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Péče o umírající v českých nemocnicích se lepší 
 
Specializované paliativní týmy se stovkou odborníků má už 17 nemocnic a 
další se chtějí přidat 
 
Praha, 24. dubna 2018 - Situace umírajících pacientů v českém zdravotnictví se postupně 
zlepšuje. Vyplývá to z hodnocení třetího ročníku programu „Spolu až do konce”, jehož 
cílem je změna systému poskytování paliativní péče. Do tohoto programu Nadačního 
fondu Avast se zapojilo 10 % českých nemocnic, které zřídily speciální týmy pečující o 
umírající a jejich blízké. Celkem Nadační fond Avast podpořil 17 nemocnic částkou 35 
milionů korun.  
 
V České republice ročně zemře asi 100 000 lidí, z toho 70 % v nemocnicích. Ještě před 

nedávnem poskytovaly komplexní péči o umírající, která kombinuje lékařské, psychologické, 

sociální a duchovní aspekty, pouze dvě nemocnice. Pro srovnání, ve Spojených Státech má 

vlastní paliativní program 80 % nemocnic.  

 
Nadační fond Avast v roce 2016 vypsal grantový program zaměřený právě na české 

nemocnice, do kterého se přihlásila téměř třetina z nich, celkem 60 zařízení. Následně fond 

vybral 18 projektů v 17 nemocnicích a investoval do nich 35 milionů korun. V nemocnicích díky 

tomu začaly fungovat multidisciplinární týmy lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů a 

kaplanů, které se již v rámci pilotních projektů postaraly o stovky pacientů. V týmech 

podpořených nemocnic pracuje přes 100 zdravotníků, ale také vedoucí pracovníci, kteří 

pomáhají s nastavením procesů a směrnic, které by paliativní program udržely dlouhodobě v 

chodu. 

 

„Podpůrná a paliativní péče zlepšuje kvalitu života pacienta se závažným onemocněním od 

okamžiku diagnózy,” vysvětluje Ondřej Kopecký, vedoucí nově zřízeného Centra podpůrné a 

paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které vzniklo v rámci programu Spolu 

až do konce. „Zvlášť erudovaní specialisté poskytují konzultace lékařům a zdravotníkům dalších 

oborů. Současně poskytují širokou podporu pacientům a jejich blízkým v situaci závažného 
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onemocnění,” popisuje Kopecký činnost centra, které se také věnuje výukové činnosti a tvoří 

doporučené postupy v oboru. 

 

„Dlouhodobá společenská změna je možná, když síly spojí soukromý sektor, který ji pomůže 

nastartovat, odborníci z neziskového sektoru a stát,” říká viceprezident a technický ředitel 

Avastu Ondřej Vlček. „Náš projekt Spolu až do konce ukázal, že nemocnice chtějí měnit systém 

péče o umírající a cením si, že v návaznosti Ministerstvo zdravotnictví spouští projekt 

financovaný z fondů EU zaměřený právě na paliativní péči,” dodává.  

 

„Ministerstvo zdravotnictví považuje paliativní péči a její implementaci do systému poskytování 

zdravotních služeb za jednu ze svých priorit,” potvrzuje náměstek ministra zdravotnictví Roman 

Prymula a dodává: “Je pro nás důležité nastavení kvalitní zdravotní péče i po sdělení diagnosy 

terminálního onemocnění a v závěru pacientova života.“  

 

Rozjezd paliativních programů v nemocnicích byl pro Nadační fond Avast první krok. Další krok 

je odpověď na velká poptávku po vzdělávání a leadershipu. „Ti, kteří se paliativní péči dnes 

věnují, to často dělají bez vnější podpory, ve svém osobním čase, za vlastní peníze, takže jim 

hrozí silné přepracování,” popisuje Martin Loučka z Centra paliativní péče. Nadační fond Avast 

proto zřídil stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship a na konferenci 

představil prvních 21 stipendistů, mezi něž patří profesionálové ze všech oblastí zdravotnického 

sektoru napříč Českou republikou. 

 

Kontakt 
Jan Krčmář, 773 032 182, jan.krcmar@avast.com 

 

O Nadačním fondu Avast 
Nadační fond Avast vznikl v roce 2010 a rozděluje peníze antivirové společnosti Avast Software, kterou 

téměř před 30 lety založili Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Fungování nadačního fondu podporují oba 

zakladatelé firmy, majoritní zahraniční akcionáři a vedení společnosti. V roce 2017 rozdělil fond téměř 98 

mil. Kč. a podpořil tak více než 250 projektů a organizací v České republice i v řadě dalších zemí. 

Hlavními tématy fondu v Česku jsou podpora péče o lidi na konci života, podpora rodin s dítětem s 
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postižením a vzdělávání. Nadační fond Avast podporuje také projekty v komunitách po celém světě, které 

nominují a podporují zaměstnanci Avastu. 
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