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Metody

• Dotazník zaměřený na kvalitu péče (CO-LIVE study)

• 14 zemí

• Online dotazník – šířen přes sociální sítě a ČLS JEP

• Zdravotníci, kteří pečovali o pacienty během 
pandemie

• 1. (březen-květen 2020) a 2.vlna (říjen 2020-duben 
2021)



Výsledky

• Lékařská i ošetřovatelská péče byla považována za 
dostatečnou většinou zdravotníků

• Pouze 10 % vs 12 % zdravotníků se domnívalo, že 
péče v závěru života byla omezena kvůli pandemii

• Omezení péče: zákaz návštěv – rodiny nechtěly 
převoz, omezení domácí péče, nedostatečná 
kapacita hospiců

• Návštěvy v posledních dvou dnech života byly 
povoleny v 66 % případů (61 % 2. vlna)



Výsledky – srovnání 1. a 2. vlny

• V druhé vlně – významně méně často bylo možné 
poskytovat pacientům dostatečný komfort (74 % vs
52 %, p= 0.00.8) 

• Zdravotníci měli častěji pocit, že pacient neumírá na 
správném místě (37 % vs 52.5 %, p= 0.03)



Výsledky – srovnání 1. a 2. vlny

• Méně často byla rodinám poskytováno emoční a 
informační podpora (68.5 % vs 41 %, p= 0.001)

• Zdravotníci méně často sdělovali rodině, že pacient 
brzy zemře (86 % vs 75 %, p= 0.05)

• Méně častěji bylo rodině umožněno připravit tělo 
svého blízkého na pohřeb (40 % vs 19 %, p > 0.001)



Srovnání s ostatními 
zeměmi – první výsledky
• 3385 respondentů

• 14 zemí: Belgie, ČR, Norsko, Slovensko, Holandsko, 
Velká Británie, Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, El 
Salvador, Uruguay, Indonésie, Japonsko 

• Kvalita života v současné době je významně ovlivněna

• Zda zdravotník vnímal, že došlo k omezení 
ošetřovatelské a lékařské péče (OR 0.77, 95%CI 0.63 –
0.95; OR 0.64, 95%CI 0.44 – 0.91).

• A pokud byly omezeny návštěvy pacientů v závěru 
života (poslední 2 dny) (OR 0.63, 95%CI 0.48 – 0.83). 



Co si z toho odnést?

• Lékařská péče nebyla ve většině případů zřejmě 
narušena pandemií, nikoli však psychosociální péče 
o pacienty a jejich blízké

• Blízkým nebylo často umožněno se rozloučit se 
svými příbuzným

• Psychologická péče o zdravotníky nebyla dostatečná

• Dlouhodobé důsledky? – zdravotníci i pozůstalí
• Morální zranění

• Komplikované truchlení



Co si z toho odnést?

Nové funkční mechanismy 

➢Telemedicína

➢Využití online komunikace pro pacienty



„Pan D. (r. 1959 s diagnózou generalizovaný tumor 
močového měchýře) byl táta dvou dcer. Po domluvení
přijetí do hospice měl zařízeno i vyklizení bytu, aby s tím
dcery neměly starost. Jedna dcera žila poblíž, druhá v 
zahraničí. Pro pána bylo důležité, že si mohl řídit, aby 
rozhovor byl ve chvíli, kdy je mu dobře. V posledním dnu 
jeho života, kdy už pacient nebyl probuditelný se přijela
rozloučit první dcera a pak volala i ta ze zahraničí, 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!“



Děkuji za pozornost.
karolina.vlckova@lf3.cuni.cz


