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VýzkumnVýzkumnáá skupina EAPCskupina EAPC

•• EAPC EAPC TaskTask ForceForce on on thethe developmentdevelopment ofof
PalliativePalliative Care in Care in EuropeEurope

•• Pravidelný upgrade pro EAPC Pravidelný upgrade pro EAPC TaskTask ForceForce
•• K prostudovK prostudováánníí i ke stai ke stažženeníí v v pdfpdf formformáátu tu 

jsou zprjsou zpráávy ze 42 zemvy ze 42 zemíí
•• WebovWebovéé adresy k dispozici na poslednadresy k dispozici na posledníím m 

obrobráázkuzku



InspirativnInspirativníí model Rakouskamodel Rakouska
•• PPřřibliibližžnněě stejnstejnáá velikost i povelikost i poččet obyvatelet obyvatel
Jsou vJsou vššak i jinak i jináá pojpojíítkatka
•• ZemskZemskáá -- krajskkrajskáá strukturastruktura
•• ZdravotnZdravotníí a socia sociáálnlníí sektorsektor
A nA něěkterkteréé rozdrozdíílyly
•• ÚÚroveroveňň bohatstvbohatstvíí ststáátutu
•• MMííra politickra politickéé kulturykultury
•• Ochota Ochota řřeeššit problit probléémy jdoucmy jdoucíí napnapřřííčč politickým spektrempolitickým spektrem
•• Cit pro poCit pro pořřáádek a organizacidek a organizaci
•• Schopnost sestavit týmy z rSchopnost sestavit týmy z růůzných zzných záástupcstupcůů



ParlamentnParlamentníí a vla vláádndníí aktivityaktivity
•• 2001 se v2001 se vššechny parlamentnechny parlamentníí strany dohodly na strany dohodly na 

10 bodov10 bodovéém programu hospicm programu hospicůů a paliativna paliativníí ppééččee
•• Z prohlZ prohlášášeneníí vlvláády 2003 dy 2003 –– 2006: 2006: „„NaNašše lidske lidskáá

kvalita se mkvalita se měřěříí ttíím, kterak doprovm, kterak doprováázzííme svme svéé
blibližžnníí v poslednv posledníí ffáázi jejich zi jejich žživota. Pro vivota. Pro vššechny, echny, 
ktekteřříí je potje potřřebujebujíí, mus, musíí být k dispozici dostatebýt k dispozici dostateččnnáá
nabnabíídka dka hospicovýchhospicových zazařříízenzeníí..““

•• Podzim 2004: do dohody o organizaci a Podzim 2004: do dohody o organizaci a 
financovfinancováánníí zdravotnictvzdravotnictvíí byla zabyla zařřazena azena ččáást o st o 
budovbudováánníí a rozvoji a rozvoji hospicovhospicovéé a paliativna paliativníí ppééčče.e.



HlavnHlavníí pracovnpracovníí skupinaskupina

Jaro 2005, vytvoJaro 2005, vytvořřenenáá ze zze záástupcstupcůů::
•• SpolkovSpolkovéého ministerstva zdravho ministerstva zdravíí a a žženen
•• Zemských orgZemských orgáánnůů
•• SprSpráávy socivy sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí
•• LLéékakařřskskéé((ýchých) komor(y)) komor(y)

S cS cíílem dlem dáát jednotný rt jednotný ráámec vzniku a mec vzniku a 
rozvoji rovnomrozvoji rovnoměěrnrněě lokalizovanlokalizovanéé

stupstupňňovitovitéé hospicovhospicovéé a PP v a PP v 
celorakouskcelorakouskéémm mměřěříítku tku 



DvDvěě pracovnpracovníí podskupinypodskupiny

•• Pro rozpracovPro rozpracováánníí doporudoporuččeneníí pro vznik a pro vznik a 
nnáásledný rozvoj struktur sledný rozvoj struktur hospicovhospicovéé a a 
paliativnpaliativníí ppééččee

•• A na skupinu pro pA na skupinu pro přříípravu podkladpravu podkladůů pro pro 
diskuzi a rozhodnutdiskuzi a rozhodnutíí o zpo způůsobu sobu 
financovfinancováánníí ttěěchto sluchto služžebeb
CCíílem obou skupin je plem obou skupin je přřememěěnit stnit stáávajvajííccíí

systsystéém na stupm na stupňňovitý, zajiovitý, zajiššťťujujííccíí ppééčči i 
odpovodpovíídajdajííccíí potpotřřebebáámm



OdstupOdstupňňovanovanáá paliativnpaliativníí a a 
hospicovhospicováá ppééčče I.e I.

SprSpráávnvnéému pacientovi, ve sprmu pacientovi, ve spráávný vný ččas, na as, na 
sprspráávnvnéém mm mííststěě

•• ZZáákladnkladníí PPPP se tedy musse tedy musíí odehrodehráávat ve vat ve 
ststáávajvajííccíích zach zařříízenzeníích zdravotnch zdravotníí a socia sociáálnlníí ppééčče e 
–– nemocnice, DD, nemocnice, DD, ÚÚSP, PL, ADP, specializovanSP, PL, ADP, specializovaníí
terapeuti (k terapeuti (k řřeeššeneníí jednoduchých situacjednoduchých situacíí z z 
hlediska paliativnhlediska paliativníí ppééčče. 80e. 80--90% um90% umíírajrajííccíích)ch)

Proto u tProto u těěchto chto „„traditradiččnnííchch““ pepeččujujííccíích:ch:
•• ZvýZvýššit kvalifikaci zde pracujit kvalifikaci zde pracujííccíího personho personáálulu
•• Pro komplexnPro komplexníí ppřříípady je k dispozici pady je k dispozici 

specializovanspecializovanáá hospicovhospicováá a PPa PP



OdstupOdstupňňovanovanáá paliativnpaliativníí a a 
hospicovhospicováá ppééčče II.e II.

SpecializovanSpecializovanéé hospicovhospicovéé a PPa PP
•• KomplexnKomplexníí situace, obtsituace, obtíížžnněě řřeeššitelnitelnéé ppřříípady (10 pady (10 

–– 20% um20% umíírajrajííccíích)ch)
PodporujPodporujííccíí ppééčči (klasických poskytovateli (klasických poskytovatelůů ppééčče):e):
•• HospicovHospicovéé týmy, paliativntýmy, paliativníí konzilikonziliáárnrníí týmy, týmy, 

mobilnmobilníí paliativnpaliativníí týmytýmy
PoskytujPoskytujííccíí ppééčči:i:
•• PaliativnPaliativníí stanice, stacionstanice, stacionáárnrníí hospice, dennhospice, denníí

hospicehospice



PotPotřřeby PP I.eby PP I.

•• Jsou tJsou těžěžko odhadnutelnko odhadnutelnéé, proto, protožže se jedne se jednáá a o a o 
nový a rozvnový a rozvííjejjejííccíí se typ pse typ pééččee

•• Byly stanoveny poByly stanoveny poččty platnty platnéé do roku 2010 do roku 2010 
(dobudov(dobudováánníí ssííttěě vvššech výech výšše uvedených type uvedených typůů
PP), potPP), potéé budou revidovbudou revidováány z dny z důůvodvodůů::
–– DemografickDemografickéého vývojeho vývoje
–– Pokroku v medicPokroku v medicíínněě
–– EpidemiologickEpidemiologickéé problematiky (problematiky (↑↑onkolonkol. . onemonem.).)
–– RozRozšíšířřeneníí spektra nemocných o spektra nemocných o neonkneonk. nemocn. nemocnéé
–– Vývoje v sociVývoje v sociáálnlníí oblasti (menoblasti (menšíší rodiny, osamrodiny, osaměěllíí))



PotPotřřeby PP II.eby PP II.

•• PaliativnPaliativníí stanice/stacionstanice/stacionáárnrníí hospic hospic –– 60 60 
llůžůžek/mil. obyvatel (spek/mil. obyvatel (spáádovdovéé oblasti)oblasti)

•• DennDenníí hospice hospice –– doposud nestanovenodoposud nestanoveno
•• KonziliKonziliáárnrníí tým PP tým PP –– dostupný na dostupný na 

vyvyžžááddáánníí v kav kažžddéé nemocnici. Kanemocnici. Kažžddáá JPP JPP 
se musse musíí podpodíílet na konzililet na konziliáárnrníí ččinnostiinnosti

•• MobilnMobilníí tým PP / 140.000 obyvateltým PP / 140.000 obyvatel
•• HospicovýHospicový tým / 40.000 obyvateltým / 40.000 obyvatel



DlouhodobDlouhodobáá paliativnpaliativníí ppééččee
•• StaStařříí, hendikepovan, hendikepovaníí, v, věěttššinou dlouhodobinou dlouhodoběě leležžííccíí

majmajíí nníízkou QOL vlivem pzkou QOL vlivem přřííznakznakůů svých svých 
onemocnonemocněěnníí –– rrůůznznáá zazařříízenzeníí i domi domáácnosticnosti

•• Nebudovat novNebudovat nováá zazařříízenzeníí –– zapojit zapojit 
specializovanspecializovanéé sluslužžby, zejmby, zejmééna mobilnna mobilníí a a 
konzilikonziliáárnrníí

•• Posilovat Posilovat „„paliativnpaliativníí kompetencekompetence““ personpersonáálu lu 
doplndoplněěnníím vzdm vzděělláánníí (kurz minim(kurz minimáálnlněě 160 hodin)160 hodin)

•• ZlepZlepššeneníím PP lze om PP lze oččekekáávat snvat sníížženeníí hospitalizachospitalizacíí
z tz těěchto zachto zařříízenzeníí



Charakteristiky systCharakteristiky systéému mu hospicovhospicovéé
a paliativna paliativníí ppééččee

•• StupStupňňovitý ovitý –– zzáákladnkladníí a specializovana specializovanáá
ppééččee

•• RovnomRovnoměěrnrněě pokrývajpokrývajííccíí celý stcelý stáátt
•• NabNabíízejzejííccíí sluslužžby stejnby stejnéého rozsahu a ho rozsahu a 

stejnstejnéé kvalitykvality
•• NNíízkoprahovýzkoprahový –– dostupný vdostupný vššemem
•• NavzNavzáájem propojený jem propojený -- zeszesííťťovanýovaný



PPřřííklady klady ččasovasovéého prho průůbběěhu hu 
budovbudováánníí systsystéému mu hospicovhospicovéé a PPa PP

•• ZabudovZabudováánníí vvššech souech souččááststíí h+h+pppp do do 
ZdravotnZdravotníího plho pláánu Rakouska nu Rakouska –– konec 06konec 06

•• Pravidla financovPravidla financováánníí –– polovina/konec 07polovina/konec 07
•• JPP 80% 08, 100% do 10JPP 80% 08, 100% do 10
•• Hospice 80% 10, 100% 12Hospice 80% 10, 100% 12
•• KonziliKonziliáárnrníí týmy PP 50% 08, 80% 10, týmy PP 50% 08, 80% 10, 

100% 12100% 12
•• MobilnMobilníí týmy PP 50, 90, 100%týmy PP 50, 90, 100%



PPřřííklady klady ččasovasovéého prho průůbběěhu hu 
budovbudováánníí systsystéému mu hospicovhospicovéé a PPa PP

•• Tvorba odstupTvorba odstupňňovaných kompetenovaných kompetenččnníích profilch profilůů
pracovnpracovnííkkůů vvššech profesech profesíí v PP v PP –– 07 07 –– 0808

•• Povinný pPovinný přředmedměět a zkout a zkoušška na LF ka na LF –– do 08do 08
•• Katedry PM na univerzitKatedry PM na univerzitáách ch –– do 07do 07
•• Nadstavbový obor PM do 10Nadstavbový obor PM do 10
•• Kvalifikace personKvalifikace personáálu v zalu v zařříízenzeníích dlouhodobch dlouhodobéé

ppééčče e –– okamokamžžititěě a kontinua kontinuáálnlněě
•• Transfer paliativnTransfer paliativníího ho knowknow--howhow do sfdo sfééry ry 

zzáákladnkladníí ppééčče e –– okamokamžžititěě a kontinua kontinuáálnlněě



Koordinace budovKoordinace budováánníí a rozvoje a rozvoje 
hospicovhospicovéé a paliativna paliativníí ppééččee

•• Na spolkovNa spolkovéé úúrovni rovni –– do konce 06do konce 06
•• Na zemskNa zemskéé úúrovnrovníí –– do konce 06do konce 06



ZvlZvlášáštnosti tnosti hospicovhospicovéé ppééččee

•• PlnPlnéé pokrytpokrytíí ststáátu atu ažž po vyjasnpo vyjasněěnníí
financovfinancováánníí budovbudováánníí a provozua provozu

•• DennDenníí hospice pro nejasnosti phospice pro nejasnosti přři jejich i jejich 
budovbudováánníí a provozova provozováánníí –– prozatprozatíím pilotnm pilotníí
projektyprojekty



ZvlZvlášáštnosti PPtnosti PP

•• PaliativnPaliativníí konzilikonziliáárnrníí sluslužžby by –– mměěly by ly by 
slousloužžit jako iniciit jako iniciáátotořři pro budovi pro budováánníí JPPJPP
–– Nemocnice Nemocnice ≥≥ 500 l500 lůžůžek 3,5 ek 3,5 úúvazkuvazku
–– Nemocnice 250 Nemocnice 250 –– 500 l500 lůžůžek 3,0 ek 3,0 úúvazkyvazky
–– Nemocnice 100 Nemocnice 100 –– 250 l250 lůžůžek 2,0 ek 2,0 úúvazkyvazky

•• MobilnMobilníí týmy PP týmy PP –– nejlnejléépe budovat tam, pe budovat tam, 
kde jikde jižž existujexistujíí JPP, JPP, ččíímmžž vznikne vznikne 
nepnepřřerueruššovaný ovaný řřetetěěz pz pééččee
–– Velikost týmu 4,5 Velikost týmu 4,5 úúvazkuvazku



OOččekekáávanvanéé ppřřesuny a efekty po esuny a efekty po 
zavedenzavedeníí hospicovhospicovéé a PPa PP

Ve vVe vššech pech přříípadech zleppadech zlepššeneníí kvality pkvality pééčče o e o 
nemocnnemocnéé

•• Nemocnice: Nemocnice: 
–– SnSníížženeníí zatzatíížženeníí llůžůžek ek 
–– PPřříípadnpadněě redukce lredukce lůžůžekek

FinanFinanččnníí úúspora celspora celéému systmu systéémumu
•• ZaZařříízenzeníí ooššetetřřovatelskovatelskéé ppééčče:e:

–– OdlehOdlehččeneníí konkrkonkréétntníímu zamu zařříízenzeníí
–– OdlehOdlehččeneníí nemocnici pnemocnici přři nutnosti hospitalizacei nutnosti hospitalizace
–– ZatZatíížženeníí systsystéému (rezervace lmu (rezervace lůžůžka)ka)

SpSpíšíše zdrae zdražženeníí (relativn(relativníí))



Vliv na dobu strVliv na dobu stráávenou v klasických venou v klasických 
zazařříízenzenííchch

(+)(+)+ ++ +(+)(+)++00++DomaDoma

00++(+)(+)--((--))(+)(+)OOššetetřř. . 
sektorsektor

((--))-- -------- ----NemNem. . 
sektorsektor

hospic.hospic.
tým tým 

Mobil. Mobil. 
tým PPtým PP

KonzilKonzil. . 
tým PPtým PP

DennDenníí
hospichospic

HospicHospicJPPJPP



InspirujInspirujííccíí fakta I.fakta I.

ExpertnExpertníí ččáást pracovnst pracovníích skupin tvoch skupin tvořříí
odbornodbornííci z organizacci z organizacíí::

•• DachverbandDachverband HOSPIZ HOSPIZ ÖÖSTERREICHSTERREICH
•• ÖÖPG (RakouskPG (Rakouskáá spolespoleččnost paliativnnost paliativníí

ppééčče)e)



InspirujInspirujííccíí fakta II.fakta II.

•• ŠŠiroký dialog o iroký dialog o 
problprobléémumu

•• StejnStejnéé podmpodmíínky ve nky ve 
vvššech spolkových ech spolkových 
zemzemíích ch –– dostupnostdostupnost

•• VVššechny parlamentnechny parlamentníí
politickpolitickéé strany strany řřekly ekly 
NE NE eutaneutanááziizii a rozjely a rozjely 
projekt rozvoje PPprojekt rozvoje PP

•• Osamocený projekt Osamocený projekt 
Cesty domCesty domůů

•• „„MapaMapa““ MZdMZd ČČR s R s 
rozmrozmííststěěnníím hospicm hospicůů

•• EutanEutanááziezie je je ččasto se asto se 
objevujobjevujííccíí poutavpoutavéé
ttééma s nulovým ma s nulovým 
pozitivnpozitivníím výstupemm výstupem



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost



WebovWebovéé strstráánky týkajnky týkajííccíí se mse méé
ppřřednednášáškyky

ZprZpráávy EAPC jednotlivých zemvy EAPC jednotlivých zemíí::
•• www.eapcnet.org/Policy/CountriesReport.www.eapcnet.org/Policy/CountriesReport.

htmhtm
RakouskoRakousko
•• www.hospiz.atwww.hospiz.at ((DachverbandDachverband HospizHospiz

ÖÖsterreichsterreich))
•• www.palliativ.atwww.palliativ.at (OPG (OPG –– RakouskRakouskáá

spolespoleččnost paliativnnost paliativníí ppééčče)e)


