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Pokud bych měl za rok 2016 zdůraznit dvě věci, které ve mně nejvíce rezonují, je to na prvním místě spolupráce 
s Nadačním fondem Avast na rozvoji nemocniční paliativní péče. Dostupnost paliativní péče v nemocnicích, 
respektive její nedostupnost, je největší dluh, který v této oblasti vůči pacientům a jejich rodinám v naší zemi 
máme. Jsme velmi hrdí na to, že jsme společně s Nadačním fondem Avast dokázali tuto situaci nasměrovat 
k lepšímu, více se o tomto i našich dalších aktivitách dozvíte na stránkách této výroční zprávy. Druhý významný 
moment je pak pocit vděčnosti, který ve mně za rok 2016 zůstává. Vděčnost vůči všem dobrým lidem, kteří 
se Centru rozhodli pomáhat, organizacím, které s námi začaly spolupracovat na zlepšování péče o umírající 
a také jsem velmi vděčný svým kolegům a kolegyním z týmu, kteří v uplynulém roce opravdu pracovali 
naplno a s nasazením, které se jen tak nevidí. Přeji příjemné čtení naší výroční zprávy, věřím, že pro vás bude 
zajímavým a přehledným shrnutím naší práce.

PhDr. Martin Loučka, PhD.
ředitel Centra paliativní péče
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UMÍRÁNÍ 
V ČESKÉ 
REPUBLICE
Všichni jednou zemřeme. 

S tématem umírání se však setkáme 

ještě předtím, a to zejména skrze 

bolestnou ztrátu blízkých lidí, 

rodičů nebo přátel. Z výzkumných 

studií víme, že lidé se na 

umírání nejvíce obávají ztráty 

důstojnosti, bolesti a osamělosti. 

Toho, že jejich poslední chvíle 

budou probíhat anonymně, bez 

možnosti sdělit a důstojně završit 

svůj životní příběh. 

Moderní medicína přes svůj obrovský 

technologický pokrok částečně ztratila schopnost 

reagovat na tyto hluboké lidské potřeby a smrt 

ve 21. století je i v naší zemi častěji doprovázena 

pípáním přístrojů a intenzivní péčí než respektem 

a vnímavostí vůči konkrétnímu nemocnému 

člověku na lůžku. Paliativní péče vznikla jako 

samostatná součást medicíny v 60. letech 

minulého století a v ČR je historicky spojena 

zejména s budováním lůžkových hospiců, 

které u nás byly dlouho jedinými poskytovateli 

specializované paliativní péče pro umírající 

pacienty. Paliativní tým je složen z lékařů, sester, 

sociálních pracovníků, psychologů a duchovních, 

kteří společně s rodinou pacienta hledají 

způsoby jak zajistit nemocnému co nejlepší 

kvalitu života po dobu, kterou má ještě před 

sebou. Od 90. let si české a moravské hospice 

vybudovaly vysokou úroveň a kvalitu péče, která 

snadno snese srovnání se zahraničím. Bohužel 

ale tato kompetence zůstala uzavřena v rámci 

hospicového hnutí a hlavní proud zdravotních 

a sociálních služeb šel svou vlastní cestou. 

V České republice ročně umírá něco málo přes 

100 000 lidí, z tohoto počtu se do péče hospiců 

dostane méně než 3 procenta. Typické úmrtí 

v naší zemi probíhá na lůžku akutní nemocnice 

nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, kde 

specializovaná paliativní péče v naprosté většině 

případů není dostupná, přestože se jedná ročně 

o zhruba 60 až 70 tisíc pacientů. Výzva, kterou 

si v Centru paliativní péče klademe a o jejíž 

řešení usilujeme, je dostupnost kvalitní paliativní 

péče pro všechny, kteří ji potřebují. Nehledě na 

to, jestli závěr svého života tráví v nemocnici, 

v domově pro seniory nebo ve vlastním bytě. 

Tento problém má samozřejmě řadu příčin, od 

vzdělávání zdravotníků, přístupu státní správy 

až po mýty a nedorozumění panující kolem 

umírání mezi veřejností. V Centru paliativní péče 

působíme na všech těchto úrovních tak, abychom 

dosáhli skutečné systémové změny, která umožní 

důstojně umírat všem nemocným.

NEMOCNICE

DOMOVY PRO 
SENIORY

HOSPICE

KOMUNITNÍ 
PÉČE

AKADEMICKÁ OBEC
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NAŠE 
ČINNOST 
V ROCE 2016

PROGRAM SPOLU  
AŽ DO KONCE

Naprostá většina pacientů (60-70 procent) umírá 

v nemocnicích a léčebnách. V zahraničí je běžné, 

že v nemocnici existuje vedle interní kliniky, 

neurologie a chirurgie také oddělení paliativní 

péče nebo alespoň paliativní konzultační tým, 

který pomáhá s péčí o pacienty v závěru života 

a u pacientů, kde se lékařům kvůli nejrůznějším 

komplikacím těžko rozhoduje o směřování 

další péče. V České republice tento typ péče 

v podstatě neexistuje a kromě pár výjimek je 

v nemocnici tato forma paliativní péče zcela 

nedostupná, přestože právě v nemocnicích umírá 

tak vysoký počet pacientů.

V České republice každý rok 

umírá zhruba 100 tisíc lidí. 

Nejznámějšími poskytovateli 

paliativní péče jsou hospice, které 

máme v naší zemi na velmi dobré 

úrovni, a každý rok jich přibývá. 

Přesto v hospicích ročně zemřou 

jen zhruba 2 procenta všech 

umírajících. Naprostá většina 

pacientů (60-70 procent) umírá 

v nemocnicích a léčebnách. 



V roce 2016 se Centrum paliativní péče 

stalo odborným garantem a koordinátorem 

programu Spolu až do konce, který již několik 

let realizuje Nadační fond Avast (nadacnifond.

avast.cz) s cílem rozvíjet paliativní péči v naší 

zemi. V loňském roce se tento nadační fond 

rozhodl investovat své prostředky do rozvoje 

nemocniční paliativní péče, protože z konzultací 

s odborníky i skrze vlastní zkušenosti věděli, že 

je to sektor dlouho opomíjený a přitom svým 

významem zcela klíčový. Do programu bylo 

po nečekaně silném zájmu nemocnic (o grant 

žádalo přes šedesát organizací z celé ČR) 

vybráno 18 nemocnic, které získaly prostředky 

na rozvoj nemocničních paliativních týmů, 

školení personálu, vytvoření vnitřních metodik 

a směrnic pro péči o nevyléčitelně nemocné 

pacienty, spolupráci s hospici a další kroky, 

které nemocnice budou muset realizovat, aby 

se tato péče dostala na adekvátní úroveň. 

Úlohou Centra je koordinace celého dvouletého 

programu, odborné konzultace pro podpořené 

nemocnice a vytvoření programu pro sdílení 

zkušeností a inspiraci mezi jednotlivými 

organizacemi. K projektu jsme také přizvali 

zástupkyně ministerstva zdravotnictví a celý 

program se setkal s velkým zájmem veřejnosti 

i médií. O výsledcích Vás budeme společně 

s Nadačním fondem Avast informovat na konci 

roku 2017, kdy bude program končit.

Podpořené nemocnice
Spolu až do konce 2016

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• Fakultní nemocnice Motol

• Interní oddělení Strahov (VFN)
• Klinika Na Košíku

• Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského

• Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)
• Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská 

fakultní nemocnice
• Všeobecná fakultní nemocnice

PRAHA

Krajská nemocnice 
Liberec

Masarykova městská 
nemocnice v Jilemnici

Oblastní nemocnice 
Příbram

Nemocnice Hořovice

Nemocnice Na Pleši
NOVÁ VES POD PLEŠÍ

Nemocnice 
Jindřichův Hradec

Nemocnice 
Jihlava

Masarykův onkologický ústav
BRNO

Nemocnice Milosrdných sester
KROMĚŘÍŽ

Vysokomýtská nemocnice
VYSOKÉ MÝTO

MUDR. MARTINA NOVOTNÁ SEZNAMUJE
ÚČASTNÍKY SE STANOVISKY 

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁSTUPCI PODPOŘENÝCH 
NEMOCNIC V RÁMCI 

PROGRAMU SPOLU AŽ DO KONCE 
SE PRAVIDELNĚ SETKÁVAJÍ



VÝZKUM

●   VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH

V roce 2016 jsme vystoupili na 25 odborných 

konferencích a popularizačních besedách 

s veřejností. Přednášeli jsme mimo jiné na 

celostátní konferenci České společnosti 

paliativní medicíny, na výročním česko-

slovenském kongresu dětské onkologie, 

Brněnských onkologických dnech, kongresu 

Evropské asociace paliativní péče, v několika 

kurzech Institutu pro postgraduální vzdělávání 

ve zdravotnictví, v rodinných centrech, seriálu 

přednášek pro fyzioterapeuty Fyziocafé a na 

spoustě dalších míst.

●   PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2016 jsme publikovali samostatně 

nebo ve spolupráci s kolegy ze zahraničí 7 

odborných článků a abstraktů v impaktovaných 

mezinárodníh časopisech. Jedna studie, 

věnovaná srovnávací analýze místa úmrtí 

pacientů ve 14 zemích světa (publikovaná 

v Journal of Epidemiology and Community 

Health), byla od zveřejnění již více než třicetkrát 

citována v dalších odborných článcích. Vedle 

časopiseckých publikací jsme také přispěli 

kapitolou do monografie Kontroverze současné 

medicíny, kterou vydalo nakladatelství Mladá 

fronta ve spolupráci s Českou lékařskou 

komorou.

●   MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Ve spolupráci s kolegy ze zahraničí jsme 

připravili tři projekty, podané do evropského 

grantového programu Horizon 2020. V rámci 

našich vzdělávacích aktivit jsme do ČR přivezli 

několik významných zahraničních expertů 

z USA, Velké Británie a Německa, kteří během 

roku přednášeli pro odbornou i širokou 

veřejnost.

●   METODIKA „SURPRISE QUESTION“

Ve společném projektu s Fakultní nemocnicí 

Královské Vinohrady jsme zahájili sběr dat 

v prospektivní studii, jejímž cílem je pilotáž 

v ČR unikátní metodiky pro určování křehkosti 

zdravotního stavu pacienta, na základě které 

budou moci být identifikováni pacienti vhodní pro 

paliativní péči.

●   VÝZKUMNÝ JUNIORSKÝ GRANT 

GRANTOVÉ AGENTURY ČR

V listopadu 2016 jsme v silné konkurenci univerzit 

a dalších zavedených vědeckých pracovišť získali 

juniorský grant Grantové agentury ČR ve výši 

téměř 8 miliónů Kč. Díky tomuto grantu budeme 

následující 3 roky zkoumat to, jak pacienti 

s pokročilým onkologickým onemocněním 

uvažují o své nemoci a nakolik je jejich vnímání 

budoucnosti ovlivněno lékařem, rodinou a dalšími 

faktory.

●   DOKTORANDI

Naše spolupráce s akademickou sférou 

pokračuje i na úrovni vzdělávání, pod supervizí 

ředitele Centra paliativní péče začala pracovat 

další PhD studentka, lékařka Kliniky dětské 

onkologie FN Motol MUDr. Lucie Hrdličková.

●   VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče, 

získal v roce 2016 prestižní cenu pro nejlepší 

mladé výzkumníky, udělovanou každoročně 

Evropskou asociací paliativní péče. Cenu převzal 

na světovém kongresu paliativní péče v Dublinu, 

kde pronesl plenární přednášku před 1200 

delegáty z celého světa.

●   ANALÝZA DOSTUPNOSTI PALIATIVNÍ PÉČE 

PRO PRAHU 10

Ve výběrovém řízení MČ Praha 10 jsme získali 

zakázku na zpracování Studie možných forem 

zajištění paliativní péče v městské části Praha 10. 

Na základě výsledků této unikátní analýzy součas-

ného stavu a dostupnosti paliativní péče v jedné 

z největších částí našeho hlavního města jsme 

zformulovali konkrétní doporučení pro zlepšení 

situace. Výsledky a doporučení, včetně ekonomic-

ké modelace pro potenciální nový lůžkový hospic 

v Praze 10, jsme prezentovali na jednání zastupitel-

stva a řada opatření je již dnes uváděna v praxi.



VZDĚLÁVÁNÍ

opět dva kurzy v Rajhradě u Brna a devět kurzů 

ELNEC na klíč v nemocnicích a domovech pro 

seniory po celé ČR.

●   WEBINÁŘE

Od podzimu 2014 zveme každý měsíc jednoho 

odborníka v oblasti paliativní péče, aby 

zprostředkoval své know-how posluchačům 

prostřednictvím online přednášky. Přihlášení 

účastníci mohou zdarma v reálném čase sledovat 

živý přenos přednášky a zapojit se do diskuse 

pomocí chatu. V roce 2016 více než 600 

účastníků zhlédlo celkem 12 přednášek na různá 

témata související s paliativní péčí.

●   ELNEC

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) 

je intenzivní vzdělávací kurz pro všeobecné sestry 

pracující s umírajícími pacienty. Kurz vznikl v roce 

2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky. 

Centrum paliativní péče zajišťuje jeho organizaci 

od roku 2015. V roce 2016 proběhly dva kurzy 

v Rajhradě u Brna, jichž se zúčastnilo 48 účastníků. 

Nabízíme také přípravu kurzu na klíč, čehož využily 

v loňském roce tři instituce – Nemocnice Jindřichův 

Hradec, Nemocnice Hořovice a Domov pro seniory 

Sue Ryder v Praze (60 účastníků). Všechny kurzy 

byly akreditovány Českou asociací sester. Těšíme 

se na pokračování v roce 2017, kdy máme v plánu 

„Děkuji velmi. Sledovala jsem webinář sama 
doma. Jsem zdravotní sestrou ve FN Brno. Velmi 
pěkná přednáška a nesmírně imponující forma 
vzdělávání. Děkuji a zdravím.“ – KŠ

„Jsem atestovaný PL pro dospělé, t. č. na 
rodičovské dovolené… čas i téma mi vyhovovaly, 
pan doktor mluvil moc pěkně a poutavě, byl to 
můj první webinář, dříve jsem o této možnosti 
nikdy neslyšela… Již teď se velmi těším na další 
semináře. Děkuji.“ – ML 

●   KURZ PALIATIVNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO 

SENIORY

Paliativní péče může být poskytována 

v domovech pro seniory na vysoké úrovni. 

Dotýká se zde práce zdravotníků a sociálních 

pracovníků. Vytvořili jsme proto kurz, který 

interaktivní formou seznamuje s typy paliativní 

péče a specifiky její implementace pro tato 

sociální zařízení. V roce 2016 se uskutečnily čtyři 

kurzy pro Dům seniorů v Kdyni a pro Kliniku Na 

Košíku. Kurzy Paliativní péče v domovech pro 

seniory jsou akreditovány MPSV.

DEBATA PREZENTUJÍCÍCH 
PO MEZINÁRODNÍM SYMPOZIU PALIATIVNÍ 

PÉČE V DOMOVECH PRO SENIORY.
ÚČASTNÍCI KURZU ELNEC

PŘI NÁCVIKU MODELOVÉ SITUACE 



OSVĚTA

s lékaři a sestrami, kteří aktivně na poli paliativní 

péče působí. Celá kampaň byla zakončena 

přednáškou zahraničního hosta – slavného 

newyorského geriatra a paliatra profesora Seana 

Morrisona z Icahn School of Medicine at Mount 

Sinai, který přiletěl do Prahy s přednáškou na 

téma „Transforming Care for the Seriously Ill: The 

Role of Modern Palliative Care“. Skrze osobní 

setkání, přednášky a online komunikaci se nám 

podařilo oslovit několik tisíc lidí. Velice si ceníme 

toho, že se kolem Centra paliativní péče vytvořila 

komunita mladých lidí, kteří se o paliativní péči 

aktivně zajímají.

http://konecdobry.cz

●   KAMPAŇ KONEC DOBRÝ,  

VŠECHNO DOBRÉ

Díky spolupráci s Nadací Komerční banky, a.s. – 

Jistota v roce 2016 pokračovala kampaň Konec 

dobrý, všechno dobré, která měla za cíl seznámit 

studenty lékařských fakult s paliativní medicínou 

a představit jim ji jako atraktivní volbu pro jejich 

profesní život. V průběhu prezentačních dnů 

na vybraných lékařských fakultách pracovníci 

a dobrovolníci Centra paliativní péče osobně 

navazovali kontakt se studenty a předávali 

jim informační materiály. V rámci kampaně 

vznikla brožura „6 faktů o paliativní péči“, která 

přehledně představuje základní principy paliativní 

péče. Prezentační dny doplnily panelové debaty 
KAMPAŇ KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ 

NA JEDNÉ Z LÉKAŘSKÝCH FAKULT

ZAPLNĚNÝ SÁL V KAROLINU 
PŘI PŘEDNÁŠCE PROF. SEANA MORRRISONA



●   KARETNÍ HRA MY GIFT OF GRACE

V loňském roce jsme vytvořili českou verzi stolní 

hry My Gift of Grace – Řekni mi, která nabízí 

možnost otevřít rozhovor o nelehkých tématech 

spojených s životem a smrtí. Po získání licenčních 

práv a vytvoření první základní sady jsme 

věnovali hodně prostoru uživatelskému testování 

hry v českém prostředí. Za účasti pracovníků 

z organizací zdravotních a sociálních služeb 

jsme otestovali hru z hlediska srozumitelosti 

a využitelnosti v praxi paliativních týmů. Zpětná 

vazba byla jednomyslně pozitivní a všechny 

zapojené organizace vyjádřily zájem o další 

spolupráci a využití programu. Projekt byl 

podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí 

v rámci programu „Podpora veřejně účelných 

aktivit seniorských a proseniorských organizací 

s celostátní působností“.

Pro ilustraci si dovolujeme uvést několik citací 

účastníků pilotních realizací:

„Hra velmi zajímavá, obohacující k zamyšlení 
se z pohledu osobního a zároveň profesního. 
Doporučuji.“
Denisa, zdravotně-sociální pracovnice
„Velmi užitečné pro sebepoznání pomáhajících 
profesí a tím pro lepší pochopení prožívání klientů.“
Alice, sociální pracovník

http://reknimi.paliativnicentrum.cz/

●   BULLETIN CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE

V roce 2016 jsme zavedli rozesílání pravidelného 

měsíčního zpravodaje. Obsahuje aktuality, 

odkazy na vědecké studie, pozvánky na 

vzdělávací akce a nabídku práce v paliativní péči.

Na konci roku 2016 měl zpravodaj 1618 odběratelů 

s průměrnou mírou otevření přes 30 %.

●   SEMINÁŘ O PILOTNÍM PROJEKTU MSPP 

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Na žádost České společnosti paliativní medicíny 

a domácího hospice Cesta domů jsme se zhostili 

organizace semináře o výsledcích pilotního 

projektu mobilní hospicové péče v Poslanecké 

sněmovně, který proběhl v listopadu 2016. 

Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem 

a dostavil se na něj historicky největší počet 

účastníků sněmovních seminářů, kdy pro 

zájemce museli ve Sněmovně otevřít i jinak 

nevyužívanou zadní část sálu. Během semináře 

vystoupili odborníci z České společnosti paliativní 

medicíny, ředitel Centra paliativní péče, zástupci 

ministerstva zdravotnictví a VZP.

Akce se konala pod záštitou předsedy 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana 

Hamáčka, výborů pro zdravotnictví a sociální 

politiku PS PČR a Kanceláře WHO v Praze.

PILOTNÍ HRANÍ HRY ŘEKNI MI.

ŘEDITEL CENTRA MARTIN LOUČKA 
DEBATUJE SE ZAHRANIČNÍMI STUDENTY

SPOLEČENSKÁ HRA ŘEKNI MI 
USNADŇUJE ROZHOVOR O ŽIVOTĚ, 

UMÍRÁNÍ A HODNOTÁCH, 
KTERÉ ČLOVĚK VYZNÁVÁ.



HOSPODAŘENÍ

Společnosti

Nadační fond Avast

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Lidé

Veronika Kolářová

Ing. Dana Krásová

Ing. Jiří Kunert

Petr Loučka

Jan Malý

Ing. Ivana Mikšovská

Ing. Hana Mottlová

Kateřina Nováčková

Libor Oldřich

Petr Pělucha

Petra Vanická Soukup

Ing. Pavel Šupík

Eva Vendolská

Ing. Štefán Végh

Všem dárcům srdečně děkujeme, 

naše práce je možná jen díky vaší 

laskavé podpoře. 

Centrum paliativní péče bylo 

v roce 2016 financováno převážně 

z darů fyzických a právnických 

osob, z nichž nejvýraznější je 

podpora našeho hlavního partnera 

Nadačního fondu Avast.

A / nadační příspěvky / 2 700 tis. Kč
B / dotace MPSV / 399 tis. Kč
C / dary fyzických osob / 16 tis. Kč
D / zisk z vlastní činnosti / 632 tis. Kč

celkem:  3 746 tis. Kč

A / osobní náklady / 1 531 tis. Kč
B / provozní chod kanceláře / 453 tis. Kč
C / služby v rámci realizace projektů Centra / 
901 tis. Kč

celkem: 2 885 tis. Kč

Struktura příjmů Struktura výdajů

A

B

C

A

C

B

D

Celé znění účetní závěrky je k dispozici na našem webu paliativnicentrum.cz/vyrocni-zpravy
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