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Pro poskytování hospicové péče je důležitá znalost parametrů kvality péče, v ČR však chybí nástroj, který by byl pro měření
kvality péče systematicky používán. Centrum paliativní péče (CPP) ve spolupráci s poskytovateli hospicové a paliativní péče
vyvinulo metodiku sběru a analýzy standardizovaných dat jak od poskytovatelů, tak od uživatelů této péče. Poskytovatelé  cca
jednou měsíčně zpětně vyplňují krátký formulář za zemřelé pacienty, čtvrtletně kumulativní formulář za celý hospic (např. počet
přijatých pacientů) a průběžně rozesílají anonymní  dotazník pozůstalým (buď elektronicky/emailem nebo papírově/dopisem). 
 CPP zpracuje a analyzuje data z dotazníků a formulářů a připravuje individuální zprávy (srovnání hospice vůči všem ostatním).

Cílem studie bylo zjistit  bariéry implementace a
využití a přínosy metodiky měření kvality péče  z
pohledu poskytovatelů paliativní a hospicové péče. 

Implementace metodiky byla pilotována po dobu 12 měsíců ve 2 lůžkových a 4 domácích hospicích. Kvalitativní data byla sbíraná
pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s ředitelkami a/nebo zaměstnanci zaangažovaných hospiců (n=10). Do
tematické analýzy byly rovněž zahrnuty diskuze při online setkání se zástupci poskytovatelů, která  během implementace sloužila
jako výměna zkušeností a plánování dalších kroků. SWOT analýza poukázala na silné a slabé stránky jakož i příležitosti a hrozby
při využívání této metodiky v praxi.
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ZÁVĚR
Implementace metodiky vyžaduje motivaci i nasazení ze strany hospiců, na druhou stranu umožňuje lépe si definovat některé
vnitřní procesy. Zpracované výstupy do podoby srozumitelné zprávy navíc poskytují široké možnosti využití od propagace vlastní
péče, až po advokacii hospicové péče obecně.
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"Konečně máme nějaká jiná data než data z našich původních
zpětnovazebných dotazníků, které jsou rozdávány v rodinách. Máme
srovnání v delší časové linii a srovnání s ostatními hospici. Máme data,
která nám pomohou k rozvoji nebo sebereflexi, jak nám ta péče běží.    
 To je to nejcennější." (zástupkyně ředitelky, domácí hospic)
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1) Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova,  2) Centrum paliativní péče, z. ú.

VÝSLEDKY 

ÚVOD

silné stránky/strengths slabé stránky/weaknesses 

hrozby/threats příležitosti/opportunities 

uživatelská přívětivost pacientských formulářů     
 a dotazníku pro pozůstalé

 
přijatelné časové nároky pro personál na zajištění

sběru dat 
 

závěrečná zpráva slouží  jako podklad pro
strategické plánování / zlepšování kvality služeb

 

otázka udržitelnosti metodiky
 

malá zastupitelnost zaangažovaných zaměstnanců
(např. pro zajištění sběru dat) 

 
ztráta zájmu ze strany hospiců (spolupráce na bázi

dobrovolnosti, finanční náklady apod.)
 

pravidelná setkávání zástupců hospiců (předávání
zkušeností)

 
změny v dokumentaci pacientů (způsob

zaznamenávání nebo nové záznamy např. ESAS) 
 

dotazník jako cesta pro navázaní komunikace s
pozůstalými

 

délka dotazníku pro pozůstalé 
 

horší srozumitelnost některých položek ve formulářích
(nekonzistence vyplněných údajů mezi hospici)

 
frekvence vyplňování pacientských a kumulativních

formulářů (problém termínů)
 


