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§ COVID-19 a online komunikace

§ zkušenosti z pilotního projektu CPP

§ doporučení pro vzdálenou komunikaci
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Komunikace s využitím videohovorů
§ je efektivní forma podpory v paliativní péči
§ dokáže snížit potřebu osobního setkání
§ jednoduchost, spolehlivost, bezpečnost
§ nutné nastavit standardy a protokoly
§ trénink personálu, administrativa



Pilotní projekt

Hospic Dobrého Pastýře
Hospic sv. Štěpána
Hospic Štrasburk
Hospic sv. Anežky České
CSOP Praha 10
Domov Sue Ryder
Paliativní tým FN Královské Vinohrady



Podařilo se vám využít tablety k umožnění 
komunikace mezi klienty a jejich blízkými?
§ všichni využili
§ Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, Google Hangouts

„Rodina pacienta uvízla v době pandemie v zahraničí, uskutečněn 
videohovor za situace, kdy rodina nevěděla, zda se ještě 
s maminkou/babičkou uvidí. Hovor byl velmi emotivní, došlo i na 
loučení a jakási poslední slova všem „mladým“ – synovi, snaše, 
dětem. Pacientka se po tomto videohovoru psychicky velmi uklidnila 
a i její stav se po 14 nevalných dnech jejího zdravotního stavu 
relativně zlepšil. Rodina se pak ještě i osobně setkala na návštěvě. Po 
osobní návštěvě pak pacientka velmi klidná, smířená a s 
„uzavřenými“ vztahy zemřela.“



U jakých pacientů se nedařilo tablety využít?

§ pokročilá demence, afázie, deficit sluchu, zraku, delirium
§ ne všichni pacienti chtěli tuto možnost využít
§ i u nekomunikujících pacientů bylo možné alespoň umožnit

rodině vidět svého blízkého

„Pan P. (r. 1936, s diagnózou karcinom prostaty, stav po CMP, afázie, 
plegie, kognitivní porucha, depresivní syndrom) v době úplného zákazu 
návštěv ošetřovatelka natočila pána vyvezeného na lůžku v atriu hospice, 
spokojeného, usmívajícího se. A když řekla, že natáčí pro děti video, tak 
pan P. zamával, což nikdy předtím nevyhověl na prosbu.“



Jak usnadnit využití tabletů?

§ stojany a držáky
§ asistence personálu (navázání spojení, obsluha tabletu)
§ „soběstační“ klienti mají často své chytré telefony

„Několik pacientů již dříve „whatsupovalo“ se svými rodinami 
prostřednictvých vlastních telefonů (se slovy: „mladí mi to nahráli do 
telefonu a už jsem s nimi tak volala/volal“) a Ti uvítali větší zobrazení na 
tabletu. Ti, kteří se svými rodinami „jen“ telefonovali běžným způsobem, 
byli velmi potěšení, že se mohou vidět (při asistenci našich pracovníků 
s tabletem). Rodiny - dcery, synové nám říkali, že je to také napadlo, ale 
nechtěli mamince/dědečkovi „komplikovat“ komunikaci s nimi, když věděli, 
že již tak je pro maminku/dědečka složité ovládat mobilní telefon..“



Jak usnadnit využití tabletů?



Jak usnadnit využití tabletů?



Další využití tabletů

§ web, filmy
§ aktivizační techniky
§ natáčení videí pro rodiny, příbuzné v zahraničí
§ zápisy, porady multidisciplinárního týmu
§ rodinné konference
§ webináře a další online vzdělávání personálu



„Mladá pacientka M. (r.1974, s diagnózou generalizovaný karcinom 
slinivky břišní), která k nám přišla z nemocnice, neviděla přes dva měsíce 
svou 17 ti letou dceru (ta po rozvodu rodičů žila jen s maminkou, nyní 
sama v domě během maminčiny hospitalizace). Kontakt měly pouze 
telefonicky. Přes WhatsApp jsme je propojili zrovna ve chvíli, kdy 
pacientka sázela s naší staniční sestřičkou květiny v atriu hospice.  A tahle 
chvíle byla úžasná – dcera po dlouhé době viděla maminku. Maminka 
oproti jejím představám o bolesti a utrpení byla v pohodě, měla radost 
z kytiček i drobné práce, kterou zvládala. Slzy dojetí byste objevili v očích 
dcery i matky a přiznáme, i personálu.“



„Pan D. (r.1959 s diagnózou generalizovaný tumor močového měchýře) byl 
táta dvou dcer. Měl vše pečlivě naplánováno, aby holky ničím nezatěžoval. 
Po domluvení přijetí do hospice měl zařízeno i vyklizení bytu, aby s tím 
dcery neměly starost. Pro případ úmrtí měl dohodnutou pohřební službu. 
Jedna dcera žila v Ústí, druhá v Německu. S dcerou v Německu nebyl 
možný kontakt jinak, než přes Skype z CPP tabletu. Pro pána bylo důležité, 
že si mohl řídit, aby rozhovor byl ve chvíli, kdy je mu dobře, nedává najevo 
slabost… V posledním dnu jeho života, kdy už pacient nebyl probuditelný se 
přijela rozloučit dcera z Ústí a pak volala i ta z Německa, zda by tatínka 
mohla vidět a tak sestřičky donesly tablet na pokoj a dcera na něj 
promluvila a on otevřel oči a usmál se. Ta chvíle byla velmi silná!“



„paliativní pacientka paní J - obraz při videohovoru je spíše 
pro vnučku, klientka na hovor reaguje občasným 
pootevřením očí a jejich pohybem, stisknutím ruky, občas 
úsměvem. U klientky dochází postupně k výraznějším 
projevům, u posledního hovoru snaha o promluvení, výrazné 
reakce rukama. Vnučka při hovoru popisuje klientce, že by ji 
pohladila, chytla za ruku, což současně provádíme, klientka 
reaguje stisknutím ruky, hlazením. Snažíme se obraz naklánět 
tak, aby jej klientka zahlédla, ale s ohledem na špatný zrak je 
reakce pouze na zvuk.“



„Paní M., která je klientkou domova se zvláštním 
režimem byla před karanténou zvyklá každý víkend 
trávit u syna, tudíž je na něj hodně fixovaná, náhlá 
změna kdy syna nevidí u ní způsobovala výkyvy nálad, 
plačtivost, bylo využití možnosti video hovoru velkým 
přínosem, podařilo se vždy vykouzlit u paní M. úsměv 
na rtech.“





Jaké vybavení je třeba?

§ videohovor > telefonní spojení
§ tablet > notebook, chytrý telefon

§ cena
§ komfort
§ příslušenství
§ další využití

§ dezinfekce, držáky, stojany
§ sluchátka



V jakých chvílích to nabízet?

§ náhrada osobních návštěv během zákazu

§ kontakt se širší rodinou, příbuznými v zahraničí

§ zhoršení zdravotního stavu

§ rozhodování o další péči (rodinná konference)

§ pacient je schopen hovoru nebo jej rodina chce vidět



Nebude to práce navíc?

§ asistence je většinou nutná

§ využití dobrovolníků (mediků)

§ příprava spojení, podpora v rozhovoru

§ dohodnutí termínu pro hovor

§ podpora a motivace příbuzných



Jak pracovat s rodinou

§ dohodnutí termínu pro hovor
§ podpora a motivace příbuzných

§ „Zdravotní stav je vážný. I když je to neobvyklá forma 
setkání, nejsme si jistí, jestli bude ještě jiná příležitost.“

§ „Občas slýcháme od příbuzných, že nestihli něco 
důležitého říct a je jim to líto. Říkám si, že teď je možná 
tato chvíle, zkuste to zvážit.“



Jak pracovat s rodinou

§ dohodnutí termínu pro hovor
§ podpora a motivace příbuzných

§ pro některé klienty může být cenné vidět ještě jednou 
svůj byt, domácího mazlíčka, chatu nebo nějaké místo, 
které je pro ně důležité a už se tam pravděpodobně 
nedostanou.



Rodinné konference

§ možnost svolat širokou rodinu
§ ocenit ochotu se takto setkat
§ facilitace diskuze nad další péčí

§ očekávání a obavy
§ možnost dovysvětlit nejasnosti

více na www.paliativnicentrum.cz





covid19.ariadnelabs.org





Děkujeme partnerům v projektu, klientům
a našim dárcům.



Chcete vědět, co se děje v paliativní péči?

Odebírejte náš pravidelný bulletin.
A sledujte dění na našem facebooku.

www.paliativnicentrum.cz

https://bit.ly/odebirejtebulletin
https://www.facebook.com/paliativnicentrum
http://www.paliativnicentrum.cz


Výjezdy záchranky k terminálně nemocným -
mohlo by to být i jinak?

Těšíme se na Vás na dalším webináři 26. 10. 2020!

Mgr. Marek Uhlíř PhDr. Mgr. David Peřan, MBA

https://paliativnicentrum.cz/webinare/vyjezdy-zachranky-k-terminalne-nemocnym-mohlo-by-to-byt-i-jinak

