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Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného 
na podporu péče o umírající v ČR



V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za 
velmi důležité a v české společnosti stále spíše tabuizované. Proto jsme před několika lety zahájili 
grantový program Spolu až do konce zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup 
společnosti k umírání jako takovému.

1. ročník 2014

Výzkumné a vzdělávací 
projekty a projekty 
zaměřené na systémové 
změny.

2. ročník 2015

Rozvoj fundraisingu a 
�nanční soběstačnosti 
ve třetině hospiců v ČR.

3. ročník 2016

Rozvoj paliativní péče 
v nemocnicích ve všech 
regionech ČR.

Proč jsme se rozhodli v letošním roce podpořit rozvoj paliativní péče v nemocnicích? 

V České republice, podobně jako v ostatních evropských zemích, umírá v nemocnicích a léčebnách 
většina lidí. V roce 2014 to bylo zhruba 70 procent všech zesnulých. Přístup k paliativní péči 
v nemocnicích je tedy zcela zásadní, přesto u nás v naprosté většině zdravotnických zařízení není 
dostupný. V letošním ročníku programu Spolu až do konce se snažíme tento fakt změnit. Cílem 
letošního ročníku programu je proto podpora rozvoje služeb paliativní péče v rámci nemocničního 
prostředí v České republice. 

Počet přijatých žádostí:  64 projektů z 58 nemocnic

Postupující do 2. kola k osobnímu setkání v Avastu: 25

Podpořeno: 18 projektů v 17 nemocnicích

Celkově rozdělená částka: 26 631 620 Kč

Hlavní kritéria hodnocení: 

- Systémový význam projektu a ukotvení paliativní péče napříč celkovým fungováním nemocnice
- Jasně deklarovaná podpora vedení nemocnice
- Relevance typu zařízení v rámci pilotní podpory a inspirace pro ostatní
- Regionálnost

Odborní garanti programu

Centrum paliativní péče, z.ú. 
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

 



Co nás čeká v realizačním období 2016 - 2018? 

2016
Léto  – příprava rozvojového programu pro podpořené nemocnice
Září – 1. setkání a sdílení podpořených nemocnic
Listopad – vyhodnocení prvních milníků, které si nemocnice samy stanovily
Prosinec – 2. setkání a sdílení podpořených nemocnic

2017
Únor – Konference na téma paliativní péče v nemocnicích
Květen – 3. setkání a sdílení podpořených nemocnic
Září – 4. setkání a sdílení podpořených nemocnic

2018
Leden – Závěrečná konference a prezentace výsledků programu

VYTVOŘENÍ A ROZVOJ 
PALIATIVNÍCH TÝMŮ A 
ODDĚLENÍ

PRAKTICKÉ PSYCHOSOCIÁL-
NÍ PORADENSTVÍ

KOORDINACE PÉČE 
A PODPORA

LÉČBA BOLESTI

KOMUNIKACE O CÍLECH 
PÉČE A PODPORA
 V ZÁVAŽNÉM 
ROZHODOVÁNÍ

KOMUNIKACE S PACIENTEM 
A RODINOU

INFORMOVANOST A OSVĚTA

ADVOKAČNÍ AKTIVITY 

SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

Cíle programu

Podpořené nemocnice

Hlavní město Praha   Všeobecná fakultní nemocnice  2 000 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a paliativního lůžkového oddělení.

Středočeský  NH Hospital a.s . - Nemocnice Hořovice  2 000 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu (v dospělé i dětské části nemocnice).

Hlavní město Praha  Klinika Na Košíku   140 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu. Vzdělávání personálu v paliativní péči. 

Moravskoslezský   Bílovecká nemocnice   748 840 CZK

Rozvoj komplexního pracoviště paliativní péče v prostředí Léčebny dlouhodobě nemocných. Akreditace 
pracoviště i pro vzdělávání nelékařského personálu.



Středočeský   Nemocnice Na Pleši   1 270 400 CZK

Řízení a provoz specializované ambulance paliativní a podpůrné léčby pro onkologické pacienty i ostatní 
pacienty v regionu. Zkvalitnění péče na lůžkové stanici.

Pardubický   Vysokomýtská nemocnice   1 025 950 CZK

Seznámení personálu nemocnice s paliativní péčí. Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu 
a paliativního rodinného pokoje.

Hlavní město Praha Ústav hematologie a krevní transfúze 1 424 850 CZK

Systémové ukotvení a dostupnost paliativní péče jako nedílné součásti péče o pacienty na ÚHKT. Vznik 
ambulance paliativní péče a šíření odborných materiálů směrem k odborné i laické veřejnosti.

Středočeský  Oblastní nemocnice Příbram   1 600 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu.

Hlavní město Praha VFN v Praze / Interní oddělení Strahov 2 000 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu. Začlenění paliativní péče do probíhající výuky 
studentů medicíny.  Rozšíření povědomí o paliativní péči mezi nefrology pracujícími v predialyzačních 
ambulancích a na dialýzách.

Hlavní město Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha 1 945 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a paliativního lůžkového oddělení.

Brno    Masarykův onkologický ústav   1 401 000 CZK

Vytvoření a implementace uceleného "Programu paliativní péče"  do činnosti Masarykova onkologického 
ústavu v Brně. Získání reakreditace OECI.

Hlavní město Praha    FN Motol    1 970 580 CZK

Systematická integrace dětské paliativní péče v nemocnici, systematické vzdělávání personálu a následné 
otevření paliativní ambulance.

Hlavní město Praha  FN Královské Vinohrady  2 000 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a paliativního lůžkového oddělení.

Vysočina    Nemocnice Jihlava   2 000 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a rozšíření povědomí o Stanici paliativní péče na 
všech odděleních nemocnice.



Zlínský  Nemocnice Milosrdných sester, Kroměříž   450 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a paliativního lůžkového oddělení.

Hlavní město Praha      Milosrdných sester sv. Karla Boromejského    1 555 000 CZK

Zlepšení kvality paliativní péče poskytované nemocným s pokročilým neonkologickým onemocněním s 
limitovanou prognózou. Rozšíření odborného poradenství a vzdělávání mezi ostatní nemocnice a poskyto-
vatele paliativní péče. 

Liberecký    Krajská nemocnice Liberec  1 200 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu a zahájení činnosti ambulance paliativní péče.

Liberecký   Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 1 900 000 CZK

Vytvoření a rozvoj paliativního multidisciplinárního týmu 

Odborní hodnotitelé

Po pečlivém zvážení jsme oslovili respektované odborníky, kteří zastupují nejrůznější odborné plat-
formy, profese a odbornou veřejnost a mají rozličné zkušenosti především v oblasti paliativní 
medicíny a péče o umírající pacienty. Plně jim důvěřujeme v jejich schopnosti erudovaně, objektivně 
a s nadhledem zhodnotit záměr žadatele a posuzovat žádosti s ohledem na priority a poslání našeho 
programu a přínos celkové oblasti paliativní péče v České republice. 

Hana Benešová/ Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pracuji na Ministerstvu zdravotnictví na oddělení zdravotní péče, kde se věnuji především oblasti 
paliativní medicíny a reformě psychiatrie. Už v průběhu studií mne zajímaly psychologické aspekty v 
léčbě pacienta a jsem ráda, že se tomuto tématu mohu i nadále věnovat. Zabývám se psychoterapií, 
sociálně-právním poradenstvím a koncepčním nastavením zdravotních služeb. V  praxi je pro mne 
důležitá nejen samotná léčba, ale iouvisející následná kvalita života, lidský a individuální přístup 
celého multidisciplinárního týmu.

Martin Loučka/ ředitel Centra paliativní péče

Jsem psycholog a ředitel Centra paliativní péče. Cílem naší organizace je rozvoj paliativní péče skrze 
vzdělávání, výzkum a osvětovou činnost. S paliativní péčí jsem se poprvé intenzivněji setkal během 
dvouletého kurzu v dětském hospici Plamienok. Později jsem studoval a pracoval v Anglii, Nizozemí a 
USA a měl jsem tak možnost poznat organizaci paliativní péče ve velmi odlišných systémech zdravot-
ních a sociálních služeb.

Ondřej Sláma/ lékař a odborný sekretář České společnosti paliativní medicín ČLS JEP

Pracuji jako onkolog, specialista na paliativní péči v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 
Zabývám se různými aspekty paliativní medicíny (např. léčba bolesti a dalších symptomů, etika 
rozhodování u pacientů v závěru života) a dále organizací a možnostmi začlenění paliativní péče do 
systému zdravotnictví. Jsem vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny.
Ondřej Sláma se nepodílel na hodnocení projektu Masarykova onkologického ústavu.



Irena Závadová/  lékařka a primářka mobilního hospice Cesta domů

Pracuji v mobilním hospici Cesta domů jako vedoucí zdravotního týmu, paliatr - lékař specialista v 
oboru paliativní medicína. Věnuji se managementu symptomů pokročilého nevyléčitelného 
onemocnění jak nádorového, tak nenádorového původu, plánování budoucí péče a řešením etických 
dilemat, která se v závěru života u našich pacientů objevují. Vedu subkatedru paliativní medicíny při 
IPVZ (institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) a podílím se na výuce mediků 1. lékařské 
fakulty University Karlovy.

Děkujeme všem, kteří nám s rozvojem a posláním tohoto programu pomáhají
a děkujeme všem, kteří se péči o paliativní pacienty již mnoho let věnují.
                                             
 

                             
Kontaktní osoby programu:

Martin Loučka, Centrum paliativní péče
Tel. +420 605 376 107; Email: m.loucka@paliativnicentrum.cz

Martina Břeňová, Nadační fond Avast
Tel. +420 605 939 300; Email: brenova@avast.com

Aktuální informace na webových stránkách:
www.nadacnifond.avast.cz/spolu
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