 roky 4 roky a více

11

9

14

itelné nemoci  staral/a v domácím 

 

edí respondenti starali v rozmezí 2-3 let. 

ědi byly téměř vyrovnané.  

ů a méně. 9 respondentů (21 %) 

se o svého blízkého v domácím 

4 roky a více

8



 

Otázka č. 5: Číselně vyjád

blízkého v domácím prost

okénko označte křížkem.

Obrázek 5 Důležitost jednotlivých profesí v dob

 

Největší počet respondentů

o jejich blízkého v domácím prost

důležitého je dále považován onkolog 

lékař je nejčastěji považován za

sestra s praxí v péči o umírající m

Všeobecná sestra bez specializace 

respondentů (40 %). Duchovní byl 

(76 %). Jako nejméně dů

respondentů (57 %) a 

důležitý pro 5 respondentů

důležitý pro 28 respondentů

– 27 respondentů (64 

nejčastěji nejméně důležité pro 19 respondent

(36 %). 

0
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20

30
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počet 
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Č ě vyjádřete důležitost u jednotlivých profesí v

domácím prostředí (1 nejmenší důležitost, 3 nejvyšší d

řížkem. 

ležitost jednotlivých profesí v době péče 

et respondentů – 23 (55 %) považuje za nejvýše důležitou profesi v

domácím prostředí lékaře se specializací v paliativní pé

ho je dále považován onkolog – odpovědělo tak 21 respondent

ěji považován za středně důležitého – 20 respondent

či o umírající měla nejčastěji nejvyšší důležitost –

bez specializace měla oproti tomu nejčastěji  

Duchovní byl nejčastěji uveden jako nejméně dů

ě důležitý v době péče o blízkého byl uveden i sociální pracovník 

psycholog – 29 respondentů (69 %). Denní stacioná

ležitý pro 5 respondentů (12 %), středně důležitý pro 9 respondent

spondentů (67 %). Možnost fyzioterapie měla nejčastě

 %). Pečovatelky, pomocnice v rodinách a asisten

ě ůležité pro 19 respondentů (45 %) a nejvíce důležité pro 1
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8
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15

ležitost u jednotlivých profesí v době péče o Vašeho 

ležitost, 3 nejvyšší důležitost). Příslušné 

 

ůležitou profesi v době péče  

paliativní péči. Za nejvýše 

respondentů (50 %). Praktický 

respondentů (48 %). Všeobecná 

– 19 respondentů (45 %). 

 střední důležitost – 17 

ě důležitý – 32 respondentů 

e o blízkého byl uveden i sociální pracovník -  24 

Denní stacionář byl nejvýše 

respondentů (21 %) a nejméně 

ěla nejčastěji  nejmenší důležitost 

rodinách a asistenční služby byly 

ůležité pro 15 respondentů 

19

15

nejvyšší důležitost

střední důležitost

nejmenší důležitost



 

Otázka č. 6: Měl/a jste v

na jeho péči? (náklady na léky, pom

osobní potřebu…) 

a) ANO     

b) NE 

Obrázek 6 Finanční prostředky na pé

 

V otázce týkající se finanč

prostředků na péči. Jedn

finančních prostředků nemě

 

 

14%

45 

ěl/a jste v době nemoci Vašeho blízkého dostatek finan

i? (náklady na léky, pomůcky, nehrazené zdravotní služby, finance pro 

ředky na péči 

otázce týkající se finanční zátěže vyplývá, že většina respondentů mě

či. Jednalo se o 36 respondentů (86 %). Pouze 6 respondent

ř ů nemělo. 

 

86%

ANO

NE

 nemoci Vašeho blízkého dostatek finančních prostředků 

cky, nehrazené zdravotní služby, finance pro 

 

tšina respondentů měla dostatek finančních 

respondentů (14 %) dostatek 

ANO

NE



 

Otázka č. 7: Kolik finan č

měsíc péče o Vašeho blízkého?

a) 4000 Kč a méně 

b) 5000-9000 Kč 

c) 10000-14000 Kč 

d) 15000 Kč a více 

Obrázek 7 Finanční zátěž za jeden m

 

Péče o blízkého v domácím prost

respondenti schopni vynaložit 5000

takto 16 respondentů (

18 respondentů. Naopak nejmenší finan

8 respondentů (19 %). 
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Kolik finan čních prostředků jste byl/a schopen/schopna vynaložit za jeden 

e o Vašeho blízkého? 

ěž za jeden měsíc péče 

domácím prostředí představuje nemalou finanční zátě

schopni vynaložit 5000-9000 Kč za měsíc péče o svého 

ů (38 %). Ještě větší finanční zátěž znamenala pé

ů. Naopak nejmenší finanční zátěž 4000 Kč a mén

4000 Kč a 
méně

5-9000 Kč 10-14000 
Kč

15000 Kč a 
více

8

16

10
8

 jste byl/a schopen/schopna vynaložit za jeden 

 

ční zátěž. Nejčastěji totiž byli 

svého blízkého. Odpovědělo 

ž znamenala péče o blízkého pro  

č a méně vynaložilo pouze  



 

Otázka č. 8: Za co jste byli v pé

prostředků? 

U této otázky měli respondenti

nejvíce finančních prostř

vynakládaly finanční prost

polohovací postel; pleny

pečovatelská služba (10

prostředí. Potraviny a dopl

při kvalitní péči o svého blízkého

především k odpočinku a možnosti za

na tuto službu vynakládali respondenti, kte

ale jistě nemalou finanční zát

 

 

Otázka č. 9: Napadlo Vás si z

a) ANO    

b)NE 

Obrázek 8 Šetření finančních prost

 

28 respondentů (67 %) 

o polovinu méně - 14 respondent

67%

47 

Za co jste byli v péči o svého blízkého ochotni vynaložit nejvíce finan

respondenti možnost volně vyjádřit a napsat, za co byli ochotni vynaložit 

ních prostředků. Odpovědi se často opakovaly, v péč

ční prostředky za léky (14x); pomůcky (13x) - 

pleny; podložky; rukavice; hygienické pomůcky. Byla

10x), která představuje velkou pomoc při péči o umírající v

doplňky stravy (7x) uváděli respondenti jako další nezbytnou položku 

či o svého blízkého. Respitní (odlehčovací) pobyt slouží pe

činku a možnosti zařídit si své potřebné záležitosti 

vynakládali respondenti, kteří uvedli pobyt v hospici (4x)

ční zátěž představoval pro respondenty provoz auta (3x).

Napadlo Vás si z důvodu péče o vašeho blízkého finance našet

čních prostředků - pečovatel 

%) uvedlo, že je nenapadlo si na péči o blízkého 

respondentů (33 %) si finance z důvodu péče o blízkého našet

33%

ANO

NE

i o svého blízkého ochotni vynaložit nejvíce finančních 

za co byli ochotni vynaložit 

péči o blízkého nejčastěji 

 mezi něž uváděli např. 

ůcky. Byla uváděna také 

ři péči o umírající v domácím 

li respondenti jako další nezbytnou položku 

ovací) pobyt slouží pečovatelům 

ebné záležitosti – finanční prostředky  

hospici (4x). Poslední důležitou 

provoz auta (3x). 

e o vašeho blízkého finance našetřit? 

 

či o blízkého finance našetřit,  

če o blízkého našetřili.  



 

Otázka č. 10: Měl Váš blízký pot

a) ANO   

b) NE 

Obrázek 9 Šetření finančních prost

 

Z předchozí otázky č. 9 vyplývá, že v

blízkého finance našetřit. U samotných umírajících je tomu ale jinak. 

na období nevyléčitelné nemoci a samotného

respondentů (64 %). 15 

si peníze na toto období.

 

36%

48 

ěl Váš blízký potřebu si našetřit peníze na toto období?

čních prostředků - nemocný 

č. 9 vyplývá, že většinu pečovatelů nenapadlo si z

blízkého finance našetřit. U samotných umírajících je tomu ale jinak. 

čitelné nemoci a samotného umírání je samozř

 respondentů (36 %) naopak uvedlo, že blízký nem

si peníze na toto období. 

 

64%

ANO

NE

it peníze na toto období? 

 

 nenapadlo si z důvodu péče o svého 

it. U samotných umírajících je tomu ale jinak. Připravit se finančně  

umírání je samozřejmostí u blízkých 27 

, že blízký neměl potřebu našetřit 

ANO

NE



 

Otázka č. 11: Byli schopni se na pé

a) ANO   

b) NE 

Obrázek 10 Finanční podílení se dalších 

 

Finanční pomoc ostatních 

14 respondentů (33 %) naopak uvedlo, že ostatní 

nepodíleli. 

 

33%

49 

Byli schopni se na péči finančně podílet další členové rodiny?

 

ní podílení se dalších členů rodiny na péči 

ní pomoc ostatních členů rodiny byla dostupná u 2

%) naopak uvedlo, že ostatní členové rodiny se finan

 

67%

ANO

NE

členové rodiny? 

 

28 respondentů (67 %).  

lenové rodiny se finančně na péči 



 

Otázka č. 12: Číselně vyjád

(1-nejméně, 2-středně, 3

Obrázek 11 Stupeň fyzického vyč

 

Fyzické vyčerpání hodnotili respondenti nej

respondentů jich takto odpov

fyzického vyčerpání a 

vyčerpání. 

 

 

36%

50 

Č ě vyjádřete stupeň fyzického vyčerpání při pé

3-nejvíce):    

 fyzického vyčerpání při péči 

erpání hodnotili respondenti nejčastější jako střední zátě

takto odpovědělo 22 (52 %). 15 respondentů (36 %) uvedlo nejvyšší

a pouze 5 respondentů (12 %) uvedlo nejmenší stupe

 

12%

52%

1 -

2 -

3 -

ři péči o Vašeho blízkého 

 

řední zátěž. Z celkového počtu 42 

%) uvedlo nejvyšší stupeň 

nejmenší stupeň fyzického 

nejméně

středně

nejvíce



 

Otázka č. 13: Číselně

blízkého (1-nejméně, 2-

Obrázek 12 Stupeň psychického vy

 

Na rozdíl od fyzického vy

nejvyšší stupeň zátěže. Zodpov

uvedlo střední stupeň psychického vy

nejmenší. 

 

 

67%
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Číselně vyjádřete stupeň psychického vyčerpání p

-středně, 3-nejvíce): 

 psychického vyčerpání při péči 

Na rozdíl od fyzického vyčerpání představovalo psychické vyč

ň ěže. Zodpovědělo tak 28 respondentů (67 %).

ň psychického vyčerpání a pouze 3 respondenti (

 

7%

26%

1 - nejméně

2 - středně

3 - nejvíce

čerpání při péči o Vašeho 

 

edstavovalo psychické vyčerpání pro respondenty 

. 11 respondentů (26 %) 

respondenti (7 %) uvedli stupeň 

nejméně

středně

nejvíce



 

Otázka č. 14: Byl/a jste z

a) ANO   

b) NE 

Obrázek 13 Nutnost úprav v bytě

 

Odpovědi na tuto otázku byly tak

(48 %) odpovědělo, že byli nuceni provést ur

úpravy v bytě provádět nemuselo.

 

Otázka č. 15: Případně

Na tuto otázku odpovídalo 

Nejčastějšími úpravami, 

byly: odstranění prahů u dve

také lůžka nemocného: 

Uveden byl také úklid a př

vozík; bezbariérový přístup (2x)

schodolez; koupě chodítka

uveden radikálnější zásah

přestěhování do domu s 

52%

52 

Byl/a jste z důvodu péče o svého blízkého nucen/a provést úpravy v

Nutnost úprav v bytě 

di na tuto otázku byly takřka vyrovnané. Z celkového počtu 

, že byli nuceni provést určité úpravy v bytě a 22 

ět nemuselo. 

řípadně jaké? 

Na tuto otázku odpovídalo 20 respondentů, kteří v předchozí otázce odpov

jšími úpravami, které museli respondenti v rámci péče v 

ů u dveří; instalace madel v koupelně a na toaletě

 koupě polohovacího lůžka (3x); výměna lů

úklid a přestavba pokoje; stěhování nábytku (5x), zpř

bezbariérový přístup (2x). Péče si vyžádala také nákup nejr

 chodítka; klozetu; pojízdného křesla (3x). Jedním respondentem byl 

ější zásah, aby bylo možné pečovat o blízkého v

 výtahem. 

48%
ANO

NE

e o svého blízkého nucen/a provést úpravy v bytě? 

 

čtu 42 respondentů jich 20 

ě a 22 respondentů (52 %) 

edchozí otázce odpověděli „ANO“. 

 domácím prostředí řešit, 

 a na toaletě (9x). Změny se týkaly 

ěna lůžka; přestěhování lůžka. 

zpřístupnění prostorů pro 

e si vyžádala také nákup nejrůznějších pomůcek: 

Jedním respondentem byl také 

ovat o blízkého v domácím prostředí a to 



 

Otázka č. 16: Byla Vaše rodina schopna zajistit dostatek osob, které se budou v

střídat, aby nedošlo k Vašemu neúm

a) ANO   

b) NE 

Obrázek 14 Zajištění osob střídajících se p

 

Nejčastěji byly rodiny schopny zajistit dostatek osob, které se p

respondentů (33 %) z celkového po

se budou při péči střídat, zajišt

 

 

 

 

 

 

33%
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Byla Vaše rodina schopna zajistit dostatek osob, které se budou v

Vašemu neúměrnému přetížení?  

ní osob střídajících se při péči 

ji byly rodiny schopny zajistit dostatek osob, které se při pé

celkového počtu 42 respondentů odpovědělo, že dostatek osob, které 

č řídat, zajištěn nebyl. 

 

67%

ANO

NE

Byla Vaše rodina schopna zajistit dostatek osob, které se budou v péči 

 

ji byly rodiny schopny zajistit dostatek osob, které se při péči střídaly. Pouze 14 

ě ělo, že dostatek osob, které  



 

Otázka č. 17: Kdo, př

o umírajícího blízkého v

a) Zdravotníci (napište, prosím, kte

b) Literatura, knihy 

c) Internet 

d) Známí 

e) Jiné: (napište) 

Obrázek15 Hlavní zdroje informací o pé

 

Na tuto otázku odpovídalo všech 

že nejčastějším zdrojem informací 

prostředí, byli zdravotníci. Odpov

bylo odpovězeno: praktick

na dialýze. Známí lidé př

informací byl uveden 12x (18

a k této odpovědi bylo respondenty p

dlouhodobý pobyt v hospici

 

 

0

5
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15
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počet 
respondentů
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Kdo, případně co, bylo hlavním zdrojem informací o tom, jak pe

o umírajícího blízkého v domácím prostředí? (Možnost zaškrtnout i více 

Zdravotníci (napište, prosím, kteří) 

Hlavní zdroje informací o péči v domácí prostředí 

Na tuto otázku odpovídalo všech 42 respondentů a odpovědí je celkem 

jším zdrojem informací o tom, jak pečovat o umírající

edí, byli zdravotníci. Odpověď byla zaškrtnutá celkem 25x (3

: praktický lékař; geriatr; pečovatelky; onkolog;

představovali zdroj informací celkem 15x (2

2x (18 %). Možnost jiného zdroje informací byla zaškrtnuta 8

ědi bylo respondenty připsáno: sama jsem zdravotník

hospici. Z literatury a knih čerpalo 6 respondentů

25

6

12

15

 co, bylo hlavním zdrojem informací o tom, jak pečovat  

edí? (Možnost zaškrtnout i více odpovědí) 

 

ědí je celkem 66. Z grafu vyplývá, 

ovat o umírajícího blízkého v domácím 

x (38 %) a na otázku kteří, 

 zdravotní sestry; lékaři  

x (23 %). Internet jako zdroj 

roje informací byla zaškrtnuta 8x (12 %) 

sama jsem zdravotník (5x); nikdo (2x); 

erpalo 6 respondentů (9 %). 

8



 

Otázka č. 18: Měl/a jste dostatek informací týkajících se pé

v domácím prostředí? 

a) ANO   

b) NE        

 

Obrázek 16 Dostatek informací o pé

 

Dostatek informací týkajících se pé

z celkového počtu 42 respondent

respondentů (33 %) dostatek informací nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

55 

a jste dostatek informací týkajících se péče o nevylé

 

Dostatek informací o péči 

Dostatek informací týkajících se péče o nevyléčitelně nemocné v 

42 respondentů 28 (67 %). K zamyšlení ale

dostatek informací nemělo.   

67%

ANO

NE

če o nevyléčitelně nemocné 

 

 domácím prostředí mělo 

 stojí zjištění, proč 14 

ANO

NE
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Otázka č. 19: Jaký byl důvod předání Vašeho blízkého do péče hospicového zařízení? 

 
Na tuto otevřenou otázku odpovídalo všech 42 respondentů. Péči hospicového zařízení využili 

respondenti pro své blízké nejčastěji v situaci zhoršení zdravotního stavu blízkého (10x); 

nezvladatelného stavu (3x); z důvodu potřeby 24 hod. péče (6x); náročné zdravotnické péče 

(6x)a s tím související nutností přítomnosti zdravotnického personálu a lékaře (3x). Velmi 

častou a náročnou situací, která vyžaduje řešení, byla uvedena vyčerpanost pečovatele (7x). 

Důvodem předání blízkých do péče hospicového zařízení byly taktéž jejich velké bolesti (5x); 

důležitost změny kvůli jejich psychickému stavu nebo se jednalo o překlad z nemocnice  

popř. na základě samotného přání nemocného (2x). Dále byly uvedeny důvody více 

specifikující zdravotní problémy umírajících jako nepohyblivost; nechuť k jídlu (2x); potřeba 

odborné pomoci kvůli dechovým obtížím; nutnost denní úpravy medikace (2x). Překlad byl 

uskutečněn např. také z důvodu možnosti důstojného rozloučení; vzorné péče a možnosti 

kdykoliv být s blízkým. Pro dalšího respondenta byla důvodem nutnost nastoupit do 

zaměstnání.  2 z respondentů uvedli, že nebyla jiná možnost. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Otázka č. 20: Kolik kilometr

specializovanou péčí? 

a) 0 km 

b) do 20 km 

c) do 50 km 

d) neomezeně 

Obrázek 17 Dojíždění za specializovanou pé

 

Z grafu je zřejmé, že pro

problém při dojíždění 

uvedlo, že by byli schopni dojížd

by mohlo dojíždět do vzdálenosti 50 km a 1 respondent (

nebyl. 
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Kolik kilometr ů byste byl/a schopen/schopna s Vaším blízkým dojížd

 

ní za specializovanou péčí 

pro nejvíce respondentů – 18 (43 %) nepředstavuje vzdálenost žádný 

ění se svým blízkým za specializovanou péčí. 14 respondent

byli schopni dojíždět pouze do vzdálenosti 20 km. 

ět do vzdálenosti 50 km a 1 respondent (2 %) by dojížd

1

14

9

18

Vaším blízkým dojíždět za 

 

ředstavuje vzdálenost žádný 

. 14 respondentů (33 %) 

20 km. 9 respondentů (21 %)  

%) by dojíždět schopen vůbec 



 

Otázka č. 21: Byla by pro Vás v

vhodná alternativa Denního stacioná

a) ANO    

b) NE  

c) NEVÍM 

Obrázek 18 Vhodnost denního stacioná

 

Denní stacionář by v dob

10 respondentů neví, zda by byl denní stacioná

z celkového počtu 42 respondent

 

Otázka č. 22: Pokud ano, tak pro

 

10 respondentů, kteří v př

stacionář byl vhodnou alternativou

postaráno-základní pomoc v

např. své rodině apod.

by zajištěn odpočinek peč

 

 

 

24%
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Byla by pro Vás v době péče o Vašeho blízkého v

vhodná alternativa Denního stacionáře? 

Vhodnost denního stacionáře 

době péče o blízkého nebyl vhodný pro 2

ů neví, zda by byl denní stacionář vhodný a taktéž pro 

respondentů by denní stacionář vhodný byl. 

Pokud ano, tak proč? 

předchozí otázce odpověděli „ANO“ odpovídali, pro

 byl vhodnou alternativou: „Jistota a obrovská pomoc, že je o mého blízkého 

základní pomoc v době, kdy budu muset chodit do zaměstnání a v

apod.“ Dále bylo uvedeno: O blízkého by bylo postaráno

inek pečujícího (6x). 

24%

52%

ANO

NE

NEVÍM

e o Vašeho blízkého v domácím prostředí 

 

e o blízkého nebyl vhodný pro 22 respondentů (52 %).  

pro 10 respondentů (24 %) 

odpovídali, proč by pro ně denní 

pomoc, že je o mého blízkého 

ěstnání a věnovat svůj čas 

blízkého by bylo postaráno (3x) a byl  
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Otázka č. 23: Jaké služby byste od tohoto zařízení očekávala? 

Díky dennímu stacionáři by respondenti, jak sami uvedli: mohli blízkého předat a a zařídit  

si své věci. Od denního stacionáře by potom respondenti očekávali především vhodný, 

profesionální přístup; komplexní péči; domácí prostředí; empatii. Samozřejmostí by měla být 

dostupnost lékaře a sestry. Chybět by dle respondentů neměla mj. péče ošetřovatelská jako 

např. podávání a aplikace léků; hygienická péče; tišení bolesti nebo fyzioterapie. Důležité  

by bylo také zajištění donášky teplého jídla. V případě možnosti trávení volných chvil by pro 

své blízké respondenti uvítali i zábavu; besídky a přednášky. Komunikace a dodání naděje 

nemocnému je v tomto zařízení taktéž očekávána. 

 

Otázka č. 24: V jakém případě byste volil/a hospitalizaci Vašeho blízkého v zařízení 

LDN? 

Na otázku hospitalizace v zařízení LDN mají respondenti jednotný, bohužel negativní názor. 

Některé z vět uvedlo v téměř stejné podobě více respondentů. Uvádím přesné citace: 

„V případě, že by nebyla hospicová péče dostupná“. 

„Pokud není možné zajistit fundovanou péči o nemocného z hlediska lékařské péče, z důvodu, 

kdy je nutná 24 hod. péče, z důvodu, když rodinní příslušníci pracují a nemají možnost upravit 

domácí prostředí tak, aby poskytlo patřičný komfort nemocnému a samozřejmě se souhlasem 

nemocného, pokud je to možné a vhodné tento souhlas žádat“. 

„V žádné, slíbili jsme, že tam maminku nedáme, předchozí zkušenost byla velmi negativní“. 

„Bezmocnost“. 

„Nejsem si jistý, s tímto zařízením nemám zkušenosti, ale kdyby nebylo tak úžasné zařízení 

jako je hospic v Chrudimi, tak asi z důvodu zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje 

lékařskou pomoc“. 

„V případě, že by byla nutná pravidelná zdravotní péče, blízký by byl nepohyblivý, nebyla by 

šance domácí péče, ať už kvůli nedostatku času kvůli zaměstnání, velké vzdálenosti, a kdyby 

nebyla šance (nikdo, kdo by podobnou péči poskytoval nebo příliš vysoká finanční zátěž) 

zajištění domácí péče prostřednictvím sociálních pečovatelů a zařízení“. 

„V žádném případě“. 

„Nevolila bych“. 

„V klasických LDN v nemocnicích už nikdy, tam na ně nemají čas“. 



 

„V případě vlastní nemoci,

„P okud by nebyla jiná možnost intenzívní léka

„V nejvyšší nouzi - nedostate

péče“. 

 

Otázka č. 25: Pohlaví respondenta: 

a) muž      

b) žena 

Obrázek 19 Pohlaví respondentů

 

Největší zastoupení respondent

tvořili muži. 

 

 

 

79%

60 

 vlastní nemoci, popřípadě, že bych musela dlouhodobě odcestovat

okud by nebyla jiná možnost intenzívní lékařské a pečovatelské péč

nedostatečné personální a materiálové vybavení, nízká úrove

Pohlaví respondenta:  

Pohlaví respondentů 

respondentů měly ženy, kterých bylo 33 (79 %).  9 respondent

 

21%

muž

žena

ě odcestovat“. 

ovatelské péče“. 

né personální a materiálové vybavení, nízká úroveň paliativní 

 

%).  9 respondentů (21 %) 

muž

žena



 

Otázka č. 26: Věk respondenta:

a) 40 a méně 

b) 41-50 

c) 51-60 

d) 61-70 

e) 71-80 

f) 81 a více 

Obrázek 20 Věk respondentů 

 

Nejvíce respondentů tvoř

nejpočetnější skupinou byly osoby nejmladší, ve v

(10 %) byli ve věku 41

Nejméně zastoupenou vě

o 1 respondenta (2 %). 

 

 

 

36%

12%

61 

ěk respondenta: 

 

tvořily osoby ve věkové skupině 61-70 let

jší skupinou byly osoby nejmladší, ve věkové skupině 40 a mén

ěku 41-50 let a podobně 5 respondentů (12 %) 

věkovou kategorií byly osoby ve věku 81 let a více, jedn

 

14%

10%

26%

2%

40 a méně

41-50

51-60

61-70

71-80

81 a více

 

70 let a 51-60 let. Další 

ě 40 a méně let.  4 respondenti 

%) bylo ve věku 71-80 let. 

ěku 81 let a více, jednalo se pouze  

40 a méně

81 a více



 

Otázka č. 27: Nejvyšší dosažené vzd

a) základní 

b) středoškolské, ukončené výu

c) středoškolské, ukončené maturitní zkouškou

d) pomaturitní specializace

e) vysokoškolské 

Obrázek 21 Vzdělání respondentů

 

Největší počet respondentů

zkouškou. 15 respondent

má středoškolské vzdělání ukon

specializaci – učitel odborných p

žádný z respondentů. 

 

 

 

 

 

 

5%

36%

62 

ejvyšší dosažené vzdělání: 

čené výučním listem 

čené maturitní zkouškou 

specializace (jaká):.................................................................................

lání respondentů 

et respondentů, tedy 17 (40 %) má středoškolské vzdě

respondentů (36 %) má vzdělání vysokoškolské. 

ělání ukončené výučním listem. 2 respondenti (5

odborných předmětů, státní jazyková škola. Zá

19%

40%

základní

středoškolské, ukončené 
výučním listem

středoškolské, ukončené 
maturitní zkouškou

pomaturitní specializace 

vysokoškolské

(jaká):................................................................................. 

 

edoškolské vzdělání ukončené maturitní 

lání vysokoškolské. 8 respondentů (19 %) 

respondenti (5 %) uvedli pomaturitní 

Základní vzdělání neuvedl 

středoškolské, ukončené 

středoškolské, ukončené 

pomaturitní specializace 
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10 Výsledky kvalitativního výzkumu 
 

Získaná data kvalitativního výzkumu byla hodnocena pomocí obsahové analýzy dat (content 

analysis). Miovský (2006, s. 238) uvádí, že se jedná o „široké spektrum dílčích metod  

a postupů sloužících k analýze jakéhokoli textového dokumentu s cílem objasnit jeho význam, 

identifikovat jeho stylistické a syntaktické zvláštnosti, případně určit jeho strukturu.“ 

Rozhovory byly přepsány a byly hledány společné znaky, jejich vztahy a významy.  

 

Charakteristika respondentů 

Respondentka č. 1 (R1): 63 let, vysokoškolské vzdělání, v době péče o svého blízkého byla 

zaměstnaná, starala se v domácím prostředí 4 roky 

Respondentka č. 2 (R2): 65 let, pomaturitní specializace, v době péče o svého blízkého byla 

ve starobním důchodu, starala se v domácím prostředí 3 roky 

Respondentka č. 3 (R3): 64 let, vzdělání středoškolské ukončené výučním listem, v době 

péče o svého blízkého byla zaměstnaná, starala se v domácím prostředí 5 měsíců 

 

Na základě provedených rozhovorů u 3 respondentů rozdělím informace do několika 

kategorií. Závěry dokládám přímými citacemi samotných respondentů. 

 

1. Důležitost jednotlivých profesí v době péče 

Z jednotlivých rozhovorů můžeme zjistit, jak důležité byly pro respondenty a jejich rodiny 

různé profese v době péče v domácím prostředí. První respondentka (dále R1) uvedla nejvyšší 

důležitost u praktického lékaře: „Paní doktorka k nám ve volné hodině skoro denně 

docházela, jsem jí velmi vděčná. Takže geriatr střední důležitost, ale praktický lékař úplně 

nejvyšší důležitost“. Nejvyšší důležitost představovaly také pečovatelky, které každý den 

docházely a trávily s umírajícím až 9 hodin denně. Dále byla pro tuto respondentku důležitá 

všeobecná sestra, která v domácím prostředí např. podávala infuze a prováděla převaz.  

Druhá respondentka (dále R2) uvedla nejvyšší důležitost lékaře se specializací v paliativní 

péči, kdy již v nemocnici se rodina spojila s lékařem, který následně přijal klienta  

do hospicového zařízení. Taktéž všeobecná sestra byla velice důležitá, každé 3 týdny chodila  

na odběry a poskytovala respondentce informace.   

Pro třetí respondentku (dále R3) nebyl lékař se specializací v paliativní péči tolik důležitý 

v době péče v domácím prostředí, ale až později, při pobytu v hospicovém zařízení.  
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Z rozhovorů také můžeme zjistit, kdo nebo co bylo hlavním zdrojem informací o tom,  

jak pečovat o umírajícího v domácím prostředí. R1 uvedla zdravotníky - praktického lékaře, 

geriatra a pečovatelky. Pro R2 bylo přínosné pozorování péče všeobecných sester v hospici  

a využití internetu. R3 uvedla, že sama je ošetřovatelka, popř. čerpala u svých známých-

zdravotníků.  

 

2. Finanční zajištění při péči 

V otázce, zda měli respondenti dostatek finančních prostředků na péči, se všechny 

3 respondentky shodují, že ano. Pro respondentky bylo těžké určit, kolik finančních 

prostředků na péči vynaložili za jeden měsíc. Jak uvedla R1: „Rozhodně jsme nepočítali,  

co za tu mamku zaplatíme, protože i když bych to měla zaplatit ze svých peněz, tak bych to 

zaplatila“. Podobně uvedla i R2: „Finance jsme neřešili, chtěla jsem, aby maminka měla tu 

nejlepší péči“.  Stejně jako ve kvantitativním výzkumu nejčastěji vynakládaly finance za léky, 

pomůcky a dvě respondentky také za pečovatelky.  

 

3. Vhodnost denního stacionáře 

Kvalitativního výzkumu se zúčastnily respondentky, pro které by denní stacionář vhodný 

nebyl. Jak uvedla R2: „Z hlediska toho, že maminka ležela, tak si myslím, že by vhodný nebyl, 

ona byla šťastná doma, luštila křížovky a těžko si zvykala na cizí prostředí“. Podobný důvod 

uvedla R3: „On by ani nikam nechtěl do cizího prostředí“. O bariérových omezeních  

se zmiňuji výše, v diskuzi k výzkumné otázce č. 5.  

 

4. Hospitalizace v zařízení LDN 

Z rozhovorů vyplynulo, že pro respondenty by zařízení LDN k hospitalizaci jejich blízkých 

nebylo vhodné. „To by byla ta poslední možnost“ uvedla R1. Více se k tomuto tématu 

vyjádřila R2, která již s hospitalizací svého blízkého v LDN má zkušenost: „Maminka byla na 

LDN, už moc nekomunikovala, ale od té paní co tam s ní ležela, jsem se dozvěděla, že celý den 

leží, nijak ji nepolohují a tak jsem měla strašný strach, aby neměla proleženiny. Nejedla tam, 

tak jsem jí něco nosila, aby aspoň něco snědla, ale věděla jsem, že to není dobrý“. 

 R3 by hospitalizaci v LDN vůbec nevolila.  

Ráda bych se ještě zaměřila na oblast fyzického vyčerpání pečovatelů. Jak vyplynulo  

ze dvou rozhovorů, problém v této oblasti byl hlavně s nevyspáním: „S mamkou jsem spala 
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v obýváku, takže když se v noci budila, tak jsem byla s ní vzhůru. Byla jsem hrozně unavená, 

to je pravda“ (R1).  Podobně uvedla problémy se spánkem R2: „P řes den maminka 

pospávala a v noci byla vzhůru. Ráda četla nebo se dívala na televizi, a když jsem ji chtěla dát 

o půlnoci spát, tak chtěla být ještě vzhůru. Měla jsem u sebe a u ní chůvičku, když by něco 

potřebovala“.  
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11 Diskuze 

Diplomová práce je zaměřena na zjišťování zkušeností a potřeb při péči o umírajícího 

blízkého v domácím prostředí. Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření  

a doplňkové metody polostrukturovaného rozhovoru. V této části diplomové práce 

odpovídám na stanovené výzkumné otázky a závěry svého výzkumu porovnávám s výsledky 

jiných výzkumů na podobné téma, s literaturou nebo jinými bakalářskými či diplomovými 

pracemi. 

 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je nejčastější délka péče o umírající v domácím prostředí? 

Ve výzkumném šetření jsem k této otázce využila otázku č. 4. Z jejích výsledků je zřejmé,  

že nejčastější délka péče o umírajícího v domácím prostředí je 2-3 roky. 

Délka doby péče o umírajícího je bezpochyby ovlivněna mnoha faktory, především 

zdravotním stavem nemocného (pokročilostí nevyléčitelného onemocnění), úrovní péče,  

ale např. také psychickou pohodou, která je úzce spojená s prostředím, ve kterém je  

o umírajícího pečováno. Cílem léčby a péče v tomto případě je především udržení a zlepšení 

kvality jejich života. Ze studie, kterou uvádím v podkapitole 4.2 je jisté, že pacienti v domácí 

péči se dožívají významně delšího života (medián 67 dní) oproti pacientům, kteří zůstali  

v péči nemocnice (medián 33 dní).  

Z regionální studie zabývající se podporou rodinných pečujících o seniory provedené v Praze 

v roce 2005 vyplývá podobné zjištění v rámci délky péče. Výzkumný vzorek zde tvořilo 494 

respondentů, kteří odpovídali na otázku, jak dlouhou dobu o svého blízkého pečují. Závěr byl 

následující -nejčastěji respondenti o svého blízkého pečují okolo 5 let (téměř čtyři z deseti 

dotázaných), nejčastější kategorie byla tedy 2 – 5 let a průměr 64 měsíců (Karmelitová, Týc, 

Kaštovský, 2005). 

V diplomové práci Soldánové (2016) je řešena obdobná otázka - délka péče v domácím 

prostředí. Výzkumným vzorkem zde bylo 57 respondentů, kteří právě teď pečují o terminálně 

nemocného v domácím prostředí. Z výsledků vyplývá, že nejvíce - 25 % respondentů se  

o svého blízkého stará 1 měsíc. 18 % respondentů potom pečuje o svého blízkého 2 měsíce. 

Do délky 6 měsíců pečuje o svého blízkého 67 % respondentů.  
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Výzkumná otázka č. 2: Která pomáhající profese představuje pro pečující nejvyšší 

důležitost? 

Jak vyplývá z mého dotazníkového šetření (otázka č. 5), nejvíce respondentů (55 %), 

považovalo za nejvýše důležitou profesi v době péče o jejich blízkého v domácím prostředí 

lékaře se specializací v paliativní péči. Od roku 2004 v ČR existuje nástavbový obor 

„Paliativní medicína a léčba bolesti, který umožňuje lékařům více se vzdělávat v této 

problematice. 

Dle výzkumu STEM/MARK provedeného v září 2013 by respondenti v případě situace,  

kdy se rozhoduje o možnosti zajištění domácí péče pro nevyléčitelně nemocného blízkého, 

nejvíce ocenili asistenci sestry (39 %) a lékaře (35 %), poradenství v sociální administrativě 

včetně konzultace po telefonu a možnost občasného zastoupení jinou pečující osobou,  

aby měli možnost odpočinku. Ve stejném výzkumu je také zjištěno, že dle deklarace 

zdravotníků spočívá péče o umírající pacienty v dnešní době spíše na zdravotních sestrách 

(56 %) než na rodině (8 %) či lékařích (2 %) či na všech společně (30 %). Toto přesvědčení 

zastávají především samotné zdravotní sestry. Nejlepší by ovšem bylo, kdyby se do péče  

o umírající pacienty zapojila sestra, rodina i lékař stejnou měrou. Tento názor zastávají asi ¾ 

zdravotníků. Podle 17 %zdravotníků by se pak péče měla přesunout spíše na rodinu než na 

zdravotnický personál (STEM/MARK, 2013). 

Pro srovnání uvádím výsledky výzkumu Soldánové (2016), která také zjišťovala důležitost 

jednotlivých profesí v době péče u 57 respondentů, právě teď pečujících o blízkého 

v domácím prostředí. Její výsledky se shodují s mými - pro 83 % oslovených respondentů je 

důležitý lékař se specializací v paliativní péči, pro 70 % pak onkolog a pro 54 % praktický 

lékař. Necelých 90 % pak považuje za důležitou profesi v péči o těžce nemocné všeobecnou 

sestru s praxí o umírající. 

Výsledky kvantitativního výzkumu jsou tedy důkazem, že lékaři, ať už se specializací 

v paliativní péči, onkologové nebo praktičtí lékaři představují pro pečujícího a jeho rodinu 

nejdůležitější a klíčovou osobu v oblasti zajištění péče pro svého blízkého. Výsledky 

kvalitativního výzkumu se s těmito výsledky shodují. Z rozhovorů vyplývá, že lékař  

se specializací v paliativní péči, praktický lékař, všeobecné sestry a pečovatelky představují 

pro vzorek respondentů nejvyšší důležitost v době péče o blízkého v domácím prostředí. 

Onkolog nepředstavoval v kvalitativním výzkumu důležitost z důvodu nepřítomnosti 

onkologického onemocnění u osob, o které respondenti pečovali. 
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Výzkumná otázka č. 3: Měli respondenti dostatek finančních prostředků na péči? 

Účelem této otázky bylo zjistit finanční připravenost při péči o umírající v domácím prostředí. 

Z mého výzkumného šetření vyplývá, že 86 % respondentů mělo dostatek finančních 

prostředků na péči o blízkého v domácím prostředí.  

Svobodová ve svém výzkumu v diplomové práci zjistila, že lidé berou jako veliký přínos,  

že individuálně přizpůsobené domácí podpůrné služby existují a že umírající tak mohou být 

doma. Uvědomují si však, že si z finančních důvodů nemohou dovolit službu v takovém 

rozsahu, jak by potřebovali (Svobodová, 2013). 

Další výzkum, provedený u 435 pečujících v domácím prostředí o seniora, který vyžaduje 

osobní péči, ukazuje na to, že finančně situaci nezvládá 8 % pečujících osoba dalších 16 % 

rodin by potřebovalo občas finančně výpomoc (Jeřábek, 2013). 

Pro srovnání uvádím výzkum Soldánové (2016), která stejnou otázku řeší u právě pečujících 

57 respondentů v domácím prostředí. Z jejích výsledků vyplývá, že 72 % respondentů má 

dostatek finančních prostředků na péči. 

S touto otázkou by jistě mohla souviset i otázka č. 1 z dotazníku, týkající se zaměstnanosti 

respondentů v době péče o umírajícího v domácím prostředí. Celkem 22 respondentů (52 %), 

bylo v době těžké nemoci blízkého zaměstnaných, nejméně 52 % jich tedy 

bylov produktivním věku, jak je zřejmé z výsledků otázky č. 26. Souvislost je možné chápat 

v nemožnosti těchto respondentů zajistit jejich osobou trvalý dohled u umírajícího. Podobný 

závěr uvedla ve svém výzkumu v bakalářské práci Kohoutová (2007) - nemožnost zajistit 

trvalou přítomnost u nemocného a s tím související finanční náročnost péče tvoří překážky 

bránící domácí péči o nevyléčitelně nemocného či umírajícího z pohledu osob, jež by tuto 

péči měly zajišťovat. Zajištění trvalé přítomnosti jako překážku bránící domácí péči  

u nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího uváděly zaměstnané osoby v produktivním 

věku, které si z různých důvodů, hlavně finančních, nemohou dovolit přerušit nebo ukončit 

pracovní poměr. 

Ve studii Karmelitové et al. (2005) se ukázalo, že rozhodujícím problémem péče o seniory 

není dle vyjádření respondentů finanční náročnost, ale jak vyplynulo z jiných otázek 

například nedostatek času (pro péči i pro sebe sama), stres a vypětí z péče o blízkého, nutnost 

stálého dozoru apod. 59% dotázaných neuvedlo žádný komentář (lze tedy mínit, 

 že se s většími problémy nepotýkají), 18 %respondentů pak uvedlo přímo, že finanční 

zabezpečení je postačující. Tedyasi pětina ze 494 pečujících by potřebovala lepší finanční 
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zabezpečení pro péči o svého blízkého. Pouze 9 % respondentů spontánně uvedlo, že péče  

o pacienta je pro ně poměrně značnou finanční zátěží v obecné rovině. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že finance většinou nepředstavují problém při zajištění péče  

o svého blízkého v domácím prostředí. Myslím si, že tomu tak je i díky finanční připravenosti 

umírajících, kteří si na péči našetřili (viz. otázka č. 10 ve výzkumném šetření), a dále také 

schopnosti ostatních členů rodiny finančně se podílet na péči (viz, otázka č. 11  

ve výzkumném šetření). 

Provedený kvalitativní výzkum u 3 respondentek ukázal, že všechny měly dostatek finančních 

prostředků na péči. V neposlední řadě bych ráda podotkla, že většina lidí v případě umírání 

blízkého člověka otázku finanční neřeší, nepočítá náklady a je schopná udělat pro svého 

blízkého maximum – jak vyplývá právě z provedených rozhovorů. 

Výzkumná otázka č. 4: Jsou zdravotníci považování za nejčastější zdroj informací o tom, 

jak pečovat o svého blízkého v domácím prostředí? 

Poskytnutí informací a poradenské služby jsou pro pečující nepostradatelné. Obzvláště  

na samém začátku péče jsou informace o tom, které služby si mohou zajistit, jakým způsobem 

a kde jsou dostupné velmi důležité a cenné. Často se totiž stává, že pečující neví, na koho  

se mohou obrátit, na co mají nárok, jaké jsou možnosti podpory od státu, apod. 

Ke zjištění odpovědi jsem využila otázku č. 17 z dotazníku. Z výzkumu vyplývá,  

že nejčastějším zdrojem informací o tom, jak pečovat o umírajícího blízkého v domácím 

prostředí, byli opravdu zdravotníci. Odpověď byla zaškrtnutá celkem 25x (38 %) a na otázku 

kteří, bylo odpovězeno: praktický lékař, geriatr, pečovatelky, onkolog, zdravotní sestry, lékaři 

na dialýze.  

K porovnání uvádím studii Karmelitové et al. (2005), ve které taktéž dominovaly informace 

získávané od zdravotníků, tedy lékařů či středního zdravotnického personálu (30 %).  

Za výraznější zdroje respondenti v této studii dále považovali terénní pracovníky 

(zaměstnance pečovatelské služby, home care apod. - 11 % odpovědí) a média – 12 %. 

V diplomové práci Vašákové (2015) je konstatováno, že na začátku péče je největší potřeba 

pečujících získat v co nejkratší době co nejvíce informací. V tomto výzkumu respondenti 

uvádějí nejčastější shánění a dostupnost informací po internetu, od známých apod. 
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Zdravotník (lékař) představuje první osobu, se kterou je nevyléčitelně nemocný a jeho rodina 

v kontaktu v době, kdy sděluje diagnózu nevyléčitelného onemocnění. Právě tento lékař  

by pak měl ve spolupráci s praktickým lékařem, zdravotními sestrami, sociálním pracovníky 

aj. poskytnout dostatek informací o tom, jaké jsou další způsoby a možnosti péče. Jsem ráda, 

že v mém výzkumném šetření se toto očekávání potvrdilo. 

Výzkumná otázka č. 5: Byl by pro respondenty vhodný denní stacionář? 

Tato výzkumná otázka vznikla v kontextu budování denního stacionáře v Chrudimi a zjištění 

zájmu o využívání tohoto zařízení. Jak je uvedeno v článku pojednávajícím o rozhodnutí 

vybudovat toto zařízení: „po zkušenostech z našeho hospice předpokládáme, že naši pomoc 

vyhledají nejspíše lidé se závažným onemocněním, kteří nemohou bydlet doma ani 

v zařízeních sociální péče, kde většinou není zajištěna adekvátní zdravotní péče, a pobyt 

v hospici ještě není indikován nebo hospic nemá volnou kapacitu“ 4. 

Ve studii Kelnarové et al. (2005) je řešeno převzetí pacienta do dočasné péče jinou osobou 

nebo institucí. Ze 191 respondentů by 74 % zájemců o tuto péči jednoznačně preferovala péči 

v domácím prostředí a 15 % zájemců by jako nejvhodnější variantu vidělo převzetí péče  

v denním stacionáři. Obě dvě nabízené varianty by pak vyhovovaly 9 % respondentů. 

Diplomová práce Soldánové (2016) také řeší vhodnost denního stacionáře a to u 57 

respondentů právě pečujících o svého blízkého v domácím prostředí. Z výsledků je zřejmé,  

že 12 % respondentů by týdenní stacionář volilo a 40 % neví, zda by denní stacionář byl 

vhodný. 

V mém výzkumném šetření se ukázalo, že o denní stacionář by mělo zájem 10 respondentů 

(24 %) a taktéž 10 respondentů neví, zda by pro ně denní stacionář byl vhodný. Nejčastějším 

důvodem, proč by tuto možnost nemohli využívat, byl dle jejich slov zdravotní stav 

nemocného, který nedovoloval jakékoliv přesuny z domácího prostředí, nebo by byl pro 

nemocného velmi zatěžující. Respondenty bylo uvedeno i určité bariérové omezení při 

převozu do denního stacionáře – umírající by sice zvládl sed v invalidním vozíku,  

ale vzhledem k bytové situaci bez výtahu a velkému množství schodů by byl takový přesun 

prakticky nemožný. Cituji jeden z rozhovorů (R1): „Tam byl problém ten u mamky, že my 

bychom ji, když byla ještě třeba trošku schopná, do toho denního stacionáře dali, ale my 

bydlíme ve druhém patře bez výtahu a prostě byl obrovský problém tu mamku dolů dostat  

                                                 
4 Zdroj: http://www.smireni.cz/denni-stacionar.htm 
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a zas nahoru donést. Takže jsme ji snášeli nejdřív na židli a potom na tom invalidním vozíku. 

Takže tam s tou mamkou se nedalo nic.“ 

Denní stacionář je velice vhodnou alternativou, pokud chceme zajistit odpočinek pro pečující 

a zároveň péči pro jeho blízkého. Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že je vhodný pouze  

pro určitou skupinu těchto klientů. Možnost využití denního stacionáře mohou ocenit také 

klienti, jejichž klinický stav se během hospitalizace v hospicovém zařízení zlepšil. Pobyt 

v lůžkovém hospicovém zařízení pro něj v takovém případě již není ideální, mj. z velmi 

důležitého psychického a duševního hlediska (častý kontakt se smrtí, neefektivní využívání 

volného času, méně sociálních kontaktů mezi klienty apod.). Tyto osoby již nepotřebují 

trvalou péči na lůžku v hospici, ale z nějakých důvodů nemohou využívat domácí hospicovou 

péči. Právě pro tyto klienty je potom denní stacionář velmi vhodnou alternativou. Mohu  

to potvrdit i z mé vlastní zkušenosti s klientkou hospitalizovanou v hospicovém zařízení.   

Její stav již nevyžadoval pobyt v lůžkovém zařízení, potřebovala ale dohled, kdyby se její 

zdravotní stav prudce zhoršil. Sama tenkrát měla o denní stacionář velký zájem, bohužel  

ale nebyl žádný v jejím blízkém okolí. Proto velmi podporuji myšlenku budovat tyto denní 

stacionáře, které budou pro vhodné klienty obrovskou pomocí. 

Výzkumná otázka č. 6: V jakém případě by respondenti hospitalizovali svého blízkého 

v zařízení LDN? 

Dle výzkumu STEM/MARK provedeného v září 2011, je pro populaci i zdravotníky 

nejpřijatelnější umírat v domácím prostředí. V LDN by nechtělo umírat 69 % populace a 76 

% zdravotníků z vybraného vzorku5 respondentů (STEM/MARK, 2011). 

K této výzkumné otázce jsem využila otázku č. 24 z dotazníku, na kterou mohli respondenti 

otevřeně odpovídat. Ze všech odpovědí je zřejmé, že LDN je respondenty považována až jako 

poslední možnost hospitalizace svého blízkého, velice často se také objevilo tvrzení „nikdy“. 

V diplomové práci Soldánové (2016) by 35 % respondentů volilo zařízení LDN v případě 

„nezvládání péče“; po 11 % potom v případě „nemoci pečujícího“; „přání nemocného“  

nebo „nikdy“. 

Dle nejnovějších informací ÚZIS vykázalo v průběhu roku 2013 činnost 73 léčeben  

pro dlouhodobě nemocné s celkovým počtem 7 171 lůžek. V průběhu roku 2013 bylo  

v léčebnách pro dlouhodobě nemocné hospitalizováno 44 604 pacientů (což je o 2 401 více 
                                                 
5 populace (n=1095), zdravotníci (n=1006) 
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než v roce 2012). Naopak objem poskytnuté péče v LDN (měřeno počtem ošetřovacích dnů) 

se v roce 2013 opětovně snížil. Stejně tak se zkrátila průměrná ošetřovací doba a to o 3,0 dne 

na 51,6 dnů v roce 2013. Využití lůžek bylo tradičně vysoké - 321,5 dní z roku, lůžková 

kapacita byla tedy využívána z 89,9 % (ÚZIS, 2013) 

Také výsledky kvalitativního výzkumu nám potvrdily zjištění, že hospitalizace v LDN není 

respondenty přijímána. Z ostatních výše uvedených výzkumů vyplývá, že ani pro populaci  

a zdravotníky není LDN místem, kde by chtěli jednou umírat. Domnívám se, že výsledky 

mého výzkumného šetření vypovídají o tom, že péče hospicových zařízení je na velmi dobré  

a profesionální úrovni, jelikož všichni respondenti s hospicovým zařízením zkušenost měli, 

ale zařízení LDN by nevolili. 
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12 Závěr 
 

V teoretické části diplomové práce bylo hlavním cílem vytvořit teoretický základ k tématu 

paliativní péče. Mezi dílčí cíle patřilo definovat možnosti a formy paliativní péče a definovat 

potřeby pečujících a možnosti pomoci při péči. Jelikož závěrečných akademických prací 

s tématem paliativní péče se vyskytuje nespočet, každou z kapitol v teoretické části jsme  

se snažili doplnit o aktuální informace, proběhnuté výzkumy či studie. V průběhu studia této 

problematiky se nám skutečně podařilo najít nemálo výzkumů a studií z oblasti paliativní 

péče a získat tak nové a zajímavé informace. Přínosné bylo taktéž porovnání současného 

stavu paliativní péče v ČR a v jiných zemích. Na teoretickou část navazovala část výzkumná.  

Naším záměrem bylo zjistit zkušenosti a potřeby rodin, o jejichž příbuzné bylo pečováno 

v domácím prostředí. Chtěli jsme zjistit, jak dlouho respondenti pečovali o svého blízkého 

v domácím prostředí, které profese pro ně byly nejvíce potřebné, zjistit finanční zabezpečení 

při péči, zjistit nejčastější zdroj informací o tom, jak pečovat v domácím prostředí. 

V neposlední řadě jsme zjišťovali zájem pečujících o možnosti využívání denního stacionáře 

a v jakém případě by respondenti volili hospitalizaci blízkého v zařízení LDN. 

Pomocí kvantitativního výzkumu jsme došli k následujícímu zjištění. Z výzkumného šetření 

je zřejmé, že pečovat o někoho v domácím prostředí není většinou záležitostí jen několika dní, 

ale jedná se o období v řádu měsíců a let, jak bylo v diskuzi potvrzené i jinou studií. Zjistili 

jsme, že mezi nejvíce důležité profese v době péče o umírající v domácím prostředí patří lékař 

se specializací v paliativní péči, v dalším pořadí pak onkolog a všeobecná sestra s praxí v péči 

o umírající. Zajímalo nás také, jaká byla finanční připravenost respondentů a jejich blízkých 

na péči v domácím prostředí. Dle výsledků můžeme konstatovat, že naprostá většina 

respondentů měla dostatek finančních prostředků na zajištění péče. V otázce našetření  

si financí na toto období jsme zjistili opačný postoj pečujících a umírajících. Pečující potřebu 

našetřit si finance na toto období převážně neměli, na rozdíl od jejich blízkých-umírajících, 

kteří si finance na toto období našetřili. Podařilo se nám potvrdit důležitost zdravotníků při 

poskytování informací o péči v domácím prostředí-dle respondentů zdravotníci představovali 

nejčastější edukační nástroj. Naším dalším cílem bylo zjistit zájem pečujících o možnosti 

využívání denního stacionáře. Zjistili jsme, že pro náš výzkumný vzorek respondentů  

by denní stacionář vhodný nebyl a to např. z důvodu bariérových omezení, které více popisuji 

v diskuzi. Je ale jisté, že pro rodinu a samotného umírajícího, který je schopen zvládnout 
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převoz a pobyt v tomto zařízení, je denní stacionář obrovskou pomocí a umožňuje mj. tolik 

potřebný odpočinek pečujících. Naprosto jednoznačný názor jsme zjistili na volbu 

hospitalizace v LDN. Tuto možnost by respondenti volili povětšinou až v posledním případě 

popř. vůbec. Toto zjištění by zasluhovalo zamyšlení se a hledání otázky, proč tomu tak je. 

Bylo by vhodné např. v rámci výzkumu některé závěrečné práce zjistit a ověřit,  

proč respondenti pečující v domácím prostředí, mající současně zkušenost s hospicovou péčí, 

sdílejí tak vyhraněný negativní názor na hospitalizaci v zařízení LDN. 

Díky kvantitativnímu výzkumu jsme tak zjistili cenné informace o zkušenostech a potřebách 

pečujících. Ačkoliv toto období pro každého pečujícího znamenalo obrovskou zátěž,  

ani v jednom z případů jsem nezaznamenala jakékoliv pochybení, že pečovat o blízkého 

v domácím prostředí bylo špatné rozhodnutí. Jak je zřejmě z výsledků výzkumného šetření, 

respondenti byli schopni udělat pro svého blízkého cokoliv-vynaložit nemalé finanční 

prostředky, dojíždět s ním za specializovanou péčí neomezenou vzdálenost, potýkat  

se s fyzickým a psychickým vyčerpáním aj. 

V provedeném kvalitativním výzkumu jsme pomocí rozhovorů detailněji zjišťovali jednotlivé 

zkušenosti a potřeby pečujících při péči. Kvalitativní výzkum doplnil a potvrdil závěry 

kvalitativního výzkumu. 

Z výzkumu plynou zjištění, že stále část lidí neví, jak je možné pečovat o blízkého v domácím 

prostředí. Doporučila bych proto zlepšit informovanost právě v této oblasti včetně údajů  

o poskytovatelích specializované paliativní péče, finanční podpoře státu apod. Ideální by bylo 

využít k tomu ordinace praktických lékařů, geriatrických center, domovů pro seniory a jiných 

zařízení a informace poskytnout formou brožurek, letáků, popř. osobním rozhovorem 

s příslušnými lékaři, zdravotními sestrami aj. Tento materiál by měl obsahovat informace  

o tom, na koho se tyto osoby mají obrátit, jaké mají možnosti, včetně doporučení webových 

stránek apod. Vhodné by také bylo více včlenit oblast možností paliativní péče a finanční 

připravenosti na stáří do sféry vzdělávání, např. formou projektů, přednášek apod.  Moje 

osobní přání spočívá v tom, aby více lidí mělo tu možnost umírat doma. Navždy se mi  

do paměti vryla reakce jedné z respondentek na můj obdiv, jak to s péčí doma všechno 

zvládla: „Nemáte co obdivovat. Kdyby to byla Vaše maminka, tak byste uvažovala stejně, 

udělala byste pro ni cokoliv“. 
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Příloha A – Přehled hospiců v ČR 

Tabulka 1Přehled lůžkových hospiců v ČR6 
 

CPO - církevní právnická osoba; z.s. - zapsaný spolek, PO - příspěvková organizace, o.p.s. - 
obecně prospěšná společnost 

                                                 
6UMÍRÁNÍ.CZ. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.umirani.cz/adresar-

sluzeb#8/49.877/15.938.  

APHPP.CZ. Hospice v ČR[online]. 2016 [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/. 

 

 lůžkový hospic adresa lůžka zřizovatel 

1 Hospic Anežky České 
5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec 

30 CPO -ČKCH 

2 Hospic sv. Štěpána 
Rybářské nám. 662/4, 412 01  
Litoměřice 

26 z.s. 

3 Hospic Štrasburk Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8  26 o.p.s. 

4 Hospic Malovická Praha 4, Malovická ul. 30 z.s. 

5 Hospic sv. Lazara Sladkovského 66, 326 00 Plzeň 28 z.s. 

6 
Hospic sv. Jana N. 
Neumanna 

Neumannova 144, 383 01 
Prachatice 

30 o.p.s. 

7 Hospic sv. Alžběty  Kamenná 36, 639 00 Brno 20 o.p.s. 

8 
Dům léčby bolesti 
s Hospicem sv. Josefa  

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 50 CPO -ČKCH 

9 Hospic na sv. Kopečku Sadové nám. 24, 772 00 Olomouc 30 CPO  -ČKCH 

10 Hospic v Mostě Svážná 1528, 434 01 Most 15 o.p.s. 

11 Hospic Citadela 
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské 
Meziříčí 

28 
CPO -Diakonie 
ČCE 

12 Hospic sv. Lukáše Charvátská 8, 700 30 Ostrava 30 CPO-ČKCH 

13 
Hospic - Paliativní odd. 
Nemocnice MSKB 

Vlašská 36, Praha 1 13 CPO - KMSKB 

14 Hospic Dobrého Pastýře Sokolská 584, 257 22 Čerčany 30 o.p.s. 

15 Hospic Chrudim K Ploché dráze, 534 01 Chrudim 30 z.ú. 

16 Hospic Frýdek-Místek I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M 30 PO 

17 Hospic sv. Zdislavy  Horská 1219, 460 14 Liberec  28 o.p.s. 
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Tabulka 2 Přehled domácích hospiců v ČR7 

Benešov, RUAH o.p.s. 
Nové Město na Moravě, Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s. 

Brno, Domácí hospic TABITA Nový Jičín, Domácí hospic Strom života 

Čerčany, Mobilní hospic Dobrého pastýře 
Opava, Charitní hospicová péče Pokojný 
přístav 

Červený Kostelec, Mobilní hospic Anežky 
České 

Ostrava, Charitní středisko sv. Kryštofa  

Česká Třebová, detašované pracoviště Domácí 
hospicové péče Charity Ústí n. Orlicí 

Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek 

Čistá, společenství Androméda, o.s. Pelhřimov, Domácí hospicová péče, Oblastní 
charita 

Cheb, Hospic sv. Jiří, o.p s. Písek, Domácí hospic Athelas 
Choceň, detašované pracoviště Domácí 
hospicové péče Charity Ústí n. Orlicí 

Prachatice, Hospic sv. Jana N. Neumanna 

Hořice, Domácí hospic Duha, o.p.s. Praha, Domácí hospic Cesta domů 
Hořovice, Domácí hospic Dobrého Pastýře 
Hořovice 

Praha, Mobilní hospic Most k domovu 

Hradec Králové, Domácí hospicová péče, 
Oblastní charita 

Rajhrad, Mobilní hospic sv. Jana 

Jablonec nad Nisou, Smržo-medic, s.r.o. 
Rychnov nad Kněžnou, Domácí hospic 
Setkání, o.p.s. 

Jihlava, Bárka - charitní domácí hospicová 
péče 

Tábor, Domácí hospic Jordán 

Jihlava, Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Telč, Sdílení o.p.s. 

Karlovy Vary, Ladara, o.p.s. 
Třebíč, Domácí hospicová péče Oblastní 
charity 

Karviná, Domácí hospic a komplexní 
ošetřovatelská péče Slezská humanita 

Třeboň, Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Kladno, Hospic knížete Václava, o.p.s. 
Třinec, Mobilní hospic při MEDICA 
zdravotní péče 

Kladno, Hospic svaté Hedviky, o.p.s. 
Ústí nad Labem, Mobilní hospic 
Masarykovy nemocnice 

Kutná Hora, SC domácí péče, o.p.s. 
Ústí nad Orlicí, Domácí hospicová péče 
oblastní Charity 

Kyjov, Domácí hospic David, Charita 
Zábřeh, Domácí hospicová péče Charity 
Zábřeh 

Lanškroun, Domácí hospicová péče, Oblastní 
charita Ústí n. Orlicí 

Zlín, Domácí hospic Most k domovu 

Letohrad, Domácí hospicová péče, Oblastní 
charita Ústí n. Orlicí 

Znojmo, Domácí hospic Konipaska 

Liberec, Hospicová péče svaté Zdislavy 
Žďár nad Sázavou, Domácí hospicová      péče 

oblastní Charity 
Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, domácí 
hospicová péče 

 

                                                 
7UMÍRÁNÍ.CZ. Adresář služeb [online]. 2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.umirani.cz/adresar-

sluzeb#9/49.9282/13.9403. 
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Tabulka 3 Poskytovatelé dětské PP v ČR8 

  Poskytovatel 
dětské PP 

adresa 

1 Nadační fond Krtek 
Černopolní 22a, 613 00 
Brno 

2 Nadační fond Klíček 
Malejovice 22, 28504 
Uhlířské Janovice 

3 Mobilní hospic Ondrášek 
Horní 288/67, 70030 
Ostrava - Dubina 

 

 

 

  

                                                 
8  TŘI, o.p.s. Poskytovatelé dětské paliativní péče [online]. 2016 [cit. 2016-01-11]. Dostupné z: 

http://www.detsky-hospic.cz/?hospic=1#mapa. 
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Příloha B - Dotazník 

 

DOTAZNÍK  

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Pospíšilová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského oboru 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice. Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění tohoto dotazníku, který bude 

součástí výzkumu v mé diplomové práci na téma „Možnosti a formy paliativní péče v praxi“. 

Vámi vybrané možnosti prosím zakroužkujte, pokud v zadání není uvedeno jinak. Dotazník je 

anonymní a výsledky budou zveřejněny pouze v mé práci. Děkuji Vám za spolupráci. 

 

 

1. V době těžké nemoci Vašeho blízkého jste byl: 

a) zaměstnaný 

b) nezaměstnaný 

c) důchodce (invalidní – starobní) 

d) jiné: (napište) 

 

2. Jak je to dlouho, co Váš blízký zemřel? 

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců – 1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 

 

3. Jak dlouho byl Váš blízký nevyléčitelně nemocný? 

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců – 1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 
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4. Jak dlouho jste se v době nevyléčitelné nemoci  staral/a v domácím prostředí o 

Vašeho blízkého? 

a) 6 měsíců a méně 

b) 7 měsíců – 1 rok 

c) 2-3 roky 

d) 4 roky a déle 

 
5. Číselně vyjádřete důležitost u jednotlivých profesí v době péče o Vašeho blízkého 

v domácím prostředí (1 nejmenší důležitost, 3 nejvyšší důležitost). Příslušné 
okénko označte křížkem. 

 

 1 2 3 

Lékař se specializací v paliativní péči 
   

Onkolog    

Praktický lékař    

Všeobecná sestra s praxí v péči o umírající 
   

Všeobecná sestra bez specializace 
   

Duchovní    

Sociální pracovník    

Psycholog    

Denní stacionář s možností arteterapie (léčba 
prostřednictvím výtvarných projevů), 
muzikoterapie (léčebná metoda používající 
jako terapeutický prostředek hudbu), 
ergoterapie prostřednictvím smysluplného 
zaměstnávání usiluje o zachování a 
využívání schopností jedince potřebných pro 
zvládání běžných denních činností) 

   

Fyzioterapie    
 

Pečovatelky, pomocnice v rodinách, 
asistenční služby (např. doprovod k lékaři, 
nákup, vaření atd.) 
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6. Měl/a jste v době nemoci Vašeho blízkého dostatek finančních prostředků na 
jeho péči? (náklady na léky, pomůcky, nehrazené zdravotní služby, finance pro 
osobní potřebu…) 

a) ANO     

b) NE 

7. Kolik finan čních prostředků jste byl/a schopen/schopna vynaložit za jeden měsíc 
péče o Vašeho blízkého? 
 

a) 4000 Kč a méně 

b) 5000- 9000 Kč 

c) 10000-14000 Kč 

d) 15000 Kč a více 

 
8. Za co jste byli v péči o svého blízkého ochotni vynaložit nejvíce finančních 

prostředků? 

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

9. Napadlo Vás si z důvodu péče o vašeho blízkého finance našetřit? 

a) ANO    

b) NE 

10. Měl Váš blízký potřebu si našetřit peníze na toto období? 

a) ANO   

b) NE 

11. Byli schopni se na péči finančně podílet další členové rodiny? 

a) ANO   

b) NE 

12. Číselně vyjádřete stupeň fyzického vyčerpání při péči o Vašeho blízkého  

(1-nejméně, 2-středně, 3-nejvíce):   1 – 2 – 3  

13. Číselně vyjádřete stupeň psychického vyčerpání při péči o Vašeho blízkého  

(1-nejméně, 2-středně, 3-nejvíce): 1 – 2 – 3  
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14. Byl/a jste z důvodu péče o svého blízkého nucen/a provést úpravy v bytě? 

a) ANO   

b) NE 

 

15. Případně jaké? ........................................................................................................ 

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

 

16. Byla Vaše rodina schopna zajistit dostatek osob, které se budou v péči střídat, 

aby nedošlo k Vašemu neúměrnému přetížení?  

a) ANO   

b) NE 

17. Kdo, případně co, bylo hlavním zdrojem informací o tom, jak pečovat o 
umírajícího blízkého v domácím prostředí? (Možnost zaškrtnout i více odpovědí) 

a) Zdravotníci (napište, prosím, kteří)........................................................................... 

b) Literatura, knihy 

c) Internet 

d) Známí 

e) Jiné: ........................................................................................................................... 

 
18. Měla jste dostatek informací týkajících se péče o nevyléčitelně nemocné 

v domácím prostředí? 
 

a) ANO   

b) NE        

 
19. Jaký byl důvod předání Vašeho blízkého do péče hospicového zařízení? 

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

   ........................................................................................................................................... 
. 
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20. Kolik kilometr ů byste byl/a schopen/schopna s Vaším blízkým dojíždět za 
specializovanou péčí? 

A) 0km 

B) do 20 km 

C) do 50 km 

D) neomezeně 

 

21. Byla by pro Vás v době péče o Vašeho blízkého v domácím prostředí vhodná 
alternativa Denního stacionáře? 
 

a) ANO    

b) NE  

c)NEVÍM 

 
22. Pokud ano, tak proč? 

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

23. Jaké služby byste od tohoto zařízení očekávala? 

 

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

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

24. V jakém případě byste volil/a hospitalizaci Vašeho blízkého v zařízení LDN? 

 

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

 

25. Pohlaví respondenta:  

a) muž      

b) žena 
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26. Věk respondenta: 

a) 40 a méně 

b) 41-50 

c) 51-60 

d) 61-70 

e) 71-80 

f) 81 a více 

 

27. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) středoškolské, ukončené výučním listem 

c) středoškolské, ukončené maturitní zkouškou 

d) pomaturitní specializace (jaká):.................................................................................. 

e) vysokoškolské 

 

 

 

 


