
                                                                                                                                                                                             

   

Komplexní paliativní program ve FNKV:  

Respekt a důstojnost v závěru života 
 

Nemocniční paliativní péče je dynamicky se rozvíjející obor a Podpůrný a paliativní tým FNKV je 

jedním z předních pracovišť paliativní medicíny v ČR. V naší nemocnici umírá ročně cca 1100 

pacientů, z toho 70 % v důsledku pokročilého chronického onemocnění. To, jak dobře je 

nastavena péče o nevyléčitelně nemocné, je důležitou vizitkou celé nemocnice. Pilotní projekt 

Ministerstva zdravotnictví „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v 

oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče” ukázal, že jsme 

nejproduktivnějším ze všech nemocničních paliativních týmů a významně se tak podílíme na 

utváření této nové nemocniční služby na celorepublikové úrovni. Nemocniční paliativní péče 

významně zvyšuje kvalitu života pacienta i jeho rodiny a přináší velkou podporu i personálu 

nemocnice. Lékaři i sestry našeho týmu se aktivně podílejí na rozvoji oboru prací pro Českou 

společnost paliativní medicíny ČLS JEP a aktivní přednáškovou a publikační činností. Tým má 

postavení excelentního pracoviště s akreditací v oboru paliativní medicína a nabízí následující 

služby. 

Co nabízíme? 

- Podpůrný a paliativní tým přináší komplexní paliativní program  zaměřený na péči o 

nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké, péči o pacienty v závěru života, 

pozůstalé, osvětu a vzdělávání v rámci nemocnice a výzkum v oboru 

- Nemocniční paliativní péče prokazatelně snižuje indikaci nepřiměřených diagnostických 

a terapeutických intervencí během hospitalizace a snižuje počet rehospitalizací 

v posledních měsících života a počet terminálních hospitalizací 

- Těmito mechanizmy intervence paliativního týmu významně snižuje nemocnici náklady 

na hospitalizaci – prokázala to studie Na umírání záleží, realizovaná přímo ve FNKV 

 



                                                                                                                                                                                             

   

Jaké služby již v nemocnici rozvíjíme?  

1, multidisciplinární tým konziliární péče o hospitalizované pacienty s důrazem na stanovení 

jasných cílů péče a plánování péče po propuštění z nemocnice na základě pacientových 

preferencí a priorit.  

 

2, ambulantní péče s důrazem dlouhodobé plánování, řešení symptomů a psychosociální 

podporu nevyléčitelně nemocných a tím odlehčení odborným ambulancím pečujícím o 

chronicky nemocné, zejména z onkologie, kardiologie, nefrologie a dalším, a díky 

dlouhodobému plánování a anticipované preskripci snížení počtu nemocných převážených do 

nemocnice pro zhoršení symptomů v závěru života 

 

3, osvěta a vzdělávání – znalosti základních principů paliativní péče u všech zdravotnických 

pracovníků nemocnice je zcela zásadní, paliativní tým se na tom podílí organizací pravidelných 

seminářů i každodenním kontaktem s primárními týmy, dále jsme akreditovaným pracovištěm 

pro atestační přípravu lékařů v oboru paliativní medicíny a ve spolupráci v 3. lékařskou fakultou 
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Graf č.1: počet pacientů v konziliární péči
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vytváříme výuku mediků a sester v oboru. Pravidelně organizujeme mezinárodní konference a 

podílíme se přednáškovou činností na významných celostátních vzdělávacích akcích v oboru. 

4, výzkum – v tuto chvíli spolupracujeme na několika výzkumných projektech s Centrem 

paliativní péče a s NÚDZ,  realizovali jsme několik svých výzkumných projektů, jejich výsledky 

byli publikovány ve významných vědeckých časopisech. 

 

Podpora vedení FNKV a Interní kliniky pod kterou paliativní péči budujeme a rozvíjíme je zásadní 

pro implementaci tohoto segmentu medicíny v naší nemocnici a rozšiřování nemocniční 

paliativní péče v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


