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Úvod
Pokud bych měl naši činnost v roce 2018 shrnout do jednoho slova, bylo by to spojování.
V řadě projektů se nám podařilo propojit organizace a konkrétní lidi, kteří chtějí zlepšit kvalitu a dostupnost paliativní péče v naší zemi. Ta byla dlouho tak trochu skrytým pokladem
několika organizací, které se příkladně staraly o umírající, většina nemocných však o této péči
neměla tušení. Velmi mne těší, že se z důstojného závěru života stává významné téma pro
hlavní proud zdravotnictví a sociálních služeb, před kterým neuhýbají politici, úředníci ani
lidé v přímé péči. Příkladem tohoto pozitivního vývoje pro mne byla konference o spolupráci
v paliativní péči, kterou jsme pořádali s Městskou částí Praha 10. Na akci se setkali zástupci
více než 40 organizací z několika měst a jejich ochota se vzájemně učit a sdílet své zkušenosti
byla úžasná. Podobně fascinující pro nás byly výstupy projektu Paliativní praktik, který jsme
realizovali díky podpoře Nadace Jistota. Patnácti seminářů po celé republice se zúčastnilo přes
800 praktických lékařů a jejich aktivita rozhodně vyvrátila mýtus, že praktici se o paliativní
péči nezajímají.
Tento zájem a ochota mnoha lidí zahrnout paliativní péči do své práce nás velmi těší. K paliativní péči se musí dostat všichni potřební, nehledě na to, kde prožívají své poslední týdny
a měsíce. S vděčností za podporu všem, kteří s námi o tento cíl usilují, Vás zvu k pročtení naší
výroční zprávy za loňský rok.

Se srdečným pozdravem					

Martin Loučka, ředitel CPP

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 usilujeme o její řešení, 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, přístup 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.
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GAČR
Již druhým rokem pokračujeme ve výzkumném projektu podpořeného juniorským grantem
Grantové agentury ČR, který je zaměřený na to, jak pacienti se závažným onemocněním přemýšlí o své nemoci a o tom, co je čeká, a zda má toto uvědomování vliv na rozhodování o péči.
První fáze výzkumu proběhla v roce 2017 a měla podobu hloubkových rozhovorů s onkologickými pacienty a jejich příbuznými a zdravotníky na téma priorit a preferencí v závěru
života. Na podzim téhož roku jsme otestovali dotazník pro kvantitativní fázi výzkumu, která
proběhla v roce 2018. Dotazníkové šetření proběhlo mezi pacienty, rodinnými příslušníky
a lékaři a zúčastnilo se ho celkem 391 respondentů. Zároveň jsme zahájili třetí fázi projektu,
během které sledujeme, jak se pochopení a rozhodování pacientů, rodinných příslušníků
a lékařů vyvíjí v čase a jak se postoje jednotlivých skupin od sebe liší.
Výsledky první fáze jsme prezentovali formou posteru na konferenci pořádané Evropskou
asociací pro paliativní péči (EAPC) v Bernu.
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Analýza poskytování
paliativní péče
v Hlavním městě Praha
Pro magistrát Hlavního města Praha jsme vypracovali analýzu zaměřenou na poskytování
paliativní péče v hl.m. Praha. Cílem analýzy bylo zmapovat současnou situaci v zajištění
paliativní péče pro občany hlavního města Praha a definovat možné kroky pro zlepšení její
dostupnosti a kvality.
Analýza proběhla formou dotazníkového šetření mezi praktickými lékaři a vedoucími pracovníky relevantních zdravotních a sociálních služeb, které poskytují své služby Pražanům.
Kromě dotazníkového šetření bylo také provedeno 11 hloubkových rozhovorů s vedoucími
pracovníky organizací, které poskytují specializovanou paliativní péči, mobilní specializovanou
paliativní péči a nemocniční paliativní péči. Pro ucelený přehled byly rozhovory provedeny
také s vybranými poskytovateli obecné paliativní péče napříč sektory (domov pro seniory,
pečovatelská služba, farní charita, agentura domácí péče a zařízení následné péče). Analýza
slouží v současnosti jako podklad pro formulaci koncepce rozvoje paliativní péče v Praze.
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elnec
Kurz ELNEC - End Of Life Nursing Education Consortium, je základním kurzem paliativní
péče pro všeobecné sestry pečující o pacienty v konečné fázi jejich života. Jedná se o kurz
s mezinárodní licencí, vznikl v roce 2000 v USA a odtud se rozšířil do 99 zemí světa.
V České republice je od roku 2011. Pod CPP je tento kurz od června 2016 a zněkolikanásobila
se poptávka nejen od jednotlivců, ale i od zařízení. Do konce roku 2018 jsme od června 2016
proškolili 785 zájemců, celkem proběhlo 24 kurzů na klíč a 7 kurzů pro jednotlivce.
ELNEC se stal velmi vyhledávaným kurzem nejen z řad zdravotních sester, ale i z řad sociálních
pracovníků, pečovatelů, kaplanů, nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, farmaceutů, zájem
také projevili lékaři, ale i laici úplně z jiných oborů. Náš lektorský tým se řídí mottem “sestry
sestrám”, odborné informace jsou doplněny o praktické informace z každodenní praxe.
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elnec kurzy
v roce 2018
Nově jsme v tomto roce využili možnost pořádat ELNEC kurz pro jednotlivce nejen v DLBsH
sv. Josefa v Rajhradě u Brna, ale svoje zázemí nám poskytl Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci a Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Další novinkou bylo otevření kurzu i v době letních prázdnin, což obohatilo kurz o úplně jinou atmosféru a účastníci využili letního počasí
k poznávání Litoměřic a jeho okolí.
Za loňský rok jsme se od Prahy rozjeli do všech světových stran, nejdále jsme byli v Liberci,
Zlíně, Krutěnicích, v Kdyni a Litoměřicích. V některých zařízeních jsme nebyli pouze jednou,
ale pozvali si nás opakovaně, a to Hematoonkologická klinika ve FN Olomouc, Domov pro
seniory Kdyně či Oblastní nemocnice Příbram.
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Další kurzy
V roce 2018 jsme zorganizovali 10 kurzů Paliativní péče v domovech pro seniory na klíč
a to v domovech v Praze 2x, Mnichovo Hradiště 2x, Havlíčkův Brod 2x, Brno 2x, Zlín, Česká
Kamenice. Jeden kurz jsme zorganizovali pro jednotlivce v Praze. Celkový počet účastníku
byl 322.
Kurz Paliativní péče v nemocnici jsme zorganizovali 2x v Kolíně a kurz Komunikace závažných
zpráv celkem 2x v Rehabilitačním ústavu Hrabyně a v Nemocnici na Strahově.
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Webináře
V roce 2018 jsme uspořádali 9 webinářů, které pokrývaly široké pole témat od právních otázek
spojených s odpojením od přístrojů a advokacie v paliativní péči, přes roli praktického lékaře
v péči o geriatrické pacienty až po možnosti využití léčebného konopí. Webinářů se celkově
zúčastnilo 558 lidí.
Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
/ Podpora pozůstalých rodičů v mobilní hospicové péči /
docentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

V semináři se doc. Bužgová věnovala procesu truchlení; faktorům, které ho ovlivňují; změnám,
ke kterým v rodinném systému po úmrtí dítěte dochází a také možnostem podpory rodičů
v rámci mobilní hospicové péče, a to během umírání dítěte, bezprostředně po úmrtí a také
následně v období truchlení. Pozornost byla věnována zejména očekávanému úmrtí, se kterým
se v mobilní hospicové péči setkáváme častěji.
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.
/ Možnosti léčebného konopí v paliativní péči /
vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Webinář představil na základě publikovaných dat a vlastní klinické zkušenosti doktora Slámy
možnosti použití konopí při řešení potíží pacientů s pokročilým nádorem. Byly představeny
praktické aspekty použití konopí v klinické praxi (jaké konopí, jaká dávka, jaký způsob podání).
Diskutovalo se rovněž o legálních a administrativních aspektech využití konopí k léčebným
účelům v ČR.
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Bulletin
Bulletin je měsíční zpravodaj, který rozesíláme našim odběratelům emailem. Obsahuje aktuality z oblasti paliativní péče u nás i ve světě, odkazy na zajímavé vědecké studie, pozvánky na
vzdělávací akce a nabídku práce v paliativní péči. V roce 2018 měl zpravodaj 2500 odběratelů
a míra otevření byla 35 % procent.

Paliativní praktik
V roce 2018 jsme ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Mladými
praktiky a s podporou Nadace Komerční Banky, a. s . - Jistota realizovali projekt Paliativní
praktik, jehož cílem bylo posílení kompetencí praktických lékařů v oblasti paliativní péče.
Součástí projektu bylo 15 seminářů, kterých se zúčastnilo 805 účastníků ze všech českých
krajů, vydání seriálu článků v odborném časopise Practicus a letáků pro pacienty, informační
webinář a v neposlední řadě brožura Desatero paliativní péče pro praktické lékaře obsahující
základní informace, jež jsou pro lékaře pečující o pacienty v závěru života užitečné, která byla
rozeslána mezi 5000 českých praktiků.

EAPC 2018
Na konci května jsme se zúčastnili desátého výzkumného kongresu Evropské asociace paliativní péče v Bernu. Formou posterů jsme prezentovali výsledky z kvalitativní fáze výzkumu
podpořeného Grantovou agenturou ČR zaměřeného na priority pacientů v závěru života
a Kristýna Poláková zde také prezentovala výsledky z kvalitativní studie zaměřené na potřeby
rodičů terminálně nemocných dětí v době péče a truchlení.
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Sympozium paliativní péče
v domovech pro seniory
V květnu jsme ve spolupráci s Domovem Sue Ryder zorganizovali již třetí sympozium o paliativní péči v domovech pro seniory. Hlavním hostem byl profesor Kevin Brazil z Queen´s University v Belfastu, který se zabývá zejména přínosem včasného plánování péče pro pacienty
s demencí a jejich rodiny. Tato konference se zabývala také limity péče o pacienty v závěru
života v domově pro seniory a etickými aspekty. Během této konference bylo CPP přizváno
do plánovaného projektu profesora Brazila, který se rozběhne v roce 2019.

Konference Spolupráce
v paliativní péči
V září jsme ve spolupráci s MČ Praha 10 pořádali unikátní celodenní setkání organizací
a jednotlivců, kteří se nejen na Praze 10 věnují sociální či zdravotní péči o pacienty s život
ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. Přednášek a interaktivních workshopů se zúčastnilo
116 lidí z téměř 40 různých organizací.

Konference Spolu až do konce
V rámci programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast jsme v dubnu zajišťovali odborný
program slavnostní závěrečné konference. Naše pozvání přijal ředitel Centra paliativní péče na
Harvard Medical School James Tulsky, který se ve svém příspěvku soustředil na paliativní péči
o pacienty s chronickým srdečním selháním. Součástí konference bylo také shrnutí výsledků
programu Spolu až do konce, prezentace nemocničních paliativních týmů podpořených v rámci
programu a panelová diskuze o budoucnosti nemocniční paliativní péče.
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Stipendijní program
Nadačního fondu Avast
Pro 21 vybraných stipendistů v rámci prvního ročníku tohoto programu zajišťujeme doprovodný
program, který má stipendistům pomoci s rozvojem jejich lídrovských i odborných kompetencí.
Vedle společných setkání a seminářů pro stipendisty také realizujeme seriál podvečerních debat
s názvem Medicína a smrt. Jedná se o devítidílný cyklus přednášek, které se konají v různých
městech České republiky. Stipendisté zde představují své příběhy a svou práci.

Foto z přednáškového
cyklu Medicína a smrt
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Dary a dotace
Rozpis přijatých dotací a darů
Nadační příspěvek od Nadačního fondu Avast ve výši 2 805 362 Kč
Grantová agentura České republiky ve výši 2 377 000 Kč
QMINERS, s.r.o ve výši 459 000 Kč
Unicredit Bank ve výši 22 033,82 Kč
Yabyrinth s.r.o. ve výši 10 000 Kč
Dary od fyzických osob ve výši 23 300 Kč
Veškeré dotace a finanční dary byly nebo budou použity na provozní činnost. Část přijatých
příspěvků a dotací je časově rozlišena na účtu 384 ve výši 4 466 373 Kč, jedná se vázané
prostředky určené na období roku 2019.

Dotace
Dotacemi se rozumějí dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků,
státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů
Evropské unie či dle obdobných programů, a účtují se ve prospěch výno sů (ve věcné a časové
souvislosti).
Výzkum a vývoj
V uplynulém období účetní jednotka realizovala projekt základního výzkumu, který byl podpořený Grantovou agenturou ČR (reg.č. 17 26722Y) ve výši 2 377 000 Kč.
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Náklady
a výnosy
Ke dni 31. 12. 2018 v tisících Kč
Náklady

8 919

výnosy

Výsledek hospodaření

9 003

84

Kompletní účetní závěrka i s přílohami je ke stažení na webu
paliativnicentrum.cz/o-nas
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