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Role lékaře v podpoře pečujících
1. Informace

2. Podpůrná komunikace

3. Plán péče 

4. Nabídka přiměřené léčby nemocného 

a vysvětlení pečujícím jaká je jejich role

5.  Nabídka komplexní péče – MDT



Podpora pečujících – proč 

Pečující –

- Jsou v dané situaci poprvé

- Mohou mít různá očekávání

- Pacient je potřebuje

- Mohou lépe pečovat, když mají informace

- Eliminace strachu a úzkosti – bránění 

v informování nemocného 

- Součástí MDT



Co potřebuje pečující, aby byl dobrý a 
užitečný jako pečující

1. Vědět co nemocný chce – dobře s ním komunikovat

2. Vědět co nemocný potřebuje - spolupracovat se 
zdravotníky 

3. Podporovat nemocného v osobních, existenciálních a 
spirituálních potřebách (normální život, není vše OK, 
pacient má jiný názor – je schopen mít postoj 
navzdory nemoci)

4. Spolupracovat s přáteli a rodinou (nestydět se za své 
pocity)

5. Mít plán péče (realistické, krátkodobé, pečovat o sebe)



1.INFORMACE
Nemocný – co si nemocný přeje?

Nevyléčitelná nemoc (neumíme jí vyléčit, působí omezení

přináší riziko závislosti nemocného, potencionálně nemocného 
ohrožuje na životě, její  prognosa může být limitovaná

Život s nemocí

Nemoc terminální  - Umírání

Nemoc i pacientův život prochází vývojem, 
proměnou, je užitečné být na změny v nemoci 
připraven a tak mít možnost včas na ně 
reagovat .



2. PODPŮRNÁ KOMUNIKACE

• Předcházet konfliktům – nedorozuměním –
ozřejmit  očekávání  a představy

• Pojmenovat realistické krátkodobé cíle, 
dlouhodobé cíle, plán péče

• Zhodnotit situaci, hledat řešení v dané situaci,  
nabídnout informace 

• Rozhodnout se pro jedno řešení, zkusit ho a 
výsledek vyhodnotit 

• Podpořit  v důstojnosti a osobní nezdolnosti

• Být v kontaktu



Potenciální  bariéry v komunikaci –
zdravotníci versus pečující a pacient

• Srozumitelnost

• Co může či nemůže zvládnout rodina

• Informujeme nebo konverzujeme?

• Využití stabilního období nemoci

• Máme stejný cíl? Perspektivu? 

Terminální onemocnění je /může být

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ či                ZAVRŠENÍ ŽIVOTA 

MARNOST či                 VÝZVA? 



Potenciální  bariéry v komunikaci –
zdravotníci versus pečující a pacient

Ví zdravotník jak funguje rodina?

• Etnikum, víra, zkušenosti, 

• Hodnoty rodiny a komunity

• Role v rodině

• Rodinná pravidla

• Rodinná komunikace

• Co rodina zvládne?



Potenciální  bariéry v komunikaci –
zdravotníci versus pečující a pacient

• Co nás zajímá?

• Co zajímá pacienta?

• Co zajímá pečující?

• Mluvíme o tom, co přijde? Má to smysl?



3. PLÁN PÉČE - Některé problémy je 
snadné očekávat



Nemusíme mít křištálovou věšteckou 
kouli, abychom mohli předpokládat

Problémy v péči, komplikace nemoci

Zhoršování nemoci, Úbytek funkce, 

Nemožnost nemocného komunikovat

Snížení přijmu jídla a pití

Problémy s  přijmem medikaci per os

Narůstání  či změnu symptomů - potíží : dušnost, 
delirium, zácpa

Rodina bude potřebovat podporu, informace



Aktivní rozhovor o předvídatelných 
tématech

• Mohlo by vás napadlout se zeptat...

• V určitém okamžiku, možná brzy vás bude 
zajímat...

• Je pravděpodobné, že vás bude brzy zajímat...

• Mohlo by vás zajímat...

• Co v této situaci MŮŽETE DĚLAT, JAK 
POMOCI…



Nástroj – komunikace – konverzace -
dialog



Náročná komunikační témata
• Sdělování špatných zpráv
• Rodina chrání pacienta
• Různé pohledy na péči v rodině
• Recidiva či zhoršování nemoci 
• Rozhovor o prognose
• Rozhovor o konci života

Pro člověka je těžké vyrovnat se se zprávou, 
že je jeho nemoc nevyléčitelná, 
že brzy zemře, 
že někoho ztratí, 
ať je mu to řečeno jakkoli.

ALE



I na těžkou otázku  existuje odpověď

• Pomoci tam, kde mohu

KONTROLA SYMPTOMU, 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, 

PLÁN, PODPORA

• Podpořit v přijetí toho, co změnit nemohu 
(smutek,  nespravedlivost, skutečný fakt že 
osoba umírá)



SPIKES protokol pro sdělování závažné 
zprávy pacientům pro lékaře 

1. Připravte se na rozhovor (setting)

2. Začněte  pohledem na pacienta (patient perspective)

3. Získejte souhlas s předáváním informací (invitation)

4. Poskytněte informace (knowledge)

5. Reflektujte emoce, vyjádřete podporu (emphathize)

6. Dohodněte další postup (summary and strategy)

www.paliativnicentrum.cz

(Baile WF 2000,The Oncologist,5(4), s.302-311)



Doporučení pro rozhovory o vážné 
nemoci

• Jak teď přemýšlíte o své nemoci?

• Kolik byste toho chtěl vědět ohledně dalšího vývoje nemoci?

• Chce pacient vědět informace o prognose?

• Pokud by se Váš zdravotní stav zhoršoval, co by pro Vás bylo 
nejdůležitejší? Jaké lékařské intervence by pro Vás bylo 
přijatelné podstoupit pro prodloužení života?

• Co jsou vaše největší obavy?

• Jaké jsou pro vás nejdůležitější oblasti, bez kterých byste si 
nedovedl  představit spokojený život?

• Kolik toho o Vaší nemoc a o Vašich přáních ví Vaše rodina?

Možnost navrhnout setkání  s rodinou. 



Nevyřčené otázky aneb témata, která 
„raději“ neotvíráme 

• Lékaři mi řekli, „že už mi nemohou pomoci“

• Co si přeji, až budu umírat?

• Jak bude můj blízký umírat?

• Můžu umírat dobře?

• Mám informovat děti?

• Jak mohu pomoci někomu, komu někdo 
zemřel?



Předem vyslovené přání 
(www.cestadomu.cz)

• Respekt k autonomii pacientů
• Článek 9 Úmluvy o biomedicíně (2001)
• Par. 36  a 34 zákona  č.372/2011 Sb. O zdravotních 

službách
• Eminentní zájem zdravotníka, aby věděl co v budoucnu 

nemocný  chce, přip nechce
• Promyslet si co přesně si nemocný přeje a co odmítá, 

co nejpřesněji popsat situaci
• Par. 38 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník 

– osoba, která za něj může rozhodovat
• Písemné poučení lékařem
• Písemné vyhotovení s ověřeným podpisem pacienta
• Součástí dokumentace, neomezená platnost



5.důležitých 
vět

Odpouštím 
Ti.

Můžeš 
odejít…

Děkuji 
Ti.

Odpusť mi, 
prosím.

Mám Tě 
rád(a).





4. NABÍDKA PŘIMĚŘENÉ LÉČBY 
NEMOCNÉHO  

Podpůrná, kauzální, paliativní

s cílem vyléčit nemoc, komplikaci nemoci

s cílem zlepšit kvalitu života, udržet schopnosti, 
mírnit fyzické, emoční i duchovní trápení

S cílem dobré léčby a péče v pravý čas 

Skupina pacientů s nevyléčitelným onemocněním 
je různorodá skupina

trvání nemoci –trajektorie a fáze, závažnost potíží, 
potřeby, osobní představy a plány nemocných



Jak a kdy nabízet paliativní 
péči v závěru života - hospic

• Jako možnost, když by léčba nezabrala

• Jako komplexní péči pro pacienta i rodinu

• Jako podporu v závěru života

• Jako potřebu péče s cílem co nejdelšího života v 
co nejpřijatelnější kvalitě 

• Když vidíme, že léčba selhává, není účinná

• Když víme, že nemoc spěje do fáze nevyléčitelné 
a ohrožující nemocného na životě 

• Když se nás pacient či jeho blízcí zeptají (mýty)



NABÍDKA KOMPLEXNÍ PÉČE – MDT
• Ošetřovatelská péče

• Domácí-lůžková péče

• Homecare x mobilní specializovaná paliativní 
péče 

• Sociální služby

• Pomůcky

• Psychologická

• Duchovní podpora

• Dobrovolníci 



Co píše život…

• Rodina a pacient jsou informováni zvlášť

• Pacient odmítá přijmout změnu v péči (nová 
postel, změna péče, zhoršení  stavu)

• Pečuji dlouho

• Nevím si rady

• Blíží se konec života



Závěr 1. Co potřebují pečující 

Plán péče – realistické cíle, včas být připraven

Poradenství - dostatek informací 

Podporu - na koho se mohou obrátit

Pocit bezpečí

Povzbuzení,  naději

Profesionály – erudované a empatické (MDT)



Závěr 2. Role lékaře v podpoře 
pečujících

1. Informace
2. Podpůrná komunikace
3. Plán péče, předem vyslovené přání 
4. Nabídka přiměřené léčby nemocného  

a vysvětlení pečujícím, jaká je jejich 
role

5.  Nabídka komplexní péče – MDT



Mýtus : „stejně mu nemůžu pomoci…“

Pravda: Můžeme se svým blízkým být, neopustit ho. 
Vždy pro něj můžeme „něco“ udělat. Potřebuje on 
nás i my jeho.  A někdy je čas a musíme umět nechat 

svého blízkého “odejít”. 

I pak ale nemusíme 

zůstat sami…

Děkuji za pozornost!
slamova@hospicbrno.cz

www.hospicbrno.cz


