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1. KONCEPT PALIATIVNÍ PÉČE 

„Paliativní péče je aktivní, na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná 

nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Jejím 

cílem není primárně vyléčení pacienta či prodloužení jeho života, ale prevence a zmírnění 

bolestí a dalších tělesných i duševních strádání, zachování pacientovy důstojnosti a podpora 

blízkých.“ 

(Výbor ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče) 

1.1 Hlavní principy paliativní péče 

 Klade důraz na kvalitu života, neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání 

jejich důstojnost. 

 Dokáže úspěšně zvládat bolest a další obtíže závěrečných stádií nemoci. 

 Uplatňuje celostní model pohledu na nemocného v rámci interdisciplinární 

spolupráce v oblastech lékařské, psychologické, sociální, existenciální a duchovní. 

 Plně respektuje individuální přání a potřeby nemocného, chrání právo na sebeurčení. 

 Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel. 

 Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům a pomáhá jim zvládat jejich 

zármutek po odchodu blízkého člověka. 

 Nabízí kvalitní péči o umírající, v níž eliminuje strach, nesnesitelnou bolest 

a nesmyslné utrpení. 

 

2. SPECIFIKA POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE V DOZP PRO LIDI 

S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují ubytování, stravování, 

aktivizační činnosti, pomoc a podporu při hygieně, zajištění chodu domácnosti, uplatňování 

svých práv a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

 Mentální postižení jako vývojová porucha integrace kognitivních funkcí se projevuje 

zejména v oblastech poznávacích, řečových, motorických a sociálních dovedností. Ovlivňuje 

všechny oblasti každodenního života, jako je péče o sebe sama, komunikace, rodinný život, 

volný čas, vzdělávání, péče o zdraví a sociální schopnosti. Situace, kterým lidé s mentálním 

postižením nerozumí, řeší specifickým chováním, které nezřídka provází agresivita. Proto je 

velmi důležité těmto projevům předcházet a umět každému vysvětlit, pro něho 

srozumitelnou formou, co se s ním děje. K tomu slouží komunikační nástroje, které využívají 

prvky alternativní a augmentativní komunikace. V takových situacích je stěžejní znát dobře 

uživatele, jeho způsob komunikace a přizpůsobit sdělení kognitivním schopnostem a komu-

nikačním dovednostem a ohledem na individuální potřeby uživatele. Holistický přístup k péči 

o člověka v terminálním stádiu nemoci zahrnuje také spirituální potřeby. Spiritualita člověka 
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nesouvisí s výší IQ, každý člověk jí prožívá svým osobitým způsobem a v tomto kontextu je 

třeba poskytnout každému duchovní doprovázení. 

Terminální stádium nemoci vyžaduje zvýšenou péči pečujících i zdravotních sester, 

a s tím souvisí také zvýšené náklady na zajištění této péče, zejména personální zabezpečení 

chodu služby. Tato péče klade na zaměstnance služby zvýšené nároky (odborné znalosti, 

schopnost sociálně inteligentního doprovázení, schopnost rozeznat změnu zdravotního 

stavu, řešení jednotlivých symptomů, angažovanost, odhodlanost a odvaha, osobnostní 

zralost, citlivost v komunikaci a schopnost mluvit o závažných tématech). 

 

3. KONCEPT PALIATIVNÍ PÉČE V DOZP BŘEŽANY 

Cílem DOZP Břežany je poskytovat péči a podporu dle individuálních potřeb a přání 

v souladu s konceptem přístupu zaměřeného na člověka tak, jak ho definuje holistický 

model. Snažíme se, aby naši uživatelé žili svůj život svobodně, důstojně v prostředí, které 

v nejvyšší možné míře bude připomínat bydlení v běžném prostředí. K tomuto účelu jsme 

vybudovali jednotlivé domácnosti, které jsou strukturované jako bytová jednotka pro 6-9 

uživatelů. 

Pro potřeby vysokého nároku na zdravotní péči jsme vybudovali pokoj s intenzivní 

péčí, který je vybaven profesionálním pečovatelským lůžkem s funkcí laterálního náklonu 

a kardiackého křesla. Součástí je i vysoce kvalitní antidekubitní matrace s kompresorem. 

K pokoji náleží vlastní sociální zařízení a posezení pro rodinné příslušníky. Pro účely 

profesionálně poskytované péče jsme zakoupili: oxygenátor, odsávačky, ambuvak, prstový 

oxymetr, digitální tlakoměr, glukometr a infuzní stojan. 

 Byla nastavena spolupráce s Domácím hospicem Znojmo, spolupráce s lékařkou 

a vedoucí sestrou hospice. V současné době již pracujeme s uživateli, kteří byli zahrnuti do 

obecné paliativní péče. Je vybudován multidisciplinární tým (dále MTD tým) ve složení: 

vedoucí DOZP, vedoucí sestra Domácího hospice, koordinátor zdravotní péče a sociální 

pracovnice. Součástí MTD týmu je i systém předávání informací mezi zdravotnickým 

personálem a ošetřujícím personálem, komunikace mezi sociální pracovnicí a opatrovníkem, 

rodinou. Máme také první zkušenosti s poskytováním speciální paliativní péče v terminálním 

stádiu nemoci. Získali jsme první zkušenosti s péčí o uživatele s tracheostomií. Bez 

komplikací probíhá spolupráce s lékařkou i zdravotními sestrami Domácího hospice, do 

zařízení dle potřeby dojíždějí a jsou připravené kdykoliv poradit prostřednictvím 

telefonických hovorů.  

 V rámci projektu paliativní péče jsme měli možnost uskutečnit vzdělávací akce, které 

významnou měrou napomohly k získání vědomostí a dovedností v této oblasti. Byla to 

témata o doprovázení umírajících, bazální stimulaci, péči o klienty s chronickou bolestí, péči 
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o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči, individuální plánování a komunikace v paliativní 

péči. Jednotlivé vzdělávací kurzy byly určeny pracovnicím přímé péče, zdravotním sestrám, 

sociální pracovnici a managementu, tj. všem i v rámci MTD týmu. 

Metodická podpora zahrnuje metodiky, které byly vytvořeny a modifikovány pro 

potřeby kvalitně a profesionálně vedenou paliativní péči. Všechny jsou uvedeny v přílohách 

tohoto dokumentu. Byl také upraven dokument Plán budoucí péče pro potřeby lidí 

s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby akceptoval možnosti vyslovit přání 

uživatelem a současně reflektoval názory opatrovníka a rodiny. Při nastavování konceptu 

paliativní péče a při vytváření metodických postupů nám byl velkou oporou mentor paliativní 

péče. 

Důstojné rozloučení se zemřelým probíhá formou společného zavzpomínání, zádušní 

mše sv. Je to důležitý prvek vyjádření emocí a poslední úcty k člověku. Je symbolem 

důležitým pro uživatele, spolubydlící a přátele, pracovníky i blízké zemřelého. K uložení 

ostatků a uctění památky slouží hrob na hřbitově v areálu, tj. hřbitov sester sv. Hedviky, kde 

se každoročně konají vzpomínkové akce v den Památky zemřelých. Uživatelé samostatně 

navštěvují tyto prostory a vzpomínají na ty, kteří společně s nimi v Domově žili. Při úmrtí je 

vystaveno parte společně s fotografií, při pietním aktu je vystavena fotografie zemřelého. 

 

4. VIZE POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE V DOZP BŘEŽANY 

 Implementace konceptu paliativní péče je dlouhodobou záležitostí. Našim cílem je 

poskytovat našim uživatelům obecnou a specializovanou paliativní péči v našem domově 

a eliminovat tak hospitalizace v nemocničním prostředí. Nezbytným předpokladem je 

včlenění principů, které jsou popsány výše, do každodenního života uživatele, který je 

nevyléčitelně nemocný, ve všech oblastech a úkonech pomoci a podpory. Jde o to, aby byly 

zachovány všechny kroky, tj. mapování potřeb uživatele, vypracování plánu pro daný případ, 

nabídka adekvátních služeb, vyhodnocování výsledků, na základě kterých dochází k úpravám 

uspořádání, zajištění struktury zdrojů podpory a pomoci. Neméně důležitá je revize 

a aktualizace plánu péče v závěru života. 

 Dalším důležitým prvkem v péči je implementace speciálně pedagogických metod 

a postupů do paliativní péče, tj. smyslová aktivizace, reminiscence, snoezellen, bazální 

stimulace s cílem zprostředkovat vnímání a nabízet aktivity pro vyplnění volného času 

a zkvalitnit uživateli poslední úsek života. 

 Kontinuální práce s lidskými zdroji si klade za cíl všem pracovníkům (přímá obslužná 

péče, všeobecná zdravotní sestra, management i administrativní pracovníci) vysvětlit 

a zdůvodnit význam poskytování paliativní péče v zařízení, její vize a cíle v souladu s celkovou 

vizí péče v organizaci. Zdůrazňovat etický a empatický přístup k uživatelům a vybízet ke 

změně stávajících zvyklostí a motivovat k vůli určité věci dělat jinak. Stěžejní v tomto ohledu 
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je přizpůsobovat režim služby uživateli a jeho individuálním potřebám, schopnost trvale se 

přizpůsobovat měnícím se potřebám a představám. 

 Dalším důležitým úkolem je odbourání stresových situací a vytvoření bezpečného 

prostředí a opory. Bezpečné prostředí implementace předpokládá reflektování každodenní 

péče – porady, řešení náročnějších případů v průběhu péče i po úmrtí klientů, a s tím souvisí 

i vytvoření prostoru pro bezpečné sdílení zkušeností. Je nutností řešit tíživá témata, vracející 

se otázky a nejistoty, sdílení zkušeností, normalizace tématu, vytvoření prostředí důvěry, že 

každá otázka bude brána vážně a nebude zlehčována a chyby budou brány jako příležitost 

k  osobnímu, týmovému a organizačnímu učení se. Neméně důležitý je prostor pro supervize 

pracovníků, jejich psychohygiena. Dále práce s pracovníky nadšenými, neutrálními i záporně 

laděnými. 

Motivace pracovníků je důležitým nástrojem změn v rozvoji, také zapojení do rozvoje 

paliativní péče, vyjádření díků za péči, ohodnocení rozvoje a osobního přístupu. 

 Neméně důležitým prvkem implementace je posílení kompetencí v rámci MTD týmu, 

funkční systém, vzájemné postavení profesí, určení rolí, partnerský přístup a týmová 

spolupráce všech zúčastněných na péči – lékař, zdravotní sestra, pracovník v sociálních 

službách, aktivizační pracovník a sociální pracovnice. Cílem je vytvoření funkčního systému 

předávání informací a včlenění do MTD týmu také duchovního a veřejného opatrovníka. 

 Nezanedbatelným cílem je zvyšování povědomí, osvěty o nutnosti poskytování 

paliativní péče ve společnosti a v DOZP, kde lidé s postižením často prožijí podstatnou část 

života. V tomto kontextu je důležitá role sociálních pracovnic, které mohou poskytovat 

základní a odborné sociální poradenství rodičům, opatrovníkům i veřejnosti. 

 Ukotvení procesu paliativní péče v zařízení bude do budoucna nemyslitelné bez 

vytvoření dalších propracovaných metodických postupů, které budou reflektovat další nutné 

změny v poskytované péči. Jedná se o postupy pro přítomnost rodinných pracovníků v termi-

nálním stádiu nemoci, metodické postupy věnující se přítomnosti rodinných příslušníků, péče 

o potřeby příbuzného, doprovázení rodinou atd. 
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Vzdělávání 

V základní rovině se budeme snažit zvyšovat kompetence všech pracovníků, kteří se zapojují 

do péče a pracují s rodinou – seznámení s problematikou umírání. Kvalitní proškolení 

Centrem paliativní péče, kurzy na klíč vytvořené na základě naší cílové skupiny a specifických 

požadavků, stáže na pracovištích Domácích hospiců. 

 

Kurz Bazální stimulace – rozšiřující, prohlubující 

Navazující odborné vzdělání – prohloubení znalostí, zkušeností a dovedností, absolvování 

pokročilých kurzů, stáží v hospicích, účast na odborných konferencích. 

Zvyšování kompetencí zdravotních sester a s tím spojené nároky na samostatné rozhodování 

při vývoji zdravotního stavu, vyhodnocování jednotlivých symptomů, vedení kolegů ke 

správnému provádění péče o tělo i v nácviku rozpoznání symptomů. 

Kurzy ELNEC 

Rozvoj komunikačních dovedností – co dělat, když uživatel, rodina začne hovořit o smrti. 

Kurz Komunikace v paliativní péči pro pracovnice přímé obslužné činnosti 

Zvyšování kompetencí sociálních pracovnic v oblasti paliativní péče a komunikace, jejich 

podíl na plánování péče, role obhájců práv a zájmů klienta i rodin, garance individuálních 

plánů. 

Kurz Komunikace v paliativní péči pro sociální pracovnice – rozšiřující 

 

Materiálně technické vybavení 

Dovybavení místnosti pro intenzivní péči nábytkem a drobným vybavením. 

Kvalitní polohovací pomůcky, pomůcky pro smyslové vnímání. 

Lineární dávkovač léků. 
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PŘÍLOHY 

 

Kazuistika 

Klient pan P. S., věk 50 let s těžkou mentální retardací, DMO, sekundární epilepsií, 

kvadruparézou a těžkou kyfoskoliózou Th pateře. 

Na základě těchto diagnóz je klient trvale imobilní, není schopen základní 

sebeobsluhy, je zcela závislý na péči ošetřovatelského personálu 24 hodin. Není orientován 

časem, místem, situací, nekomunikuje, nespolupracuje, inkontinence III st. moče a stolice. 

Pro opakovaně zhoršující se zdravotní stav období zhoršeného příjmu potravy, 

nevolnosti a zvracení byla v roce 2006 provedena operační gastrostomie. Pooperační stav: 

došlo k respiračnímu selhání, přechodně bylo nutné zavést umělou plicní ventilaci. Po úpravě 

příjmu stravy per os byla gastrostomie zrušena. Od roku 2018 žije v Domově pro osoby se 

zdravotním postižením v Zámku Břežany, po přestěhování si na nové prostředí dlouho 

a těžce zvykal. 

V roce 2019 byl hospitalizován pro pneumonii, hospitalizaci v nemocnici snášel velmi 

špatně, byl neklidný, docházelo k omezení příjmu stravy per os. Pro špatné prospívání, 

úbytek na váze, nechutenství byl konzultován zdravotní stav klienta s praktickým lékařem 

a byl odeslán do nutriční poradny. Bylo provedeno vyšetření a zavedena podpora sippingem 

Nutricomp fibre 2xD. 

Rok 2020 – vyšetřen pro anemizaci, na základě vyšetření test na OK (okultní krvácení) 

s výsledkem pozitivní, praktický lékař doporučuje rektoskopii. Byl informován opatrovník 

klienta a domluvena schůzka s opatrovníkem. Opatrovník nesouhlasí s provedením 

rektoskopie a převážením opatrovance do jiného zařízení k vyšetření a sděluje, že to pro něj 

může být stresující, protože nekomunikuje a zvládá obtížně neznámé prostředí. Navrhuje, že 

zajistí lékaře chirurga k nám do zařízení a zde bude provedeno vyšetření anoskopie. 

Vyšetření chirurgem se podařilo uskutečnit a dle výsledků vyšetření nebyla nutná 

rektoskopie. Při obtížích je možné chirurgické vyšetření zopakovat. 

Rok 2021 – zdravotní stav pana P. se zhoršuje, dochází k nechutenství, úbytku na 

váze, špatnému vyprazdňování stolice, zvracení, zhoršení příjmu stravy. Na žádost 

opatrovníka byla domluvena návštěva paliatra u nás v domově a provedeno konziliární 

vyšetření lékařem paliatrem z ambulance paliativní péče za přítomnosti opatrovníka. 

S opatrovníkem byl sestaven plán péče, byl seznámen s úpravou medikace, při zhoršení 

zdravotního stavu domluveny návštěvy. 
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Plán péče: 

1. Pro klienta je zásadní stabilní, známé prostředí, v minulosti všechny změny prostředí velmi 

špatně snášel. Proto je vhodné nadále poskytovat jen takovou diagnostickou a léčebnou 

péči, kterou lze provést ambulantně ve vlastním sociálním prostředí klienta u nás v domově. 

2. Vzhledem k anamnéze poruch příjmu potravy si opatrovnice do budoucna nepřeje pro 

svého opatrovance další pokusy o zavedení gastrostomie. 

3. V případě zhoršení zdravotního stavu s velkou symptomovou zátěží je možné ve vlastním 

sociálním prostředí klienta realizovat péči Domácího hospice Znojmo. 

4. Současná medikace je vyhovující. FA: Asketon 50 mg 1-0-1; Diazepam 10 mg 1/2-1/2-1/2; 

Laktulosa 30 ml/R; Lamictal 10 mg 2-2-2; Maltofer sir 5 ml/R; NaCl 1-1-; Timonil ret. 300 mg 

1-1-1; při zvracení Torecan supp.; při zácpě Dulcolax supp.; při generalizovaném epileptickém 

záchvatu Diazepam rectal tube. 

Rok 2022 – Zdravotní stav pana P. je beze změn, stále problematické vyprazdňování 

stolice, častěji obloukovité zvracení. Lékařem paliatrem ordinována s.c. linka, kterou je 

podáván lék proti nevolnosti Degan 10 mg 3 × D, při zvracení aplikace Ondasetron 1 amp. 

i.m./12 hod. Do medikace přidán Helicid 20 mg 1 × D. 

K problematickému vyprazdňování, zvracení, nechutenství se přidává třes celého těla, 

neklid se projevuje boucháním do obličeje. Lékařka nasazuje léky ke zklidnění do s.c. linky 

Haloperidol 3 × 0,5 ml. S postupným navýšením na 2 ml. Po měsíci aplikace bez efektu, 

a proto vysazen a s.c. linka zrušena. Na upozornění pracovnic domácnosti na bouchání do 

obličeje do medikace lékařka přidává léky od bolesti v kapkách. Jako SOS medikaci při 

zvracení Ondasetron i.m. dle ordinace lékaře. Klient se neustále bouchá do obličeje, zjištěn 

otok pravé tváře. Kontaktován opatrovník, že je nutné provést vyšetření zubním lékařem. 

Opatrovník souhlasí se zubním ošetřením a zajistí zubní ošetření u nás v domově. Zubní lékař 

při vyšetření zjišťuje rozsáhlý dekubit v pravém ústním koutku přesahující na tvářovou sliznici 

a doporučil ošetření: 3 × denně potírání a promazávání sliznice až do vyhojení. Kontrola dle 

potřeby. 

Jelikož zdravotní stav pana P. se zhoršuje, byl požádán opatrovník o vypracování 

průvodce budoucí péčí, jsou to pokyny, jak postupovat u pana P. v závěru života. Po 

vypracování průvodce budoucí péčí byla uskutečněna schůzka multidisciplinárního týmu ve 

složení: pracovnice domácnosti, vš. sestra, koordinátorka SP a koordinátorka ZP, kde byli 

účastníci schůzky seznámeni, jak budou postupovat v závěru života pana P. 
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Břežany, 671 65 Břežany 

 
 

Metodický postup – Paliativní péče 

 
Paliativní péče je komplexní, aktivní, vysoce individuální péče zaměřující se na kvalitu života 

u pacientů, kteří mají nevyléčitelnou nemoc v pokročilém nebo se nacházejí v terminálním 

stádiu nevyléčitelného onemocnění (trpí nevyléčitelnou nemocí). 

Zaměřuje se na snižování utrpení, bolesti a mírnění zatěžujících symptomů onemocnění. 

Hledá možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní život až do jeho konce. Nedívá se na člověka 

pouze z pohledu tělesně-zdravotnického, ale také se vážně zabývá otázkou naplnění jeho 

psychických, sociálních, kulturních a spirituálních potřeb. Podporuje kvalitu, důstojnost, 

autonomii a individuální přístup v péči o nemocného nebo umírajícího člověka. Poskytuje 

útěchu jeho rodině v průběhu onemocnění a smutku. 

Somatické příznaky: 

 velká únava, ospalost a slabost; 
 snížená chuť k jídlu až nechutenství; 
 snížená potřeba příjmu potravy a tekutin; 
 problémy s polykáním; 
 nevolnost, zvracení; 
 poruchy chuti, čichu; 
 změny stavu vědomí – obluzenost, somnolence/sopor/koma, někdy agitovanost 

a neklid; 
 pokles krevního tlaku, puls obtížně hmatný, nitkovitý; 
 změny vzorce dýchání, někdy charakteru mělké bradypnoe, někdy mělké tachypnoe, 

často apnoické pauzy, známky usilovného dýchání (zatahování nadklíčků), chrčivé 
dýchání; 

 změny v obličeji („špičatění”, tj. zostření rysů, vystoupení nosu z obličeje); 
 chladné končetiny, někdy mramorový kolorit kůže; 
 snížená produkce moči a stolice; 
 objevují se halucinace, dezorientace; 
 oči jsou upřené na jedno místo nebo pootevřené; 
 bolest; 
 TT, pocení. 
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Rozdělení paliativní péče: 

a) Obecná paliativní péče 

Je to péče poskytovaná všeobecnými sestrami v rámci jejich odbornosti a možností na 
základě rozhodnutí ošetřujícího praktického lékaře, který má k dispozici konzultace se 
specialistou paliatrem. Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci 
s ohledem na specifika své odbornosti. 

b) Specializovaná paliativní péče 

Je to péče poskytovaná týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně 
vzděláni. 

Tým tvoří lékař (s atestací v oboru Paliativní medicína, resp. Paliativní medicína a léčba 
bolesti), zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut, pastorační pracovník 
a dle potřeby další odborníci. Poskytování paliativní péče a konziliární činnost je hlavní 
pracovní náplní tohoto týmu. 

 

Organizační formy specializované paliativní péče: 

 specializovaná ambulance paliativní péče v nemocnici; 

 konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení v nemocnici; 

 MSPP:  

a) mobilní ambulance DHZ (Domácí hospic Znojmo), 

b) domácí hospic (domácí hospitalizace); 

 zařízení domácí paliativní péče, tj. domácí hospic případně „mobilní“ (Domácí nebo 
také „mobilní“ hospic pak poskytuje paliativní péči v domácnostech pacientů, kde 
hlavními pečovateli jsou rodina a přátelé nemocného, u nás v zařízení jsou to 
všeobecné sestry, pracovník v přímé péči); 

 hospic jako samostatně stojící lůžkové zařízení poskytující specializovanou 
paliativní péče (lůžkový hospic je „kamenné“, samostatně stojící zařízení poskytující 
paliativní péči – hospic Rajhrad, Brno). 

Všeobecná sestra pracuje podle vypracovaných metodických postupů: 

• podávání stravy 
• vyprazdňování 
• polohování 
• bolest 
• podávání léků 
• prevence dekubitu 
• péče o umírajícího 
• péče o zemřelého 
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A) Postup: Obecná PP 

• vš. sestra informuje praktického lékaře o zhoršení zdravotního stavu uživatele 
• vš. sestra dle indikace lékaře provede měření fyziologických funkcí (TK, TT, P, D), 

stupnici bolesti, vyhodnotí zdravotní stav uživatele podle škály PPS (Paliativní škála 
funkční zdatnosti + MSSE), Hodnocení rizika dekubitů dle stupnice Nortonové, 
Záznam o příjmu stravy zjištěné hodnoty zapíše do PC programu Cygnus záznam 
péče, aktualizuje ošetřovatelskou anamnézu 

• vš. sestra své výsledky pozorování konzultuje s ošetřujícím lékařem 
• lékař dle výsledků pozorování a vyšetření informuje opatrovníka o zhoršení 

zdravotního stavu jeho opatrovance a poskytne opatrovníkovi uživatele informace 
o paliativní péči 

• praktický lékař seznámí opatrovníka s postupem paliativní péče 
• po domluvě s opatrovníkem uživatele indikuje léky na tišení bolesti – analgetika, 

slabé opiáty, polohování uživatele, úpravu stravy 
• vš. sestra se řídí pokyny praktického lékaře + lékaře paliatra 
• vš. sestra denně zapisuje do záznamu péče, jak se uživatel cítí, účinek podávaných 

léků 
• vš. sestra při zhoršení zdravotního stavu informuje praktického lékaře 
• praktický lékař konzultuje zdravotní stav uživatele s lékařem paliatrem; domluví se 

na vyšetření uživatele v ambulanci nebo formou návštěvní služby lékaře paliatra 
v domácím prostředí (v domově) 

B) Postup: Specializovaná PP 

1. Ambulance paliativní péče 

• vš. sestra připraví pro lékaře paliatra: zdravotní a ošetřovatelskou dokumentaci 
uživatele, předá informace o zdravotním stavu uživatele, jak je nastavena léčba, jaké 
projevy, somatické příznaky uživatel má 

• lékař paliatr dle výsledků vyšetření zhodnotí, zda se bude u uživatele pokračovat dále 
v obecné paliativní péči, nebo již bude zahájena specializovaná paliativní péče 

• lékař paliatr seznámí vš. sestru s výsledky vyšetření, nastaví vhodnou medikaci, 
medikaci zapíše do zdravotní dokumentace, edukuje ošetřující personál, jak má 
postupovat při zhoršení zdravotního stavu uživatele, a poskytne lékařskou zprávu do 
dokumentace uživatele 

• při zhoršení zdravotního stavu uživatele volá vš. sestra: 

2. Domácí hospic Znojmo: p. Axmannová tel. 731 129 121 – informuje o zdravotním 
stavu uživatele, popíše symptomy onemocnění uživatele, účinek léků analgetik, opiátů.  
Vedoucí sestra domácího hospice p. Axmannová: 

 předá informace o uživateli lékaři 

 informuje volající sestru v domově, jak se bude postupovat 

 přijede lékař hospice 

 vyšetří uživatele 

 provede přijetí do trvalé péče domácího hospice Znojmo (DHZ) = hospitalizace 
domácí 
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 naordinuje medikaci opiáty (nenapíše recept, ale léky zajistí hospic, nezapisujeme 
do knihy evidence opiátů) 

 předá pohotovostní telefonní číslo funkční 24/7 

 při zhoršení zdravotního stavu uživatele nevolat RZP, volat hospic 

 držet se vypracovaného plánu budoucí péče u uživatele (uložen v dokumentaci 
uživatele v ordinaci) 

 vš. sestra (v domově) postupuje podle pokynů lékaře paliatra, informace zapíše do 
záznamu péče v Cygnusu 

 informuje pracovnice domácnosti, informuje praktického lékaře 

 spolupracuje s Domácím mobilním hospicem, řídí se pokyny lékaře paliatra 

 pracuje v souladu s vypracovanými metodikami domova – viz přílohy. 
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Péče o uživatele s bolestí, hodnocení 

bolesti 

(Paliativní přístup) 
Definice: 
Bolest je nejkomplexnější lidskou zkušeností, neboť její prožívání je spojeno s poznatky 
tělesnými, emočními i sociálními. Je signálem skutečného nebo potenciálního poškození 
tkáně. 
Akutní bolest – má obvykle náhlý začátek, identifikovatelnou patologii (vyvolávající příčinu), 
je krátkodobého trvání. Má signální význam, upozorňuje na akutní postižení a ustupuje 
s hojením. 
Chronická bolest – trvá déle než 6 měsíců, nemá funkci varovného signálu. Při chronické 
bolesti se klientovy tělesné, psychické i sociální problémy stávají složitější. 
 
Pomůcky: 

- Ošetřovatelská dokumentace – Záznam hodnocení bolesti 
 
Všeobecná sestra: 

- provede rozbor bolesti, kde to klienta bolí, uvede intenzitu, charakter a lokalizaci 
bolesti 

- snaží se s klientem vytvořit vztah vzájemné důvěry a naslouchá mu se zájmem 
- sleduje průvodní známky bolesti (pláč, nářek, nervózní přecházení atd.) 
- sleduje, zda bolest narušuje spánek nebo jiné denní aktivity 
- popíše neverbální projevy bolesti (bolestný výraz v obličeji, strnulé pohyby, svíjení se 

na lůžku) 
- zaznamenává sympatické reakce (bledost, hypertenze, tachykardie, rozšířené zornice, 

dušnost, napětí kosterního svalstva) 
- zapíše parasympatické reakce (bledost, hypotenze, bradykardie, nevolnost, závratě, 

zvracení, ztráta vědomí) 
- léky dle indikace OL podává v pevných časových intervalech, vždy dříve, než odezní 

účinek předchozí dávky analgetik, provádí kontrolu účinku medikamentů /tbl., gtt., 
opiátové náplasti, opiátové injekce/ 

- pomáhá klientovi měnit polohu a zajistí mu pohodlí v úlevové poloze 
- redukuje faktory, které zhoršují bolest (hluk, teplota, světlo, vyčerpání) 
- sleduje změnu chování klienta 
- sleduje a zapisuje pravidelně bolest do dokumentace, o změně charakteru bolesti 

ihned informujte lékaře (PSS informuje všeobecnou sestru) 
 
 
Břežany dne 20. 8. 2022 
Datum účinnosti: 1. 9. 2022 
Vypracovala: Kutláková Ludmila 
Předložila: Mgr. Marxová Ludmila 
Schválil: Ing. Mgr. Vít Janků, v. r. 
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Příloha č. 1  
 
Stupnice bolesti 
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Podávání stravy 

(Paliativní přístup) 

Poslední dny či týdny života jsou velmi často doprovázeny sníženou chutí k jídlu až nechu-

tenstvím. 

Všeobecná sestra, pracovnice domácnosti: 

 po dohodě s lékařem zajistí zrušení dietního opatření a zajistí uživateli na co má chuť 

 strava je podáván po malých porcích cca 6 × denně 

 uživatelům, kde hrozí riziko vdechnutí stravy, zajistí mletou nebo mixovanou stravu 

 uživatelé, kteří mají poruchu příjmu potravy, nebo s úbytkem hmotnosti zajistí po 

dohodě s lékařem potravinové doplňky tzv. sipping – popíjení tekutých nutričních 

doplňků (Nutridrink, Nutricomp) 

 před podáváním stravy uživatelům provede úpravu prostředí (domácnosti), snaží se 

zamezit nepříjemným pachům, zajistí příjemné prostředí, místnost vyvětrá, pěkně 

prostře stůl, připraví nádobí 

 donese stravu z kuchyně v připraveném v tabletu 

 zkontroluje teplotu podávaného jídla a nápojů 

 podává chutně upravenou stravu v lákavé podobě, rozmanitých barev a konzistence 

 dle potřeb uživatele stravu upravuje krájením na malé kousky, vyvaruje se podáním 

suchých a tuhých kousků 

 při podávání stravy (krmení) imobilních uživatelů zajistí zvýšenou polohu uživatele 

zvednutím podhlavní části lůžka, polštář 

 mobilní uživatel při podávání stravy (krmení) může sedět na židli, invalidním vozíku, 

lůžku ve vzpřímeném sedu s mírným předklonem hlavy 

 podávání stravy by mělo probíhat v klidném, nerušivém prostředí 

 k podávání stravy obvykle používáme lžičku 

 při krmení pracovnice nespěchá, podává malá sousta 

 je trpělivá, počká, až uživatel sousto spolkne 

 dává pozor, aby uživatel sousto nevdechl a neudusil se 

 v pravidelných intervalech podává tekutiny 

 tekutiny podáváme skleničkou s pítkem, injekční stříkačkou podle zdrav. stavu 

uživatele 

 po ukončení podávání stravy zkontroluje dutinu ústní, odstraní zbytky potravy tak, 

aby nedošlo k jejich následnému vdechnutí 

 po ukončení podávání stravy setrvá uživatel po dobu 20-30 minut se 

zvýšenou polohou pod hlavou, nebo ve vzpřímeném sedu 
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V posledních dnech a hodinách života: 

 uživatel odmítá jíst a pít, není schopen polykat 

 akceptujeme a nebudeme uživatele do jídla a pití nutit, neboť se mu může přitížit 

 pravidelné zvlhčování a toaleta dutiny ústní (odstraňování hlenu, vyplachování úst 

čajem) 

 tekutiny podáváme stříkačkou, pokud již vše odmítá, provádíme zvlhčování rtů, 

vytírání dutiny ústní (roztokem heřmánku a šalvěje), můžeme vkládat kousky 

drceného zmraženého ledu (džusu) do úst, otírat rty vlhčenou ochucenou tyčinkou 

 všeobecná sestra zapíše každou změnu zdravotního stavu do ošetřovatelské 

dokumentace a informuje lékaře 

 
 
Břežany dne: 30. 11. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12.2022 
Datum revize: 1. 12. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r. 
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Polohování imobilních uživatelů 

(Paliativní přístup) 

Polohování je systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy člověka na lůžku, 
v křesle nebo na vozíku, která se provádí v přesných časových intervalech. 
 

1. Všeobecná sestra stanovuje pro uživatele služby na základě znalosti a informací z tzv. 
polohovací plán. 

2. Do plánu zahrne všechny druhy poloh (vleže na zádech, vleže na boku levém, 
pravém). 

3. Všeobecná sestra zajistí pro uživatele pomůcky vhodné pro polohování (molitanová 
kolečka, podložní klíny, válce, různé tvarovací hady, podkládání polštářem, pytlíky 
s pískem aj.). 

4. Všeobecná sestra proškolí pracovnice přímé péče (pracovnice domácnosti), jak 
uživatele polohovat, seznámí je se sestaveným plánem a dále zodpovídá za správnost 
provedení polohování. 

5. Pracovnice domácnosti podle nastaveného plánu polohují uživatele. Vždy, když k nim 
přistupují, tak jim slovně sdělují, co se s nimi bude dělat. 

6. Pracovník při polohování vždy respektuje stud uživatele a jeho vnímání bolesti. 
7. Pracovník dodržuje stanovená pravidla: 

- u imobilního uživatele na lůžku je interval změny polohy 1-2 hodiny 
- u imobilního uživatele na vozíku /židli/ je interval změny polohy po 30 minutách 

až 1 hodinu 
- interval při zjištění velkého rozsahu dekubitu je cca 1 hodina 
- polohování v noci provádí všeobecná sestra za spolupráce s druhou pracovnicí po 

3-4 hodinách 
8. Vše k polohování uživatele je zapsáno v tiskopise polohování, který si vede a za který 

zodpovídá všeobecná sestra. 
9. Na domácnostech je pracovníkům přístupný popisný manuál jednotlivých poloh. 
10. Ke klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho názor a přání. 

 
 
 
 
 
Břežany dne 31. 10. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12.2022 
Datum revize: 1. 10. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r. 
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Příloha č. 1 
Polohování imobilních uživatelů 

1. Poloha polosedě – uživatel má podpěru pod hlavou ve zvýšené poloze, v nohách má 

bedničku (aby nesjížděl). Protože vzniká velký tlak na kyčle a kostrč, podkládáme 

ještě pod uživatele podložní kolo. K lůžku je možné přidat ještě hrazdičku nebo 

žebříček. 

Tato poloha se používá např. u onemocnění dýchacích cest. 

 

2. Poloha na levém boku – uživatele otočíme na levý bok, pokrčíme mu pravou dolní 

končetinu, která se opírá o lůžko, a fixuje tak uživatele před spadnutím. Pod pokrčené 

koleno, kotníky dolní končetiny podložíme malý polštářek nebo molitanové kolečko. 

Dbáme na to, aby si uživatel neležel na horní končetině. 

 

3. Poloha na pravém boku – uživatele otočíme na pravý bok, pokrčíme mu levou dolní 

končetinu, která se opírá o lůžko, a fixuje uživatele před spadnutím. Pod pokrčené 

koleno kotníky dolní končetiny podložíme malý polštářek nebo molitanové kolečko. 

Dbáme na to, aby si uživatel neležel na horní končetině. 

 

4. Poloha na zádech – uživatel leží na zádech s lehce pokrčenými dolními končetinami, 

paže volně položeny podél těla. Pod kolena podložíme válec nebo složený polštář, 

pod paty molitanová kolečka, podpatěnky. 

 

5. Posouvání uživatele na lůžku – neudrží-li se uživatel v poloze vsedě a sesouvá se, 

vysunujeme ho často do původní polohy. Sestry stojí proti sobě na obou stranách 

lůžka. Podloží jednu ruku pod záda a druhou ruku pod dolní část stehna. Vyzveme 

uživatele, aby se vzepřel na patách, a posuneme ho k horní části lůžka. 

Je-li uživatel těžký nebo bezvládný, sestry stojí proti sobě na obou stranách lůžka, 

jednu ruku zasunou do podpaží a ruce spojí pod zády. Druhou rukou se zaklesnou pod 

stehny a uživatele současně vysunou. Dávají pozor, aby se uživatel neuhodil do hlavy. 
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01 Poloha na zádech 

 
 

02 Poloha na boku na postižené straně 
 

https://www.apeos.cz/foto/pages_standardy/g5-i2-na-boku_-na-postizene-strane-jpg.jpg
https://www.apeos.cz/foto/pages_standardy/g5-na-zadech_spravne-jpg.jpg


22 
 

 

03 Poloha na boku na zdravé straně 

  

https://www.apeos.cz/foto/pages_standardy/g5-i3-na-zdrave-strane_spravne-jpg.jpg
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Prevence dekubitů 

(Paliativní přístup) 

 

Vysvětlení pojmu: 

Dekubity (proleženiny) jsou rány způsobené tlakem kosti na podložku. Tkáně vystavené 

tomuto tlaku jsou nedostatečně prokrvovány a vyživovány a dochází k jejich postupnému 

odumírání. 

Významnými pomůckami jsou podložky, různé typy nafukovacích matrací, vzduchových 

i vodních lůžek. 

 

1. Péče o pokožku 

 Základem je čistá a osušená pokožka uživatele. 

 Uživatele koupeme či sprchujeme dle individuálních potřeb a možností, doporučuje 

se interval 1-2 × týdně (ne více, neboť se smývá přirozený ochranný film pokožky, 

která je pak následně více náchylná k porušení integrity a vzniku vyrážek). 

 Denně omýváme intimní partie, hýždě, třísla, případně místa se sklonem k zapářce –  

pod prsy, kožní záhyby uživatele. 

 Po omytí a osušení pokožku pravidelně ošetřujeme, aby nebyla suchá se sklonem 

k praskání a vzniku defektů nebo pruritu (svědění). 

 Tělo uživatele promazáváme neparfemovaným ošetřujícím tělovým krémem, 

pokožka se nejen promastí, ale i prokrví, což předchází vzniku dekubitů (porušení 

pokožky, proleženin) 

 Chodidla uživatele ošetřujeme mastnějším krémem nebo vazelínou. 

 Při používání inkontinenčních pomůcek hýždě a třísla ošetříme barierovým 

(ochranným) krémem, který pokožku chrání před agresivní močí a stolicí.  

Aby byla pokožka dobře chráněna před vlhkostí, udržujeme ji vláčnou a ošetřujeme 

regeneračními krémy. V praxi se osvědčují přípravky řady „Menalind Professional“. 

Krému naneseme malé množství a lehce rozetřeme. 

 Alespoň 1 × denně kontrolujeme stav pokožky, zvláště začervenalá místa. 

 Nelze-li uživatele koupat či sprchovat (bariéry, celkově špatný zdravotní stav), nevadí, 

použijeme mycí bezoplachové prostředky, jako jsou mycí pěny, čistící pěny na intimní 

partie znečištěné stolicí (částečně pohlcují zápach), emulze, šampony, které zcela 

dostatečně umožní zajistit hygienu na lůžku. 
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 U uživatele v terminálním stadiu nemoci (pacient umírající) více klademe důraz na 

jeho individuální potřeby, péče by neměla způsobovat diskomfort, vyvolávat bolest. 

Hygienu provádíme již na lůžku se snahou vyvarovat se či minimalizovat převážně ty 

úkony, které by byly pro uživatele nepříjemné. 

 Zajistíme dokonale upravené suché lůžko, s měkčí matrací a napnutým prostěradlem. 

 Použijeme vhodné tvarované podložky pro podložení částí těla a pro polohování, 

chrániče tlakových bodů (kotníky, paty, kolena, lokty). 

 Pozor! Vlhkou pokožku je nevhodné vysušovat třením, ale mírným tlakem 

(tapováním). 

 Pozor! Vznikající či již vytvořené dekubity v žádném případě nemasírujeme. 

 

2. Prevence dekubitu 

 U imobilních pacientů, kteří jsou ohroženi vznikem proleženin, je nutné dodržovat 

některá pravidla. 

 Musíme dbát o čistotu, prokrvení a odlehčení namáhané pokožky v rizikových 

místech těla – hlava, ramena, lokty, oblast páteře, oblast kosti křížové, hýždě, boky, 

kotníky a paty. Vůbec nejnáchylnější je oblast kosti křížové, hýždě, boky a paty. 

 Je dobré používat na vypodložení rizikových míst či míst s již rozvinutým dekubitem 

pravou ovčí kůži nebo speciální antidekubitní podložku. Jako nejjednodušší 

vypodložení k odlehčení může posloužit stočený, měkký froté ručník nebo seskládaná 

deka. 

 Vyvarovat se, pokud to lze, třecího pohybu. 

 Snažíme se dodržovat maximální opatrnost při přesunech na jinou postel, na vozík, 

do vany, na WC. Často dochází k oděrkám! Zabraňovat pádům, opaření aj. Pozor na 

příliš dlouho ponechané podložní mísy (drobné rány usnadňují vznik dekubitů). 

 V místnosti, kde leží imobilní uživatel, zajistíme dostatečnou vlhkost vzduchu 

a vhodnou teplotu místnosti (musí být vyšší, než by byla u zdravého, chodícího 

člověka – 23 °C a více). Při větrání místnosti zajistíme, aby rána (dekubit) nebyla 

vystavena změně teploty. 

 Lůžko uživatele udržujeme v náležité čistotě, umělohmotné povlečení je zcela 

nevhodné, nepoužívat igelitové podložky! Povrch prostěradla a podložka co nejvíce 

vyhladíme, uživatele nesmíme pevně zabalovat, přikrývky by měly být vzdušné. 

 

 

Břežany dne 28. 11. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12.2022 
Datum revize: 1. 12. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r.  
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Péče o vyprazdňování 

(Paliativní přístup). 

 

1 Zácpa je jedna z velmi častých obtíží těžce nemocných uživatelů 

2. Pracovníci domácností provádí záznamy do zavedeného sešitu (listu) vyprazdňování, 

které pravidelně kontroluje všeobecná sestra, se kterou pracovníci problém uživatele 

konzultují, předávají informace. 

3. Všeobecná sestra edukuje pracovnice domácnosti, opatrovníky a rodinné příslušníky. 

4. Postup: 

 Všeobecná sestra a pracovník na domácnosti spolu s vedoucí kuchyně se snaží zajistit 
uživateli stravu bohatou na vlákninu, ovoce a zeleninu. 

 Pracovník na domácnosti zajistí uživateli dostatečný příjem tekutin (alespoň 1 l 

denně). 

 Pokud je to možné (v rámci možnosti uživatele), pracovník na domácnosti podporuje 

uživatele v pohybu alespoň vstát z postele, pár kroků kolem lůžka, po chodbách 

Domova, doprovází uživatele na vycházkách v parku. 

 Je-li to možné, pracovnice domácnosti pravidelně vysazuje uživatele na klozetové 

křeslo, nebo ho doprovodí na toaletu. 

 Pracovnice domácnosti zajistí uživateli soukromí, zachování intimity při vy-

prazdňování. 

 Všeobecná sestra zhodnotí užívané léky, které podporují zácpu a upozorní lékaře. 

 Všeobecná sestra dle ordinace lékaře podává léky proti zácpě laxantiva (Lactuloza, 

Dupfalac), glycerínové čípky, potravinová Laxantiva (kompotové ovoce švestky), 

popíjení minerálky Zaječická, Šaratice. 

 Pokud již není schopen uživatel přijímat per orálně laxativa, všeobecná sestra pomůže 

uživateli jemným masírováním břicha, teplými obklady, přitažením kolen k břichu, 

u ležících uživatelů polohovat na levý bok. 

 Všeobecná sestra informuje lékaře o zdravotním stavu uživatele (při nevyprázdnění). 

Lékař zváží aplikaci klyzma nebo manuální vybavení stolice. 

 Při problémech opačných – průjmu – se pracovník domácnosti (uživatel) obrací na 

všeobecnou sestru, která zajistí pro uživatele dietu na nezbytnou dobu potíží, a dle 

ordinace lékaře podává léky (Smecta, Endiaron, Carbosorb a probiotika). 
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 U uživatele v terminálním stadiu nemoci (pacient umírající) se frekvence stolic ve 

vazbě na množství přijaté stravy a tekutin výrazně klesá, stolice může být jen 1 × 

týdně, aniž by to pacientovi způsobovalo obtíže. 

 Všeobecná sestra ve spolupráci s pracovníkem domácnosti sleduje frekvenci 

vyprazdňování (počet stolic, objem, obtížnost vyprazdňování). Při zhoršení 

zdravotního stavu uživatele ihned všeobecná sestra informuje lékaře. 

 Změnu zdravotního stavu zapíše do programu Cygnus sociální dokumentace záznam 

péče (označí důležité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břežany dne 31. 10. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12. 2022 
Datum revize: 1. 10. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r. 
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 

 

Metodický postup – Péče o umírajícího uživatele 

(Paliativní přístup) 

 

Cílem je poskytování paliativní péče s co největším důrazem na kvalitu provedení péče tak, 

aby poslední časový úsek života uživatele byl zvládnut s důstojností a úctou. 

1. Péči o umírajícího uživatele zabezpečují ve spolupráci pracovníci domácnosti 

a všeobecné sestry. 

2. Starají se o fyzické pohodlí umírajícího uživatele (ticho, větrání, vhodná poloha, 

nerušení nočními kontrolami). 

3. Přistupovat k umírajícímu s velkou úctou a respektem, mluvit v krátkých větách, 

nespěchat. Dát mu najevo, že, má pro něj dostatek času a pochopení. 

4. Musí mít stále na paměti, že člověk v agonii slyší a vnímá své okolí a musí k tomu 

proto zvolit vhodný způsob komunikace. 

5. U lůžka umírajícího jsou co nejvíce, do posledních chvil udržují verbální kontakt, zajistí 

mu návštěvy rodiny, duchovního. Umírání by mělo probíhat v klidu. 

6. Je-li přítomna rodina umírajícího, sestra je seznámí, jak oni mohou svého blízkého 

doprovázet (stisk ruky, poslechem hudby, kterou má nemocný rád). 

7. Při komunikaci s umírajícím uživatelem neodmítáme jeho obavy a úzkosti ze smrti, 

snažíme se mu osamění co nejvíce zpříjemnit, rozmlouváme s ním o jeho obavách. 

8. Všeobecná sestra sleduje fyziologické funkce (TT, TK, P, D) a společně s pracovníkem 

sledují vyprazdňování, hydrataci, vyhodnocuje přijímání tekutin a stravy., monitoruje 

bolest. 

9. Celková ošetřovatelská péče je prováděna s maximální šetrností, se zachováním 

důstojnosti a s úctou. 

10. Pracovník často polohuje uživatele, pokud je to možné, zajistí uživateli elektrické 

polohovací lůžko nebo antidekubitní matraci s kompresorem, případně umístí k lůžku 

potřebné pomůcky (hrazdičky, polohovací hady, klíny, apod). Při úkonech osobní 

hygieny, respektuje intimitu umírajícího uživatele (použije paraván). 
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11. Pracovník, pokud je to možné, vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele přemísťuje 

na křeslo, vozík, zajde s ním na procházku po parku, chodbě aj. 

12. Po celou dobu péče se pracovník snaží zachovávat co největší míru soběstačnosti 

uživatele při osobní hygieně, používání WC, při jídle. 

13. Častěji se mění osobní i ložní prádlo, zvýšená je i osobní hygiena (např. pocení 

uživatele). 

14. Všeobecná sestra plní ordinaci lékaře, tiší bolest uživatele – podává léky od bolesti, 
pravidelně sleduje zdravotní stav uživatele, do ošetřovatelské dokumentace 
zaznamená každou změnu zdravotního stavu uživatele, výsledky pozorování 
a rozhovorů s uživatelem, informuje lékaře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Břežany dne 28. 11. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12. 2022 
Datum revize: 1. 10. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r.  
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Zámek Břežany, příspěvková organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Břežany 1, 671 65 Břežany 
 

Metodický postup – Péče o zemřelého uživatele 

(Paliativní přístup) 

Cílem je zvládnutí péče o zemřelého s veškerou úctou ke skončenému životu. 

1. Všeobecná sestra zajistí ohledání zemřelého uživatele lékařem. Oznámí úmrtí 

uživatele v pracovní dny a ordinační hodiny ošetřujícímu lékaři MUDr. Doubkové na 

tel. čísle 776 351 771. Mimo ordinační hodiny, víkend, svátek a v nočních hodinách 

volá CP NN Znojmo na tel. čísle 515 215 563, kde ji sdělí jméno lékaře konajícího 

službu k ohledání. 

2. Pracovník na domácnosti zajistí, aby spolubydlící opustili pokoj (není vhodné přihlížet 

manipulaci se zemřelým). 

3. Pokud toto není možné, tak kolem lůžka zemřelého přistavíme paraván a zajistíme 

tak intimitu. 

4. Zemřelého ponecháme na pokoji 2 hodiny po konstatování smrti. 

5. Po ohledání těla zemřelého lékařem provedeme péči o tělo zemřelého na pokoji. 

6. Zemřelý je oblečen do šatů, které si rodina za tímto účelem připravila. 

7. Pokud je blízká rodina přítomna při úmrtí klienta, je jí nabídnuto pobýt se zemřelým 

až do chvíle, kdy tělo zemřelého odveze pohřební služba. 

8. Všeobecná sestra se domluví s rodinou, jakým způsobem chtějí provést poslední 

rozloučení na pokoji zemřelého, nebo na pokoji intenzivní péče. 

9. Po celou dobu je k tělu přistupováno s velkou úctou a diskrétností. 

10. Všeobecná sestra rodině vyjádří soustrast nad zemřelým a citlivým způsobem podá 

veškeré potřebné informace. 

Postup péče o zemřelé tělo: 

 Při péči o tělo zemřelého pracují vždy 2 pracovnice (všeobecná sestra, pracovník soc. 

péče přímá obslužná dále jen PSP). 

 PSP připraví potřebné pomůcky pro osobní hygienu, jednorázové rukavice, žínky, 

čisté oblečení. 
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 Všeobecná sestra a PSP odstraní z lůžka veškeré pomůcky doplňující lůžko (polštář, 

deku), zemřelé tělo leží pouze na prostěradle. 

 Všeobecná sestra svlékne zemřelého uživatele, popř. vyjme zubní protézu. 

 Všeobecná sestra odstraní náplasti a obvazy, pokud tím nepoškodí pokožku nebo 

vlastní ránu, odstraní cévky, drén nevytahuje, pouze jej zastřihne. 

 Všeobecná sestra provede očistu zemřelého těla uživatele a poté oblékne zemřelého 

do čistého oblečení. 

 Všeobecná sestra provede úpravu obličeje, podváže bradu šátkem nebo širokým 

obinadlem, zavře zemřelému oči (popř. přiloží na oční víčka mulové čtverce 

namočené do lihu). 

 Všeobecná sestra dá zemřelého uživatele do vodorovné polohy, dá ruce podél těla. 

 Všeobecná sestra označí tělo zemřelého – na pravou dolní končetinu (stehno) fixou 

napíše: jméno a příjmení, rodné číslo, datum, název zařízení, pruh náplasti přilepí na 

hrudník a napíše totéž. 

 Tělo zemřelého ponecháme 2 hodiny na pokoji (při otevřeném okně). 

 Tělo zemřelého přikryjeme bílým prostěradlem. Od lékaře je převzata potřebná 

dokumentace (list o prohlídce zemřelého, popř. doporučení k pitvě). 

 O případné pitvě rozhodne lékař a PSP připraví oblečení, do kterého bude zemřelý po 

pitvě oblečen. 

 Všeobecná sestra volá pohřební službu, které předá tělo zemřelého a dokumentaci. 

 Po odvozu zemřelého provede všeobecná sestra úklid pomůcek – pomůcky 

dekontaminuje a řádně dezinfikuje, materiál na jedno použití odstraní do nádoby 

s biologickým odpadem. 

 PSP očistí a zdezinfikuje lůžko, použité lůžkoviny odnese do prádelny. 

 Všeobecná sestra do ošetřovatelské dokumentace v Cygnusu – realizace oše-

třovatelské péče zapíše úmrtí uživatele. V sociální dokumentaci – Záznam péče, PC 

Hlášení denní a odpolední směny, zapíše datum a čas úmrtí, popíše situaci úmrtí. 

 Všeobecná sestra odhlásí zemřelého v kuchyni ze stravy, v sešitě odjezdů a příjezdů 

v šatně zaměstnanců o víkendu, ve svátek, ve všední dny odhlásí soc. pracovnice. 

 Všeobecná sestra informuje vedoucí DOZP a ředitele zařízení o úmrtí uživatele. 

 Všeobecná sestra připraví dokumentaci k založení do archívu. 
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 Veškeré záležitosti týkající se informování opatrovníka, vyřizování pohřbu, zařizuje 

sociální pracovník, o víkendu a ve svátek všeobecná sestra informuje opatrovníka 

o úmrtí. 

 Pracovník domácnosti připraví pro dědické řízení osobní věci uživatele podle jeho 

osobní karty, zůstatek kapesného, osobní složku uživatele. 

 Takto připravené věci zkontroluje sociální pracovník společně s klíčovým pracovníkem 

domácnosti. 

 Sociální pracovník založí osobní karty do osobní dokumentace uživatele. 

 Věci jsou uskladněny do krabic do doby pravomocného ukončení dědického řízení. 

 Sociální pracovník na výzvu notáře provede soupis veškerého majetku za zemřelého 

uživatele. 

 Předání pozůstalosti zajišťuje sociální pracovník na základě pravomocného usnesení 

soudu oprávněným dědicům. 

 

 

 

Břežany dne 31. 10. 2022 
Datum účinnosti: 1. 12. 2022 
Datum revize: 1. 10. 2023 
Vypracovala: Ludmila Kutláková 
Předložila: Mgr. Ludmila Marxová 
Schválil: Mgr. Ing. Vít Janků, v. r. 
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K ČEMU TENTO PRŮVODCE SLOUŽÍ? 

Tento průvodce je nástrojem pro zachycení Vašich hodnot a preferencí o tom, jakou péči 

byste si do budoucna přáli a čemu byste se naopak rádi vyhnuli. Mnoho lidí o těchto věcech 

přemýšlí, ale nikomu o svých přáních neřeknou. V situaci, kdy je třeba udělat nějaké rychlé a 

důležité rozhodnutí o zdravotní péči, pak mohou být blízcí nebo zdravotníci postaveni před 

těžkou volbu, kdy si nejsou jisti, co by si daný člověk sám přál, a ne vždy je možné tyto 

informace získat přímo od něj. Tento průvodce tak může být prostředek, jak zajistit abychom 

až do konce života mohli rozhodovat o své péči a nebyli vydáni na pospas okolnostem, ve 

kterých se ocitneme. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Jméno a příjmení 
 

Datum narození 
 

Adresa bydliště 

 

Telefon 
 

Praktický lékař 

(jméno a kontakt) 

 

Kontaktní osoba (jméno) 

 

Telefon /  email 

Tato osoba je můj/moje 

 

Kontaktní osoba (jméno) 

 

Telefon /  email 

 

Tato osoba je můj/moje 
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Když si vyplníte svého průvodce 

Na jeho základě budou ostatní vědět, co je pro Vás z hlediska zdravotní péče důležité, jaké 

jsou Vaše cíle, jaké léčebné postupy si přejete a jaké ne. Tyto informace pomohou nastavit 

Váš plán péče podle Vašich hodnot. 

 

Když si svého průvodce nevyplníte 

Vyplnění průvodce je zcela dobrovolné. I bez jeho vyplnění se Vaši blízcí, zdravotníci a další 

personál budou snažit všechnu budoucí péči zakládat na tom, co je pro Vás nejlepší. Pro 

jejich rozhodování však může být vyplnění průvodce velkou oporou. 

Průvodce  

Pojednává šířeji o Vašich hodnotách a přáních. O tom, co je pro Vás důležité, co by měli lidé 
okolo Vás vědět, aby o Vás dokázali správně pečovat. 

 

JAK PRŮVODCE VYPLNIT 

Vyplnění 

Průvodce je určen pro osoby starší 18 let. Průvodce je možné vyplnit celého najednou nebo 

to udělat postupně po částech.  

Průvodce vyplňuje klient ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, rodinou, opatrovníkem, 

sociální pracovnicí a opatří jej svým podpisem. 

Aktualizace 

Pokud budete chtít v budoucnu provést změnu v Hodnoty a preference, nový zápis označte 

aktuálním datem změny a napište změnu vedle původního vyjádření do prostoru k tomu 

určenému. Když budete potřebovat více místa, využijte prostor na straně 17. 

O tom, že jste vyplnili průvodce, je potřeba informovat všechny důležité osoby, například: 

 rodinu a další blízké 

 praktického lékaře 

 odborného lékaře, v jehož jste péči 

 dle okolností právníka nebo notáře 

 při hospitalizaci 

 personál domova pro osoby se zdravotním postižením 
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Hodnoty a preference  

 

V této části jsou otázky, které mají pomoci lidem okolo Vás porozumět tomu, co je pro Vás 

důležité, a co by o Vás měli vědět, pokud by bylo třeba učinit nějaké důležité rozhodnutí. 

Tato část dotazníku je vyplňována dle individuálních dispozic a potřeb uživatele ve 

spolupráci s klíčovým pracovníkem, rodinou, opatrovníkem, sociální pracovnicí. 

 

 

1. Co je pro Vás v tuto chvíli v životě velmi důležité? 

Ať už v oblasti fyzického zdraví, vztahů, osobních záležitostí nebo čehokoli jiného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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2. Je něco dalšího, o čem si myslíte, že pro Vás bude důležité v budoucnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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3. Co je ve Vašem životě zdrojem radosti, pohody, štěstí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM 
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4. Co potřebujete k tomu, abyste mohl/a prožívat životní pohodu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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5. Je něco, čeho se v souvislosti s Vaším zdravotním stavem do budoucna obáváte? Co byste 

nechtěli, aby se stalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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6. Pokud jste věřící nebo jsou pro Vás duchovní otázky důležité, co by v této oblasti o Vás měli 

pečující vědět? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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7. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky ohledně informací o vývoji Vašeho zdravotního 

stavu?  

 

Chci znát všechny dostupné informace, ať už pozitivní nebo negativní. 

 

 

SILNĚ SOUHLASÍM SOUHLASÍM TEĎ NEVÍM NESOUHLASÍM SILNĚ NESOUHLASÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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7. Nakolik souhlasíte s následujícími výroky ohledně informací o vývoji Vašeho zdravotního 

stavu?  

 

V případě nevyléčitelného onemocnění bych chtěl/a vědět, jaká je očekávatelná prognóza, tedy 

kolik času do konce života by mi zbývalo. 

 

 

SILNĚ SOUHLASÍM SOUHLASÍM TEĎ NEVÍM NESOUHLASÍM SILNĚ NESOUHLASÍM 

 

 

 

Přeji si, aby závažné zprávy o mém zdravotním stavu lékař komunikoval nejdříve se mnou a až 

poté s mou rodinou. 

 

SILNĚ SOUHLASÍM SOUHLASÍM TEĎ NEVÍM NESOUHLASÍM SILNĚ NESOUHLASÍM 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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8. Vyjádření opatrovníka k léčebným a ošetřovatelským postupům. 

 

 
SOUHLASÍM NESOUHLASÍM SOUHLASÍM ZA NÁSLEDUJÍCÍCH 

OKOLNOSTÍ (specifikace) 

RESUSCITACE 
   

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE 
   

UMĚLÁ VÝŽIVA 
   

UMĚLÁ HYDRATACE 
   

TRANSFÚZE KVE 

   

 
JINÁ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBA 
(dialýza, kardiostimulátor) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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9. Jaké je vaše nejvíc preferované místo pro poskytování péče v úplném závěru života?  

 

doplňte kde: 

 

Myslíte si, že je Vámi preferované místo reálné?  ANO   NE 

 

Když NE – jaké překážky vnímáte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 

  

 

  

 NEJMÉNĚ PREFEROVANÉ  NEJVÍCE PREFEROVANÉ 

Doma 
     

Domov pro seniory 
     

Nemocnice 
     

Hospic 
     

jinde  
     



45 
 

10. Lidé často přemýšlejí o tom, jak by si přáli mít zorganizovaný pohřeb. Předem to však 

nikomu neřeknou, a tak to nakonec může vypadat jinak, než by si sami přáli. Pokud i Vy máte 

ohledně pohřbu nějaká přání, můžete je uvést zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA DATUM: 
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Prostor pro další možnosti – napište je: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení lékařem: 
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Další prostor pro aktualizaci informací. 

 

Aktualizace hodnot a preferencí    DATUM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace hodnot a preferencí    DATUM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

Souhlas opatrovníka s poskytováním paliativní péče 

 

Průvodce budoucí péčí slouží jako doklad při nastavení paliativní péče. 

Paliativní péče bude prováděna od:  

Podpis klienta: 

Podpis opatrovníka:  

Podpis klíčového pracovníka: 

Podpis sociální pracovnice: 

Podpis koordinátora zdravotní péče: 

 

 

 

 


