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Centrum paliativní péče jsme zakládali s vizí vybudovat po vzoru západních 
zemí akademické centrum excelence, které bude partnerem zdravotníkům 
i tvůrcům zdravotní politiky v rozvíjení paliativní péče v naší zemi. Jsem 
hrdý na to, že se nám již v prvním roce činnosti podařilo dosáhnout velmi 
dobrých výsledků, a děkuji všem, kteří nás v naší práci podporují.

NÁŠ ZDRAVOTNÍ 
SYSTÉM SE TRADIČNĚ 
SOUSTŘEDÍ NA BOJ 
S NEMOCÍ. TĚŽCE 
NEMOCNÍ PACIENTI 
VŠAK POTŘEBUJÍ PÉČI 
A PODPORU I VE CHVÍLI, 
KDY UŽ SE NEMOC 
PORAZIT NEDÁ.

V tento moment je zásadní paliativní 
péče, která se zaměřuje na kvalitu 
života pacientů a jejich rodin – tedy 
na to, aby umírající pacienti mohli 
čas, který jim ještě zbývá, prožít co 
nejlépe.

PhDr. Martin Loučka, PhD.
ředitel Centra paliativní péče



Paliativní péče je dnes v ČR poskytována téměř výhradně 
hospici. Do jejich péče se však každý rok dostanou 
pouze 3 procenta umírajících, přičemž většina lidí umírá 
v nemocnicích a léčebnách, kde paliativní péče zůstává 
velkou neznámou. Cílem našeho Centra je tento fakt změnit.

SNAŽÍME SE OVLIVNIT DOSTUPNOST A VNÍMÁNÍ 
PALIATIVNÍ PÉČE NAPŘÍČ ZDRAVOTNICKÝMI 
ZAŘÍZENÍMI SKRZE TŘI HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI:

Vzdělávání

Klíčovými oblastmi výzkum-
ných aktivit Centra jsou 
studium kvality života pacientů 
v pokročilé fázi chronického 
onemocnění a jejich rodin 
a hodnocení klinických a so-
cioekonomických výsledků 
paliativní péče. 

Centrum se podílí na tvorbě 
a realizaci vzdělávacích pro-
gramů pro odbornou i širokou 
veřejnost. Společně s Českou 
společností paliativní medicíny 
podporujeme hlubší integraci 
paliativní péče do kurikula rele-
vantních studijních oborů.

Centrum se snaží o zvyšování 
povědomí o významu paliativní 
péče mezi veřejností a zapoju-
je se do osvětových kampaní 
v tomto duchu. Vedle toho také 
nabízí expertní posudkové 
služby pro politiky a další rele-
vantní instituce.

Výzkum Osvěta

3 %

Vytváříme prostor pro výměnu zkušeností a navazování partnerství mezi 
organizacemi, které se podílejí na péči o nevyléčitelně nemocné. Centrum již 
od počátku své činnosti spolupracuje s organizací Cesta domů, která provozuje 
mobilní hospic v Praze a také realizuje řadu osvětových projektů (například  
web Umírání.cz).

S týmem mobilního hospice poskytujeme 
přímou péči umírajícím lidem a často 
narážíme na překážky způsobené 
neznalostí oboru paliativní péče ze 
strany odborníků. Poptávka po našich 
službách je každoročně větší, než jakou 
dokážeme uspokojit. Vznik vzdělávacího 
a výzkumného centra jsme si dlouho 
přáli, protože zvyšuje šanci na dostupnost 
služeb pro nevyléčitelně nemocné 
i v regionech mimo velká města.

Mgr. Marek Uhlíř
ředitel mobilního  
hospice Cesta domů

CENTRUM JE JEDINOU INSTITUCÍ SVÉHO  
TYPU V ČESKÉ REPUBLICE  

A JEDNOU Z MÁLA V REGIONU  
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY. 



NAŠE  
VÝSLEDKY

Akademická činnost
Dnešní medicíně se někdy říká „na důkazech založená“. Poskytování zdravotní péče 
musí být opřeno o metodologicky robustní argumenty a data o efektivitě a přínosu 
pro pacienta. Skrze výzkumné aktivity založené na mezinárodních standardech 
systematicky budujeme znalostní databázi oboru paliativní péče. Postupujeme tak, 
abychom při jejím rozvoji mohli účinně využívat srovnání s poznatky z jiných zemí.

V uplynulém roce jsme publikovali  
8 odborných článků o paliativní péči 
v českých a zahraničních časopisech 
(souhrnný impakt faktor 17,4).

Díky grantu Nadačního fondu AVAST jsme 
zahájili unikátní projekt s Fakultní nemocnicí 
Královské Vinohrady, který pomůže efektiv-
nějšímu plánování péče u pacientů v závěru 
života hospitalizovaných na interních klinikách 
nemocnice.

Podepsali jsme memorandum o spolupráci 
s přední americkou institucí MJHS Institute for 
Innovation in Palliative Care v New Yorku.

Připravujeme několik výzkumných projektů 
ve spolupráci s univerzitami v Austrálii, Irsku, 
Belgii, Nizozemí, Norsku, Německu a USA.

Jsme aktivně zapojeni do činnosti Evropské 
asociace paliativní péče (například ve formě 
členství ve výboru připravovaného kongresu 
EAPC v Madridu).

Podíleli jsme se na přípravě metodiky pro 
pilotní projekt VZP, která v roce 2015 ověřovala 
nákladnost a kvalitu mobilní paliativní péče. Ta 
v současnosti není v ČR hrazena a většina lidí 
umírá v nemocnicích, i když by mnozí raději 
strávili závěr svého života doma. V kontextu 
této diskuze jsme také publikovali zprávu 
o organizaci mobilní paliativní péče v Evropě, 
která může sloužit jako užitečný podklad pro 
další jednání s tvůrci zdravotní politiky.



Je alarmující, že většina mediků se 
během studia s paliativní péčí setká 
pouze okrajově, pokud vůbec. Další 
profese na tom nejsou o mnoho 
lépe a i pro pracovníky v praxi je 
příležitostí pro další vzdělávání 
v tomto oboru velmi málo. Druhým 
okruhem našich činností je proto 
vzdělávání.

NA UNIVERZITÁCH 
SE DNES PALIATIVNÍ 
PÉČE V PODSTATĚ 
NEVYUČUJE, COŽ 
OVLIVŇUJE CELKOVÉ 
POVĚDOMÍ O TOMTO 
TYPU PÉČE MEZI 
ODBORNOU, ALE 
I ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ.

Seminář o paliativní 
péči pro italské studenty 
během návštevy v Praze. 
Foto: CAS Trips Prague.

Vzdělávání

Vytvořili jsme nové předměty 
a vzdělávací moduly o palia-
tivní péči pro studenty tří fakult 
Univerzity Karlovy.

Spustili jsme velmi úspěšný 
seriál vzdělávacích webinářů, 
kterými již prošlo přes 300 
účastníků z celé ČR a Sloven-
ska. Díky těmto bezplatným 
seminářům, vysílaným přes 
internet, se každý měsíc mo-
hou zájemci o paliativní péči 
věnovat konkrétním tématům, 
diskutovat s odborníky a vymě-
ňovat si své zkušenosti.

V roce 2015 jsme uspořádali  
18 přednášek pro širokou 
nebo odbornou veřejnost, 
včetně příspěvků na meziná-
rodních konferencích ve Špa-
nělsku a Německu i v popu-
larizačních programech TedX 
a PechaKucha Night.

Centrum je členem pracov-
ní skupiny dětské paliativní 
péče, která se snaží o rozvoj 
této velmi citlivé a u nás opo-
míjené oblasti. Kromě zapojení 
v pracovní skupině také po-
skytujeme akreditované kurzy 
o podpoře dětí v situaci úmrtí 
a vážné nemoci v rodině pro 
učitele základních škol a také 
pro sociální pracovníky.

Uspořádali jsme speciální kurz o vedení lidí pro vedoucí pra-
covníky hospicových zařízení. Této akce se jako zvláštní host 
zúčastnila dlouholetá ředitelka hospice sv. Kryštofa v Londýně 
(nejstaršího hospice na světě) Dame Barbara Monroe, která 
s téměř šedesáti účastníky kurzu diskutovala o tom, jak překonat 
období krize a jak vést organizace k neustálému rozvoji a inovativ-
nímu stylu práce tak, aby dokázaly adekvátně reagovat na měnící 
se potřeby společnosti.



Osvětová činnost
Vedle odborníků se snažíme také 
měnit vnímání paliativní péče mezi 
veřejností. Z průzkumů, které 
organizovala Cesta domů, víme, 
že velká část společnosti má jen 
mlhavou představu o tom, co to 
znamená hospic nebo v čem spočívá 
podstata paliativní péče. To se 
snažíme měnit pomocí osvětové 
činnosti.

Jako dlouholetý profesor lékařské fakulty a rektor univerzity jsem měl skoro každodenně 
na očích, jak zůstáváme trochu v koncích tváří v tvář drsné a přitom nevyhnutelné realitě konce 
života. Projekt centra, které by se těmto nelehkým věcem snažilo systematicky věnovat, mne 
nadchl. Na reálných datech postavené poučení nám pomůže ke kvalitnějšímu praktickému 
zvládání situací, které nikdy v dějinách lidstva nebyly jednoduché.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
profesor 2. LF UK a senátor Parlamentu ČR
předseda správní rady Centra paliativní péče

Uspořádali jsme výstavu o paliativní péči 
na půdě Senátu Parlamentu ČR, která 
senátory seznámila s významem paliativní 
péče a hlavními výzvami, jež se pojí s dalším 
rozvojem tohoto oboru v naší zemi.

Přes jeho zásadní význam se během studia 
na lékařské fakultě studenti s paliativním 
přístupem téměř nesetkají. Připravili jsme proto 
osvětovou kampaň, která studentům medicíny 
ukázala, že paliativní medicína má konkrétní 
klinické výsledky, kvalitní akademické zázemí 
a že je důležitou součástí jejich budoucí 
profese.

V roce 2015 za podpory Nadace Komerční 
banky a.s. – Jistota proběhla první fáze kam-
paně na pražských lékařských fakultách. Po-
dařilo se nám oslovit přes dva tisíce studentů, 
na každé z fakult jsme zorganizovali panelovou 
debatu s odborníky na paliativní péči. Kampaň 
bude pokračovat na jaře 2016 na lékařských 
fakultách v dalších českých městech.

KONEC DOBRÝ,
VŠECHNO DOBRÉ

Konecdobry.cz



4 – Do kampaně Konec dobrý, všechno 
dobré se zapojili i dobrovolníci z řad 
studentů lékařských fakult UK.

5 – MUDr. Ondřej Sláma, PhD. při 
vysílání jednoho z nejúspěšnějších 
webinářů na téma ukončování 
paliativní protinádorové léčby.

1 – Uspořádali jsme unikátní 
kurz pro manažery v hospicové 
péči, kterého se jako zvláštní host 
zúčastnila Dame Barbara Monroe, 
dlouholetá ředitelka hospice Sv. 
Kryštofa v Londýně.

3 – Na sympoziu u příležitosti zahájení 
činnosti Centra vystoupila profesorka 
Sheila Payne, toho času prezidentka 
Evropské asociace paliativní péče.

2 – Pracovníci Centra natáčejí 
rozhovory pro kampaň Konec dobrý, 
všechno dobré.
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A — 2 537 700 dary
B — 1 050 000 granty
C — 161 422 vlastní příjmy

celkem:  3 744 122 Kč

A — 1 285 979 osobní náklady,
z toho odměna statutárních orgánů 
420 000 (30 tis. hrubá měsíční mzda 
ředitele)
B — 541 839 služby
C — 137 111 drobné výdaje

celkem: 1 955 612 Kč

HOSPODAŘENÍ
10/2014 – 12/2015

Struktura příjmů

Struktura výdajů

A

B

C

A

B
C

DĚKUJEME 
ZA PODPORU

Vznik Centra v říjnu 2014 by nebyl 
možný bez podpory několika 
důležitých partnerů. Jedním z nich je 
Nadační fond AVAST, který již řadu 
let systematicky podporuje rozvoj 
paliativní péče.

Dlouhodobě podporujeme hospicové hnutí 
v České republice. Kapacita a možnosti 
hospiců však nestačí k tomu, aby se 
paliativní péče dostala ke všem potřebným 
v pravý čas. K tomu je potřeba změna 
na úrovni celého zdravotního systému. 
Podpořit založení Centra paliativní péče byl 
proto logický krok.

PaedDr. Jarmila Baudišová
předsedkyně správní rady NF AVAST

Za podporu dále děkujeme:
Nadace Komerční banky, a.s. – 
Jistota
Centrum dohody, s.r.o.
Alza.cz a.s.
Josef KVAPIL a.s.
Simon Gerald Benedict Armstrong, 
CAS Trips Prague
Ing. Jan Kohoutek
Dr. Cristian Camartin, MSc.

Nadační fond AVAST vybral záměr Centra 
jako jeden z podpořených projektů v rámci 
svého grantového programu Spolu až 
do konce. Nadační fond AVAST se stal 
naším hlavním partnerem a v současnosti 
úzce spolupracujeme na rozvoji paliativní 
péče v naší zemi.
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