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ÚVOD 
 

V České republice je už téměř 25 let od zásadní společenské změny v roce 1989 rozvíjen 

systém péče o ohrožené děti. Provedena byla řada korekcí v subsystémech zdravotních, 

sociálních i vzdělávacích služeb. V dané oblasti působí jak veřejnoprávní subjekty (orgány 

a organizace státu, některá zdravotnická zařízení, školy ve vybraných oblastech), tak subjekty 

soukromoprávní -  s určitou formou státní garance (subjekty poskytující sociální služby, 

nestátní zdravotnická zařízení, soukromé vzdělávací zařízení) a subjekty stojící mimo přímou 

veřejnoprávní regulaci – typicky nestátní neziskové organizace spolkového typu. Přestože 

v řadě oblastí se podařilo udržet či zlepšit vysoký standard služeb (např. kvalita neonatologické 

péče ve zdravotnických zařízeních), v jiných, zejména těch, které vyžadují tzv. „mezioborový 

přesah“, těch, které reagují na potřeby zdánlivě „marginálních“ či „výjimečných“ skupin dětí, 

se situace dlouhodobě nedaří zlepšit. Typickým příkladem je cílová oblast projektu: „život dětí 

v pečujících rodinách“ v období prvních let po sdělení/objevení závažné diagnózy měnící 

dlouhodobě či trvale zdravotní stav dítěte. V této oblasti převládá roztříštěnost poskytovaných 

služeb. Nedochází k žádoucímu průniku existujících forem podpory (viz např. spojení 

zdravotnických služeb – a v jejich rámci působících sociálních pracovníků, služeb sociálních – 

typicky tzv. raná péče, odlehčovací služby atd. a konečně služeb vzdělávacích).  

 

U dětí se vzácným onemocněním se jedná o heterogenní skupinu několika stovek různých 

nemocí (diagnóz), z nichž značná část má nepříznivou prognózou s progredujícím postižením 

funkce centrální nervové soustavy (např. dědičné poruchy metabolismu, geneticky 

podmíněné syndromy). Každá jednotlivá porucha sice představuje vzácné onemocnění, 

ale přicelkovém počtu různých diagnóz se to týká cca 0.4-0.5 % populace v ČR.  

V České republice je celkově velmi nízké povědomí o vzácných nemocech (jak mezi širší 

veřejností, tak odborníky a dokonce i mezi pediatry).  

 

Od roku 2014 (a od roku 2015 za podpory Norských fondů spravovaných Ministerstvem 

zdravotnictví ČR) rozvíjí Společnost pro mukopolysacharidosu systém podpory rodin 

v krizových situacích „pre - peri – post“ sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy jejich dítěte. 

V rámci projektu 076  - Podpora provázení rodin dětí se vzácným onemocněním byla v období 

2016-2017 zpracována rozsáhlá výzkumná studie mapující hodnocení, postoje a potřeby 

rodičů dětí (převážně se vzácným onemocněním), kterým byla lékařem stanovena tato 
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diagnóza u jejich dítěte. Naměřené výsledky (viz. Samostatná studie) se staly jedním 

z podkladů pro zde předkládaný „Návrh úprav situace při sdělování diagnózy (VO) v ČR“. 

 

Zkušenost z praxe s dětskými pacienty ukazuje, že jeden z klíčových aspektů léčby je zajištění 

vhodných podmínek terapie nejen v prostorách nemocnice, ale také v jeho širším okolí. 

Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, spolupracující a podporující osoba, 

která má dítě v péči (nejčastěji rodič dítěte). Toto je klíčové během hospitalizace dětských 

pacientů s chronickým onemocněním, kterým jsou například dědičné poruchy metabolismu 

a jiné genetické odchylky nebo neurologické, revmatologické či gastroenterologické 

choroby.  Především v období jejich nového záchytu a před nastavením adekvátní medikace 

či dietních opatření se doba hospitalizace může protáhnout i na několik dnů či dokonce týdnů. 

V současnosti je veškerá práce a komunikace s rodičem dítěte v zodpovědnosti ošetřujícího 

lékaře a klade nemalé nároky na jeho čas, schopnosti a psychiku. Rodič se při zahájení léčby 

dítěte dostává do extrémně stresujících situací, které jsou umocněny vysokými nároky na péči 

o dítě. Stresovou situaci často umocňují i problémy v komunikaci a nepochopení mezi rodičem 

a lékaři s přímým dopadem na kvalitu péče o dítě a tím i úspěšnost léčby. U rodičů v této době 

často dochází k zhoršení psychického i zdravotního stavu z důvodu enormního stresu, kterému 

jsou vystaveni. Především období zdlouhavé diagnostiky bývá často spojeno s vysokou emoční 

zátěží. Zároveň však rodič zůstává klíčovým elementem, který přispívá k úspěšnosti léčby 

dítěte a jeho dobrý psychický a zdravotní stav jsou předpokladem efektivní léčby jeho dítěte. 

Je žádoucí hledat odpovídající míru jeho podpory. 

 

Předkládaný „Návrh“ na základě vytěžení zkušeností z pilotního provozu Centra provázení 

při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze modeluje soubor informací potřebných pro zřízení 

(pobočky) Centra provázení při rozhodujících zdravotnických pracovištích (III. typu) v České 

republice. 
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1. Reflexe normativních a ideových dokumentů v dané oblasti 

 

V rámci analýzy situace vázané na dosavadní modely a způsoby řešení podpory rodin dětí 
cílové skupiny (dále i jen dětí CS – do níž pro účely tohoto návrhu zahrnujeme dětské pacienty 
se vzácným onemocněním, zdravotním postižením a ohrožené nízkou či velmi nízkou porodní 
hmotností či předčasně narozené) byla provedena rešerše dostupných národních 
normativních a deklaratorních dokumentů, které ze svého úhlu reflektují aspekty rodinné 
politiky, podpory kvality života rodin či řešení problémů pacientů – např. se VO. 
Jedná se o tyto dokumenty: 
 

1) MPSV (2005) Národní koncepce rodinné politiky. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf  

2) MPSV (2008) Národní koncepce podpory rodin s dětmi. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. 
Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf . 

3) MPSV (2010) MPSV chystá novou koncepci péče o seniory a zdravotně postižené. In 
NÁRODNÍ CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE ČR [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.domaci-pece.info/mpsv-chysta-novou-koncepci-integrovane-domaci-pece . 

4) MPSV (ed.) (2010) Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice. 
[online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf . 

5) MPSV (2012)Právo na dětství:Národní strategie ochrany práv dětí. [online]. [cit. 9. 3. 
2014]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf . 

6) MPSV (2007) Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy 
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální 
začlenění uživatele do společnosti.(usnesení vlády ČR č. 127 z 21. února 2007). [online]. 
[cit. 11. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf. 

7) MPSV (2014)  MPSV ocenilo firmy, které myslí na rodiny zaměstnanců. [online]. [cit. 9. 3. 
2014]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/17356. 

8) MPSV (2005) Národní plán zaměstnanosti České republiky.[online]. [cit. 11. 3. 2014]. 
Dostupné z: 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/narodniplan1999/narodnipl
anzamest. 

9) MPSV (2013) Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV.(odbor 
72, verze z 31.12 20013). [online]. [cit. 11 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/5049 . 

10) MŠMT (2010) Národní akční plán inkluzívního vzdělávání 2010-2013.[online]. [cit. 9. 3. 
2014]. Dostupné z: http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-akcni-plan-
inkluzivniho-vzdelavani-2010-2013?typ=struktura . 

11) MŠMT (2001)Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. [online]. [cit. 11 3. 
2014]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf . 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf
http://www.domaci-pece.info/mpsv-chysta-novou-koncepci-integrovane-domaci-pece
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/17356
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/narodniplan1999/narodniplanzamest
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/narodniplan1999/narodniplanzamest
http://www.mpsv.cz/cs/5049
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-2010-2013?typ=struktura
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-2010-2013?typ=struktura
http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf
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12) OLOMOUCKÝ KRAJ (2009) Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji – koncepční studie. 
[online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.kr-olomoucky.cz/podpora-rozvoje-
olomouckeho-kraje-cl-164.html . 

13) ÚŘAD VLÁDY ČR (2004) Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se 
zdravotním postižením. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/koncepce-o_1.pdf . 

14) ÚŘAD VLÁDY ČR (2010) Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. (usnesení vlády ČR č. 253 z 
29. 3.  2010). [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.nrzp.cz/dokumenty/np-
ozp.pdf . 

15) ÚŘAD VLÁDY ČR (2004) Příloha č. 1: Analýza podmínek a východiska opatření 
v jednotlivých oblastech podpory Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se 
zdravotním postižením [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha1-o_2.pdf  

16) ÚŘAD VLÁDY ČR, (2010) Národní strategie pro vzácná onemocnění. [online]. [cit. 12. 9. 
2014]. Dostupné z: http://www.vzacna-
onemocneni.cz/images/dokumenty/Narodni_strategie_pro_VO_10-20.pdf  

17) ÚŘAD VLÁDY ČR (2004) Příloha č. 2: Soubor vybraných statistických dat vážících se k 
problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní 
politiky vůči občanům se zdravotním postižením. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha2-o_1.pdf . 

18) ÚŘAD VLÁDY ČR (2004) Příloha č. 3: Přehled vybraných norem Evropských společenství a 
Evropské Unie. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha3-o_1.pdf . 

19) ÚŘAD VLÁDY ČR (2011) Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 
2015.[online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://www.aspcr.cz/sites/default/files/strategie-2011-2015_2.pdf . 

 

  

http://www.kr-olomoucky.cz/podpora-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-164.html
http://www.kr-olomoucky.cz/podpora-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-164.html
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/koncepce-o_1.pdf
http://www.nrzp.cz/dokumenty/np-ozp.pdf
http://www.nrzp.cz/dokumenty/np-ozp.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha1-o_2.pdf
http://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/Narodni_strategie_pro_VO_10-20.pdf
http://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/Narodni_strategie_pro_VO_10-20.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha2-o_1.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/priloha3-o_1.pdf
http://www.aspcr.cz/sites/default/files/strategie-2011-2015_2.pdf
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2. Dílčí výsledky „Analýzy sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy rodičům 

dětí se VO“ 

Jako součást sledovaného zadání, tj. stanovení základních parametrů modelu „podpory rodičů 

dětí (nejen) se VO“ v procesu sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy jejich dítěti proběhl 

rozsáhlý výzkum podmínek „sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy“ rodičům dětí se VO. 

Výzkum a související analýzu stavu provedl partnerský výzkumný tým projektu v období 

prosinec – březen 2017. 

2.1. Základní parametry výzkumu 

Pro potřeby výzkumu bylo využito kvantitativního přístupu. Technikou sběru dat byl dotazník 

vlastní konstrukce, který vycházel z několika obsahových komponent (viz v textu dále – 

východiska pro přípravu měřicího nástroje). Tím, že byl dotazník administrován v on-line 

prostředí, umožnil tak získat data od velkého počtu respondentů.  

Do statistického zpracování dat byly postoupeny všechny obdržené dotazníky, tzn., že lze 

návratnost považovat za plnou. Po uzavření sběru dat (a znepřístupnění aktivního linku 

s možností vyplnit dotazník) byla provedena fáze kontroly dat a příprava pro jejich následné 

statistické zpracování. Byl proveden první stupeň třídění a kontrola úplnosti dat, na jejichž 

podkladě byly realizovány výpočty absolutních a relativních četností, včetně středních hodnot 

a základní míry variability. Třídění a příprava dat byly realizovány v programu SPSS a Statistica 

a zahrnoval komparační přístupy. Při analýze položek/realizaci testování bylo využito pouze 

reálného počtu odpovědí respondentů, které tak vždy tvořily samostatný vyčerpávající soubor 

(100 % v dané oblasti/položkách). Otevřené položky byly kódovány a s pomocí tematické 

analýzy sumarizovány do deskripcí získaných témat.  

Dotazník byl vytvořen s cílem získat data od velkého počtu respondentů, pokud možno 

v jednoduché a intuitivní podobě. Pro výše uvedený požadavek byl administrován v on-line 

prostředí. Dotazníkové rozhraní bylo umožněno prostřednictvím odkazu, jež byl zřízen pouze 

pro tento účel. Finální podoba dotazníku určeného k administraci byla vymezena na základě 

metodických diskusí s odborníky (z praxe, metodologem, akademickými pracovníky). 

Z důvodu nutnosti administrace dotazníku konkrétním cílovým skupinám (tj. rodičům dětí, 

kterým byla v minulosti sdělena nepříznivá zpráva/diagnóza) a k zajištění efektivní návratnosti 

dotazníku, byly osloveny také skupiny sdružující klientelu, jejich rodiče, podpůrné instituce 
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apod. (např. Česká asociace pro vzácná onemocnění, Klub nemocných cystickou fibrózou, 

nadace Dobrý anděl, Společnost pro mukopolysacharidózu, kliniky vybraných fakultních 

nemocnic, dětská oddělení nemocnic, novorozenecká a neonatologická pracoviště a další). 

Oslovené organizace dále také mohly dotazník dále distribuovat. Odkaz pro možnou distribuci 

dotazníku byl zveřejněn také na www stránkách Centra provázení 

(www.centrumprovazeni.cz). Dotazník tak mohl vyplnit ten rodič (vyplňující osoba), který 

získal (obdržel) link pro vyplnění dotazníku, anebo mu tato možnost byla zprostředkována. 

Možnost vyplnit dotazník byla časově omezená, po ukončení sběru dat došlo k uzavření 

možného vyplnění dotazníku. Výzkum byl realizován v období listopad 2016 – duben 2017, 

přičemž dotazník byl k dispozici pro vyplnění v časovém rozmezí leden až březen 2017. 

2.2. Zkoumaný soubor a jeho základní popisné charakteristiky 

Výzkumu se zúčastnilo celkem N=1062 respondentů, a to 944 žen (z toho 929 matek dítěte, 

tj. 87.5 %) a 115 mužů (z toho 112 otců dítěte, tj. 10.5 %), kteří dotazník vyplnili. Mezi dalšími 

osobami, které dotazník vyplnily (celkem N=21, tj. 2 %), byly babičky, tety, náhradní rodiče, 

nevlastní rodiče, pěstoun/ka, sourozenec, oba rodiče, osoba blízká. Distribuce četností ilustrují 

níže uvedené Tab. 1 a Graf 1. 

Vysoké zastoupení žen ve vzorku koresponduje s obdobnými šetřeními prováděnými 

výzkumným týmem v minulosti (Hodnocení kvality sociálních služeb – postoje uživatelů, 2008; 

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, 2012; Kvalita 

života osob pečujících o dítě se vzácným onemocněním, 2013 a další). Oblast tzv. neformální 

péče je v ČR genderově naprosto nevyvážená – ve všech srovnatelných výzkumech se 

potvrzuje dominantní zapojení (80–90 %) žen jako pečujících osob, a tedy zpravidla i účastnic 

výzkumů. 
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Tab. 1 Dotazník vyplňující osoby 

 
n % 

Máma 929 87,5 

Táta 112 10,5 

Jiná osoba 21 2 

Celkem 1062 100 

 

 

Graf 1 Vyplňující osoba 

 

Vzhledem ke značné variabilitě jednotlivých zdravotních stavů (lékařských diagnóz), které 

rodiče uváděli v dotazníku, byly tyto tematicky seskupeny (lékařem – konzultantem)  

do těchto 6 skupin: 

1) Dědičné poruchy metabolismu: N=157 (př. mukopolysacharidózy, cystická fibróza, 

fenylketonurie, adrenoleukodystrofie, neuronální ceroidlipofuscinóza II. typu  

a další).  

2) Onkologická a hemato-onkologická onemocnění: N=339 (zhoubné novotvary včetně 

primární mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně) (př. rhabdomyosarkom, 

myelodysplastický syndrom, leukemie, non/Hodgkinův syndrom, tumor v zadní jámě 

87%

11%

2%

máma

táta

jiná osoba
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lební, Ewingův sarkom, osteosarkom, nefroblastom, meduloblastom, gliom 

mozkového kmene, rakovina měkkých tkání, nádor varlete, krku, střeva a další). 

3) Onemocnění/stavy neuro-muskulární povahy: N=163 (př. dětská mozková obrna, 

svalová dystrofie, kongenitální myopatie, spinální muskulární atrofie, epilepsie, 

poranění a poškození mozku, poruchy velikosti lebky, apalický sy., hypotrofie plodu 

a další).  

4) Vrozené vývojové vady, deformity a chromozomální aberace: N=182 (př. FRAXA, 

Downův sy., Angelmanův sy., Williamsův (Beurenův) sy., Kabuki make-up syndrom, 

Fallotova tetralogie, sy. kaudální regrese, Prader-Willi sy., meningomyelokéla, 

epidermolysis bullosa dystrophica congenita, CHARGE sy., AICARDI sy. a další). 

5) Vývojové poruchy intelektu, pervazivní vývojové poruchy, poruchy chování: N=55 

(př. autismus, Aspergerův sy., Tourettův sy., OCD, ADHD, mentální retardace, porucha 

opozičního vzdoru a další). 

6) Další, jinde nezařazené stavy: N=166 (př. onemocnění endokrinologická, oka, 

gastrointestinální, centrální nervové soustavy, vylučovacího systému, kůže  

a pojiva, celiakie, Wastův sy., sekundární epilepsie, astma bronchiale, hypertrofie levé 

komory, nystagmus, autoimunitní onemocnění, morbus Crohn, herpetická 

onemocnění, stavy po transplantaci, a stavy, které nebylo z výpovědí respondentů 

možno zařadit). 

Rozložení základního souboru podle typu onemocnění dítěte rodičů (tj. dotazník vyplňující 

osoby) podle výše uvedené systematizace ilustruje níže uvedená Tab. 2 a Graf 2. Jednotlivé 

četnosti konkrétních skupin zahrnovaly pouze stavy, které byly jednoznačně definovatelné  

a do výše uvedených oblasti zařaditelné, tzn., že četnostně byly oblasti k sobě vyčerpávající 

(celkový součet N=1062). 
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Tab. 2 Rozložení základního souboru podle typu onemocnění dítěte 

 
n 

% 

(zaokrouhleno) 

Dědičné poruchy metabolismu             157 15 

Onkologická a hemato-onkologická onemocnění     339 32 

Onemocnění/stavy neuro-muskulární povahy 163 15 

Vrozené vývojové vady, deformity a chromozomální 

aberace  
182 17 

Vývojové poruchy intelektu, pervazivní vývojové 

poruchy, poruchy chování  
55 5 

Jinde nezařazené stavy, včetně kombinací 166 16 

Celkem 1062 100 

 

 

 

Graf 2 Rozložení základního souboru podle typu onemocnění dítěte (N=1062) 
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2.3.  Dílčí výsledky výzkumu 

V následující části uvádíme jen velmi malou část rozsáhlých výsledků měření, kdy celá 

výzkumná zpráva má více než 230 stran. 

2.3.1.  Prostředí pro sdělení diagnózy (souhrnná otázka) 

Tato položka byla odpovězena všemi N=1062 rodičů. Položka měla 3 podotázky. Distribuce četností 

ilustrují níže uvedené tabulky a grafy (Tab. 3–9 a Graf 3–9). 

Tab. 3 Vytvořil lékař vhodné prostředí pro sdělení diagnózy 

 
n % 

5 Rozhodně ano 347 32,7 

4 220 20,6 

3 216 20,3 

2 98 9,4 

1 Vůbec ne 181 17 

Celkem  1062 100 

 

 

Graf 3 Vytvořil lékař vhodné prostředí pro sdělení diagnózy? 
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V souhrnu zvolilo 53,3 respondentů, tedy mírně nadpoloviční většina na pětistupňové škále hodnotu 

Rozhodně ano a Spíše ano. Neutrální odpověď – hodnotu 3 na pětistupňové škále zvolila jedna pětina 

respondentů a kritické hodnocení vzhledem k vhodnosti prostředí pro sdělování závažné zprávy 

o zdravotním stavu dítěte zvolilo 26,4 % respondentů, z toho plných 19 % zvolilo naprosto záporné 

hodnocení Vůbec ne. 

2.3.2.  Prostor (místnost) pro sdělování diagnózy 

Tab. 4 Zajistil vhodnou (bezpečnou) místnost nebo místo, v níž nás nikdo nerušil 

 
n % 

Ano 698 65,7 

Ne 299 28,2 

Nevzpomínám si 47 4,4 

Nevyplněno 18 1,7 

Celkem 1062 100 

 

 

Graf 4 Zajistil vhodnou (bezpečnou) místnost nebo místo, v níž nás nikdo nerušil 

Dvě třetiny respondentů uvádí, možnost ano – lékař takovou místnost zajistil, necelá 1/3 respondentů 

uvádí, že místnost zajištěna nebyla.  4,4 % respondentů si již nemůže vzpomenout. 
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2.3.3.  Připravenost lékaře na možné projevy emocí rodičů 

Tab. 5 Byl připraven na možné projevy našich reakcí (např. obav, hněvu, pláče),  

a to např. připravením nadosah umístěných papírových kapesníčků 

 
n % 

Ano 383 36,06 

Ne 394 37,10 

Nevzpomínám si 240 22,60 

Nevyplněno 45 4,24 

Celkem 1062 100 

 

 

Graf 5 Byl připraven na možné projevy našich reakcí (např. obav, hněvu, pláče),  

a to např. připravením nadosah umístěných papírových kapesníčků 

Nepřekvapí, že řada respondentů si již po uplynutí určitého času na tento dílčí aspekt nevzpomíná 

(22,60 %).   

Souhrnným hodnocením tří dílčích položek dospějeme k závěru, že lékaři většinově zajistili vhodnou 

místnost, méně než polovina z nich i vytvořila vhodné prostředí – klidné a v ztišené a jen cca 1/3 z nich 

byla připravena na možné (emoční) projevy rodičů vážící se k takové situaci. 

Lze vyslovit domněnku, že v řadě případů si lékař uvědomuje „mimořádnost“ dané situace, ovšem 

pravděpodobně se neuvědomuje jak zásadní a svým způsobem negativní sdělení pro rodiče 
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to představuje a jaké jsou téměř obligatorní důsledky tohoto sdělení v oblasti jejich psychického stavu 

v dané chvíli. Vyslovit lze rovněž tezi o „nedostatku času“ na pacienta jako obecné kategorii medicíny, 

s níž se na řadě míst české zdravotnictví potýká. 

2.3.4.  Rozdíly ve sdělování diagnózy dle skupiny nemocí 

2.3.4.1. Vytvoření vhodného prostředí pro sdělení diagnózy – celkové posouzení 
 

Tab. 6 Vytvoření vhodného prostředí pro sdělení diagnózy – celkové posouzení 

 

Metabolické 

stavy 

Hema-onko 

stavy 

Neuro-

muskulární stavy 
Celkem 

  n % n % n % n % 

5 Rozhodně ano 53 33,8 152 44,8 36 22,1 241 36,57 

4 37 23,6 83 24,5 24 14,7 144 21,85 

3 28 17,8 64 18,9 34 20,9 126 19,12 

2 16 10,2 14 4,1 28 17,2 58 8,8 

1 Vůbec ne 23 14,6 26 7,7 41 25,2 90 13,66 

Celkem  157 100 339 100 163 100 659 100 

 

 

Graf 6 Vytvoření vhodného prostředí pro sdělení diagnózy – celkové posouzení 
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2.3.4.2.Lékař při sdělování diagnózy projevil cit a porozumění pro naši situaci 
 

Položka na škále (1–5) identifikuje to, zdali lékař při sdělování diagnózy projevil cit a porozumění 

pro naši situaci. Respondenti (rodiče) mohli odpovědět také možností „nevzpomínám si“. Distribuci 

četností ilustruje níže uvedená Tab. 7 a Graf 7.  

Tab. 7 Lékař při sdělování diagnózy projevil cit a porozumění pro naši situaci 

 

Metabolické 

stavy 

Hema-onko 

stavy 

Neuro-

muskulární stavy 
Celkem 

  n % n % n % n % 

5 Rozhodně ano 76 48,4 210 61,9 45 27,6 331 50,23 

4 24 15,3 57 16,8 27 16,6 108 16,39 

3 25 15,9 40 11,8 30 18,4 95 14,42 

2 12 7,6 11 3,2 23 14,1 46 6,98 

1 Vůbec ne 16 10,3 13 3,8 32 19,6 61 9,26 

Nevzpomínám si 4 2,5 8 2,4 6 3,7 18 2,73 

Celkem  157 100 339 100 163 100 659 100 

 

 

Graf 7 Lékař při sdělování diagnózy projevil cit a porozumění pro naši situaci 
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2.3.4.3. Lékař dokázal dobře reagovat na naše projevy (pláč, vztek, ochromení, zmatenost apod.) 

 

Položka na škále (1–5) identifikuje to, jak dobře (pohledem rodičů) dokázal lékař, který jim sděloval 

diagnózu (zprávu), reagovat na projevy rodičů (pláč, vztek, ochromení, zmatenost apod.). Respondenti 

(rodiče) mohli odpovědět také možností „nevzpomínám si“. Distribuci četností ilustruje níže uvedená 

Tab. 8 a Graf 8.  

Tab. 8 Lékař dokázal dobře reagovat na naše projevy  

(pláč, vztek, ochromení, zmatenost apod.) 
 

Metabolické 
stavy 

Hema-onko 
stavy 

Neuro-
muskulární 

stavy 
Celkem 

  n % n % n % n % 

5 Rozhodně ano 67 42,7 193 56,9 44 27 304 46,13 

4 21 13,4 59 17,4 20 12,3 100 15,17 

3 20 12,7 32 9,4 21 12,9 73 11,08 

2 7 4,5 15 4,4 21 12,9 43 6,53 

1 Vůbec ne 17 10,8 17 5 31 19 65 9,86 

Nevzpomínám si 25 15,9 23 6,8 26 16 74 11,23 

Celkem  157 100 339 100 163 100 659 100 

 

 

Graf 8 Lékař dokázal dobře reagovat na naše projevy  

(pláč, vztek, ochromení, zmatenost apod.) 
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2.3.5. Vnímání náročnosti sdělení diagnózy ze strany rodičů 

Rodiče (respondenti) se vyjadřovali na 11 bodové Likertově škále, přičemž „0 = běžná/jednoduchá 

situace mého života“ až „10 = nejnáročnější situace v mém životě“. Položka zjišťovala hodnocení 

náročnosti události v poměru k již zažitým životním událostem a zkušenostem. Distribuce četností 

odpovědí pro jednotlivé stupně škály (tj. 0–11) ilustrují níže uvedená Tab. 9 a Graf 9.  

Tab. 9 Rodiči vnímaná náročnost sdělení diagnózy  

 n % 

Běžná/jednoduchá situace mého života 4 0,38 

1 2 0,19 

2 0 0,00 

3 4 0,38 

4 3 0,28 

5 25 2,35 

6 11 1,04 

7 23 2,17 

8 92 8,66 

9 99 9,32 

Nejnáročnější situace mého života 799 75,24 

Celkem 1062 100 

 

 

Graf 9 Rodiči vnímaná náročnost sdělení diagnózy 

V „Analýze“ autoři píši: „Na tomto místě uvedený dílčí výsledek rozsáhlého měření – tedy informace 

o vnímání „náročnosti sdělení“ diagnózy z pohledu rodičů považujeme za jeden z nejsilnějších výstupů 

měření. 
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Jedná se o svého druhu subjektivní shrnující postoj rodičů k nově nastalé situaci – do níž byli tehdejším 

výrokem lékaře uvrženi. 

Respondenti vyplňovali dotazník s jistým časovým odstupem od vlastního sdělení diagnózy. Proto jejich 

odpovědi z valené většiny nereagují na aktuální stres vyvolaný sdělením BBN lékařem. Měli možnost 

celou situaci vyhodnotit a provést, byť třeba jen podvědomě, srovnání míry zátěže, jíž byli vystaveni 

s ostatními stresujícími faktory, které přináší život v různých svých etapách (vlastní onemocnění, 

rozvod, smrt příbuzného apod.) 

Zde naměřené výsledky byly výzkumným týmem do jistý míry anticipovány, na stran druhé, tak vysoká 

míra využití stupně hodnotící škály „nejnáročnější situace v mém životě“ – kdy ji zvolilo 75,2 % 

respondentů verifikuje řadu dalších údajů zjištěných předkládaným výzkumem. 

Výzkumný tým se soustředil na životní etapu, situaci a oblast, která dosud u nás stále stranou zájmu 

většiny výzkumníků. A potvrdil, že míra zásahu do socio-psychické stability osoby rodiče dítěte, jemuž 

lékař vysloví BBN z důvodu závažného onemocnění/zdravotního stavu tohoto dítěte je subjektivně 

vnímána tak silně, že ospravedlňuje nejen provedení výzkumu jako takového, ale přímo vyvolává 

otázky, zda pozornost těmto životním úsekům dosud věnovaná je dostatečná. A nejedná se 

samozřejmě jen o pozornost výzkumníků, ale daleko více adekvátní reakci orgánů a institucí veřejné 

správy, pomáhajících profesí. Ti všichni si musí daleko naléhavěji upozornit, že se v předmětných 

chvílích „hraje“ o životní stabilitu tisíců osob v celé republice.  

Shrneme tedy, že celých 93,2 % respondentů volí pro posouzení náročnosti situace „sdělení BBN 

o nemoci jejich dítěte“ na desetibodové škále (kde 10 je největší zátěž) hodnoty  

8–10, a celých 75 % z nich volí přímo hodnotu 10.“ 
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3.  Centrum provázení při VFN v Praze 

 

V následující části je proveden rozbor existence a činnosti Centra provázení při Všeobecné 

fakultní nemocnici v Praze a v souladu s určením tohoto materiálu je většina zkušeností  

a poznatků explicitně formulována s cílem stanovení know-how pro další rozvoj systému 

provázení rodin dětí (nejen) se vzácným onemocněním v ČR. 

3.1.  Základní principy činnosti 

Od roku 2015 (1. ledna) existuje v České republice pilotní model podpory rodin v krizové 

situaci sdělování nepříznivé zdravotní zprávy (diagnózy).  Jedná se o ojedinělé zařízení nejen 

v České republice. Jeho základní parametry jsou následující: 

a) Nestátní zařízení – finančně podporováno Nadací Sirius, provozováno Společností 

pro mukopolysacharidosu, 

b) Zaměření na cílovou skupinu rodičů dětských pacientů: 

 Se vzácným onemocněním 

 Se zdravotním postižením 

 Ohrožených nízkou a velmi nízkou porodní hmotností či předčasným narozením 

c) Nezávislost, partnerství a kooperace se zdravotnickými pracovníky 

d) Primární zaměření na rodiče a rodinu 

e) Provázení rodičů od okamžiku sdělení (či ještě před ním) nepříznivé zdravotní 

diagnózy 

3.2.  Zhodnocení prvního roku činnosti  

Pro hodnocení zkušeností uplynulého období je nutno uvést následující poznatky, zkušenosti 

a problémy, k nimž v souvislosti se vznikem CP došlo, a které je nutno vzít v úvahu 

při uvažovaném rozšiřování CP na další zdravotnická pracoviště v ČR. 

Implementace CP do prostředí zdravotnického pracoviště je velmi složitý logistický, sociálně-

psychologický proces, který klade zvýšené nároky na komunikační i odbornou úroveň 

pracovníků CP. 

Před započetím vlastního provozu poradenského pracoviště bylo uskutečněno nespočet 

jednání na nejrůznějších úrovních  - řadoví zdravotničtí pracovníci, primáři, přednosta, právní 

oddělení nemocnice, sekretariát a ředitelství nemocnice. Zásadní parametry (stejně jako 

každodenní drobnosti) mají a musí být předjednány a zachyceny ve smlouvě o provozu centra 

provázení. 

V úvahu připadají dva typy smluvních vztahů: 

a) Smlouva o spolupráci mezi CP (jeho zřizovatelem) a příslušnou nemocnicí.  

b) Nájemní smlouva mezi CP (jeho zřizovatelem) a příslušnou nemocnicí. 
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c) Kombinace obou smluv uvedených výše. 

 

V případě CP při VFN Praha byla zvolena – po jednáních v nemocnici – varianta b), 

tj. nájemní smlouva. Bylo tomu proto, že „smlouva o spolupráci“ byla uzavřena již předem 

– při podávání projektu pro nadaci Sirius byl potvrzen zájem vedení KDDL VFN o spolupráci 

při činnosti CP. 

Obě první zde uvedené varianty mají odlišnou právní působnost na činnost CP. První z nich 

např. umožňuje, aby součástí smlouvy bylo ujednání o provozování CP „v prostorách 

příslušného zdravotnického zařízení“, tj. je možno tak zajistit, aby základní provoz pracoviště 

(nájem, stacionární telefon, internet, teplo, voda apod.) byly poskytnuty zdravotnickým 

pracovištěm bezúplatně. Tato varianta je výhodná nejen z ekonomického hlediska, 

ale i z hlediska podílu a vyjádřeného zájmu zdravotnického zařízení na činnosti CP. 

Varianta „nájemní smlouvy“ je ekonomicky nákladnější, explicitně však potvrzuje nezávislost 

CP na zdravotnickém zařízení, což je velmi důležité vzhledem k obsahu jeho služeb a orientaci 

na zákonné zástupce dětských pacientů. V případě zřizování dalších CP je třeba oba aspekty 

zvážit a rozhodnout se podle místních podmínek. 

Dalším poznatkem z prvních měsíců provozu je zjištění „zdlouhavosti a postupnosti 

náběhu plné činnosti CP. V řadě případů (výměna linolea, objednání nábytku, jednání  

o telefonní lince, čekání na konzultaci smlouvy na právním odd. ad.) se jednalo o další 

a další dny či dokonce týdny. Přestože se jednalo o svého druhu banální záležitosti, měly 

velký vliv na počáteční období činnosti CP. 

Samostatnou kapitolou je potom implementace CP do činností daného zdravotnického 

zařízení. 

Platí, že zdravotnická zařízení, organizace a obsah jejich činnosti jsou svou povahou velmi 

specifická. Požadavek vysoké odbornosti a složitosti prováděných činností se mísí 

s požadavkem vstřícnosti a otevřené komunikace. Tato zařízení lidem „vracejí zdraví“, a proto 

souvisí s nejniternějšími potřebami lidí. Hovoříme-li o pracovištích specializovaných na dětské 

pacienty – a specificky dvě skupiny: a) děti předčasně narozené a s nízkou či velmi nízkou 

porodní hmotností, b) děti se vzácnými onemocněními (příp. těžkým zdravotním postižením, 

potom je zřejmé, že v této oblasti se koncentrují všechny možné zápory a negativa, které se 

váží (ne) existenci zdraví. 

Činnost zdravotnických pracovníků na těchto pracovištích je stejně tak náročná, jako 

obdivuhodná, vyčerpávající a složitá. 

Jedná se navíc o oblast (zejména předčasně narození), která je v posledních letech středem 

pozornosti a zájmu i řady dalších neziskových subjektů a organizací. Problematika porodnictví, 

jeho (ne) kvality, (ne) komunikace zdravotnických pracovníků, to vše se stalo i středem zájmu 

médií. Často jsou zvolené pohledy kombinací neodbornosti či snahy o bulvarizaci složitého 

tématu. 
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Přijít do takového prostředí s myšlenkou CP je vždy složité a riskantní „samo o sobě“. Praktické 

kroky nového CP (nové pracovnice, jejich vnímání na odděleních, kontrola jejich činnosti, 

přijetí rodiči, kvalita komunikace) jsou doslova pod drobnohledem řady osob a pracovníků. 

Proto je vždy nutné počítat až s půlroční „akceptační“ lhůtou, po níž lze hovořit o „srůstání“ 

CP s organismem daného zdravotnického zařízení. 

Nejinak tomu bylo i u CP v Praze. 

Mezi klady daného období a svého druhu prvky, které ulehčily jeho implementaci a kvalitní 

rozvoj jeho činnosti patřily: 

a) Osobní kontakty statutárního zástupce nositele a manažera CP s vedením KDDL  

a Ústavu dědičných poruch metabolismu VFN, 

b) Kvalitní praktické zkušenosti obou poradenských pracovnic v oblasti zdravotního 

postižení a vzácných onemocnění, 

c) Dobrá teoretická vybavenost poradenských pracovnic, která umožnila relativně rychlé 

zvládnutí problematiky předčasně narozených dětí a dětí s nízkou či velmi nízkou 

porodní hmotností, 

d) Pozitivní přístup většiny zdravotnických pracovníků k problematice, která je středem 

zájmu CP (postavení zákonných zástupců) dětských pacientů. 

 

I přes výše uvedené, povětšinou pozitivní zkušenosti z období zahájení činnosti CP je nutno 

vyslovit následující upozornění a doporučení pro implementaci Center provázení na další 

zdravotnická pracoviště v ČR: 

a) Období zahájení činnosti CP bude vždy složité a rizikové. Každé zdravotnické zařízení 

má zažito určitý způsob řešení těchto aspektů. Na většině z nich v nějaké roli působí 

psycholog či psychologové, na částečný či někde plný úvazek je přítomna sociální 

pracovnice. U těchto pracovnic se mohou, ale nemusí, vyskytnout i antagonistické 

postoje vyvolané řadou aspektů obecně shrnutých do konstatování „aby nám nebraly 

práci“.  

Uvedený názor se v CP v Praze příliš neobjevil, ale je možno jej případně překonat 

výkladově za použití následujícího srovnání činností pomáhajících profesí v okruhu 

působnosti CP – viz dále příl. této kapitoly zprávy. Podle zjištění CP platí zásadní 

pravidlo: psychologové ve zdravotnických zařízeních jsou kliničtí psychologové, tudíž 

jsou jejich výkony vždy hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou a jejich rozsah a obsah 

činnosti je tak dán sazebníkem příslušné ZP. Zde je třeba zdůraznit, že zákonní zástupci 

nemocných dětí nejsou primárně cílovou skupinou poskytování zdravotnických – a tedy 

zde i psychologických služeb!  De facto lze zjednodušeně, nicméně pravdivě říci, 

že pokud bude klinický psycholog poskytovat služby, které poskytuje CP, jedná se 

o úkony zdravotní pojišťovnou nehrazené. V určité míře platí uvedené konstatování 

i pro činnosti tzv. sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeních. (více v příloze této 

části zprávy). 
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b) V prvním období „náběhu“ činnosti je třeba větší pozornost věnovat i potřebám 

(obavám, očekáváním, poznatkům) zdravotnických pracovníků. Osvědčilo se 

zorganizování hromadných mítinků představujících CP a ještě lepší je, pokud CP 

nabídne vzdělávací akci pro zdravotnické pracovníky na témata, která jsou jim blízká. 

Tito pracovníci/pracovnice povětšinou cítí obtíže a složitosti v komunikaci se 

zákonnými zástupci svých dětských pacientů. Uvědomují si závažnost jejich situace. 

Z objektivních a někdy i subjektivních příčin však nejsou vybaveni „na jejich léčení“. 

Oni jsou těmi, kteří na prvním místě vždy slouží nemocnému dítěti. Rodič je však tím, 

kdo za dítě obecně odpovídá, tím, kdo újmu dítěte pociťuje jako své nejtěžší životní 

zkoušení… Pokud pracovníci CP dokáží přesvědčit zdravotnické pracovníky o tom, 

že jejich pomoc, kterou poskytují rodičům dětských pacientů, v konečném důsledku 

šetří čas zdravotníků – je položen základ pro dobrou pozici CP v organismu 

zdravotnického pracoviště. 

 

Rozdíly činností  pomáhajících profesí v systému zdravotní péče  

Psycholog Sociální pracovník Centrum provázení 

Vzdělání 

 akreditované magisterské 
jednooborové studium - 
oboru psychologie 

 absolvováním 
akreditovaného 
kvalifikačního kurzu 
Psycholog ve zdravotnictví 
do doby získání 
specializované 
způsobilosti pracuje pod 
odborným dohledem 
klinického psychologa  

 akreditované zdravotnické 
bakalářské nebo 
magisterské studijního 
oboru sociálního zaměření 

 akreditované bakalářské 
nebo magisterské studijního 
oboru sociálního zaměření 

 dlouhodobý výcvik v krizové 
intervenci 

 důraz na osobnostní 
předpoklady, frustrační 
toleranci, praxi v oboru 
s cílovou skupinou 

 zaměření na rodičovské 
konstelace 

Základní činnost 

 Činnost v rámci 
preventivní, diagnostické, 
léčebné, neodkladné, 
léčebně rehabilitační a 
dispenzární péče v oboru 
klinická psychologie 
prováděná bez indikace 
lékaře. 

 Činnost v rámci preventivní, 
diagnostické a rehabilitační 
péče v oboru zdravotně 
sociální péče.  

 Dále se zdravotně-sociální 
pracovník podílí na 
ošetřovatelské péči v oblasti 
uspokojování sociálních 
potřeb pacienta. 

 Provází rodinu novou situací 
ode dne zjištění závažné dg či 
narození extrémně 
nedonošeného dítěte. 
Podporuje rodinu v přijetí 
situace, je s nimi „tady a teď“. 

 Poskytuje krizovou intervenci, 
pojmenovává rizikové 
faktory. 

 Zásady práce na klinikách: 
o Naprosté 

přizpůsobení 
podmínkám kliniky 

o Nezasahování do 
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zdravotnických 
procesů 

o Doprovázení 
pečujících 

o Násobí efekt léčby a 
péče dětem 

o Šetří čas 
zdravotnických 
pracovníků 

o Podporuje rodinu v 
péči v sociální a 
souvisejících 
oblastech 

Dílčí činnosti 
 psychologická diagnostika, 
 

 sociální prevence, včetně 
depistážní činnosti, 
zaměřenou na cílené a 
včasné vyhledávání jedinců, 
kteří se v důsledku své 
nemoci nebo nemoci 
blízkých osob mohou 
ocitnout nebo se již ocitli v 
nepříznivé sociální situaci, 

 

 pod vedením lékaře 
vysvětluje dopady diagnózy 
dětského pacienta na kvalitu 
života rodiny, podílí se na 
vybudování vstřícného vztahu 
doprovázejících osob (rodičů) 
k pracovníkům 
zdravotnického zařízení.  
Spolupracuje se zdravotníky 
na dalších postupech – 
komplexnost péče 

 psychoterapie a 
socioterapie, 

 

 provádí sociální šetření u 
pacientů a posuzuje životní 
situaci pacienta ve vztahu k 
onemocnění nebo k jeho 
následkům, podle potřeby 
objektivizovat rozbor 
sociální situace návštěvní 
službou v rodinách, na 
základě spolupráce s orgány 
veřejné správy, popřípadě 
dalšími subjekty a o 
zjištěných skutečnostech 
zpracovávat zprávu o 
posouzení životní situace 
pacienta, 

 krizová intervence, psychická 
podpora při vyrovnávání se se 
zátěžovou situací, stabilizace 
rodiny. 

 neodkladná péče v 
případě akutních 
psychických krizí a 
traumat, 

 

 sestavuje plán 
psychosociální intervence 
do životní situace pacienta, 
včetně rozsahu, druhu a 
potřeby sociálních opatření, 
ve spolupráci s dalšími 
zdravotnickými pracovníky 
tato opatření realizovat, 

 odborné sociální poradenství 
– dávky sociálního systému, 
zdravotnická dokumentace, 
školská oblast, 

 legislativní oblast – žádosti, 
připomínky, odvolání, správní 
žaloby, stížnosti 

 rehabilitace, reedukace a 
resocializace psychických 
funkcí, 

 

 zajišťuje sociálně-právní 
poradenství ve vztahu k 
onemocnění nebo k jeho 
následkům, 
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 školení zdravotnických 
pracovníků v oblasti 
psychologie zdraví a 
nemoci, 

 

 účastní se integrace 
pacientů, kteří takovou 
pomoc potřebují v důsledku 
chybějících fyzických, 
psychických nebo sociálních 
schopností, narušených 
sociálních vztahů nebo 
jiných překážek do 
společenského prostředí; k 
aktivní účasti na této 
integraci získávat pacienty a 
jejich sociální okolí, 

 akreditované vzdělávání pro 
zdravotnické pracovníky – 
zvládání zátěžových situací na 
pracovišti, komunikace 
s rodinou, prevence 
syndromu vyhoření 

 psychologická prevence, 
výchova a poradenství ke 
zdravému způsobu života, 

 vykonává činnosti při 
přípravě a organizaci 
rekondičních pobytů, 

 do budoucna – může CP 
pořádat podpůrné rodičovské 
skupiny, lektoruje vzdělávací 
kurzy, apod. 

 prevence psychologických 
problémů zdravotnických 
pracovníků, 

 vykonává činnosti při 
přípravě propuštění 
pacientů, včetně zajištění 
další péče a služeb, 

 
 

 poradenská činnost v 
oblasti péče o psychický 
stav tělesně i duševně 
nemocných pacientů, 
včetně paliativní péče o 
nevyléčitelně nemocné a 
přípravy na lékařské 
zákroky, 

 v případě úmrtí pacientů 
provádí odborné 
poradenství v sociální 
oblasti; u osamělých 
zemřelých pacientů zajišťuje 
záležitosti spojené s 
úmrtím. 

 

 

 odborná konziliární, 
posudková a dispenzární 
činnost. 

  doprovod rodin na úřady, 
k lékařům, právníkům 

 odborných konzilií se účastní 
dle návrhu lékaře (např. při 
přechodu u dítěte na bazální 
péči) 
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4.  Personální podmínky činnosti Centra provázení 

 

Stejně jako v jiných oblastech i zde platí, že pro úspěšnou implementaci Centra provázení, jako 

nové svébytné formy podpory rodin dětí (nejen) se vzácným onemocněním v kritických fázích 

jejich života, je naprosto zásadní personální složení příslušného Centra provázení při daném 

zdravotnickém zařízení. 

Dále jsou uvedeny obligatorní pozice, které je nutno předpokládat v rámci činnosti Centra 

provázení při každém zdravotnickém zařízení, ať již je obecný organizační rámec Center 

provázení v ČR (zřizování, financování, právní forma) má jakoukoliv podobu. 

 

4.1.  Pracovní pozice v Centru provázení 

A. Vedoucí Centra - (úvazek nejméně 0,4) 

Pracovní náplň: 

 Vedoucí Centra provázení odpovídá za provoz Centra provázení. 

 Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy ČR, pravidly stanovenými Smlouvou  

o příspěvku na financování CP (dále jen Smlouva) a odpovídá za dodržování vnitřních 

předpisů Centra provázení. 

 Je nadřízeným pracovníkem všech pracovníků Centra provázení. 

 Zajišťuje styk Centra provázení s dalšími organizacemi, zejména daným zdravotnickým 

zařízením / alter. i příslušnou klinikou či oddělením, při němž CP působí.  

 Zajišťuje komunikaci mezi Centrem provázení, jako specializovaným pracovištěm  

a zřizovatelem.  

 Plánuje poskytování služeb Centra provázení v souladu s projektem, na jehož základě 

Centrum působí. 

 Odpovídá za dodržování a čerpání rozpočtu Centra provázení. 

 V případě potřeby poskytuje odborné konzultace uživatelům služeb Centra provázení. 

 Odpovídá za odbornou úroveň a vydání publikaci, odborných sdělení a článků.  

 Odpovídá za odbornou úroveň dalšího vzdělávání pracovníků Centra provázení. 

 Garantuje odbornou úroveň vzdělávacích akcí pro zdravotnické a sociální pracovníky 

nemocnic v ČR organizovaných podle schváleného projektu. 

 Odpovídá za odbornou úroveň a realizaci výzkumných aktivit Centra provázení. 

 Odpovídá za vypracování měsíčních (status report) a dalších zpráv o činnosti Centra 

provázení. 

 Zajišťuje a naplňuje plán PR kampaně zaměřené na osoby v rozhodovacích pozicích s cílem 

ovlivnit možné zřizování Center provázení v rozhodujících zdravotnických a obdobných 

zařízeních ČR. 
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B. Vedoucí poradenská pracovnice - (úvazek 1)  

(životopis + nominační dokument v knihovně Nadace Sirius) 

Pracovní náplň: 

 Pracovnice je řízena vedoucím Centra provázení. 

 Metodicky řídí druhou poradenskou pracovnici, spolupracuje s psychologem Centra 

provázení a dalšími pracovníky. 

 Poskytuje odborné poradenské služby, služby provázení při sdělení diagnózy cílové 

skupině, spolupracuje s jinými organizacemi, které poskytují obdobné služby, spolupracuje 

se zdravotnickými centry v celé ČR. 

 Odpovídá za běžný provoz Centra, zajištění otevírací doby, odpovídá za PR Centra 

provázení, oslovování klientů,  

 Podílí se na přípravě a publikaci odborných sdělení a článků.  

 Podílí se na zajištění vzdělávání pracovníků Centra provázení a zajištění vzdělávacích aktivit 

pro klienty (pečující osoby) a zdravotnické pracovníky, 

 Podílí se na realizaci výzkumných a evaluačních šetření mapujících dostupnost a kvalitu 

služeb provázení a podpory rodin v ČR.  

 Vypracovává měsíční souhrnnou zprávu o odborné stránce činnosti Centra provázení. 

 Zajišťuje vedení knihovny Centra provázení. 

 Podílí se na publikačním programu, na realizaci Národní konference "Provázení 2018", 

na výzkumných aktivitách Centra,  

 

C. Poradenská pracovnice - (úvazek nejméně 0,8) 

Pracovní náplň: 

 Pracovnice je řízena vedoucím Centra provázení a vedoucí poradenskou pracovnicí. 

 Spolupracuje s psychologem Centra provázení a dalšími pracovníky. 

 Poskytuje odborné poradenské služby, služby provázení při sdělení diagnózy cílové 

skupině, spolupracuje s jinými organizacemi, které poskytují obdobné služby, spolupracuje 

se zdravotnickými centry v celé ČR. 

 Podílí se na přípravě a publikaci odborných sdělení a článků.  

 Podílí se na zajištění vzdělávacích aktivit pro klienty (pečující osoby) a zdravotnické 

pracovníky, 

 Podílí se na realizaci výzkumného šetření "Dostupnost služeb provázení a podpory rodin  

v ČR".  

 Spolupracuje s vedoucí pracovnicí na vypracování měsíční souhrnné zprávy o odborné 

stránce činnosti Centra provázení. 

 Podílí se na vedení knihovny Centra provázení. 

 Podílí se na realizaci Národní konference "Provázení 2018", na výzkumných aktivitách 

Centra, dále na vydání a šíření "Návrhu organizačních a legislativních kroků vedoucích  

k implementaci know-how "Provázení", a také na závěrečné evaluační a hodnotící zprávě 

projektu, rizika, příležitosti "Provázení". 
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D. Zdravotnický pracovník - (úvazek nejméně 0,4 – možné i jako DPČ)  

Pracovní náplň: 

 Pracovnice je řízena vedoucím Centra provázení a vedoucí poradenskou pracovnicí. 

 Spolupracuje s psychologem Centra provázení a dalšími pracovníky. 

 Zprostředkovává kontakt mezi zdravotnickými pracovníky zdravotnického zařízení/ alter. 

kliniky a poradenskými pracovníky Centra provázení. 

 Zajišťuje přenos informací mezi zdravotnickými pracovníky přímé péče a poradenskými 

pracovníky Centra provázení. 

 Podílí se na plánování odborné poradenské činnosti Centra provázení. 

 Podporuje první kontakt rodičů dětských pacientů v období po sdělení diagnózy  

s pracovnicemi Centra provázení. 

 Podílí se na přípravě a publikaci odborných sdělení a článků.  

 Podílí se na zajištění vzdělávacích aktivit pro klienty (pečující osoby) a zdravotnické 

pracovníky. 

 Podílí se na evidenci klientů Centra provázení. 

 

E. Pracovnice telefonické podpory - (zpravidla v rámci DPP)  

Pracovní náplň: 

 Pracovnice je řízena vedoucím Centra provázení 2018 (dále jen Centrum) a vedoucí 

poradenskou pracovnicí. 

 Spolupracuje s psychologem Centra a dalšími pracovníky. 

 Zajišťuje provoz telefonické linky podpory a krizové intervence pro klienty Centra 

provázení v určených časech. 

 Rozsah přítomnosti na telefonní lince je uveden na webových stránkách Centra provázení 

vždy na příslušný měsíc 

 Pracovnice poskytuje služby poradenství a krizové intervence v souladu s posláním Centra 

provázení, pravidelně konzultuje s vedoucí poradenskou pracovnicí personální zajištění 

podpory v Centru a je seznámena s aktuálními klienty Centra 

 V případě kontaktu nového pracovníka jej, v případě jeho souhlasu, posléze předává do 

péče poradenských pracovnic 

 Při poskytování telefonické podpory se řídí pravidly a zásadami činnosti Centra 

 Vede evidenci poskytnutých poradenských služeb 

 Podílí se na plánování odborné poradenské činnosti Centra provázení. 

 Podílí se na přípravě a publikaci odborných sdělení a článků.  

 Podílí se na zajištění vzdělávacích aktivit pro klienty (pečující osoby) a zdravotnické 

pracovníky. 

 Podílí se na evidenci klientů Centra provázení. 
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F. Psycholog – (dle konkrétních podmínek pracovní smlouvy, alter. DPČ i DPP)  

Pracovní náplň: 

 Pracovnice je řízena vedoucím Centra provázení a vedoucí poradenskou pracovnicí. 

 Spolupracuje s ostatními pracovníky Centra (poradenští i zdravotní). 

 Zajišťuje psychologickou podporu klientů Centra provázení. 

 Podílí se na zajištění výzkumné a evaluační činnosti (měření aspektů kvality života klientů 

Centra provázení). 

 Garantuje odbornou úroveň používaných diagnostických nástrojů v souvislosti 

s poskytováním podpory klientů. 

 Podporuje první kontakt rodičů dětských pacientů v období po sdělení diagnózy 

s pracovnicemi Centra provázení. 

 Podílí se na plánování odborné poradenské činnosti Centra provázení. 

 Podílí se na přípravě a publikaci odborných sdělení a článků.  

 Podílí se na zajištění vzdělávacích aktivit pro klienty (pečující osoby) a zdravotnické 

pracovníky. 

 Spolupodílí se na evidenci klientů Centra provázení. 

 

G. Metodik Centra provázení - (úvazek v rámci DPČ či DPP) 

Pracovní náplň: 

 Pracovník je řízen vedoucím Centra provázení 

 Metodicky spolupracuje a vede ostatní pracovníky Centra provázení. 

 Zajišťuje akreditace vzdělávacích kurzů, je garantem přípravy a průběhu vzdělávacích 

kurzů. 

 Zajišťuje metodickou podporu při realizaci konferencí, komunikuje s cílovou skupinou 

účastníků (pacientské organizace, rozhodující pozice, pečující osoby, nemocnice). 

 Podílí se na tvorbě a vydání učebních textů, publikací Centra provázení. 

 Podílí se na realizaci výzkumného šetření "Dostupnost služeb provázení a podpory rodin  

v ČR".  

 Je metodickým garantem tvorby roční evaluační zprávy o činnosti Centra provázení. 

 Podílí se na vyhodnocení a plánování odborné poradenské činnosti Centra provázení 

 

H. Organizačně-administrativní pracovníci: Využíváno individuálně, dle potřeb na jednotlivé 

činnosti CP. 

 

I. PR pracovník: využíváno individuálně – dle podmínek příslušného CP a daného 

zdravotnického zařízení – spolupráce při mediální prezentaci, korektury textů, článků, 

příprava videospotů (scénář, natáčení) 
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J. Další: 

 Lektor vzdělávacích kurzů: individuálně, dle plánovaných vzdělávacích aktivit 

 Supervizor: zásadní pozice – rozsah cca 2- 3 hodiny měsíčně pro pracovníky v přímé péči 

 Pracovník webového portálu: dle potřeb, možná i varianta služeb, dle rozsahu portálu 

a zvolenému modelu spolupráce jednotlivých CP v ČR. 

 Ekonom/účetní: dle potřeb, možná i varianta služeb, dle rozsahu činnosti CP a míře jejich 

propojení v rámci ČR. 

 

4.2. Kvalifikační a dovednostní požadavky kladené na pracovníky CP: 

Profesní a osobnostní předpoklady pracovníků CP (jak vedení, tak zejména pracovnic v přímé 

péči) jsou a budou stěžejní pro implementaci CP do organizmu zdravotnického zařízení. 

Jedná se o prostředí, které je specifické po organizační, řídící, personální stránce i obsahu 

vlastní činnosti. 

Z povahy věci samé se jedná o prostředí, které klade důraz na vysokou míru profesionality, 

přesnosti, a zodpovědnosti za průběh poskytovaných (zde zdravotních) služeb. Pracovní tým 

CP proto musí splňovat vysoké nároky na všechny složky profesně-osobnostního vybavení 

vzhledem k jednotlivým pozicím. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

 

a) Odbornost 

Všechny pozice v CP musí dosáhnout vysokoškolského gradu, nejlépe v oblastech 

spojených s řízením (vedoucí pracovník CP), podpora a provázení osob (pracovníci v přímo 

poradenské sféře). 

Ve zdravotnickém zařízení (zejména ve fakultních nemocnicích) jsou lékaři, ale i střední 

zdravotní personál zvyklí na pracovníky s akademickým titulem, stále častěji jsou 

požadovány i další specializační, sebezkušenostní, výcvikové, terapeutické ad. programy. 

 

b) Profesionalita 

Ve vztahu k působení v prostředí zdravotnického zařízení se jedná zejména o zdvořilý, 

trpělivý a komunikativní přístup ke klientům – v oblasti komunikace a celkového působení. 

Naprosto zásadním požadavkem je ochrana soukromí a dat (včetně dat citlivých), 

které pracovníci CP od klientů získávají. Ve vztahu k jejich působení (jsou zaměřeni 

na podporu rodičů dětských pacientů) může v některých případech docházet „jakoby 

ke střetu zájmů“, kdy zdravotničtí pracovníci jsou primárně odpovědni a zaměřeni 

na prospěch pacienta – tedy dítěte. A poradenští pracovníci CP zase sledují primárně 

„prospěch“ zákonného zástupce (až jeho prostřednictvím jeho stabilizace přispívají 

k úspěchu terapeutického procesu). Případná nedorozumění se odehrávají (pokud vůbec) 

v rovině komunikační. Dostatečné nevysvětlení některých faktorů zdravotního stavu 

dítěte, ale i zcela banální nedostatky ve vzhledu či upravenosti ošetřujícího lékaře apod. 

mohou vyvolávat další nedorozumění, nepochopení sděleného a vytvářet zárodky 

nedůvěry mezi stěžejními partnery v péči o dítě – a těmi jsou vždy lékař (zdravotničtí 

pracovníci) a rodiče. Pracovník CP musí vždy a za každých okolností zachovávat neutralitu, 

být nápomocen rodičům a všemi silami se snažit o uhlazení případných rozporů, které by 

mohly vést k vyhloubení nežádoucího příkopu mezi zdravotnickými pracovníky a rodiči 
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nemocného dítěte. Samozřejmě je nutno předpokládat i vysokou míru profesionality 

a ochoty ke spolupráci od zdravotnických pracovníků. A to zejména v případech vzniku 

či zárodků vzniku naznačených rozporů. 

 

c) Vstřícnost, pokora, spolupráce 

Prostředí CP, obsah a forma jeho činností klade vysoké nároky na psychickou odolnost 

pracovníků. A to jak ve vztahu ke klientům, tak navzájem mezi pracovníky a samozřejmě  

i vůči zdravotnickým pracovníkům daného zařízení. Právě výše uvedené charakteristiky 

odborně-osobnostního nastavení pracovníků CP je zásadní pro nastolení kolegiální  

a pracovní atmosféry – a to i v těch nejvypjatějších okamžicích.  

 

S trochou nadsázky lze uvést příklad tenisové čtyřhry, při jejímž sledování jsme často 

svědky toho, že jeden z páru hráčů má „špatné období“, kazí podání, returny i na síti. 

A přesto – i po dalším zkaženém míčku se oba hráči „pozdraví“ a povzbudí se do další 

hry. Totéž je nutno zajistit i v CP. 

 

d) Samostatnost, flexibilita 

Již popsaný obsah činnosti pracovníků CP znamená velmi často nutnost aktuální reakce 

na neočekávané (a často velmi zásadní či složité) situace v daném poradenském 

případu/situaci. Toto platí zejména v prvních letech činnosti každého „nového“ CP 

na novém zdravotnickém pracovišti. V řadě poradenských případů je minimální prostor 

pro „odstup“ či přípravu na řešení i velmi složitých a z pohledu rodiny (např. úmrtí dítěte) 

zcela fatálních situací. Pracovník proto musí umět reagovat na nečekané podněty 

a adekvátně je zpracovat a poskytnout návod/možnost, která je v dané situaci k dispozici 

či je možné s tímto řešením obecně počítat.  

 

Podpora pracovníků přímé péče 

Pracovní setkání v rámci zajištění jednotlivých dílčích částí fungování CP: 

 Kontinuálně probíhá komunikace mezi pracovníky přímé péče, vedoucím pracovníkem  

a metodikem – zpravidla 2x měsíčně osobní schůzka, 1 – 3x měsíčně videohovor. 

 V rámci týmu musí fungovat intervize – tu pracovníkům přímé péče poskytuje vedoucí 

pracovník, pracovník telefonické podpory a metodik (např. případové studie, úmrtí dítěte, 

náročné situace v CP) 

Doporučení: 

Velmi důležité pro systémové fungování CP je mít od počátku velmi dobré vztahy s vedoucími 

daného zdravotnického zařízení. (přednosty klinik a primáře jednotlivých oddělení).  

Tento pozitivní přístup je na jedné strany vždy v úvodu ovlivněn jejich primárním osobním 

zájmem/nezájmem o problematiku řešenou CP (mezi zdravotnickými pracovníky existují 

významné rozdíly v náhledu na osobnostně zaměřenou či celostní medicínu. Následně však 

více než osobní známost apod. rozhoduje osobní zkušenost pracovníků daného 

zdravotnického zařízení s výsledky činnosti CP (jeho pracovníků). Právě tato „zpětná vazba“ 

je podle zkušeností prvního roku činnosti naprosto zásadní pro „sociálně-psychologickou“ 

a tedy de facto faktickou implementaci (dříve cizího) tělesa CP do složitého organizmu  
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zdravotnického zařízení.  

V podmínkách CP 2018 při KDDL VFN v Praze sehrála tato „zpětná vazba“ významnou 

roli při rozšíření činnosti CP na oddělení neonatologie VFN (U Apolináře) a stejně tak – 

v závěru roku 2016 se tato informace o výsledcích činnosti pražského CP pozitivně 

odrazila na podmínkách zahájení činnosti pobočky CP při FN v Brně. 

Šíření pozitivní zpětné vazby lze cíleně podpořit vlastní publikační činnosti a mediální 

prezentací samotného CP, ale i ve spolupráci s oddělením pro vědu a výzkum VFN.  

Osvědčené a velmi podpůrné je mít ve zdravotnickém zařízení od počátku v týmu pracovníka, 

který zná chod nemocnice, poskytuje pracovníkům konzultace a propojuje obě organizace 

(doporučujeme mladšího lékaře se stabilním postavením na klinice). 

Dále také je dobré mít v týmu psychologa, který spolupracuje i s daným zdravotnickým 

zařízením. Pokud je potřeba zajistit pro rodinu psychologickou péči, lze kontaktovat odborníky 

v daném regionu – nejčastěji jde o psychology a terapeuty, kteří jsou hrazeni přes VZP.  

Pro vznik dalších CP v ČR je do budoucna důležité vytvořit systém výběrové řízení na pozice 

pracovníků přímé péče – náročnost dané pozice zvyšuje nároky na jednotlivé pracovníky. 

Ostatní aspekty personálního řešení Centra provázení 

Počet dnů dovolené – dle zákona 20 + 5. 

Dny volna – náročné provázení – vždy po intervizi a konzultaci s nadřízeným pracovníkem – 

je na zvážení pracovníka přímé péče, zda bude vykonávat následující den jen administrativní 

práci a nebude v kontaktu s dalšími rodinami nebo po doporučení si vezme den volna – 

předpokládáme max. 5 dnů za rok na jednoho pracovníka. (např. po úmrtí klienty, složitých 

interpersonálních komunikačních problémů ve zdravotnickém zařízení apod.). 

Sick dny – tradičně – jednodenní virózy – vzhledem k povaze a místu práce není možné, 

aby pracovník přišel do zaměstnání nemocný – z důvodu ohrožení dětských pacientů. Vždy 

po konzultaci s nadřízeným pracovníkem se zváží, zda se jedná o nemoc dlouhodobého 

charakteru – v tom případě čerpá pracovník nemocenskou či se jedná o období 1-2 dny 

k rekonvalescenci. 
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5. Cílová skupina činnosti Centra provázení 

Částečně byla této problematice věnována pozornost již v předchozím textu. Cílovou skupinou 

CP jsou děti. Děti do 18 let. V některých případech se jedná o děti krátce po narození, v jiných 

se může jednat i o děti mladšího školního či dokonce teenagerovského věku (potvrzení 

vzácného onemocnění).  

 

Rozhodující pro zahájení podpory Centra provázení (dále jen i CP nebo Centrum) je okamžik 

po sdělení / potvrzení diagnózy závažného nepříznivého zdravotního stavu a následné období 

1-3 let. 

 

Obecně se Centrum provázení zaměřuje na dílčí cílové skupiny: 

 Rodiny s dětmi se vzácným onemocněním 

 Rodiny dětí předčasně narozených a dětí s nízkou porodní hmotností 

 Rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením 

5.1. Rozsah činností, které CP garantuje rodinám 

Následující výčet aktivit CP je zpracován ve formě, která podává výčet aktivit vázaných 

na doprovod pečující rodiny ještě v době, kdy pobývá ve zdravotnickém zařízení: 

 

 Můžeme za nimi přijít na oddělení, kde se právě nacházejí. 

 Rodiny mohou přijít za námi do kanceláře. 

 Můžeme si s nimi povídat kdekoliv jinde mimo nemocniční prostředí. 

 Můžeme je doprovázet na úřady. 

 Můžeme je doprovázet k lékařům na další vyšetření, kontroly. 

 Můžeme jít k rodině do domácího prostředí. 

 Můžeme v rámci terénní služby vyjet i mimo sídlo CP. 

 Mohou nám zavolat v pracovní době. Mimo ni máme zajištěnou telefonickou podporu. 

 Mohou si s námi domluvit setkání mimo konzultační hodiny. 

 Můžeme jim pomoci se zajištěním sociálních dávek. 

 Můžeme jim pomoci se sepsáním žádostí, odvolání, správních žalob. 

 Můžeme jim pomoci získat finance na osobní asistenci, respitní péči, kompenzační 

a rehabilitační pomůcky. 

 Můžeme je nakontaktovat na službu, která je blíže jejich trvalému bydlišti. 

 Můžeme je spojit s rodinami dětí se stejnou diagnózou nebo podobnými projevy. 

 Můžeme zapůjčit odborné knihy, stejně tak i beletrii. 

 Můžeme zapůjčit po dobu hospitalizace notebooky. 

 Máme na rodiny dostatek času. 
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5.1.1. Typické činnosti CP u jednotlivých cílových skupin (uvádíme nejčastější úkony v přímé 
podpoře rodin): 

Rodiny dětí se vzácným onemocněním: 

 hledání podpory v okolí rodiny, stabilizace rodiny, téma zdravého sourozence 

 krizová intervence – při a po sdělení dg 

 sociální oblast – informace o sociálních dávkách, příspěvcích pro osoby 

s postižením/onemocněním 

 kontakty na návazné sociální služby 

 pomoc s oslovováním nadací a s žádostmi o kompenzační pomůcky 

 

Rodiny dětí předčasně narozených a s nízkou porodní hmotností: 

 krizová intervence 

 provázení celou situací (psychicky i systémově v nemocničním prostředí) 

 hledání podpory v okolí rodiny 

 předávání informací ohledně vystavení rodného /úmrtního listu, pojištění dítěte, přechod 

na nemocenskou/peněžitou pomoc v mateřství/ rodičovský příspěvek 

 kontakt na návazné služby v místě bydliště 

 vysvětlení pojmů bazální péče, přechod na komfortní péči 

 provázení rodiny v situaci, kdy zdravotní stav dítěte je neslučitelný se životem, pomoc 

při zajišťování pohřbu 

 

Rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením: 

 krizová intervence  

 provázení fázemi vyrovnávání se s danou zdravotní a životní situací 

 sociální oblast – informace o sociálních dávkách, příspěvcích pro osoby 

s postižením/onemocněním 

 kontakty na návazné sociální služby 

 pomoc s oslovováním nadací a s žádostmi o kompenzační pomůcky 

 

Doporučení a poznatky: 

 promluva s lékaři o předávání kontaktu – když nám volají, jen říci základní informace, 

ale nemluvit o mamince před ní a nehodnotit její situaci, 

 vyjasnit si s lékaři, kdo jsme a jaká je naše úloha – „lékaři a sestry se starají a pečují o děti, 

my jsme tu pro rodiče/rodinu“ – vyhnutí se mylným informacím, že jsme psychologové, 

že jdeme pro orgány dítěte apod. 

 děti nedonošené – domluvit s lékaři, ať nás volají hned po narození či i při minimálním 

podezření na špatnou prognózu = včasnost = ať nejsme „poslové špatných zpráv“ (strašáci 

při ohrožení) a zároveň, ať mají rodiče první kontakt, ví o nás, a i když je vše v pořádku, 

může přijít situace, kdy si budou chtít popovídat a už budou vědět, na koho se obrátit. 
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Cílem je, aby na nás měli kontakt všichni rodiče, kde se velmi předčasně narodí dítě – být 

součást týmu od začátku – to samé i na KDDL. 

 určit hranice délky spolupráce s rodinou po úmrtí dítěte 

 U hospitalizovaných dětí na KDDL - zůstat s dítětem o samotě? – např. když si matka 

potřebuje někam odběhnout (pošta, koupit nový mobilní telefon, když starý byl polit 

vodou, apod.) 

 mít možnost konzultace pocitů a emocí z náročných situací (intervize, supervize) – 

provázení rodiny při úmrtí dítěte apod. + mít možnost si vzít třeba půlden volna – vždy 

po konzultaci s nadřízeným pracovníkem – z důvodu stabilizace pracovnice přímé péče 

a podpory. 

 

5.1.2.  Příklady z dosavadních kazuistik rodinné podpory  

Příběh o volbě, odpovědnosti, víře a podpoře  

Zazvonil telefon. Volala nám paní doktorka, zda bychom mohly přijít na JIPku za jednou 

maminkou…tak začal příběh nové rodiny.  

Přišla jsem za maminkou, která věděla od sestřiček, že bych se měla objevit přímo na JIPu, 

a že se domluvíme na spolupráci. Seznámila jsem se s maminkou i jejím synem Erikem. Erik byl 

drobounký klučina se spoustou hadiček a přístrojů všude kolem. Šly jsme si s maminkou 

popovídat do klidnější místnosti, kde jsme měly soukromí a nebyly jsme nikým a ničím rušené. 

Maminka měla tři dny po císařském řezu, tak se hledala i poloha pro bezbolestné sezení. Začala 

jsem poslouchat jejich příběh. Erik se narodil o měsíc a půl dříve, což rodina předpokládala. 

Byli s lékaři v intenzivním kontaktu po dobu celého těhotenství. Věděli od lékařů, že něco není 

úplně v pořádku. Rozhodli se, přes všechna doporučení a konzultace, o nepřerušení 

těhotenství. Věděli, že Erik je jejich, a že jej chtějí. Narodil se a lékaři mu nedávali mnoho šancí. 

Objevila se spousta komplikací, které den o de dne braly energii Erikovi i rodičům. Maminka 

zajistila, aby byl Erik pokřtěný (pan farář mohl přijít přímo do nemocnice) a pak čekali a modlili 

se a věděli, že je Erik v dobrých rukou. Erik bojoval. Podstoupil řadu operací a lékařských 

zákroků, ale bojoval. Po pár dnech mu lékaři diagnostikovali vzácnou nemoc, která nemá moc 

dobré vyhlídky. Do této doby jsem byla v kontaktu s maminkou i tatínkem několikrát týdně – 

osobně, telefonicky. V tu chvíli jsme já a Centrum plnily roli podpory – byla jsem tam, „kdyby 

něco“ – tím myslím na cokoliv – na podávání věcí, utírání slz a i kafe vařím dobré. Opět 

za několik dnů byla domluvena schůzka s lékaři a rodiči. Tady se mělo sdělovat, jaký je vývoj, 

co ta nemoc vlastně znamená, jakou léčbu mají lékaři zvolit a co chtějí a nechtějí rodiče. V tuto 

chvíli jsem byla součástí schůzky. Jako podpora rodičům a možná i lékařům. Byl to velmi těžký 

a silný den. Mluvilo se o věcech, o kterých by se mluvit vlastně nemělo – v tuto dobu by se 

mělo přece mluvit o tom, kolik hodin miminko prospí, o tom, jaké má krásné dupačky a jaký 

mají krásný kočár. Místo toho se objevují slova jako resuscitovat, intubovat, epilepsie, 

opožděný vývoj, ústav… Schůzka byla důležitá, aby se nastínil směr, jakým bude postupovat 

léčba. A bylo to opravdu tak, že rodiče byli rovnocennými partnery lékařům, i když nerozuměli 

spoustě cizích slov. Potom jsme měli čas s mámou i tátou na povídání o těch cizích slovech, 

o možnostech podpory, pokud by se rozhodli, že chtějí mít Erika v domácí péči. Nebude to 
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jednoduché, protože bude potřebovat spoustu přístrojů, pomůcek a zdravotnického vybavení. 

Hlavně, co bude potřebovat, je jeho rodina. A na rodině vidím, jak oni potřebují Erika. Nebude 

to lehká cesta, ale je to cesta, která je uskutečnitelná…Pomohla jsem s vysvětlením případné 

finanční podpory, možností, jak sehnat všechno vybavení, jak uzpůsobit domácí prostředí. 

Zkoušíme hledat rodiny s podobným příběhem. Rodina má velké štěstí v sobě samých – mají 

velkou oporu jeden v druhém. Skvěle fungují jejich babičky, které pomáhají se starší dcerou 

a s domácností. Mají oporu v sobě a víru v Boha. Věřit v tuto chvíli opravdu pomáhalo. I mně. 

Centrum tady pořád je a postupuje malými krůčky společně s rodinou. Dokud nás budou 

potřebovat, budeme tady. Kromě nás přibude řada jiných pomocníků – profesionálních 

pomahačů, jako je např. raná péče a domácí ošetřovatelky. Nemusí v tom být až tak sami. 

 

Příběh od začátku do dneška 

Začátkem léta se s Centrem spojil ordinující lékař, s tím, že během následujícího týdne k němu 

přijedou rodiče, kterým bude sdělovat diagnózu jejich syna Honzíka. Zeptal se, zda je možné, 

aby ihned od něj přišli za námi do Centra. Přišel den konzultace. Pro rodinu jeden z jejich 

nejhorších dnů v životě. Kolem 15 hodiny zaklepali rodiče, kteří právě šli od pana doktora, od 

něhož se dozvěděli velmi závažnou diagnózu - s nelehkým průběhem a bohužel končící úmrtím 

dítěte. Honzík se narodil jako zdravé dítě, vývoj probíhal naprosto normálně, prospíval, začal 

chodit, mluvit. Kolem šestého roku začaly nastupovat první příznaky tohoto onemocnění. 

Honzík začal při chůzi zakopávat, špatně se mu běhalo. Nejprve se nemoc projevovala velmi 

nenápadně, ale pak se problémy začaly stupňovat. Rodiče navštívili specializované pracoviště 

na klinice dětského a dorostového lékařství v Praze. Po několika měsících, testování a čekání 

na výsledky, byl zde TEN den. Ten nejhorší den pro každého rodiče. A v tento okamžik navštívili 

naše Centrum Provázení. 

Zaklepali, vešli, vybrali si, kam si chtějí v kanceláři sednout (máme krásnou barevnou kancelář, 

věřím, že i to dává příjemnější pocit oproti klasické ordinaci), nabídla jsem jim vodu, kávu, čaj 

a hlavně jsem se snažila jim nabídnout bezpečný prostor na cokoliv. Naslouchala jsem jejich 

příběhu, jejich strachu a bolesti s troškou úlevy, že už konečně vědí, co Honzíkovi je a že 

skončila doba nejistoty a nevědění. Mohli si dovolit projevit všechny emoce – pláč, naštvání, 

nejistotu, obavy…  

Zároveň jsem se jim snažila vyjádřit podporu, že na to nejsou sami – ráda jim poskytnu 

potřebné informace a budu je provázet celou situací, než se rodina a jejich nový život 

stabilizuje. Z povídání šlo vypozorovat, že jejich rodinné vztahy jsou dobré, ale zatím nechtěli 

okolní rodině nic říkat, dokud se na to oni sami nepřipraví a dokud si o tom nepopovídají 

s Honzíkem. U daného onemocnění je totiž většina dětí bez mentálního postižení. Dle slov 

maminky: „Honzík je přece naprosto zdravý kluk, který má jen problémy s chůzí, nebo on si to 

myslí…jak s ním mám teď o tom mluvit?“ 

Byla zde velmi těžká otázka a zkouška pro rodiče. Jak dítěti vysvětlit, co má za nemoc, a co ho 

v budoucnu čeká. Tohle někdy nevědí ani samotní rodiče…  
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Co se rodiče zatím dozvěděli a čím si procházejí – během jednoho dne v životě během jedné 

hodiny u lékaře a jedné hodiny u nás v Centru. Dvě hodiny, které otočí svět vzhůru nohama. 

Lze vůbec ještě vnímat nějaké další informace?  

Jak vidíte, vyvstává tu hned několik oblastí a témat najednou – prvotní šok z oznámení 

diagnózy, oznámení informace dítěti a rodině, další otázky rodičů na přizpůsobení rodinného 

prostředí nové situaci, přizpůsobení školy a okolí, dále, jak to bude, až se stav změní, až bude 

muset jeden z nich zůstat doma s Honzíkem a pečovat o něj, jak vyřídit příspěvky, a další a další 

otázky. 

S rodiči jsem v prvotním kontaktu řešila pouze otázku pochopení toho, co se děje a ventilování 

vnitřního napětí. Cílem bylo, přivést je na vnímání situace „tady a teď“ – nikdo neví, jaký časový 

průběh nemoc bude mít, a proto je potřeba si užívat každé chvíle, kdy syn chodí a zatím nemá 

větší zdravotní potíže. Prvním kontaktem bylo opravdu sdílení, podpora a možnost vypustit 

všechny emoce v bezpečném prostoru. V místě, kam se mohou vrátit.  

Po asi hodinovém vzájemném povídání, jsem jim dala naše informace s kontakty a s možností 

telefonické krizové intervence, a taktéž kontakt na krizové linky. Někdy je snazší se otevřít 

a vypovídat cizímu člověku.  

Každé další setkání – po tom prvním proběhlo i několik telefonických a emailových spojení, 

jsme se společně snažili hledat cestu nebo alespoň směr. V první řadě jsme si hodně povídali 

o možnostech, jak říci o nemoci Honzíkovi, kdy je ta správná chvíle, pokud taková vůbec je. 

Tady není osvědčená rada. Opravdu jen rodiče znají své dítě a znají jeho povahu, reakce. 

Doporučila jsem kontaktovat dětského psychologa, který může být podporou i po sdělení 

nemoci u Honzíka, doporučila jsem literaturu (existují knihy pro děti, na jejichž příbězích se dá 

vysvětlit spoustu věcí), navrhla jsem, aby se rodina spojila s jinou rodinou, která prošla 

podobnou situací o něco dříve. 

V další fázi jsme začali přemýšlet, jak vyřešit situaci ve škole, kdy Honzík, ještě stále chodí, 

ale už s větší obtížností a ve škole je jeho třída ve druhém patře – bez výtahu. Maminka 

o situaci již informovala třídní učitelku. Byla domluvena osobní schůzka i s paní ředitelkou. 

Závěrem bylo přemístění Honzíka a jeho spolužáků do přízemí, kde by mohla probíhat výuka 

celý den bez přemísťování. Tady bylo velmi důležité, že byla celá škola, zaměstnanci velice 

vstřícní a dokázali rodinu podpořit a tím zmenšit strach a nejistoty, zda bude moci Honzík 

pokračovat ve stejné a známé škole. 

Nyní čekáme, na rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Rodině jsem pomohla s vyplněním 

žádosti, popsala, jak probíhá sociální šetření u nich doma. Také byla zaslána žádost na přiznání 

průkazu mimořádných výhod, parkovací průkaz. Do budoucna nás čekají vyřešení 

a uzpůsobení bytu potřebám jejich syna.  

Jsme v kontaktu, když si s něčím neví rady, tak mi mohou zavolat nebo napíší email. Společně 

dáváme dohromady všechny možnosti řešení konkrétní situace. Při kontrolních návštěvách 

na KDDL se u nás zastaví, povíme si, co je nového, jak se mají, a taky si jen 

povídáme…o běžných věcech. 

Pro rodinu je to velmi náročná situace. Centrum Provázení má roli opravdového průvodce. 

Rodiče i Honzík mají vedle sebe člověka, který na ně má čas, může naslouchat, poradit, 
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vyhledat informace. Jednoduše jim usnadňuje cestu a taky šetří čas na důležitější věci, než je 

znalost zákonů. Totiž čas na sebe vzájemně, čas na rodinu. 

 

Příběh o síle, odvaze, smutku 

U vzniku Centra Provázení (CP) jsme předpokládali, že našimi klienty budou převážně rodiny 

z Kliniky dětského a dorostového lékařství. Velmi brzy jsme však navázali spolupráci 

i s Gynekologicko-porodnickou klinikou U Apolináře, kam docházíme za rodinami dětí 

předčasně narozených, s nízkou porodní hmotností, či s nepříznivou prognózou.  

Člověk by si možná řekl, že když se narodí dítě předčasně v jedné z nejvyhlášenějších klinik 

s nejlepším vybavením, je vyhráno. Naštěstí tomu tak často je.  Malý novorozenec, který se 

Vám vejde sotva do dlaně, bojuje ze všech sil a své místo na slunci vyhraje. Jednoho dne mi 

zavolala paní doktorka, zda mohu přijít za rodiči, jimž se narodilo dítě ve 23+5 týdnu (23 týden 

+5 dní). Hranice viability plodu (schopnost přežít mimo dělohu) se většinou udává od 24 týdne 

těhotenství. V tomto období každý den, kdy je dítě v maminčině bříšku, hraje obrovskou roli.  

Nejdříve jsem šla za lékaři, zjistit, jaký je aktuální zdravotní stav dítěte. Byl napojen na výživu 

i na plicní ventilaci a čekalo se, jak to zvládne. V tuhle chvíli cítím, že je velký bojovník. Jdu 

za rodiči, kteří jsou o mé návštěvě předem informováni.  

Mým prvotním úkolem je navázat kontakt a vzájemnou důvěru. Jelikož maminka je sama 

ve špatném zdravotním stavu, snažím se jim předat jen ty nejnutnější informace o tom, co jim 

v rámci CP můžeme poskytnout, a jaká je má úloha. Důležité bylo zmínit, že mohou mluvit jen 

o tom, o čem sami chtějí. Podstatné je šetrně zjistit, jak na tom nyní jsou rodiče psychicky, 

zda mají oporu v okolí, jestli mají dostatek informací od lékařů, jak jsou spokojeni s péčí apod.  

První schůzka se podařila a rovnou jsme se domluvili na další den. Situace se však změnila 

a tatínek mi ještě tentýž večer několikrát volal, že synův stav se zhoršil. Nevěděl, zda to říct 

manželce, co dělat. V tu chvíli bylo jediné řešení  - zavolat znovu lékařům, zeptat se, zda je 

šance, že syn noc přežije, a pakliže jsou pochybnosti, tak je na otci, jestli chce do porodnice 

přijet a být manželce i synovi nablízku.  

Fyzický stav maminky se také nelepšil, ale psychicky na tom byla druhý den o malinko lépe. 

Přeložili ji na jiný pokoj, kde s ní mohl být i manžel. Tady si dovolím upozornit na jedno úskalí 

– maminku, jejíž dítě bylo na ARU a nevědělo se, zda přežije, dali na pokoj s kojícími 

maminkami, u kterých bylo vše v pořádku, a které se radovaly ze svých potomků. Tohle 

mamince na psychice opravdu nepřidá, ale bohužel se to stává. V tu chvíli je potřeba zjistit, 

zda je možné ji dát na jiný pokoj, kde bude mít klid, a kde se po zdravotní stránce dá do 

pořádku nejdříve ona sama. Je důležité, aby rodiče v tak náročné životní situaci, pečovali i sami 

o sebe – právě pro to, aby měli energii do dalších dnů.  

S tatínkem jsme celé tři dny v neustálém osobním nebo telefonickém kontaktu, konzultujeme 

spolu spoustu věcí. Manželku čeká důležitá operace, přesto synův stav už je kritický, krvácí 

do hlavy a je potřeba probrat otázku odpojení z přístrojů a převedení na tzv. “bazální péči“. 

Tohle řeší rodiče s lékaři a po vzájemné dohodě se rozhodli syna udržet při životě, dokud 

nebude mít matka po operaci. Chce mít možnost se s ním rozloučit, i když v tuto chvíli neví, 
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zda na to bude mít síly. Po operaci je několik hodin na JIP a po převezení na pokoj se 

s manželem domluvili, že své dítě chtějí ještě vidět. Někdy zdravotní stav matky neumožňuje 

pohyb z lůžka – v takovém případě se lze s lékaři a sestrami domluvit, aby dítě přivezli matce 

na pokoj.  

Celou dobu jsem se snažila rodičům poskytnout psychickou oporu a konzultace a v neposlední 

řadě i možnost „obyčejného popovídání o obyčejných věcech“ – nesouvisejících se situací, 

kterou právě prochází. Ze zpětné vazby od rodičů jsem se dověděla, jak jim pomohlo bavit se 

o kamarádech, koníčcích, domácím mazlíčkovi atd. Přišli alespoň na chvíli na jiné myšlenky.  

Nadešel večer, kdy lékaři syna odpojili od přístrojů a nechali ho jen na tzv. bazální péči 

a zajistili, aby ho nic nebolelo. Rodiče mají možnost nechat si udělat na památku otisky rukou 

a nohou svého dítěte, zároveň je možnost být s dítětem o samotě a poslední desítky minut 

strávit pouze v rodinném kruhu. A mají možnost u toho nebýt vůbec. Záleží na každém, jak to 

v danou chvíli cítí a jakékoliv rozhodnutí je správné.  

Když už rodiče zvládnou takto těžký moment, čeká je ještě řešení pohřbu. V naší republice je 

pohřeb povinný, ovšem lze zvolit pouze kremaci a tělo nechat v krematoriu. Kremace a uložení 

urny na hřbitov většinou bývá důležitým přechodovým rituálem – možností si svůj bolestivý 

zážitek v sobě jaksi „uzavřít“, ohraničit. Pokud si rodiče urnu nevyzvednou, tak si mohou třeba 

jen zapálit svíčku a udělat si „chvilku rozloučení“. Samozřejmě na své dítě budou myslet 

a vzpomínat celý život. Snažím se tím pouze nastínit, jak důležité jsou v naší historii rituály. 

Už od nepaměti se lidé prožívající trauma, bolest a trápení, snažili semknout a udělat nějakou 

činnost, která pro ně znamenala uzavření, vystoupení z kruhu a nový krok do dalších dní.  

Musím zde zmínit, jakou obrovskou roli psychické opory a podpory zastal samotný otec. Snažil 

se komunikovat s lékaři, chodil za synem, vyřizoval všechny záležitosti, staral se 

o domácnost…Tatínkové – i vy myslete na to, že si také zasloužíte „opečovat“!  

 

Tatínek M.: „Když všechno skončilo a oba jsme byli s manželkou zase doma, všechno to na mě 

padlo. Celou dobu jsem byl silný, musel jsem, kvůli ní. Ale najednou to nešlo. Začal jsem brečet 

jako malej kluk. Pomohlo mi, že jsem se brzy vrátil ke svým koníčkům, ke sportu 

a k pravidelnému potkávání se s přáteli. Snažil jsem se vrátit do zajetých kolejí, i když se 

šrámem na srdci.“ 

 

Příběh o tom, jak šel člověk sám a pak se vrátil…  

Energická a silná maminka vešla do dveří Centra Provázení a začala povídat…od začátku, 

od prostředka, od konce…Mluvila o všem najednou a dohromady. Poslouchala 

jsem…V rozhovoru se opakovaly několikrát podobné věty: „já nevěděla, že někdo existuje“, 

„já nevěděla, že mi někdo poradí“, „jsem na to sama“. V této chvíli jsem se začala ptát…přišly 

jsme na to, že maminka za 5 let, co zná diagnózu své dcery Jany, proplouvala systémem bez 

jakékoliv podpory. Manžel ji opustil. Rodiče moc nepomáhají. Bratr má svou rodinu. Nikdo 

neměl čas. Až letos (asi o tři měsíce dříve než přišla k nám) zaslechla v lázních od jiných 

maminek, že existuje nějaký příspěvek na péči, že existují dávky sociální podpory, že existují 



Návrh úprav situace při sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy rodičům dětí se vzácným onemocněním (zdravotním postižením) 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 

41 

nadace, že existují organizace. K nám přišla na doporučení ošetřujícího lékaře. Možná, kdyby 

Centrum počátkem roku 2015 nevzniklo, tak by tato maminka šla životem pořád sama. 

Jak jsem říkala v úvodu, byla silná – musela. Po asi hodině povídání mohla přestat být tolik 

silná a mohla otevřít tu temnou komnatu, kterou si v sobě zamknula, aby to celé „ustála“. 

Ten den jsme si jen povídaly. Věděla jsem, že se může za mnou zastavit i další dny. Odnesla si 

v rukou formuláře k příspěvkům, aby si je mohla doma v klidu projít. Druhý den jsme si 

telefonovaly a moc se omlouvala, ale že neví, co má dělat s těmi formuláři… 

To je naprosto normální věc – představte si, že něco kolem dvou hodin povídání a zjišťování 

nových informací – kdy ještě možná poprvé v životě povídáte svůj těžký příběh – se rovná 

vydání energie, kterou spotřebuje člověk během sedmi hodin, co jde na Sněžku, nebo je to, 

jako byste pokáceli půlku středně velkého lesa. Nejde si cokoliv zapamatovat. Nejde přijmout 

ani gram informace navíc. Prostě to nejde a je to normální. 

Maminku jsem uklidnila, že není třeba s nimi dělat nic jiného, než si je přečíst. Přišla druhý den 

do Centra, kde jsme vše společně vyplnily, dodaly k tomu všechny potřebné lékařské zprávy, 

daly do obálky. Maminka ji potom odnesla na podatelnu Úřadu práce. To byl taky důležitý 

moment – sama si poradila s tím, co má dělat s formuláři.  

Někdy si člověk v těchto věcech přestane věřit.  

Na dalších a dalších setkáních jsme vyřešily nájemní smlouvu, aby mohla zažádat o příspěvek 

na bydlení, našly jsme nadaci, která pomůže se zakoupením speciálního kola pro Janičku, našli 

jsme organizaci, kam může Janička chodit na kroužky a věnovat se věcem, co jí baví.  

Pomohla jsem s vyřízení rekvalifikace pro mámu, podpořila ji v tom, že to dokáže. 

Byla jsem tu, jako opora, o které se nevědělo, že by mohla existovat. Teď se s Janičkou chystají 

zase do lázní a maminka tam jede s velkým úkolem, který si dala – bude hledat jiné, nové, další 

maminky, které potřebují poradit. Už ví, že existuje podpora. 

 

Příběh o tom, že nemusíte chtít…  

Poslední příběh je trošku jiný, ale patří sem úplně stejně jako ostatní. Volala paní doktorka, 

domluvila schůzku a já přišla za maminkou na oddělení. Rozhodly jsme se, že si půjdeme 

povídat do parku, abychom změnily prostředí. Povídalo se hodně, o minulosti, současnosti 

i budoucnosti. Povídalo se o té velké bolesti, která v mámě zůstává i dva roky poté, co jí zemřel 

syn Jirka – tehdy velmi malé miminko. Mluvilo se o strachu, když podobně malá Adélka nyní 

bojuje o svůj život. Mluvilo se o smutku z toho, že manžel „nepomáhá“ a možná ji obviňuje. 

Mluvilo se taky o stýskání po starším synovi, který je už třetí měsíc u babičky na dlouhých 

prázdninách. Mluvilo se a občas i plakalo – ale jen chvilku nebo skrytě. V předchozím příběhu 

jsem psala o tom, jak je to s energií. Tahle maminka si zatím nemohla dovolit o tu energii přijít. 

Potřebovala stát pevně na nohou a možná plakat jen uvnitř. Respektovala jsem to.  

Maminka dostala kontakt nejen na naše Centrum, ale i na telefonické krizové linky – někdy 

je jednodušší telefonovat…Je to asi měsíc a přišla „jen“ smska od maminky, že děkuje, že jsem 

měla čas.  
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I ona ho má. Kolik jen potřebuje. Zkrátka, až bude sama chtít se svými bolestmi a šrámy 

pracovat. A třeba chtít nebude…a to nemusí být špatně. 

 

Přiložený příběh je interně zpracovaný pro závěrečnou práci ve výcviku krizové intervence. 

Přikládáme jej, jako ukázku – náhled a rozbor náročného provázení.  

 

Úterý. Něco málo po sedmé hodině. Zvoní telefon. Mžouravě se podívám na displej a vidím 

předvolbu nemocnice. Ignoruji vyzvánění s myšlenkou, že zavolám zpět v pracovní době. 

Pokračuji v ranním probouzení. O 15 minut později se znovu ozve vyzvánění – stejné číslo. 

Zvedám telefon a ozývá se paní doktorka z neonatologického ARA, zda mohu přijít na oddělení 

za jednou rodinou, kde se včera odpoledne (akutní císař ve 32 týdnu) narodilo miminko 

s řadou vrozených vad a nevypadá to dobře. Poslechnu si „zakázku“. Odpovím, že mohu být 

na oddělení v 10.15 minut, zda je to takto v pořádku. Prý snad ano, a kdyby došlo k náhlému 

zhoršení, ozvou se. Probírám se ze spánku o něco těžčeji, už předpokládám, že ten den nebude 

probíhat standardně. 

- co se povedlo: Udržet hranici pracovní doby (úterý pracuji od 10.00 – 18.00). 

- co se nepovedlo: Zvedla jsem telefon, kdy jsem neměla a nebyla „stoprocentně“ 

při smyslech. 

- já v roli interventa: vnímám zakázku, navrhuji čas setkání, ujišťuji se, že je to takto 

v pořádku, dávám možnost dalšího kontaktování z jejich strany. 

Přicházím na oddělení v domluvený čas. Setkávám se s lékařkami (tandem mladší/starší 

ošetřující lékařka). Vysvětlují situaci – miminko má tolik vývojových vad, které nejsou 

slučitelné se životem. Samotné jsou ve stresu, protože v tomto případě byl akutní císař 

proveden zbytečně – nevěděly, že miminko má jakékoliv komplikace a při porodu nebyly 

připraveny na náročný postup (resuscitace dítěte, napojení na přístroje, specialisti na sále). 

Vysvětlují mi jednotlivé (již známé) diagnózy. Domlouváme postup – setkání s maminkou. 

Upozorňují mě, že maminka není psychicky stabilizovaná (má tlumící prášky) a je s ní 

náročnější komunikace (IQ pásmo lehkého mentálního postižení), dále informují, že se jedná 

o romskou rodinu a v lékařských záznamech je uvedeno, že si maminka dítěte přeje 

přítomnost své matky a otce, kdyby se něco dělo. Otec dítěte je neznámý. Lékařky chtějí hned 

volat prarodičům a mluvit prvně s nimi. Snažím se je upozornit na to, že na prvním místě 

je matka dítěte, abychom jí nevzaly kompetence a pocit, že ona je důležitá. Domluvíme se, 

že zavoláme první mamince, jestli bychom se mohly potkat a zda si opravdu přeje i přítomnost 

svých rodičů. Souhlasí. Proto voláme prarodičům a domlouváme si schůzku na 11.30. Mezitím 

jdu s mladší lékařkou k inkubátoru. Jsem upozorněna, že dítě má řadu zevních malformací 

a není to hezký pohled. Povídám si s lékařkou o aktuálním stavu, dozvídám se, že maminka 

ještě dítě neviděla. Viděla ho jen babička a vyfotila si ho. Matka jej tedy viděla jen na fotografii. 

Doptávám se lékařky na to, proč nebylo nikde zaznamenáno, že se jedná o řadu vrozených vad 

(dle názvů dg jich bylo možné alespoň 6 zjistit na velké genetice a byly rozpoznatelné 

i ultrazvukem). Lékařka netuší – vyžádala si zpětně zprávy od gynekologa, ale předvídá, 

že došlo k velkému pochybení a zatajení informací. Nejvíce ji trápí provedení zbytečného 

akutního císařského řezu a velký zásah pro matku dítěte. Mluvím s lékařkou o jejím vnímání 
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situace – snažím se ji podpořit, objevuje se pocit zmaru a naštvání na systém. Na celém ARU 

je cítit tíha – jak u lékařů, tak zdravotních sester. 

- co se povedlo: Předání informací o zdravotním stavu dítěte i matky, sestavení plánu 

následných kroků, zjištění okruhu lidí (zdroje podpory), podpora lékařského týmu. 

- co se nepovedlo: Rozvoj osobních postojů k situaci – vnímání a pocity ze strany mladší 

lékařky, lékařka se ve vztahu ke mně dostává do role klienta – potřebuje taky ošetřit. 

- PRACOVNÍ BONUS: Telefonuje mi můj šéf, že dnes nemůže přijet (zhoršení zdravotního 

stavu jeho dcery) na Řídící výbor (měsíční kontrola projektu Centra Provázení), který 

začíná v 13.15. Kolegyně lektoruje mimo Prahu. Metodik projektu přijede na ŘV poprvé.  

- já v roli interventa: Dostávám množství informací, nemám dostatek času na jejich 

„úplné“ porozumění. Cítím zvyšující se tlak a požadavky na moji osobu. Do doby schůzky 

mám alespoň 15 minut pro sebe – snažím se sama sebe dát „do pohody“ a ošetřit se, 

abych mohla být podporou rodině i lékařskému týmu. Pomůže mi intervizní telefonát, 

pojmenování mých obav a cigareta. Informaci od šéfa beru na vědomí, víc nejde 

udělat… 

V 11.30 přichází rodina. Babička jde společně se zdravotní sestrou pro maminku miminka 

na gynekologické oddělení. Máme možnost být s rodinou v samostatné místnosti. Setkáváme 

se v sestavě – maminka, prarodiče, bratr babičky, starší a mladší lékařka, já. Sedíme 

ve zvláštním rozložení – po pravé straně mám lékařky, naproti sobě maminku s babičkou, 

po levé straně mám dědečka a strejdu. Lékařka vysvětluje, proč jsme se tady potkali, 

představuje mě a mou roli. Zopakuje informace o mamince a porodu – jak to proběhlo, proč to 

proběhlo, zdůrazní množství vrozených vad (seznámily s tím rodinu ihned po porodu). Dále se 

přesune k seznámení rodiny, proč jsme se tady setkali, a vysvětluje komplikace, které miminko 

má a nejsou slučitelné se životem. Uvádí, co ze strany lékařů mohou udělat, ale že se jedná jen 

o paliativní péči, že miminko nemohou zachránit. Mluví klidně, otevřeně, srozumitelně 

a lidsky. Opakuje důležité věci, které musí rodina pochopit. Celá situace je velice vypjatá. 

V tuto chvíli se zaměřuji nejvíce na maminku a babičku. Podávám kapesníky, více se přisunu 

k mamince, aby věděla, že tam někdo je, kdo to ustojí. Po emočně náročné chvilce (opravdový 

bolestný pláč) pokračuje lékařka ve vysvětlení možností, co můžeme pro miminko udělat. 

Poprvé řekne doporučení o přerušení paliativní péče. Maminka se opakovaně ptá, jestli 

miminko nemá bolesti. Odpovídám, že je tlumeno, tak aby nic necítilo, a má podporu přístrojů, 

které udržují životní funkce. Ptají se, co teď tedy budeme dělat. Znova se upozorní 

na neslučitelnost se životem. Maminka říká, že nechce, aby se trápilo a aby ho něco bolelo. 

Paní doktorka navrhuje, abychom se potkali ve tři hodiny na ARU u miminka a dohodli se 

na přerušení paliativní péče. Rodina souhlasí, lékařky odchází. Zůstávám s rodinou sama 

a snažím se doptat, zda všemu rozuměli. Vysvětluji, jak to probíhá, co všechno mohou. Mapuji 

situaci. Zjišťuji, že jsou věřící, ptám se, zda by chtěli nechat miminko pokřtít. Domluvíme se 

na kontaktování nemocničního kněze, který přijde o půl třetí. Rodina mě požádá, jestli by 

mohli být chvíli o samotě, jen spolu. Odpovím, že samozřejmě, a že budu hned vedle a dají mi 

vědět, budou-li mě potřebovat. Mezitím jdu zjistit možnosti křtu. Domlouvám příchod kněze. 

Rodina pro mě přichází. Ptá se mě, co se bude dál dít. Opakuji informace. Ptám se na základní 

potřeby – jestli pili, jedli, jestli je ještě něco, co by teď potřebovali. Ptají se mě, jestli teda dnes 
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miminko zemře. Odpovídám, že ano. Ptají se, jak dlouho to trvá, jaké to je a jestli ho nic nebude 

bolet. Odpovídám, snažím se dávat najevo podporu ve všem a dávám dostatek prostoru. 

Maminka se mě ptá, jestli to zavinila ona, jestli za to může ona, proč jí nikdo nic neřekl, jestli 

to nemůže být tím, že kouřila…Povídám jí, že tyhle věci ovlivnit nemohla, že se jedná 

o vývojové vady a to jsou takové, které se dějí nejčastěji bez našeho přičinění. Část jich 

je genetická – což není v její moci ovlivnit. Maminka se mě ptá, jestli by mohla za miminkem 

jít už teď. Zavolám na ARO, zda se můžeme všichni přesunout k inkubátoru. Můžeme. Cestou 

je informuji o nutnosti desinfekce, proč musí mít návleky a roušky. Přicházíme k miminku, 

maminka se jej může dotknout. Podporuji ji v dotýkání. Vysvětlím, jak se to dělá (předčasně 

narozené miminka se nehladí – jen se jich dotýkáme). Vysvětluji mamince a ostatní rodině, 

co je to za hadičky a přístroje. Přijde za námi mladší lékařka. Dědeček se ptá – proč se to stalo? 

Jak to, že na to lékaři nepřišli dříve? Lékařka odpovídá, že na to zatím nezná odpověď, 

ale že tam zřejmě došlo k pochybení a přehlédnutí výsledků genetiky a ultrazvuků. Snažím se 

upozornit na to, že některé věci je možné odložit na později. Že se tím určitě můžeme 

a budeme zabývat, ale že jsou tady pro dnešek důležité a náročné věci. Maminka se ptá, jestli 

si pak může nechat jmenovku dítěte na památku. Odpovídám, že ano a informuji ještě 

o možnosti obtisknout ručičky a nožičky, dát do obálky vlásky – mohou si vybrat, co chtějí a co 

ne. Doprovodím maminku s babičkou na pokoj, předám na sebe kontakt, ujistím je, že se o půl 

třetí vrátím a budu s nimi. Odcházím na kontrolu projektu do své kanceláře. 

- co se povedlo: U sdělení dg a prognózy byla výborná lékařka, která profesionálně, 

ale velice lidsky sdělila rodině závažnost zdravotního stavu. Podařilo se „ustát“ silné 

emoce rodiny a nechat jim dostatek prostoru pro pláč. Odpovídalo se opakovaně 

na otázky a hledala se srozumitelná forma. Spolupráce – lékařka/já – nezasahovaly 

jsme do svých kompetencí. Pracovaly jsme jako tým. Byla zde vzájemná podpora. 

Podařilo se udržovat rodinu v situaci „tady a teď“. Byl tam soucit ze stran zdravotníků, 

ale ne lítost. 

- co se nepovedlo: V rámci tak nenormální situace mám dojem, že se „povedlo“ všechno.  

- já v roli interventa: Začala jsem se ztrácet v tom, na koho mám zaměřit nejvíce svou 

pozornost. Byla jsem pořád ve střehu na sledování potřeb všech lidí v místnosti. Emočně 

vypjaté chvíle, kdy jsem cítila velkou bolest rodiny, jsem v rámci sebe ignorovala – 

nekonfrontovala jsem svoje vlastní pocity v situaci. Držela jsem si velký odstup 

od emocí. Měla jsem strach, že budu mít málo energie. Zároveň jsem myslela hodně 

na čas, který mě omezuje – potřebovala jsem nejpozději v 13.00 odejít. 

Probíhala kontrola projektu – rozpočet, evidence, další aktivity. Na začátku jsem upozornila 

na situaci, že se děje náročná situace u Apolináře. Kolem 13.50 zvoní pevná linka, volá mi 

zdravotní sestra, jestli bych nemohla přijít na ARO. Chvíli se domnívám, že si jen nepředaly 

směny informace a neví, že jsem tam už byla. Sestra řekla, že ví, jenom, že se zdravotní stav 

miminka velice rychle horší. Zeptala jsem se, zda volali i kněze, aby přišel dřív – bylo mi řečeno, 

že je na cestě, ale že si myslí, že se to nestihne. Omluvila jsem se projektové manažerce, 

poprosila ji, zda můžeme probrat to nejdůležitější. Za dvacet minut jsem byla už na ARU. Kněz 

stihl přijít dřív, za podpory lékařů se stihl křest dle přání rodiny a miminko zemřelo v náručí 

mámy. Dítě žilo 24 hodin. Lékařka na přání maminky udělal pár fotografií maminky a miminka. 

Já přišla asi o pět minut později. Maminka se ptá, co teď bude s miminkem. Lékařka vysvětluje, 
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že miminko musí jít na pitvu. To vzbudí velký strach, obrovský pláč a nesouhlas rodiny. Lékařka 

opakuje, že to musí být, že všechny dětí musí jít na pitvu, když zemřou. Rodina odešla na pokoj 

maminky, řekla jsem jim, že se za chvíli zastavím. Připomínám sestřičkám, aby udělaly otisky 

(rodina už nechtěla zůstávat déle na ARU). Na pokoji jsme sami (maminka pokoj sdílí ještě 

s jednou klientkou). Ptají se mě na pitvu – proč to musí být. Povídám, že chápu, že je to šílená 

představa, ale že tímto mohou nalézt odpovědi na to, proč se to stalo a tím, že to miminko 

podstoupí, může pomoci potom celé rodině do budoucna, celému jejich rodu a dětem jejich 

dětí. Mám potřebu hledat smysl smrti miminka. Tady ho nějak nacházíme společně. Přichází 

bolavé uvolnění. Maminka dostane injekce na uklidnění – sama si o ně řekne. Prosí mě, zda 

bych jí mohla zajistit vytisknutí fotek. Přikyvuji. Nechávám jí znovu kontakt na nočním stolku 

a odcházím s rodinou na chodbu. Jsem zavalena otázkami o pitvě – kdy budou výsledky, 

o pohřbu – jak to chodí, o finanční stránce – dozvídám se, že před 14-ti dny pochovali bratra 

dědy. Ptají se na žalobu na ošetřujícího gynekologa. Sedíme na chodbě a snažíme se stanovit 

plán… Dohodneme se, že dnes nic už nebudeme řešit, odpočineme si a potkáme se druhý den 

v 10.00 před porodnicí. Rozloučím se se všemi. Oni mi moc děkují. Já jen účastně přikývnu. 

Nevím, co se říká v těchto chvílích. Rodina odchází. Ještě se vracím na gynekologické oddělení, 

kde leží maminka, za staniční sestrou – s nimi moc nespolupracujeme, tak jim jen vysvětlím, 

kdo jsem, proč tu jsem a dávám na sebe kontakt, kdyby se něco dělo s maminkou, že mi mohou 

zavolat. Zašla jsem ještě na ARO, abychom si předali informace, co se bude dít dál. Byli tam 

všichni, kterých se to dnes týkalo. Vzájemně jsme si poděkovali za průběh, domluvili se 

na vytisknutí fotek a zafungoval černý humor, jako obrana. Odcházím z porodnice. Je něco 

kolem 16.00. 

- co se povedlo: Respektovat rodinu jako celek. Součinnost zdravotnických pracovníků 

i Centra Provázení (v této chvíli mě). Podpořit rodinu ve všech přáních, které v tuhle 

chvíli můžeme splnit. 

- co se nepovedlo: Načasování. 

- já v roli interventa: Jsem pořád ztracená v tom, kdo je mým klientem. Bojuji s tím, 

že rodina říká mamince – nebreč, musíš být silná. Říkám opak – podporuji maminku 

v tom, že může plakat, že je v nenormální a šílené situaci. Rodinu se pořád snažím držet 

„tady a teď“. Moc nemluvím – spíše poslouchám a zaměřuji se na základní potřeby. 

Upozorňuji na ně. Ptám se na to, co budou dělat, až přijdou domů. Všem jim dávám 

kontakt na sebe a zároveň písemné informace, co se děje v případě, že miminko umře. 

Dopisuji tam kontakty na krizové linky, které jsou nonstop. Moc se těším, až odejdu 

z nemocnice a začnu plakat. 

Po cestě do kanceláře jsem telefonovala – potřebovala jsem to všechno vyventilovat. Intervize 

na telefonu fungovala moc dobře. V kanceláři jsem si stanovila plán – co teď musím 

a nemusím. Telefonovala jsem kolegyni (známe se z PKI) do pohřební služby, jestli by mi laicky 

nevysvětlila, jak to chodí, co se teď děje, jaké jsou možnosti a jak se pohybuje pohřeb miminka 

cenově. Do toho mi volala babička miminka – v kolik hodin se to máme potkat a jestli bych 

s nimi nešla do pohřební služby. Že neví, jak se to teď má dělat a nechtějí tam jít sami. 

Upřesnila jsem informace a řekla, že s nimi můžu jít. Kontaktovala jsem pohřební službu 

a domluvila s nimi schůzku na zítřejší dopoledne – konzultantka byla velice příjemná. Když 

jsem prohlížela web, vybrala jsem si i vlastní rakev (asi jsem se potřebovala ještě více otupit). 
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Přišel za mnou do kanceláře doktor z KDDL, jen se zeptat jak se mám – za mnou na ploše 

počítače byly rakve. Černý humor je asi v nemocnicích oblíbený.  Kolem páté hodiny mi volají 

z oddělení kojenců, že se zhoršil zdravotní stav jedné dívky se vzácným onemocněním, jestli 

bych nepřišla za maminkou. Je to rodina, se kterou spolupracuje moje kolegyně, která má 

ale dovolenou. Nepřemýšlím a řeknu, že přijdu. Přicházím za maminkou a povídáme si o všem 

– o jejich pocitech, strachu, o tom, jak chce domů, o přístupu lékařů, o těžkých slovech. V 18.00 

utíkám na autobus a na nádvoří potkávám tatínka od jiných dětí, které jsou na JIPu – jen 

pozdravím a řeknu, že se zastavím během týdne. Jsem moc unavená. 

- co se povedlo: možnost okamžité intervize, doplnění informací, které mě posilnily, 

podpora jiného lékaře, humor v těžké situaci. 

- co se nepovedlo: další „konzultace“ – měla jsem říct – „dnes nemohu. Je to rodina 

Pavlíny a ta bude v Centru zase v pátek.“ 

- já v roli interventa: Žádná úcta k sobě a svému nastavení. Naprostá ignorace vlastních 

potřeb, zase se mi rozblikala nebezpečná kontrolka - musíš pomoci všem, oni jsou 

na tom špatně, potřebují Tě, potřebují Tě, potřebují Tě. 

Druhý den proběhla schůzka s prarodiči, návštěva pohřební služby, zjištění informací, co je 

třeba udělat, řešila se finanční situace, možnosti podpory ze strany nadací, propuštění 

maminky z porodnice domů. Rodina byla moc unavená, komunikovali velice málo. Byli velmi 

málo aktivní. Snažila jsem se udržet hranice, abych nebyla moc napřed, ale cítila jsem, 

že musím být více direktivní a kontrolovat, zda všemu rozumí. Úkolem pro dnešní den bylo 

najít místo uložení (pronajmutí hrobu – domluvení na správě hřbitovů). Rodina zjišťovala tyto 

možnosti, já mezitím zjišťovala možnosti finanční podpory. Zbytek dne jsme byli jen 

v telefonickém spojení. Zašla jsem na ARO, převzala otisky miminka, pitevní zprávu, zajistila 

podpis formuláře od ošetřující lékařky na finanční podporu. Den ubíhal velice rychle. Měla 

jsem ještě dvě konzultace, ale teď zpětně si je už moc nevybavuji. Dokončuji závěrečnou 

zprávu kontroly projektu a zbytek dne myslím více administrativně. 

- co se povedlo: Nepřebrat za rodinu jejich kompetence a úkoly, podpořit je v pohřbení 

do země (nechtěli zpopelnění, ale finančně je k tomu pohřební služba nabádala). 

Propuštění maminky – zůstane chvíli u rodičů. 

- co se nepovedlo: Už jenom to, že jsem byla v práci a dobře se neošetřila. 

- já v roli interventa: Měla jsem pocit, že mi chybí spousta informací, tady už nejsem moc 

v roli interventa, ale spíše poradce a průvodce. Jen někdy využiji „technik“, které se 

v danou chvíli hodí. 

Třetí den se setkáváme u nás v kanceláři – předávám fotografie, pitevní zprávu, otisky 

miminka. Vyplňujeme formuláře – nadace, státní podpora. Prarodiče jsou již více aktivní, 

komunikují. Mapuji situaci u nich doma – jak fungují, jak si mohou pomoci, co potřebují? 

Chválím je, opakuji každou maličkost, která je pozitivní. Připomínám, že jejich dcera může být 

teď dlouho smutná, předávám znovu kontakty na krizová centra a terapeuty. Domlouváme 

další schůzku po pohřbu, kde bychom se zaměřili a lékařské otázky a možnosti pochybení 

ošetřujícího gynekologa a možnosti řešení. Ten den mám taky jiné konzultace a odpoledne 

ještě svoji terapii. Domů přicházím a jdu rovnou spát. 
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- co se povedlo: Podpořit je, pochválit je, upozornit na malé kroky, které dělají, nastavit 

plán další spolupráce. 

- co se nepovedlo: Na schůzku nepřišla maminka miminka. Rodina se ji snaží chránit tím 

způsobem, že jí nebudou zbytečně zatěžovat. 

- já v roli interventa: Snažím se hovořit o nich a hlídat hranice, abychom nemluvili moc 

o mamince miminka, když není s námi. Snažím se jim popsat, co se může dít. Už moc 

vlastně neintervenuji – jen řešíme aktuální body a plánujeme. Ztratila jsem kontakt 

sama se sebou a nereaguji na své potřeby. Neříkám NE na situace, které mohu zrušit 

nebo odložit. Nezapomínám naštěstí jíst a pít. 

Čtvrtý den – kolegyně je zpět v práci. Já přicházím až kolem dvanácté. Nepodařilo se mi vstát 

dříve. Ten den mám jen jedno setkání a věnuji se spíše administrativním věcem. Domlouvám 

nám v Centru „doučování“ s pracovnicí pohřební služby. Moc se těším na víkend, až nepůjdu 

do práce. Občas si vybavím první den a zalijí se mi oči slzami. 

- co se povedlo: Kolegyně je v práci, nemám náročné klienty, dělám jiný typ práce. 

- co se nepovedlo: Neumím pracovat s emocemi, nevím, jak s tím naložit. 

- já v roli interventa: Cítím se zvláštně – jsem unavená a zároveň schopná ustát další 

podobnou situaci. Malichernosti dne vnímám jen jako součást. Při povídání o běžných 

denních věcech jsem jakoby „mimo“ dění. Honí se mi hlavou myšlenky, co jsem mohla 

udělat líp, jaké informace mi chybí, kde nejsem stoprocentní.  

…O čtrnáct dní později…je večer a dívám se na svůj oblíbený seriál. Scénář se odvíjí pro mě 

známým směrem – čekáte dítě s vývojovou vadou neslučitelnou se životem. Moji oblíbení 

herci se dozvídají tuhle informaci. Je vyvolán porod, dítě žije je 8 hodin, umírá v náručí 

rodičů…Já propukám v usedavý pláč. Do pláče mluvím – zajíkavě opakuji, jak mám „na nic 

práci“, „jak nemůžu nic ovlivnit“, „jak je to zbytečné“… (volím ovšem ostřejší slova). Jak se 

vypláču, vyvztekám, tak se sama sebe leknu a píši sms kolegyni, co se mi přihodilo. Píši to ze 

strachu, že jsem se dostala na nějakou špatnou cestu. Moc se těším na supervizi, protože jsem 

objevila pro mě velmi náročné a nosné téma.  

V tom celém shonu a pro mě nové situaci jsem si tak moc hlídala svoje hranice, až jsem narazila 

na úplně opačný extrém – většinou mám problém, že spíše moc navazuji a moc prožívám a teď 

jsem si podřezala citovou větev. Byla jsem až moc profesionálem a na chvíli jsem zapomněla 

být Petrou. Ať už v komunikaci s rodinou nebo potom sama v sobě. Vybavuji si, že jsem 

i bagatelizovala prožitou situaci. Uvědomila jsem si, že mě moje práce moc baví, ale mohu jí 

dovolit, aby mě zničila. A to nechci, protože v ní vidím smysl a nějak cítím, že jsem na správném 

místě. ALE – mám se ještě co učit. 

 

Závěr 

Mám ráda moudré věty, kdysi nám jeden z lektorů kurzu řekl, že se člověk může ve své profesi 

vyvíjet v linii: učeň – tovaryš – mistr. Moc se mi tohle přirovnání líbilo a na něm jsem si 

uvědomila, že si ve svém profesním i osobním životě málo dovoluji ten „luxus“ být v něčem 

začátečník. Na tom teď pracuji a zkouším neumět všechno.  
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6.  Organizace Centra provázení  

6.1.  Centrum provázení a zdravotnické zařízení 

V následující části popisujeme praxi (a zkušenosti) pražského CP při VFN při spolupráci 

s jednotlivými odděleními nemocnice, s tím, že tyto poznatky je možno/nutno využít 

při implementaci Center na další zdravotnická pracoviště v ČR. 

A. Oddělení Kliniky dětského a dorostového lékařství, s nimiž CP spolupracuje: 

 

 Ambulance 

 Dětská revmatologie 

 Dětská gastroenterologie 

 Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží 

 Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika 

 Dětská neurologie 

 Ambulance pro dětská respirační onemocnění 

 

Komentář: Při vzniku CP byla s lékaři i s rodiči přizpůsobeny konzultační hodiny CP. 

Např. v úterý a ve středu od 10.00 do 18.00 - především z toho důvodu, že některé 

ambulance mají objednané pacienty např. na 15.30 a při sdělení dg či nutnosti zajistit 

podporu by nebyla časová kapacita dostačující a také v časové době 16.00 -18.00 je větší 

prostor pro individuální konzultace s jednotlivými lékaři. 

Ambulance mají svoji provozní dobu a ve většině případů mají jednotlivé pacienty 

objednány s předstihem, a proto dostává informace o možné spolupráci s jasně 

stanoveným datem a hodinou. Někdy se vyskytne přímo v ambulanci situace, že je potřeba 

podpora rodiny a v této situaci lékař telefonuje do CP, zda se po vyšetření může rodina 

zastavit a probrat situaci. Kapacitně je na tyhle případy CP pokryto. 

 

 Jednotka intenzivní a resuscitační péče 

Na oddělení JIRP jsou přijímány děti ve věkovém rozmezí od novorozenců s nízkou porodní 

hmotností až po dospívající. Důvodem jejich přijetí je selhávání základních životně důležitých 

funkcí – dýchání (umělou plicní ventilaci vyžaduje přibližně polovina pacientů), selhání 

oběhové soustavy, centrální nervové soustavy, funkce ledvin, jater apod. Zároveň jsou 

na pracoviště přijímány i děti s dědičnými poruchami metabolizmu. V České republice pouze 

KDDL je schopna poskytnout komplexní léčebnou, diagnostickou i následnou péči těmto 

pacientům. Součástí oddělení JIRP je „Převozová služba novorozenců“, která zajišťuje převozy 

kriticky nemocných novorozenců v případě potřeby specializované péče i z celé České 

republiky. 
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Komentář: S JIRP CP spolupracuje v případě hospitalizace dětských pacientů se vzácným 

onemocněním, těžkým postižením, a také u rodin dětí, jejichž zdravotní stav je natolik 

závažný, že od doby narození neopustili lékařské prostředí (dva pacienti ve věku 3,5 a 4 

roky). Dále jsou na JIRP rodiny dětí, se kterými byl CP kontakt navázán již dříve – např. 

U Apolináře nebo díky spolupráci s jednotlivými ambulancemi.   Zkušenosti tohoto oddělení 

vedou i k tvorbě systému podpory rodin v paliativní péči o dítě. 

 

 Metabolická jednotka a oddělení pro kojence a batolata 

Zaměření poskytované péče: 

 a) diagnostická a léčebná péče o děti ve věku 0-3 roky 

 b) diagnostická a léčebná péče o děti s dědičnými poruchami metabolismu ve věku 0-18 let 

Komentář: Oddělení spolupracuje s CP v případech hospitalizace dětí – nejčastěji – hledání  

a potvrzení dg, zhoršení zdravotního stavu dětí, převoz dětí z jiných nemocnic v ČR 

(specializované zařízení na metabolické onemocnění). Zde je spolupráce od počátku výborně 

nastavena – lékaři pravidelně konzultují, zajímají se o zpětnou vazbu a komplexní podporu 

rodiny.   

Je nastaven následující systém fungování: Každé pondělí (kdy jsou plánované metabolické 

příjmy) je vytvářen seznam pacientů k eventuální konzultaci v CP s předpokládaným datem 

propuštění. Zdravotnický pracovník CP zajišťuje předání informací o rodině, kontakt na ně.  CP 

tak může pacienty rozložit do následujících dnů dle délky hospitalizace. Obvykle se jedná 

o konzultace pondělí – středa (ve středu je nejčastěji propouštění do domácí péče, pokud je 

zdravotní stav dítěte stabilizovaný). Neplánovaní akutní pacienti s metabolickým rozvratem 

či nově diagnostikovaní pacienti samozřejmě zůstávají déle a provázení probíhá intenzivně 

během celé doby hospitalizace. 

 

 Oddělení větších dětí 

Oddělení poskytuje standardní komplexní péči o pacienty s akutními chorobami v dětském  

a dorostovém věku (v rozmezí 3-19 let), řeší problémy všeobecné pediatrie. Dále je péče 

určena pro děti a dorost se širokým spektrem chronických onemocněn 

Hlavní problematikou jsou zánětlivá onemocnění charakteru revmatických chorob (juvenilní 

artritida, dermatomyozitída, systémový lupus erythematosus, sklerodermie, vaskulitidy, 

autoinflamatorní onemocnění včetně syndromů periodické horečky,  chronická bolest 

pohybového aparátu), a gastroenterologická problematika se zaměřením na idiopatické 

střevní záněty, celiakii, chronická jaterní onemocnění, poruchy příjmu potravy, dále pak 

chronické nefropatie, diabetes, juvenilní hypertenze, astma bronchiale, některá onemocnění 

skeletu a poruchy fosfokalciového metabolizmu.  
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Komentář: Oddělení spolupracuje s CP v případech hospitalizace dětí – nejčastěji – hledání 

a potvrzení dg, zhoršení zdravotního stavu dětí, převoz dětí z jiných nemocnic v ČR. Velmi 

často se jedná o pacienty ambulancí – Dětské revmatologie, Dětské gastroenterologie, 

Dědičných poruch metabolismu a Dětské neurologie. O potřebě podpory informuje CP 

ošetřující lékař. V jednotlivých případech jde i o rodiny, kde je již navázána spolupráce díky 

běžnému fungování ambulancí.  

 

 Stacionář 

Jsou zde sledování dětští i dospělí pacienti s řadou lysozomálních střádavých onemocnění. 

Pacientům s morbusGaucher, morbus Pompe, s mukopolysacharidosou I., II. a VI. typu 

a dětským pacientům s morbusFabry je léčba poskytována formou tzv. enzymatické 

substituční terapie - nitrožilní aplikací příslušného rekombinantního enzymu v intervalu 1 – 2 

týdnů. Dále je zde zajišťována péče o pacienty s dg. Niemann Pickovy nemoci typu C a pacienty 

s mukopolysacharidosou III. typu. Léčba těchto nemocí je možná podáváním tzv. substrátu 

redukční terapie. 

 

Komentář: Ve stacionáři jsou dětští pacienti s již diagnostikovaným onemocněním a dochází 

pravidelně na enzymatickou terapii – tato pravidelnost je pro CP velmi podporující, protože 

lze pracovat s rodinami z celé ČR v časových horizontech jasně stanovených. Ze stacionáře 

spolupracuje CP i s rodinami dětí, kde nebyla schválená enzymatická léčba – zde je důležitá 

a velmi aktuální krizová podpora rodiny (lék existuje, ale není indikován danému dítěti – což 

je velmi těžká situace pro rodiče dětí).  

Pozn.: Jelikož je KDDL specializovaným zařízením pro metabolická onemocnění a neexistuje 

systém péče o dětské pacienty po dovršení 18 let věku, doporučujeme pro další fungování 

a rozvoj CP v ČR, aby kritériem k podpoře nebyl věk pacientů, ale skutečnost, že jsou pacienty 

příslušného zdravotnického zařízení. V případech, kdy se setkáme s rodinou, kde „dítě“ je starší 

18 – ti let (s postupem nemoci náročnost péče stoupá, proto uvádíme pojem, dítě straší 18 let, 

kdy péče je mnohdy několikanásobně náročnější než u mladších pacientů) provedeme první 

kontakt, informujeme rodinu o možnostech podpory v jejich místě bydliště a dále s rodinou 

nespolupracujeme. 

 

 Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží (CKP) 

Centrum poskytuje následnou péči dětem narozeným předčasně, i dětem narozeným 

v termínu se závažnou rizikovou anamnézou. Smyslem interdisciplinární péče centra je včasná 

diagnostika odchylek v oblasti psychosomatického vývoje a odstranění nebo minimalizace 

patologických nálezů. Jedná se o péči preventivní i kurativní s cílem co nejlepší integrace 

„hendikepovaných“ dětí mezi jejich vrstevníky. 

Poskytovaná péče zahrnuje kromě pediatrie i řadu interních specializací, psychologii, 

psychiatrii, fyzioterapii s použitím různých rehabilitačních přístupů, ergoterapii a logopedii. 

Zařízení slouží nejen pro děti narozené ve VFN, ale i pro pacienty  ze spádové oblasti Praha 

a Středočeského kraje. 



Návrh úprav situace při sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy rodičům dětí se vzácným onemocněním (zdravotním postižením) 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 

51 

 

Komentář: Výrazná spolupráce od počátku fungování CP. CKP funguje multioborově a proto je 

komplexní podpora rodiny ze strany lékařů velmi kvitována. Nejčastěji jde o rodiny dětí, 

které se narodily předčasně (Praha a Středočeský kraj) a během vývoje došlo ke zjištění 

postižení nebo opoždění ve vývoji dítěte. Vždy CP kontaktuje ošetřující lékař, popř. 

rehabilitační sestry (dostávají se s rodinami do pravidelného kontaktu a rodiče se jim často 

svěřují s obtížemi nejen ve vývoji dítěte, ale v celé rodinné situaci). Rodiny do CP dochází 

v den, kdy jsou CKP nebo si domlouvají schůzku společně s další návštěvou.  

Pozn.: Díky spolupráci s CKP zahájilo CP činnosti i na neonatologickém oddělení U Apolináře. 

Dále s CKP je řešena další podpora rodin a systémově chybějící články – jedná se o speciálního 

pedagoga v nemocničním zařízení, který by rozuměl kompenzačním a rehabilitačním 

pomůckám, asistivním technologiím aj. a mohl by rodinám doporučit, jak podpořit dítě 

ve vývoji – jednoduše řečeno – Raná péče (RP) již na půdě nemocnic – je to především z toho 

důvodu, že v ČR je zajištění RP pro rodiny kapacitně nedostačující a dlouhou dobu jsou na čekací 

listině. Pro vývoj dítěte se ovšem každý den počítá. Na daném konceptu budeme s CKP 

průběžně spolupracovat. 

 

 Dětská neurologie 

Specializuje se na řadu oblasti včetně dědičných poruch metabolismu, chromozomálních 

aberací, nervosvalových onemocnění, neuro-vývojovou problematiku (rizikoví novorozenci 

s nízkou porodní hmotností, ADHD, autismus, tikové poruchy, Touretteův syndrom), dětskou 

mozkovou obrnu, infekční a postinfekční stavy, demyelinizační onemocnění, záchvatové stavy 

(epilepsie, migréna) a poruchy spánku (např. parasomnie, syndrom spánkové apnoe, 

nadměrná denní spavost). 

Komentář: Jedná se o vysoce profesionální a specializované zařízení, které poskytuje 

konzultace všem oddělením a ambulancím na KDDL. Velmi často se zde objevují rodiny z celé 

ČR, které čekají na stanovení dg. 

 

 Ústav dědičných metabolických poruch (ÚDMP) 

Společné pracoviště VFN a 1. LF UK. Zdravotnická část se věnuje především diagnostice, 

monitorování kompenzace, léčbě, genetickému poradenství a prenatální diagnostice 

dědičných metabolických poruch (dále jen DMP). Základem činnosti je laboratorní diagnostika 

několika stovek DMP na různých úrovních (metabolit, enzym/protein, tkáň/buňka, gen) 

v laboratoři biochemické/metabolické, enzymologické, histochemické a molekulárně 

genetické. Veškeré aktivity pracoviště směřují k rozšiřování a zkvalitňování diagnostiky DMP 

a k zajištění specializované péče o diagnostikované pacienty a jejich rodiny. Ročně se 

na pracovišti vyšetří okolo 3000 nových pacientů s podezřením na některou DMP a diagnóza 

je prokázána přibližně u 100 pacientů ročně.  

Komentář: Fungování ÚDMP je pro CP důležité především z hlediska komplexní diagnózy dětí 

– její potvrzení či vyvrácení. Následná spolupráce CP s rodinou je poté zajištěna 

prostřednictvím jednotlivých ambulancí a oddělení. 
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Spolupráce s „garanční“ klinikou/ oddělením příslušného zdravotnického zařízení je pro 

implementaci CP do organismu daného zdravotnického zařízení naprosto zásadní. Musí být 

navázána důvěra mezi zdravotnickým personálem a pracovníky CP. Součástí tohoto vztahu 

jsou následující praktické aspekty: 

 navázat kontakt s rodinou co nejdříve (při čekání na dg, při hospitalizaci,  

při sdělení dg), 

 představení role CP za aktivní účasti lékaře (nebo ošetřující sestry), 

 leták CP přidávat k lékařské dokumentaci, kterou rodiče dostávají úplně na začátku, 

 rodiče dostanou kontaktní údaje znovu i od pracovnice CP, 

 mít pro jednotlivé rodiny dostatek času, 

 mít možnost konzultace s lékaři. 

 

B. Oddělení neonatologie, se kterými CP spolupracuje, tvoří: 

 

Oddělení nedonošených novorozenců  

1. Jednotka intenzivní a resuscitační Péče (JIRP) i jednotka intenzivní péče (JIP)  
Poskytují komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří tuto péči 

potřebují, a to narozeným na naší gynekologicko-porodnické klinice nebo i mimo ni.  Všichni 

rodiče očekávající příchod miminka, doufají, že jejich dítě bude zdravé. Někdy se ovšem objeví 

komplikace, které vyžadují speciální péči a léčbu. Předčasné narození, obtížný porod nebo 

zhoršená adaptace na prostředí mimo dělohu mohou být důvody, proč je novorozenec přijat 

na jednotku JIRP nebo JIP.   

Každým rokem je na  JIRP a JIP přijato okolo 300 novorozenců, kteří vyžadující vysoce 

specializovaný přístup. Na každodenní péči o tyto děti se podílí mezioborový tým, složený 

z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů a porodních 

asistentek, a snaží se našim nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné 

období. Důležitou součástí týmu jsou i další odborníci, jako mikrobiologové, farmaceuti, 

pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, nutriční terapeuti, biomedicínští 

inženýři i sanitáři, kteří se sice neúčastní přímé péče o novorozence, ale bez nich by péče 

nemohla být úplná. Ve chvíli, kdy je novorozenec přijat na oddělení, je pro něj připraven tým, 

který každému miminku „ušije“  péči na míru jeho individuálním potřebám i potřebám jeho 

rodiny. 

Cíle péče o novorozence na JIRP a JIP 

 poskytovat každému novorozenci vysoce specializovanou léčbu a ošetřovatelskou péči 

na nejvyšší úrovni, která vychází z individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny, 

 zajistit bezpečné prostředí pro pacienty, rodinu a personál oddělení 

 neustálé vzdělávání personálu k udržení vysoké úrovně kvality péče, 

 týmová spolupráce na docílení co nejlepších výsledků péče o novorozence. 
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2. Oddělení intermediální péče (IMP)  
Zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o dvě skupiny novorozenců. První skupinou jsou děti 

přicházející z jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP) nebo z jednotky intenzivní péče 

(JIP), které již tuto péči nepotřebují, ale jejich zdravotní stav zatím ještě nedovoluje propuštění 

domů. Druhou skupinou jsou novorozenci narození lehce předčasně (přibližně od 34. týdne 

těhotenství), kteří potřebují zvýšenou péči a sledování, ale jejich poporodní adaptace probíhá 

natolik uspokojivě, že nevyžadují péči intenzivní. 

Protože místa pro hospitalizaci maminek na oddělení jsou limitovaná, praxe je taková, 

že pokud je časový horizont propuštění dítěte do domácího ošetřování ještě vzdálený, 

je maminka propuštěna z oddělení šestinedělí domů a vrací se zpět na oddělení přibližně týden 

až dva před plánovaným propuštěním dítěte. Mezitím může na oddělení docházet a zůstávat 

po boku novorozence podle svých časových možností. Na noc zase odchází domů. 

 

Než bude miminko propuštěno do domácího ošetřování, musí splňovat zejména tato 

kritéria:  

 věk dítěte, který odpovídá minimálně 36. týdnu těhotenství 
 minimální hmotnost dítěte 1800 gramů 
 miminko nesmí mít problémy s dýcháním a krevním oběhem 
 musí mít vyřešenou výživu/kojení (plné nebo částečné) nebo výživu umělým mlékem 
 

Dále je nutné, aby se rodiče o miminko uměli starat (péče o původně nedonošeného nebo 

nemocného novorozence se může trochu lišit od péče o novorozence donošeného a zdravého) 

a je potřeba, aby se rodiče naučili s dítětem často také rehabilitovat. Všechna popsaná kritéria 

jsou pouze orientační, mohou se individuálně pro jednotlivé děti lišit. 

Lehce nezralí novorozenci 

Po porodu lehce nezralého novorozence je maminka pravděpodobně přijata na oddělení 

šestinedělí, aby byla svému dítěti na blízku. Přestože miminko nepotřebuje intenzivní péči, 

bude potřeba, aby minimálně prvních několik hodin až dní strávilo na tzv. observačním boxu 

a bylo sledováno dětskými sestrami. Maminka může být kdykoliv po boku svého miminka  

a podle jeho a jejího zdravotního stavu se mu věnovat. Měření teploty, přebalování, 

polohování a zejména kojení, to je jen několik činností z komplexní ošetřovatelské péče, které 

může u svých dětí vykonávat samostatně. Pokud to rodinná a provozní situace IMP dovoluje, 

může maminka zůstat se svým miminkem v porodnici po celou dobu jeho pobytu na oddělení. 

Většinou se jedná o několik dnů až týdnů. Kritéria propuštění miminka jsou dost podobná 

kritériím popsaným výše u dětí přeložených z JIRP nebo JIP. 

 

Komentář: 

CP má navázaný kontakt s Centrem komplexní péče (dále jen CKP). Děti, které se narodily 

předčasně, a mají určité zdravotní omezení, poté dochází do CKP, kde jsou dlouhodobě 

sledovány a je jim poskytována komplexní péče, zahrnující všechny zdravotní hlediska. 
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S psychickou a sociální podporou rodin v nepříznivé situaci pomáhá CP. Na základě této 

fungující spolupráce vznikl podnět zachytit a podpořit rodiny už v porodnici, co nejdříve 

po porodu, a mít tak možnost jít s nimi stejným krokem od prvního momentu, kdy se jim 

narodilo dítě předčasně. 

Po diskuzi s vedoucí lékařkou se ukazuje, že společným cílem je, aby se CP stalo součástí týmu 

a mohlo se s rodinou zkontaktovat hned po narození dítěte, z důvodů: 

 rodiče ví, že existuje někdo, kdo je podpoří a pomůže jim projít celou situací, 

 mají určeného jednoho konkrétního člověka, na kterého se mohou s čímkoliv obracet 

(otázky, strachy, byrokracie,..), 

 mají člověka, který na ně má dostatek času a může se jim věnovat dle jejich potřeby, 

 je-li navázán kontakt s rodiči, kde dítě i matka jsou stabilizováni, ví o CP, ale nepotřebují 

ho, a posléze se situace změní – CP už není posel špatných zpráv, ale naopak tím opěrným 

bodem, a rodiče ví, koho mohou oslovit. 

 

Příklad spolupráce CP a odd. neonatologie: 

Narodí-li se dítě předčasně, ošetřující lékař zavolá do CP, domluví se osobní schůzka zároveň 

s ním i rodinou. Vymezení role pracovnice CP, a nejlépe za účasti lékaře, je pro všechny strany 

velmi důležité (pro rodinu, zdravotníky i CP). Všichni jsou si vědomi, co mohou od spolupráce 

očekávat. Funguje věta: „Lékaři a sestry tu jsou pro miminko, CP je tu pro rodiče/rodiny.“, 

až poté lze rodičům sdělit podrobnosti o působnosti CP. Vyhneme se tím různým domněnkám, 

se kterými se pracovnice setkaly – např. že budou chtít podepsat papír na darování orgánů 

při případném úmrtí novorozence, nebo že za rodiči přijdou psycholožky či psychiatričky – tato 

slova stále vzbuzují v lidech strach a razantní odmítání. Pokud je situace dítěte závažná, nebo 

nejasná, je potřeba najít vhodný prostor i čas pro rozhovor s rodinou, kterého se účastní 

i zástupce CP. Rodiče také dostanou základní kontaktní údaje na CP. Chce-li rodina podporu a 

naváže-li se důvěra, pracovnice už se na dalších schůzkách domlouvá přímo s rodiči. CP 

poskytuje podporu i samotným zdravotníkům – jak lékařům, tak sestrám, a to tím, že může 

s rodiči projít někdy velmi emočně náročnou situací, věnovat se jim dle jejich potřeby – což 

většinou v kompetenci zdravotníka není. Opačným směrem jsou lékaři i podporou pro CP – 

poskytují možnost konzultací, doplnění informací apod. 

 

Zásady pro spolupráci:  

 mít možnost navázat kontakt s rodinou co nejdříve po předčasném porodu dítěte, 

 představení role CP za aktivní účasti lékaře (nebo ošetřující sestry), 

 leták CP automaticky přidávat k lékařské dokumentaci, kterou rodiče dostávají úplně 

na začátku, 

 rodiče dostanou kontaktní údaje znovu i od pracovnice CP, 

 mít pro rozhovor k dispozici oddělenou, neprůchozí místnost, 

 mít pro jednotlivé rodiny dostatek času, 

 mít možnost konzultace s lékaři. 
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6.2. Evidence klientů Centra 

Od začátku fungování Centra provázení, je nutno používat jednoduchý a přehledný nástroj, 

pro evidenci – statistiku klientů, kteří projdou CP.  

V rámci tohoto dokumentu/návrhu předkládáme vzor evidenčního listu (v podobě souboru 

xls), který obsahuje položky: 

 Datum 

 Kódování (dle cílové skupiny) 

 Klient (matka, otec, lékař, organizace) 

 Dítě (vzácné onemocnění, předčasně narozené, zdravotně postižené, neurčená 

diagnóza, jiné)  

 Kontakt/intervence 

 Forma konzultace (osobně, telefonicky, email, sms, e-poradna, dopis, skype) 

 Typ konzultace (podpora rodiny, sociální oblast, školská oblast, zdravotní oblast, 

následná podpora, rodinná problematika, krizová intervence, jiné)  

 Kraj 

 Věk klienta 

 Věk dítěte 

 Zakázka Klienta – slovní komentář pro rychlou orientaci 

 Čas trvání  

 

Výše uvedená evidence je anonymizována (kódována). Vedle toho je vhodné aplikovat i tzv. 

„karty klientů“ – dokument MS Word, jenž obsahuje:   

 Kód 

 Jméno rodiče 

 Jméno dítěte 

 Adresa 

 Telefon 

 E-mail 

 Záznam – provázení 

 Seznam příloh a dokumentů 

 

Od karet klientů lze, v případě potřeby, a dle místních podmínek činnosti CP upustit a lze 

nahradit modelem, v němž si každá poradenská pracovnice vede vlastní xls soubor, kde si 

zaznamenává výše uvedené informace a další poznámky. V tomto případě se jedná o de facto 

pomocné soubory evidence – a je nutno striktně trvat na ochraně osobních údajů.  
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Evidence, karty klientů (word+excel) jsou zakódovány a sdíleny mezi pracovníky přímé péče 

a vedoucím CP. Ostatní pracovníci nemají k evidenci přístup. Pracovníci nikdy neuvádějí 

jména, nebo dg dětí – vždy se jedná – u souhrnné statistiky pouze o souhrnné počty. 

Doporučení: 

 Klienty CP by vždy měli být pacienti jednotlivých klinik, se kterými je CP ve spolupráci. 

Z naší zkušenosti u dětí se vzácným onemocněním, které je rozpoznáno např. po 15 roce, 

a první projevy se začnou objevovat o pár let později, tak v ČR neexistuje síť služeb, která 

by tyhle rodiny mohla podpořit (tradičně Raná péče, která spolupracuje s rodinami 

v domácím prostředí a pomáhá jim „sžít“ se s novou skutečností). 

 Klienti CP by se měly rodiny stávat automaticky – od sdělení dg, od předčasného narození 

– tzn. báze dobrovolnosti, by se změnila v systémovost. Např. na porodnicko-

gynekologickém pracovišti je vhodné nastavit spolupráci tak, aby pracovník CP byl 

pozváni rodinám, kde se dítě narodilo v rozmezí 22 – 31 týdne těhotenství. Po 31 týdnu 

vždy po indikaci lékařem a pouze v případě, že se objeví nějaké komplikace – podezření 

na metabolickou poruchu, genetické onemocnění, apod.) 

 Zaznamenávání rodin, které nejsou cílovou skupinou CP – ponechat bez kódování, ale 

vždy poskytnout, alespoň první kontakt – např. situace, kdy telefonuje lékařka – podezření 

na zneužívání dítěte – revmatologické onemocnění /ne závažné/ - proběhne kontaktování 

OSPODu, předány kontakty na krizová pracoviště – pro dítě i pro rodiče, sepsán postup 

pro lékaře – co v téhle chvíli dělat.   

 Evidence a statistika – měla by být proměnlivá dle potřeb pracovníků CP – zlepšovat její 

funkčnost a snižovat administrativu s provázením spojenou. 

 Pro vznik dalších CP v republice – vymyslet systém kódování, vhodný pro celostátní 

statistiku – a přesto vyhovující celému systému – modelu CP.  

 Konzultace s lékaři a s organizacemi – nezaznamenávat do evidence, ale zaznamenávat 

jednotlivě za jednotlivé měsíce a brát jako běžnou součást práce pracovníků. 

 Vzhledem k náplni a poměrně široké nabídky služeb CP je nutno vydefinovat, co ještě CP 

může dělat a co nemusí (a je zajištěno jinými službami) – např. podpora rodiny při sepsání 

odvolání proti rozhodnutí – ano, správní žaloba – již ne – kontaktovat právní služby. Nebo 

zjištění, co je hrazeno a co už ne z jednotlivých pojišťoven (i zahraniční přesah) – 

přesměrovat rodinu na občanské poradny. 

 

Příloha 6.1.: Evidence excel - vzor 
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7.  Ekonomika (rozpočet) činnosti Centra provázení 

 
Rozpočet Centra provázení musí vycházet z reálných  

a) potřeb CP, 

b) zdrojů, které jsou pro daný rok k dispozici. 

 

Obecně je nutno říci, že z pohledu ekonomického zajištění činností CP, které by v budoucnu 

měly být podle vzoru CP 2018 otevřeny i u dalších zdravotnických pracovišť je nutno zajistit 

dostatečné množství finančních prostředků, které umožní dodržení základních zásad pro best 

praxis činnosti Centra provázení: 

a) V CP musí být nejméně dvě poradenské pracovnice přímé péče na plný úvazek. Vyšší 

počet poradenských pracovnic – v závislosti na velikosti zdravotnického zařízení. 

Dvě pracovní pozice jsou nezbytné minimum z hlediska zastupitelnosti – a návaznosti 

poradenských případů. 

b) Mzdy musí být nastaveny jako přiměřené a přitom konkurenceschopně vzhledem 

ke složitosti zastávané profese a místu jeho výkonu. 

c) Musí být zajištěny i prostředky pro odměnu zdravotnických pracovníků (lékař, 

zdravotní sestra, další personál). Tyto prostředky však nelze dopředu taxativně 

stanovit. Vždy bude záležet na podmínkách daného pracoviště. ( 

d) Musí být ekonomicky zajištěn provoz (nájem, provozní náklady) samostatné 

„provozovny CP“, tj. uzpůsobené a vybavené kanceláře. V optimálním případě by byly 

vhodné nejméně dvě (i propojené) místnosti.  

e) Musí být zajištěny prostředky na vzdělávání pracovníků v přímé poradenské práci 

(vzhledem ke specifikům činnosti Centra provázení nelze předpokládat naprostou 

připravenost pracovnic vhodných na tuto pracovní pozici – a je nutno počítat se 

specializačními kurzy. Typicky krizová intervence, provázení při umírání, specifika péče 

o těžce zdravotně postižené jedince apod.) 

f) Rozhodující význam pro skutečnou výši rozpočtu bude mít přijetí jednoho z dále 

navržených modelu činnosti CP (CP jako autonomní jednotka v rámci zdravotnického 

zařízení x CP jako součást celorepublikové sítě poradenské služby). 
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V rámci provozu Centra provázení lze stanovit následující potřebné finanční náklady 

na činnost: 

7.1. Modelové položky rozpočtu CP  

Rozpočtová položka  
Rozpočet  

v tis. Kč 
Komentář 

Spotřeba materiálu 18 – 36 Dle místních podmínek a úrovně vstupního vybavení.  

Cestovné 
36 – 60 

Cca 3 – 5 tis. Kč měsíčně, doprovody rodin, návštěvy v místě 

apod. 

Ostatní služby 

Telefon 24 
Cca 3 SIM s neomezeným voláním a internetem, 1 – 2 SIM 

s omezeným voláním  

Poštovné 6 Nutné pro komunikaci s rodinami, převažuje elektronická. 

Internet 6 Dle místních podmínek – zde 500,-Kč měsíčně 

Nájemné  72 - 108 
Dle místních podmínek a velikosti prostor Centra – 6 – 9 tis. 

Kč měsíčně.  

Finanční služby * 32 
Odpovídá vedení účetnictví a personalistiky v daném rozsahu 

CP  

Vzdělávání personálu 24 – 42  
Dle místních podmínek, možnosti a dosavadní vzdělání 

personálu 

Náklady na reklamu a propagaci * 5  Náklady na grafiku  a tisk základních materiálů CP  

Náklady na IT služby * 24 - 32 
Dle místních podmínek, zpravidla služby za provoz webového 

portálu  

Ostatní (autorský honorář) * 20 Tvorba metodických a vzdělávacích publikací pro CS 

Vzdělávací semináře (nájem, 

stravné, cestovné účastníků) * 
20 - 30 Dle místních podmínek 

Vzdělávací seminář – odměna 

lektorů 
12 - 20 Dle místních podmínek 

Ostatní (prac.listy pro účastníky 

vzděl.) 
5 – 10  Náklady na tisk (kopírování) učebních textů 

Ostatní (Tisk publikace č. 1) 20 - 50 Náklady na přípravu, výrobu a tisk publikací pro CS 

Mzdy  

pracovník 1 (PP - vedoucí Centra) 192 Dle podmínek, úvazek 0,4 či 0,5 

pracovník 2 (PP - pracovník Centra 

1) 
360 Úvazek 1,0 

pracovník 3 (PP - pracovník Centra 

2) 
264 Úvazek 1,0 
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Další komentář: 

Celkové rozpočtované náklady jednoho (střediska) centra provázení při zdravotnickém 

zařízení tak činí cca 2 miliony korun. Rozpětí je 1 934 000,- Kč až 2 475 000,- Kč – dle místních 

podmínek a akcentace jednotlivých položek rozpočtu. 

 

Pozn.: 

Za zásadní skutečnost – a svého druhu argument pro podporu existence a rozšíření činnosti 

CP do dalších zdravotnických zařízení považujeme fakt „nákladovosti“ pobytu dětských 

pacientů na odděleních ARO, JIP, náklady na pobyt extrémně nedonošených dětí, či náklady 

na terapii některých pacientů, jimž je poskytována enzyme replace therapy (ERT), kdy ve všech 

těchto případech náklady činí až desítky tisíc korun denně či miliony korun ročně. 

Jestliže modelové pracoviště CP poskytne za rok služby provázení cca 200 – 300 rodin, potom 

náklady na péči u jedné rodiny jsou 7 000 – 10 000,- Kč ročně. 

Efektivita takto vynaložených prostředků je evidentní. Preventivní působení CP, zejména 

ve vztahu k možným následkům traumatu, které rodiny prožívají (posttraumatický stresový 

syndrom, psychické obtíže, psychosomatické problémy pečujících), uvedené náklady více 

než ospravedlňuje. 

 

pracovník 4 (PP, zdrav. pracovník) 204 Úvazek 0,5 

Odvody SP a ZP 345 Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění  

DPP (OON)     

supervizor (DPP, 100 hodin) 24 DPP – odpovídá 2 – 3 hodiny měsíčně 

psycholog (DPP, 200 hodin) 

60 

Odpovídá cca 25 hodin měsíčně – dle místních podmínek lze 

zvýšit i na dvojnásobek či trojnásobek – v takovém případě 

vhodná DPČ 

metodik projektu (DPP, 350 hodin) 

* 
60  

V závislosti na metodickém, vzdělávacím a výzkumném 

zaměření CP. 

prac. telef. podpory (DPP, 300 

hodin) 
60 Odpovídá DPP v rozsahu cca 25 hodin měsíčně 

pom. graf. a admin. Práce (DPP, 

300 h.) 
42 

Odpovídá cca 3 500,- Kč měsíčně, nezbytné administrativní a 

servisní činnosti. 

Ostatní 

Kanc.nábytek a vybavení (nad 3 

tis. Kč) 
60-120 Dle místních podmínek 

Ostatní (odborné publik.pro CS) 20  Knihy a elektronické zdroje – k využití pro CS  

Celkem náklady 1 934 – 2 475  
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8.  Vzdělávací aktivity 

 

Realizace vzdělávacích aktivit musí v každém CP směrovat do dvou úrovní.  První úroveň tvoří 

sebevzdělávání (rozšíření znalostí, dovedností a kompetencí) vybraných poradenských 

pracovníků Centra Provázení. 

Druhou úrovní je realizace vzdělávacích seminářů směrem ke  dvěma cílovým skupinám osob 

– pečující osoby a zdravotnický personál (viz níže). 

8.1.  Model vzdělávacího plánu pracovníka CP 

Pracovník 1 

 kurz Základní krizové intervence,  

 Pokračující kurz krizové intervence – celkový rozsah 150 hodin, např. kurzy Remedium 

Praha o. p. s.), 

 kurz Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem (např. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.), 

 kurz Zdravotnické právo pro pracovníky v sociálních službách (např. pořadatel Národní 

rada osob se zdravotním postižením ČR). 

 Poradenství pro pozůstalé – dle nabídky vzdělávacích institucí 

Pracovník 2  

 Základní krizové intervence,  

 Pokračující kurz krizové intervence – celkový rozsah 150 hodin, např. kurzy Remedium 

Praha o. p. s.), 

 Kurz „Soužití s postiženým dítětem je zátěž pro celou rodinu“ (např. sdružení Už Ti 

rozumím) 

 Pesso-Boyden – seminář 

 Pohřebnictví, průběh, poradenství pro pozůstalé, možnosti u smrti dětí – (např. sdružení 

Cesta domů) 

 

V průběhu praktické činnosti Centra provázení budou pracovnice průběžně konzultovat 

jednotlivá témata související s poskytováním poradenských služeb matkám a otcům dětí CS 

se zdravotnickým pracovníkem CP či dalšími lékaři zdravotnického zařízení. Např. jde 

o témata: očkování a jeho vliv, sdělení dg – chronologie, genetika, onemocnění OTC, poruchy 

autistického spektra, specifika provozu zdravotnického zařízení neonatologického typu, 

specifika projevů a důsledků jednotlivých druhů vzácných onemocnění. Ad. 
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8.2. . Vzdělávací akce pro vybrané skupiny osob 

1. Rodiče pečující o člena domácnosti (dítě) se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním 

postižením, předčasně narozeného či dítěte s nízkou porodní hmotností 

2. Zdravotnický personál 

 

8.2.1. Pečující osoby 

 

Semináře musí být zaměřeny na výše zmíněné oblasti sdělování závažné diagnózy a období 

po sdělení diagnózy a doporučujících strategií, které mohou tuto náročnou životní situaci 

zmírnit, lépe zvládnout a vyrovnat se s ní. Samostatně také představují specifické oblasti 

těchto onemocnění na kvalitu života dětských pacientů a jejich rodin.  

Zde je nutno věnovat pozornost také oblasti komunikace (zásadám komunikace) ve směru 

k odborníkům (nejčastěji směrem ke zdravotnickému pracovníku). Všechny probírané 

skutečnosti musí být podávány způsobem přiměřeným cílové skupině účastníků a musí být 

dán dostatečný prostor pro vlastní reflexi – vzájemné sdílení životních zkušeností samotných 

rodičů.  

Součástí setkání také bude informování o službách Centra provázení v daném zdravotnickém 

zařízení, jehož služeb mohou rodiče nyní využívat. Dále pak informace o dostupných 

databázích, ze kterých je možné zjistit důležité kontakty na další odborníky a služby (oblast 

zdravotnictví, sociálních služeb, školství, veřejná správa) a to s ohledem na místo (oblast), 

ve které pečující osoby a jejich děti aktuálně žijí. 

Závěrečná část semináře se má týkat nácviku tzv. psycho-relaxačních technik – zaměřených 

na prevenci syndromu vyhoření, učení se možnostem krátkodobého odpočinku „tady a teď“  

i v průběhu (náročného) dne s cílem udržet si, co nejlepší psychickou kondici. Jedná se o nácvik 

autoregulačních technik – Schultzův autogenní trénink a záměrnou stimulaci dílčích 

smyslových receptorů.  

 

Klíčové momenty směrem k evaluaci vzdělávacích akcí (reflexe): 

 setkání mají být účastníky hodnocena kladně včetně připraveného programu (informační 

hodnota); 

 strávený čas nesmí být vnímán jako zbytečný či nevhodně využitý (přínosnost); 

 účastníci by měli projevit zájem o realizaci podobných neformálně koncipovaných 

setkáních v budoucnu; 

 dynamizacím prvkem musí být i počet účastníků (preference setkání s menším počtem 

účastníků do 15 osob). 
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Náměty pro diskusní témata vzdělávacích aktivit: 

 

 zkušenost rodičů a jejich hodnocení v přístupech ze strany odborníků (lékařů) v období 

sdělování nepříznivé diagnózy – nedostatek času ze strany lékařů, nedostatečná či kusé 

informace o dalších postupech (kam se obrátit, o co mohu zažádat,…); 

 vyrovnání se s rolí pečující osoby – míra „odpoutání se“ i v době, kdy je dítě v péči někoho 

jiného;  

 „přehodnocení“ vlastního života – zcela individuální včetně různých strategií přístupů 

(náročnost péče); 

 milníky „etapy života“ a s nimi spojená témata – vzdělávání (integrace?), návazné služby, 

zajištění vhodné péče v budoucnu; 

 (ne)fungující rodinné zázemí, využívání neformálních zdrojů podpory; 

 sourozenci a jejich míra invence jako pečující osoby; 

 zájem podobná setkání realizovat častěji – potřeba mít někoho, který by „zajistil  

a zorganizoval“; 

 koncepce (nastavení a potřebnost) služeb Centra Provázení 2018 byla účastníky 

hodnocena velmi pozitivně. 

 

8.2.2.  Zdravotnický personál 

Vzhledem k podmínkám zdravotnických zařízení -a ne/možností uvolňování zdravotnických 

pracovníků na vzdělávací aktivity je vhodné zajistit akreditaci vzdělávacího semináře. 

Např. pro střední zdravotnický personál akreditace pod Českou asociací sester. 

Náplně seminářů: 

Je vhodné v úvodu prezentovat dosavadní výsledky činnosti Centra Provázení 2018. Semináře 

pak zaměřit a osobnost zdravotnického pracovníka v kontextu krizové situace. Náplň může mít 

dvě hlavní linie – první z nich je přímá práce a komunikace s rodinou předčasně narozeného 

dítěte, dítěte se vzácným onemocněním, dítěte se zdravotním postižením a druhá 

psychohygiena zdravotníka. Cílem je, aby si účastnice zmapovaly situace kontaktu s rodinou 

a se svými kolegy, ve kterých se necítí zcela komfortně, nebo jim nerozumí, a zároveň hledaly 

možnosti jak takovéto momenty řešit.  

Druhá a velmi podstatná část směřuje k prozkoumání pracovních kompetencí a stanovení 

hranic a rituálů pro oddělení pracovního a osobního života, čímž člověk může předejít 

např. syndromu vyhoření a dalším rizikovým faktorům na poli pracovním i soukromém. 

Je-li lektorka zároveň psychoterapeutka, je možno se zaměřit na téma psychohygieny 

a účastníci si mohou vyzkoušet několik psychorelaxačních technik a autoregulačních technik.   

 

Obě skupiny účastníků (pečující i zdravotničtí pracovníci) mají mít k dispozici i učební materiál, 

jehož obsahem mohou být i informace o Centru Provázení a jeho činnostech.   
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Možný vzor učebního textu je v příloze tohoto dokumentu. Obsahuje i témata týkající se dítěte 

se závažnou diagnózou a zásadního okamžiku v životě rodiny, sdělování nepříznivých zpráv 

a způsob komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, dětskými pacienty a zákonnými 

zástupci, syndrom vyhoření u zdravotnických a jiných odborných pracovníků 

a seznam kontaktů na sdružení pacientů a rodin se vzácným metabolickým a jiným dědičným 

onemocněním, organizací pracující s rodinami předčasně narozených dětí a na telefonické 

krizové linky a krizová centra. 

Pro evaluaci kurzu je vhodné použít evaluační dotazníky či obdobné odpovídající nástroje.  

 

Klíčové momenty směrem k evaluaci vzdělávacích akcí: 

 semináře mají být účastníky hodnoceny kladně, včetně připraveného programu 

(informační hodnota) a tištěných materiálů, 

 strávený čas má být vnímán jako přínosný, 

 projeven zájem a realizaci dalších seminářů i v budoucnu. 

 

Náměty pro diskusní témata vzdělávacích aktivit: 

 

 potřebnost pravidelné supervize i ve zdravotnických zařízeních,  

 porozumění různým emocím a chování rodičů předčasně narozených dětí, 

 otázka jak komunikovat s rodiči v těžkých momentech, 

 jak sdělovat nepříznivé zprávy, 

 jak se vyrovnat s vysokým psychickým i fyzickým pracovním vypětím, 

 jak si nastavit své pracovní a osobní hranice a předejít tím syndromu vyhoření, jak pečovat 

sami o sebe,   

 zájem podobné kurzy realizovat častěji a věnovat se konkrétním tématům více do hloubky,  

 koncepce (nastavení a potřebnost) služeb Centra Provázení byla účastnicemi hodnocena 

velmi pozitivně. 

 

 

Přílohy:  8.1. Návrh obsahu učebního textu – zdravotničtí pracovníci 
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9.  Výzkumné a evaluační aktivity Centra provázení 

 

Od počátku je nutno jako imanentní součást činnosti projektu „Provázení“ považovat i měření 
vybraných faktorů evaluačního a hodnotícího rámce provozovaného modelu podpory rodičů 
v krizové situaci. 

Stejně tak – vedle evaluace a zpětné vazby činností samotného CP je v popředí zájmu  
i „vytěžení“ potřebných a dostupných dat a informačních souborů, které budou způsobilé 
vypovědět o skutečném „nastavení, prožívání, postojích, soudech a očekáváních“ klientů CP – 

Na základě dosavadní praxe je navrhováno využít následující měrné nástroje, které musí 
splňovat následující parametry: 

a) Standardizace (splňují dva měřící kritické faktory utvářející QoL – evaluační nástroj CP 
má v sobě „časovou“ validizační pojistku) – více v komentáři dále 

b) Finanční dostupnost pro CP – zajištěno 
c) Česká jazyková mutace – zajištěno 
d) Časová dostupnost – přístupnost pro uživatele (možnost převést do on-line prostředí) 

– zajištěno 
e) Vyhodnotitelnost - základní účast psychologa týmu, ale nezpochybnitelná působnost 

speciálního pedagoga při zadávání a i při dílčím vyhodnocování testového materiálu. 
 

1) CP – evaluační dotazník obecný:  Jedná se o samostatně vytvořený nástroj, autorským 
týmem tohoto dokumentu, který používá metodu známou z testu QoL  - SEIQUoL, 
tj. respondent dostává na výběr v prostředním sloupci ze tří možností – návrhy 
napomoc, kterou mu může CP poskytnout a on v pravém sloupci uvede na hodnotící 
škále 1 až 5, jak moc tuto podporu v dané chvíli potřebuje. V on-line prostředí 
se respondentovi – klientovi otevře právě a pouze střední a pravá část dotazníku. 
Po uplynutí ½ roku či jednoho roku (dle poradenské situace) bude klient vyzván znovu 
k otevření dotazníku – a poté se mu otevře i levá strana – a on na stejné hodnotící škále 
vyznačí, jak CP uspokojilo jeho potřeby v této oblasti. Tím získáváme jednak přehled 
o a) oblastech činnosti, kterou jsou kvantitativně – i jak kvalitativně pro klienty 
potřebné a důležité a b) zpětnou vazbu – hodnocení činnosti CP v těchto jednotlivých 
oblastech. Byť se nejedná o nástroj standardizovaný ve smyslu testových baterií 
psychologického výzkumu, v oblasti evaluace a sebe/hodnocení se jedná o nástroj 
velmi praktický a reliabilní (měří to, co měřit má….) 
 

2) IES -  posttrauma: Jedná se o standardizovaný psychologický nástroj měřící nástroj 
zaměřený na hodnocení vybraných problémových emocí v období do 7 dnů po sdělení 
diagnózy. Přitom test samotný mohou vyplňovat i po delším období. 
 

3) BDI  - depresivita: Klasický standardizovaný měřící nástroj měřící ve 21 položkách 
(na vyplňování cca 15 min. – klienti mohou vyplňovat cca v období půl roku až rok 
po sdělení diagnózy – lze i opakovaně ve stanovených intervalech). 
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Vytěžením informací z tohoto souboru testových materiálů zajistíme dostatek validních 
informací  

a) o činnosti CP, 
b) o situaci cílové skupiny osob – pečující rodiče. 

 

Provádění vlastních měření je nutné pro etablizaci Centra provázení jako nového prvku 
podpory rodin v krizové situaci. Pro orgány veřejné správy je nutno zajistit soubory dat, 
které bude možno využít při měření efektivity zde navrhovaného modelu služby. 

Přílohy: 

9.1. CP_evaluační_dotazník_obecný 

9.2. CP_IES_posttrauma 

9.3. CP_BDI_depresivita 
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10.  Publicita centra provázení 

 

Publicitu Center provázení je nutno zaměřit na dvě roviny. 

První cílí na širší veřejnost – tradičně masová média – reportáže, rozhovory, články. Druhá 

rovina jsou lidé, kteří jsou součástí organizací zřízených pro péči o děti a jejich rodiny se 

vzácným onemocněním – jedná se o lékaře, zdravotní sestry, samotné pečující osoby,  

Pro publicitu budovaných středisek Centra provázení lze využít např. tyto již vytvořená 

audiovizuální díla, která vznikla jako součást činnosti pražského Centra provázení (resp. byla 

podpořena Norskými fondy z projektu „Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním“): 

 

Děti se vzácnou nemocí.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010120118/ 

 

Vzácná onemocnění ve společnosti (obecně) 

https://www.youtube.com/embed/m5l0DjBqDQ?rel=0&autoplay=1 

Sdělování diagnózy vzácného onemocnění  

https://www.youtube.com/embed/XVUMh62fKew?rel=0&autoplay=1 

Podpora provázení rodin dětí se VO 

https://www.youtube.com/embed/-sVQeIXlOBs?rel=0&autoplay=1 

Krátké informační video o Centru Provázení – šíření povědomí o existenci CP (volně 

přístupné) a také jako vizuální prostředek pro účastníky kurzů, konferencí, seminářů, 

pracovních jednání – v rámci tematického vizuálně pojatého „uvedení do problematiky“. 

https://www.youtube.com/embed/AvKI18oXNOM?rel=0&autoplay=1 

 

Pozn. Tato videa byla připravena týmem CP v rámci projektu financovaného Norskými fondy 

v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR. Všechna videa akcentují existenci a roli Centra provázení 

– a jako taková jsou využitelná pro vzdělávací, osvětovou i poradensko-terapeutickou činnost 

Centra provázení. 

 

Rozhovor s vedoucí poradenskou pracovnicí CP v DVTV: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/smrtelne-nemocne-dite-je-dulezite-s-rodicem-mluvit-ustat-

emo/r~c48981aa44fe11e6bff10025900fea04/?redirected=1484381933 

 

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010120118/
https://www.youtube.com/embed/m5l0DjBqDQ?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/XVUMh62fKew?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/-sVQeIXlOBs?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/AvKI18oXNOM?rel=0&autoplay=1
https://video.aktualne.cz/dvtv/smrtelne-nemocne-dite-je-dulezite-s-rodicem-mluvit-ustat-emo/r~c48981aa44fe11e6bff10025900fea04/?redirected=1484381933
https://video.aktualne.cz/dvtv/smrtelne-nemocne-dite-je-dulezite-s-rodicem-mluvit-ustat-emo/r~c48981aa44fe11e6bff10025900fea04/?redirected=1484381933


Návrh úprav situace při sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy rodičům dětí se vzácným onemocněním (zdravotním postižením) 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 

67 

11.  Návrh organizačního modelu systému Center provázení v ČR 

Základním cílem je preventivně působit proti vzniku, či mírnit průběh stresových situací 

či posttraumatického stresového syndromu u pečující osoby, podílet se na zajištění 

odpovídající péče, podporovat porozumění potřeb nemocného dítěte a nalezení vhodného 

modelu péče. V neposlední řadě intervencí směrem k rodičům (pečujícím osobám) 

multiplikovat efekty terapeutického působení zdravotnických pracovníků na nemocné dítě. 

Osoba pečující o nemocné dítě je v péči Centra provázení od okamžiku sdělení diagnózy dítěte 

do okamžiku stabilizace situace v rodině a předání do péče návazným službám (řád dnů až -12 

měsíců dle závažnosti případu). 

11.1. Podpora rodičů dětských pacientů v současném modelu poskytování zdravotní péče 

Důvodem pro zde předkládanou variantu je současný stav situace při sdělování nepříznivé 

zdravotní zprávy (diagnózy) rodičům dětských pacientů. S výjimkou Centra provázení při VFN 

v Praze neexistuje v ČR komplexní zařízení, které by zohledňovalo potřeby zákonných zástupců 

dětských pacientů. Některé z klíčových zdravotnických pracovišť dětské medicíny (dětské 

kliniky fakultních a vybraných krajských nemocnic), stejně jako odd. neonatologická 

či výjimečně porodnicko-gynekologická si uvědomují závažnost situace, do niž jsou rodiče 

takto nemocných či ohrožených dětí postaveny. A snaží se, v rámci svých možností 

a zkušeností reagovat.  

 

Situaci lze dokumentovat na prezentaci jednoho ze špičkových zdravotnických zařízení (klinik) 

dětského lékařství u nás (jedná se o jednu fakultní nemocnici. Tato poskytuje, vedle klasické 

lůžkové péče i služby v následujících oblastech (ambulancích): 

 Kardiologická ordinace, prenatální echokardiografie 
 Revmatologická ordinace 
 Respirační ordinace 
 Endokrinologická ordinace 
 Diabetologická ordinace 
 Obezitologická ordinace 
 Gastroenterologická ordinace 
 Nefrologická ordinace 
 Hemato-onkologická ordinace 
 Ordinace preventivní kardiologie 
 Ordinace nutričního terapeuta 
 Ordinace klinického psychologa 
 Sonografické pracoviště 
 Sběrna mateřského mléka 

A jakákoliv souvislost s řešení postavení rodičů dětského pacienta je uvedena jednou pracovní 

pozicí „klinický psycholog“. Přitom je třeba zdůraznit (co již bylo uvedeno výše), že služby 

klinického psychologa zdravotnického zařízení jsou rodičům dětských pacientů poskytovány 

pouze okrajově. Vychází to, vedle naprosto nedostatečných kapacitních aspektů rovněž 

ze samotného zakotvení psychologické služby, jako „klinického“ pracoviště- tedy hrazeného 

http://dk.fnplzen.cz/cs/node/383
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/384
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/385
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/386
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/387
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/388
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/389
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/390
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/391
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/392
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/393
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/394
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/395
http://dk.fnplzen.cz/cs/node/396
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na základě výkonů daných tzv. úhradovou vyhláškou. Tj. – prostor pro provázení rodin zde není 

vytvořen žádný. Svědčí o tom i ukázka (opět typická) z webové prezentace další z fakultních 

dětských pracovišť: 

Dětská psychologická ambulance 

Kliničtí psychologové se zaměřují na psychodiagnostiku, psychoterapeutickou 
rehabilitaci duševních nemocí a poruch, péči o zdravý duševní vývoj a prevenci 
duševních poruch u dětí, orientují se na oblast psychosomatiky a psychoterapeutických 
intervencí v somatické medicíně. Přispívají k celostnímu pohledu na nemocného 
člověka. 
Činnost našeho pracoviště: 

 vedení dítěte somatickou nemocí psychologickými prostředky, vedení rodiny 
a rodinných příslušníků 

 krizová intervence, akutní psychoterapie, podpůrná intervence u dítěte 
 psychologická příprava dítěte na obtížné diagnostické a terapeutické výkony 

a psychologická rehabilitace po výkonech 
 posilování spolupráce dítěte s lékařem 
 pomoc při řešení problémů dítěte, problémů rodinných, vývojových, sociálních 

potíží, které souvisejí s náročnými životními situacemi, nebo které se vztahují 
ke zdravotnické problematice 

 psychologická prevence a poradenství zaměřené na oblast duševního zdraví 
a zdravý vývoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života a rozvíjení 
harmonických mezilidských vztahů 

 spolupráce psychologa s lékařským týmem 
 psychodiagnostika - Psycholog se opírá o přímé pozorování, rozhovor, výsledky 

psychodiagnostických metod. Psychologická diagnostika je zaměřena nejen 
na nemoci a nežádoucí odchylky, ale i na pozitivní vlastnosti a charakteristiky 
vyšetřovaného dítěte. 

Služby jsou určeny: 
 dětem hospitalizovaným na naší klinice a dětem, které vyžadují následnou 

psychologickou péči po ukončení hospitalizace 
 dětem s doporučením lékaře odborné a příjmové ambulance naší kliniky 
 dětem hospitalizovaným na klinikách FN Ostrava (bez místa psychologa), 

které vyžadují akutní psychologickou péči 
 

Shrnutí: V současném modelu péče o dětského pacienta ve zdravotnických zařízeních ČR 
je podpůrná péče rodičům poskytována nárazovitě, nesystémově a zpravidla nad rámec 
běžné činnosti zdravotnického zařízení. Vybraná zdravotnická pracoviště se snaží tento 
handicap překonat vytvářením specializovaných center (např. centrum komplexní péče 
apod.), která jsou však financována z mimorozpočtových prostředků (typicky evropské, 
norské fondy a podobná dotační řízení). 
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11.2. Přínos Centra provázení pro CS a zdravotnický systém 

11.2.1.  Přínosy CP pro rodinu nemocného dítěte 

Role rodičů, jako nejbližších pečovatelů nemocného dítěte, je klíčová pro další vývoj a průběh 

onemocnění dítěte. CP svým působením: 

 pomocí krizové intervence stabilizuje stav rodičů, pro něž jde zpravidla o nejsložitější 
období jejich společného života. Psychický stav rodičů je základem pro zvládnutí 
náročné péče o nemocné dítě ve spolupráci s lékaři; 

 minimalizuje či odstraňuje komunikační problémy rodičů a zdravotnických pracovníků, 
podporuje efektivní spolupráci mezi nimi v péči o nemocné dítě; 

 napomáhá v rodině vybudovat zázemí pro správné poskytování doprovodné péče 
rodičů o nemocné dítě; 

 v zárodku působí na budování nového nastavení a fungování rodiny: komunikace, 
rozdělení péče a dalších závazků mezi rodiči nemocného dítěte, a tím působí 
preventivně proti rozpadu rodiny; 

 působí preventivně proti umístění dítěte do ústavní péče v případě dětí se závažnou 
zdravotní diagnózou; 

 z dlouhodobého pohledu působí preventivně proti zhoršení psychického a zdravotního 
stavu pečující osoby v důsledku náročnosti z (očekávané) dlouhodobé a psychicky 
i fyzicky vyčerpávající péče. 
 

 

Marginálie: 

 

a) Chlapec. Třetí týden života diagnostikováno progredující vzácné onemocnění. Lékaři od 
prvního dne poukazují na infaustní průběh – velmi krátký horizont. (v ČR s daným 
onemocněním cca tři pacienti). Závěrečné doporučení zní – umístit dítě 
do specializovaného zařízení (ústavní pobyt). Od začátku lékaři spolupracovali 
s Centrem provázení, kteří provázeli rodinu. Díky fungování celého týmu se podařilo 
zajistit chlapci, aby mohl žít ve své rodině s pomocí, která je dostupná (Raná péče, 
mobilní hospic, pečovatelská služba). Rodina je celou dobu v péči CP a lékařů.  Chlapec 
oslavil v červenci 2016 první narozeniny. Rodina je relativně stabilizovaná, plánují další 
potomky. 

 

b) Dívka (8 let). Ve sledovaném období umírá na vzácné onemocnění – je velmi zesláblá, 
závislá na kyslíku a dvacetičtyřhodinové péči matky. S lékaři na kliniky spolupracuje 
rodina ode dne sdělení dg (sedm let). Stejnou dobu v péči Centra. Rok 2016 je ze strany 
lékařů i CP specifický v tom, že se snaží rodinu připravit na situaci, kdy přestane být 
možné kauzálně léčit a nastoupí paliativní péče Náhlý regres. Pacientka je v  neděli 
v nočních hodinách hospitalizována. V úterý v nad ránem umírá. Celou dobu funguje 
týmová spolupráce – lékaři a CP. Po úmrtí byla matka v intenzivním kontaktu s CP, 
vytvořeno bezpečné prostředí prostor CP. Postupně rodinu navštěvují zdravotničtí 
pracovníci (vzhledem k mimořádnosti onemocnění a délce péče na klinice – intenzivní 
vztahy lékařů a pacienta a jeho rodiny). a mohou vyjádřit soustrast. Matka 
je v kontaktu s CP i v následujících dnech. CP podporuje  truchlení a jsou hledány 
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strategie ke zvládnutí krizové situace (zejména matka). Podpora stabilizace celé rodiny. 
Matka po měsíci nastupuje zpět do práce, spolupracuje s psychoterapeutem.  
 

c) Chlapec, narozen ve 29. týdnu se závažným vrozeným onemocněním, neurčitá 
etiologie. Série vyšetření. Prognozován infaustní průběh. Dochází ke kolapsu matky 
i otce. Postupně, i vlivem péče CP, rodina stabilizována a následně přichází od matky 
tento mail: (výtah): 
„Teď jsem se akorát dodívala na pořad Klíč o centru, který jste mi zaslaly. Naprosto mě 
to dostalo, chvíli jsem jen tak nevěřícně koukala a pak mi začlo docházet, že jsem 
součástí této problematiky a že to všechno, co se děje není jen zlý sen, ale že je to realita 
a že jsem teprve na začátku a že je potřeba se na vše dívat opravdu jinýma očima. 
Je velice těžké si připustit, že by náš S. mohl být nějak vážně postižený, nemocný....Ale 
jak píši, začíná mi to pomalu docházet. Velice si vážím Vaší podpory, je prima mít kolem 
sebe takové dva anděly strážné, kterým se člověk může svěřit se svými problémy, 
strachy a obavami, protože rodina i přátelé by nepochopili, co právě momentálně 
prožívám..... Oni mají spoustu otázek, rad a co by udělali na mém místě a. t. d. Akorát 
problém je v tom, že nikdo z nich není v téže situaci jako já a nedokáží mě pochopit... 
Kdežto vy ano :)“ 
 

d) Dívka, narozena v termínu, od počátku zřetelné závažné tělesné i mentální postižení. 
Rodina uvažuje o „odevzdání“ dítěte do ústavu. Přichází do CP. Během jednoho měsíce 
je, vlivem výborné péče lékařů, pacientka propuštěno a od rodiny přichází pracovnici 
CP tato sms: 

„Paní A. dekuji za vse, co pro nas delate, moc si vseho vazim a dekuji tomu 

nahore, ze jsem mohla potkat tak bajecnou, empatickou, chapajici a bojovnou 

bytost jako jste Vy. Diky Vam tuto zivotni zkouzku zvladam, vim,ze se na Vas 

muzu spolehnout a to samé muzete cekat i ode me. Jsem stastna za nove 

pratelstvi. Dneska byl muj a jeste porad je nejstastnejsi den, byli jsme s J. poprvé 

venku v kocarku :-) celou hodinu ;-) jsem stastna mama. Tesim se na pondelni 

setkani :-)  (pozn. doslovný přepis sms zprávy). 

 

11.2.2. Přínos CP pro zdravotnické pracoviště 

Zdravotnické zařízení primárně řeší problémy nemocného pacienta (dítěte) a Centrum 

provázení v souladu a ve spolupráci s lékaři souběžně: 

 zvyšuje připravenost zákonného zástupce (rodiče) podílet se na rozhodování 
o způsobech zdravotní péče a být partnerem zdravotnického personálu; 

 minimalizuje či zcela odstraňuje komunikační problémy mezi lékařem a rodičem, 
které mohou mít za následek nekvalitní či nesprávnou péči o nemocného ze strany 
rodičů; 

 působí jako prevence vzniku nedorozumění či konfliktů mezi zdravotnickým 
personálem a rodiči, mírní či odstraňuje rizika náročných právních sporů mezi 
zdravotním zařízením a rodiči; 

 významným způsobem šetří čas vysoce kvalifikovaných odborníků a podporuje tak 
primární zaměření lékařů a zdravotnického personálu na pacienta/dítě, přenáší 
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komunikaci a podporu rodičů z lékařů na CP; 
 přispívá ke snížení stresové zátěže zdravotnických pracovníků v náročných 

profesních/ komunikačních situacích, především pomocí krizové intervence 
směrem k rodičům; 

 pořádá akreditované vzdělávací akce dle aktuální poptávky lékařů 
(např. komunikace s rodiči dětského pacienta, provázení rodin ode dne sdělení 
závažné diagnózy, provázení a smrt ve zdravotnickém zařízení), nabízí individuální 
konzultace v krizových situacích pro lékaře i dětské a střední zdravotnický personál;  

 přispívá ke zvyšování komplexního působení zdravotnického pracoviště a zvyšování 
standardů kvality jeho činnosti z pohledu pacientů. 

 

Marginálie: 

 

a) Chlapec narozen ve 27 týdnu těhotenství, plně ventilován, retinopatie II. stupně, 
opakované plicní a střevní infekce. Matka dojíždí každý druhý den, je i dárkyní mléka. 
Otec dítěte dojíždí jen o víkendu. Lékařka má podezření, že matka nemá dostatečnou 
podporu a řekne, ať se i s otcem dítěte dostaví na konzultaci ve čtvrtek (tyto konzultace 
o zdravotním stavu dítěte probíhají za přítomnosti obou rodičů, lékaře i CP).  V rámci 
setkání v CP matka propuká v pláč. CP mapuje situaci:  Otec si nemůže vzít dovolenou 
– nepustí jej z práce, neplacené volno nelze – finančně jsou na hraně hmotné nouze 
(dojíždění za jeden měsíc v rozpočtu činí 6 tis., Kč.). Proběhne společná schůzka rodičů, 
lékařky a CP – pracovnice CP je zde v roli „mediátora“. Dochází k urovnání situace, 
navození důvěry a zlepšení spolupráce mezi rodiči a lékařkou. Rodině je vyhledána 
komunitní sociální služba, provedena revize dávkového schématu využívaného rodinou. 

 

b) CP kontaktuje fyzioterapeutka. Uvádí obecně příklad pacienta a jeho rodiny, kdy je dle 
pravidelných návštěv přesvědčena, že matka s dítětem nerehabilituje a necvičí Vojtovu 
metodu – přímý negativní dopad na vývoj dítěte. Domluven kontakt CP pro rodinu. 
Ta se dostavuje při příští návštěvě zdrav. zařízení.  Po měsíční spolupráci vychází najevo, 
že je matka fyzicky i psychicky vyčerpaná – nemá podporu rodiny, stará se ještě o dvě 
starší děti. Nestíhá pravidelně s dítětem cvičit (rehabilitační cvičení je indikováno 4x 
denně á 15-20 minut). CP vyřizuje agendu příspěvku na péči a následně hledá podpůrná 
zařízení. Pro starší děti domlouvá doprovod ze školky a školy domů. Zjišťuje možnosti 
fyzioterapeutek, které pracují v přirozeném prostředí dítěte. Je kontaktována Raná 
peče. Situace se v rodině stabilizuje cca po 5 měsících. Matka nadále využívá konzultací 
s odborníky (psychická podpora). 

 

11.2.3.  Přínos CP pro zdravotnický systém 

Zvyšuje standardy kvality v oblastech gynekologicko-porodnické, neonatologické 

a pediatrické, zejména tím, že: 

 zvyšuje kvalitu činnosti zdravotnických zařízení, zlepšuje parametry standardů „dobré 
péče“; 

 ve většině případů  je stabilizace pečující osoby nutným a zásadním předpokladem 
dobrého prospívání dětského pacienta - zásadním způsobem tak přispívá 
ke zhodnocení efektivity nákladů na terapii vybraného okruhu nemocí. Jestliže náklady 
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na terapii vybraných skupin vzácných onemocnění se pohybují v rozmezí statisíců 
a milionů korun, a ve výjimečných případech až desítek milionů korun ročně na 
jednoho pacienta, potom efektivně vedený systém provázení zákonných zástupců 
těchto pacientů zhodnocuje vynaložené prostředky;  

 dle výzkumů u pečujících osob dochází z dlouhodobého hlediska k výraznému zhoršení 
vlastního zdravotního stavu, což představuje další náklady systému. Lepší psycho-
somatický stav pečující osoby v důsledku poskytnuté podpory CP znamená menší riziko 
zdravotních obtíží pečující osoby (typicky psychologická a psychiatrická terapie, často 
však i somatická onemocnění); 

 komplex činností CP přispívá k udržení pečující osoby na trhu práce, se všemi dopady 
do oblasti dávkového mechanismu a odvodů do systému sociálního a zdravotního 
pojištění. 

 

Marginálie: 

 

a) Do CP přichází matka s dcerou (dg DMO a metabolické onemocnění). Posílá neurolog.  
Řeší situaci nástupu dcery do mateřské školy. Matka tvrdí, že nemůže jít do školky, že je 
na plenách, že potřebuje její péči, že ji nikde nevezmou a že se zřejmě nikdy nevrátí 
do práce. Propuká v pláč. CP zjišťuje významné sociální vyloučení, žádná podpora 
přátel, širší rodiny. Jsou na to s manželem sami. V prvních fázích podporována 
a stabilizována matka. Poté je kontaktována raná péče a  speciálněpedagogické 
centrum. CP nachází speciální mateřskou školku nedaleko trvalého bydliště, dívka je 
zařazena do školky na 4 hodiny denně. Matka se vrací do práce na částečný úvazek 
(jedna se o první fázi, předpokládá se postupně plné pracovní zařazení). Dále je matka 
díky RP propojena s jinými maminkami. Situace v rodině se začíná stabilizovat. 

 

b) Matka syna se vzácným onemocněním musí podstoupit operaci kýly (velmi časté 
onemocnění u pečujících osob). Operace několikrát na žádost matky odsunuta – nemá 
se kdo postarat o syna. Tím se zhoršuje její zdravotní stav. Se synem je sama. Syn má 
8 let. Lékaři doporučují kontaktovat CP. Zjištěno, že „systémem proplouvali zcela 
nezachyceni“. CP realizuje systémovou podporu – příspěvek na péči, podpora nadací 
a nadačních fondů. Zařízena odlehčovací služba a osobní asistence po dobu 
rekonvalescence matky. Pokud by tato podpora od okamžiku sdělení diagnózy dítěte 
nebyla poskytnuta, lze predikovat významné zdravotní komplikace u pečující osoby 
a to i v dalších letech. 

 

c) Narození dítěte. Konstatováno zjevné somatické postižení. Rodina „nepřijímá“ 
a nerozumí sdělení. Matka a otec jsou vystaveni tlaku dalších příbuzných – „mohou 
za to doktoři“. Špatná pre a perinatální péče. Pracovnice CP s využitím technik krizové 
intervence mírní napětí, zprostředkovává další rozhovor s nadřízeným zdravotnickým 
pracovníkem. Velmi složitou a náročnou situaci se podaří změnit. Rodina ustupuje 
od výhrůžek, následně pracováno na přijetí a smíření. Začátek dlouhodobé podpory 
rodiny. 
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11.3. Vymezení cílové skupiny (pacientů) a jejich rodin 

Obecně platí, že výše uvedené vymezení cílové skupiny CP se dělí na tři podskupiny 
rodičů/zákonných zástupců dětských pacientů: 

 děti se vzácnými onemocněními, 
 děti ohrožené předčasným narozením či velmi nízkou porodní hmotností, 
 děti s (těžkým) zdravotním postižením. 

 
Zahrnuje nejširší spektrum jak „diagnóz“, tak faktických „případů“, kdy je poradenská 
intervence CP indikována.  
Zejména třetí část cílové skupiny – formulována termínem „zdravotní postižení“ zahrnuje 
rozsáhlé spektrum stavů, nemocí, postižení, vzniklých v pre, peri či postnatálním období. 
A to bez ohledu na konkrétní etiologii medicinského charakteru. Pojem zdravotní postižení 
znamená, v souladu s právními normami platnými v resortu zdravotnictví i sociálních věcí stav, 
„kdy stav závažného a trvalého snížení funkční schopnosti vzniklého v důsledku úrazu, nemoci, 
či vrozené vady“. A podle poznatků lékařské vědy se jedná o dlouhodobý stav (déle než jeden 
rok).  
Přesto lze, na základě zkušeností uvést okruh nejčastějších onemocnění (v souladu s MKN-10), 
kdy je poradenská intervence CP velmi častá. 
(viz. násl. tabulka) 
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MKN 
klasifikační 
skupina 

Název skupiny 
Vybrané 

diagnózy – 
kódy 

Vybrané diagnózy 

D50-89 

Onemocnění krve, 
krvetvorných orgánů a 
imunitního systému 
 

D55-59 Hemolytické anémie 

D80-89 Onemocnění imunitního systému 

E00-90 
Endokrinologická 
onemocnění, poruchy výživy a 
metabolismu 

E70-E90 Metabolická onemocnění 

F00-F99 
Poruchy mentálního vývoje a 
poruchy chování 

F70-79 Mentální retardace 

F80-89 Poruchy psychologického vývoje 

F84 Pervazivní vývojové poruchy 

G00-99 
Onemocnění nervového 
systému 

G00-G09 
Zánětlivá onemocnění centrálního 
nervového systému 

G20-26 
Extrapyramidová onemocnění a 
pohybové poruchy 

G40-47 
Epizodická a paroxysmální 
onemocnění 

G60-64 
Polyneuropatie a jiná onemocnění 
nervového systému 

G70-73 Onemocnění nervosvalové ploténky 

G80-83 Mozková obrna a jiné paralýzy 

H00-H59 Onemocnění oka a adnex 
H30-36 Onemocnění cévnatky a sítnice 

H46-48 Onemocnění optického nervu a  

L00-99 

Onemocnění kůže a podkoží 

L10-14 Bulózní onemocnění 

L40-45 Papuloskvamózní onemocnění 

L60-75 Onemocnění kožních adnex 

Onemocnění 
muskuloskeletálního systému 
a pojivové tkáně 

M00-25 Artropatie 

M30-36 Systémové poškození pojivové tkáně 

M80-94 Osteopatie a chondropatie 

Q00-99 
Kongenitální malformace, 
deformace a chromosomální 
aberace 

  

P00-96 
Vybrané stavy mající původ 
v perinatálním období 

P00-04 
Fétus a novorozenec postižený 
maternálními faktory, komplikacemi 
těhotenství a porodu 

P05-08 
Onemocnění spojená s délkou 
těhotenství a fetální růst 

P10-15 Porodní trauma 

P20-29 
Respirační a kardiovaskulární postižení 
specifické pro perinatální období 

P35-39 
Infekce specifické pro perinatální 
období 

P50-61 Krvácivá a hematologická onemocnění 
fétu a novorozence 

P75-78 Transitorní endokrinní a metabolická 
onemocnění specifická pro fétus a 
novorozence 

P90-96 Další onemocnění v perinatálním 
období 
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Pozn. V praxi CP se ukázalo, že působnost CP pouze či výhradně při pracovišti dětské medicíny 
v daném zařízení je NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU zdravotnických lékařů postupně rozšiřována 
na pracoviště poskytující péči v následujících oblastech: traumatologie, neurologie, 
revmatologie, onkologie ad. Všude tam, kde se poskytuje (pravidelně či výjimečně) péče 
dětským pacientům.  

11.3.1.  Otázka přístupu ke zdravotnické dokumentaci 

Podmínky vedení a přístupu ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci stanoví zákon č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a prováděcí vyhláška č. 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
 
Součásti zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta jsou: 

 lékařská dokumentace,  
 ošetřovatelská dokumentace,  
 dokumentace ostatních NLZP (fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, nutriční 

terapeut, aj.). 
 
Pro účely projektu CP vycházíme z následujících premis: 

a) ochrana osobních (citlivých) údajů, 
b) pracovník CP není zdravotnickým pracovníkem – nemá přístup do zdravotnické 

dokumentace, 
c) dokumentace o poradenském provázení CP MŮŽE být v případě potřeby součástí širší 

dokumentace pacienta. 
 
ad a) řešeno např. podpisem závazného prohlášení o mlčenlivosti. 
 
ad b) Pracovník CP v současnosti nemá a de facto nepotřebuje pro výkon své profese přístup 
do zdravotnické dokumentace dětského pacienta. 
 
Je tomu tak proto, že jeho služby jsou výhradně zaměřeny na provázení rodičů/zákonných 
zástupců dětského pacienta. Pro tuto situaci je rozhodující fakt sdělování závažné či nepříznivé 
zdravotní diagnózy jejich dítěte. Pro konkrétní situaci je již méně rozhodné, jestli se jedná např. 
o diagnózu. V tomto smyslu je důležitá primární situace, ve které se rodina nachází (psychický 
stav, úroveň vnímání, způsobilost porozumění, životní podmínky pro péči ad.) 
 
Z tohoto pohledu je irelevantní, zda etiologicky se jedná o onemocnění medicínsky 
označované jako: 
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 
0 – MPS I –  Hurler syndrom  
1 – MPS II –  Hunter syndrom  
 
Nebo jde o:  
E 77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 
1 Mannosidósa 
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(Vybrány příklady, kdy klinický obraz onemocnění se výrazně neliší. Týká se však i diagnóz 
odlišné etiologie i odlišných klinických příznaků a projevů – kdy se však nemusí lišit potřeba 
a intenzita poradenské intervence rodičům/zákonným zástupcům.) 
 
ad c) Vždy, když se jedná o zdravotním stavu dětského pacienta a z něj vyplývajících dopadů 
např. na péči rodičů apod., získává pracovník CP informace pouze jedním z těchto dvou 
způsobů: 
 

 od rodičů nemocného dítěte, 
 po souhlasu rodičů/zákonných zástupců dítěte od zdravotnického pracovníka. 

 
Podle vyhlášky platí, že zdravotnická dokumentace, vždy s ohledem na rozsah poskytovaných 
zdravotních služeb, obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech 
souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi. 
 
Pro účely řešení v navrhovaném modelu činnosti CP lze otázku přístupu či podkladů pro vedení 
zdravotnické dokumentace a pracovníků CP řešit dvěma možnostmi: 
 

 stávajícím, kdy pracovník CP NEMÁ přístup do zdravotnické dokumentace a informace, 
v případě potřeby, získává vždy od/se souhlasem rodičů/ zákonných zástupců, 

 rozšířením zdravotnické dokumentace dětského pacienta o záznam týkající se 
poskytnutí služeb provázení jeho rodičům (viz výše „o skutečnostech souvisejících 
s poskytováním zdravotních služeb pacientovi“).  

 

11.4. Základní charakteristika technických podmínek/prostor CP 

Jedná se o obligatorní požadavek, který je zásadní pro kvalitní poskytování poradenských 

služeb v Centru. Prostory Centra by měly splňovat následující požadavky: 

1) Klidná místnost (v klidové části objektu, případně polstrování dveří – je-li na hlučné 

chodbě). Samozřejmě je nejvhodnější co nejblíže obsluhovaným pracovištím. 

 

2) Velikost:   (25 – 35 m2)) 

- umožňující koexistenci dvou pracovnic  (dvě pracovní místa u stolů…) 

- + dostatek prostoru pro „sedací kout“ = poradenské místo pro rodiče  

- + místo pro „hru“ dětí (malování, odpočinek v kuličkovém křesle, hra s tabletem 

apod.) 

- + místo pro přípravu kávy, čaje, lednička.. 

- Ideální stav:  prostor sestávající ze dvou částečně oddělených místností – 

např. stavebně či dveřmi propojených. 

 

3) Vybavení:  

-    elektřina -  standard,  

-    Internet přípojka  – není-li, lze řešit samostatně,  

-    telefon – pevná linka pro vnitřní komunikaci v nemocnici (je vhodné),  

-    voda (místo pro přípravu kávy, čaje), možnost umístění ledničky,  
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11.5.  Smluvní vztah CP a zdravotnického zařízení  

Jedná se o řešení situace, kdy Centrum provázení nebude ještě etablováno jako součást 

poskytování zdravotní péče v ČR, a bude nadále provozováno v současném modelu. 

Tj. existence nestátního subjektu, provozujícího služby Centra provázení. Např. současný 

model, kdy Centrum provázení provozuje, za podpory různých donátorů Společnost 

pro mukopolysacharidosu, z.s. 

 

Dohoda o spolupráci  - VZOR 
uzavřená mezi smluvními stranami 

Zdravotnické zařízení 
U Nemocnice 1 
Město XY 
IČ: 0000007, DIČ: CZ00000007 
zastoupená ………….., (dále jen nemocnice) 
a 
Společnost pro mukopolysacharidosu 
Chaloupky 35 
Olomouc, PSČ 772 00  
IČ: 619 85 112, DIČ: 619 85 112, 
zastoupená prof. Mgr. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D., předsedou Společnosti, (dále jen 
Společnost). 
 

čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1) Společnost provozuje na základě nájemní smlouvy s nemocnicí ze dne  xy  poradenské středisko 
„Centrum provázení“ (dále jen CP), které poskytuje služby provázení rodinným příslušníkům 
dětským pacientů se vzácným onemocněním, předčasně narozených, nízkou či velmi nízkou 
porodní hmotností a rodičům dětí se zdravotním postižením. 

2) Na základě zkušeností a poznatků dosavadní činnosti CP upravují smluvní strany touto dohodou 
další podmínky činnosti CP při nemocnici. 

čl. II. 
           Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Postavení a působnost CP: 
a) CP působí v prostorách nemocnice výhradně v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou  

a touto dohodou o spolupráci. 
b) CP a jeho pracovníci ve své činnosti dodržují právní řád ČR a relevantní předpisy nemocnice 
c) Pracovníci CP mají příslušnou odbornou kvalifikaci (VŠ vzdělání, specializace krizové 

intervence) pro poskytování doprovodných poradenských služeb rodičům dětských 
pacientů. 

d) Základním úkolem CP je stabilizovat rodiče pečující o dětského pacienta v náročném 
životním období pre/peri/post sdělování závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy jejich 
dítěte, poskytovat služby provázení v krizovém období a řešit následné sociálně-
psychologické, sociálně-právní a související aspekty dalšího života pečující rodiny. Péče je 
poskytována zpravidla v rozsahu 1 – 6 měsíců a končí předáním rodičů dětského pacienta 
do služeb v komunitním prostředí rodiny. 

e) Pracovníci CP nemají přístup ke zdravotnické dokumentaci dětského pacienta – informace 
získávají vždy pouze v nezbytném rozsahu od rodičů pacienta. V případě, že rodič souhlasí 
s tím, aby lékaři údaje o zdravotním stavu jejich dítěte sdělovali  
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i pracovníkům CP, vyjádří svůj souhlas obvyklým a prokazatelným způsobem 
v dokumentaci dětského pacienta. 

a) Pracovníci CP dodržují povinnou mlčenlivost o všech aspektech souvisejících 
s poskytováním jejich služeb.  

b) CP a jeho pracovníci nenahrazují svou činností zdravotnické služby poskytované VFN 
na základě příslušných právních norem. 

c) Pracovníci CP jsou očkováni… dle…. bude uvedeno je-li stanoven požadavek proočkovanosti 
pracovníků dotčených pracovišť nemocnice  
 

2) Postavení a působnost nemocnice: 
a) Nemocnice souhlasí na základě požadavku vedoucích pracovníků dotčených pracovišť 

s působením CP na pracovištích Kliniky dětského a dorostového lékařství  
a Porodnicko-gynekologické kliniky (zejména odd. neonatologie, odd. intermediální péče  
a odd. rizikového těhotenství).  

b) O využití služeb pracovníků CP na dalších pracovištích nemocnice rozhoduje vedoucí 
pracovník daného pracoviště. 

c) Pracovníci CP působí na příslušném odd. nemocnice vždy v rozsahu stanoveném 
příslušným vedoucím daného oddělení (klinika, oddělení, primariát). 

d) Služby CP jsou orientovány zásadně na rodiče/rodinné příslušníky dětského pacienta  
a nenahrazují odbornou zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými pracovníky 
nemocnice dětskému pacientovi. 

e) Rodiče, u nichž se vzhledem k okolnostem předpokládá indikace podpory CP, informuje 
ošetřující lékař jejich dítěte o možnosti využít podpory CP. 

f) O využití/nevyužití služeb CP rozhodují svobodně a výlučně pouze rodiče dětského 
pacienta, kteří se na základě informace o možnosti podpory v náročném životním období 
obrátí/neobrátí na pracovníky CP. 

g) CP poskytuje své služby v prostorách CP vymezených Nájemní smlouvou ze dne xy  
a v případě potřeby, po souhlasu příslušného vedoucího zdravotnického pracovníka 
v místech, kde rodiče doprovázejí dětské pacienty (oddělení, ambulance…) 
 

3) Ostatní 
a) Náklady na činnost CP jsou hrazeny z rozpočtu Společnosti a nemocnice se na činnosti 

nepodílí finančně. 
b) Společnost hradí nemocnici nájemné a úhradu za služby stanovené nájemní smlouvou. 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná prvním 

dnem následujícího měsíce po dni, v němž byla doručena druhé straně na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

2) Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, dva obdrží nemocnice a jeden Společnost. 
3) Smluvní strany se seznámily s obsahem smlouvy, jakož i právy a povinnostmi z ní vyplývajícími, 

a na důkaz vážnosti a určitosti vůle připojují své podpisy. 

 

V xy      dne………….        V Olomouci dne…… 

Za  nemocnici:            Za Společnost: 
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11.6. CP při vybraných zdravotnických zařízeních s metodickým centrem při VFN Praha  

Jedná se o model, který zohledňuje všechny výše popsané aspekty činnosti jednoho centra 

provázení, tj. organizační, personální, smluvní, metodické činnosti, a zohledňuje potřebu 

jednotného metodického vedení „náběhu“ činnosti CP v ČR (a v příslušném zdravotnickém 

zařízení). 

 

Navržený model (dočasného) metodického vedení nových CP ze strany CP při VFN vyvěrá 

z praktických zkušeností a rovněž obecných poznatků zavádění nových (systémových) prvků 

do mechanismu (nejen) pomáhajících profesí a jejich etablování v rámci systému (zde) 

zdravotní péče. 

 

 

 
 

Jedná se o variantu, v níž se využívá know-how obsaženého v tomto návrhu pro implementaci 

poboček CP na vybraná zdravotnická pracoviště.  Přesný počet jednotlivých „poboček“ CP 

je tak otevřen. Zejména bude záležet na zvoleném modelu financování. V úvahu připadají 

např. tato pracoviště: 

 Perinatologická pracoviště intenzivní péče III. typu 

1. Fakultní nemocnice v Motole 
Praha 5, V Úvalu 84,  

2. Všeobecná fakultní nemocnice 
Praha 2, Apolinářská 18,  

3. Ústav pro péči o matku a dítě 
Praha 4, Podolské nábřeží 157, 

4. Nemocnice Most, p.o. 
Most, J. E. Purkyně 270/5,  

5. Masarykova nemocnice v Ústí n.L., p.o. 
Ústí nad Labem, Sociální péče 12 A, 

Centrum 
provázení 

při VFN 
v Praze

CKP I

CKP II

CKP III

CKP IV
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6. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Hradec Králové, Sokolská 581,  

7. Nemocnice České Budějovice, a.s. 
České Budějovice, B. Němcové 585/54,  

8. Fakultní nemocnice Plzeň 
Plzeň-Bory, Dr. Edvarda Beneše 13,  

9. Fakultní nemocnice Brno 
Brno, Jihlavská 20,  

10. Fakultní nemocnice Ostrava 
Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790,  

11. Fakultní nemocnice Olomouc 
Olomouc, I. P. Pavlova 6,  

12. Baťova krajská nemocnice Zlín 
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600,  

V současné době (2017) neexistuje v ČR možnost systémového hrazení nákladů na činnost CP 

z prostředků všeobecného zdravotního pojištění (jako součást běžné péče zdravotnických 

zařízení). Jak je uvedeno výše, systém je nastaven na „proplácení“ péče o nemocného pacienta 

– nikoliv na podporu rodičů. 

 

V úvahu proto připadá financování provozu CP z prostředků tzv. Fondu prevence (největší) 

zdravotní pojišťovny v ČR – Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

 

Tento model předpokládá svého druhu pilotní ověření systémového pojetí provázení rodičů 

(vybraných) dětských pacientů – v intencích tohoto materiálu. 

 

Znamenal by zejména možnost dalšího ověření modelu získaného mj. v projektu 076 – 

Podpora provázení rodin dětí se vzácným onemocněním i na další skupiny dětských pacientů 

(viz výše). 

 

Roční nebo dvouleté období činnost alespoň 6 – 8 center provázení ve výše uvedených 

zdravotnických zařízeních by bylo příležitostí: 

a) Ověřit a potvrdit zvolený model provázení 

b) Implementovat zkušenost CP do dalších zdravotnických zařízení 

c) Vytvořit časové období vhodné při konečné začlenění Center provázení na rozhodující 

peri-pre-postnatologická a dětská medicinská pracoviště v ČR  

d) V konečné fázi úpravu tzv. úhradové vyhlášky MZd ČR, která by zakotvila možnost 

(pro vybraná pracoviště) hradit provoz CP z objemu úhrad zdravotní péče. 
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11.7. Vzor žádosti zdravotnického zařízení o hrazení CP z fondu prevence zdravotní 

pojišťovny 

Následující část je zpracována ve vzorovém formuláře  Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

jako svého druhu model, z něhož mohou dotčená zdravotnická pracoviště vycházet 

při zajištění finančních prostředků pro vznik CP. 

 

Datová 

oblast 

Dílčí datová 

oblast 
Popis projektového záměru 

 

Údaje 

 o žadateli 

Název žadatele Uveďte název organizace, která předkládá projektový záměr. 

Adresa sídla 

žadatele 

Uveďte adresu organizace, která předkládá projektový záměr. 

 

Právní forma 
Uveďte právní formu organizace, která předkládá žádost o 

projektový záměr (např. příspěvková organizace, o.p.s. atd.). 

Délka existence 
Uveďte délku existence organizace, která předkládá projektový 

záměr. 

Jméno 
statutárního 
orgánu, 
telefon,  
e-mail 

Uveďte jméno statutárního orgánu žadatele včetně kontaktních 
údajů; 
Uveďte kontaktní údaje zástupce žadatele. 

Zkušenosti 

s realizací jiných 

projektů  

Uveďte jméno kontaktní osoby/ osob včetně kontaktních údajů. 

Obsahová 

část 

Název pilotního 

projektu 

Centrum provázení při [nemocnice žadatel] - doplňková péče o 

dětského pacienta 

Cíl pilotního 

projektu 

Strategickým cílem pilotního projektu je zvyšování kvality a 

komplexnosti zdravotní péče o dětské pacienty a jejich rodiny na půdě 

[nemocnice žadatel]  prostřednictvím zřícení Centra provázení (CP) jako 

nedílné součásti poskytovaných zdravotních služeb nemocnice. 

Dílčí cíle pilotního projektu: 

- Příprava a otevření CP 
- Pilotní provoz CP s ověřením potřebnosti 
- Vyhodnocení pilotního provozu 

 

Cíle provozu CP: 

 preventivně působit proti vzniku, či mírnit průběh stresových 
situací či posttraumatického stresového syndromu u pečující 
osoby,  

 podílet se na zajištění odpovídající péče o těžce nemocného 
dětského pacienta,  
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 podporovat porozumění potřeb nemocného dítěte a nalezení 
vhodného modelu péče, 

 v případě potřeby intervencí směrem k rodičům (pečujícím 
osobám) multiplikovat efekty terapeutického působení 
zdravotnických pracovníků na nemocné dítě. 
 

Popis současné 

situace  

Zkušenost z praxe s dětskými pacienty ukazují, že jeden 

z klíčových aspektů léčby je zajištění vhodných podmínek terapie 

nejen v prostorách nemocnice, ale také v jeho širším okolí. 

Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, 

spolupracující a podporující osoba, která má dítě v péči (nejčastěji 

rodič dítěte). Toto je klíčové během hospitalizace dětských 

pacientů s chronickým onemocněním, kterým jsou například 

dědičné poruchy metabolismu a jiné genetické odchylky nebo 

neurologické, revmatologické či gastroenterologické 

choroby.  Především v období jejich nového záchytu a před 

nastavením adekvátní medikace či dietních opatření se doba 

hospitalizace může protáhnout i na několik dnů či dokonce týdnů. 

V současnosti je veškerá práce a komunikace s rodičem dítěte 

v zodpovědnosti ošetřujícího lékaře a klade nemalé nároky na 

jeho čas, schopnosti a psychiku. Rodič se při zahájení léčby dítěte 

dostává do extrémně stresujících situací, které jsou umocněny 

vysokými nároky na péči o dítě. Stresovou situaci často umocňují i 

problémy v komunikaci a nepochopení mezi rodičem a lékaři 

s přímým dopadem na kvalitu péče o dítě a tím i úspěšnost léčby. 

U rodičů v této době často dochází k zhoršení psychického i 

zdravotního stavu z důvodu enormního stresu, kterému jsou 

vystaveni. Především období zdlouhavé diagnostiky bývá často 

spojeno s vysokou emoční zátěží. Zároveň však rodič zůstává 

klíčovým elementem, který přispívá k úspěšnosti léčby dítěte a 

jeho dobrý psychický a zdravotní stav jsou předpokladem 

efektivní léčby jeho dítěte. 

Inspirací pro řešení popsaného problému je provoz Centra 

provázení ve VFN na Klinice dětského a dorostového lékařství 

(prof. MUDr. J. Zeman, DrSc.) a na Porodnicko-gynekologickou 

kliniku Apolinář (prof. MUDr. R. Plavka, CSc.). Vedení obou klinik 

velmi pozitivně hodnotilo činnosti Centra a jejich přínosnost pro 

dětské pacienty a jejich rodiny sy. 

Jedná se o ojedinělé zařízení, které v prostorách zdravotnického 

zařízení podporuje rodinu dítěte ode dne sdělení závažné diagnózy. 

Nesupluje činnost psychologů ani sociálních pracovníků. Poskytuje 

systematickou podporu celé rodině dítěte ve spolupráci a dle 

požadavků a potřeb ošetřujícího zdravotního personálu. Přebírá detailní 

komunikaci s rodičem od lékaře, avšak pod jeho vedením, čímž šetří čas 

odborného zdravotního personálu a zvyšuje efektivitu celého 

zdravotního týmu. Jeho úkolem je také zajistit vhodné podmínky 

v rodině po propuštění dítěte do domácí péče. Délka podpory se 

pohybuje od několika dnů až do cca 12 měsíců dle závažnosti případu. 
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V Centru provázení pracují vysokoškolsky vzdělaní odborníci (humanitní 

obor, pomáhající profese), obligatorním požadavkem je dále: 

a) znalost podmínek provozu zdravotnického zařízení 
b) znalost situace v rodinách dětí se závažným onemocněním a 

zdravotním postižením 
c) výcvik v krizové intervenci a další následné vzdělávání.  

Důležitým aspektem je fakt, že Centrum provázení při VFN v Praze je 

způsobilé poskytovat metodickou podporu pracovišti CP v [nemocnice 

žadatel] 

Odůvodnění 

realizace 

nemocnice žadatel] ročně poskytuje zdravotní péči cca [počet doplní 

daná nemocnice] dětským pacientům se závažnou diagnózou. Zřízení 

CP a poskytování jeho ověřených služeb přispěje ke zvýšení kvality péče 

o tyto dětské pacienty a jejich rodiny. Přispěje ke snižování zdravotních 

a psychických problémů rodiče a zároveň zajistí kvalitní podmínky 

domácí péče o dítě po jeho propuštění z nemocnice. Při neposkytnutí 

takové podpory dochází často k nenávratným a negativním změnám 

v rodině nemocného dítěte. A tím i sekundárně k ohrožení terapie a 

zdravého vývoje dětského pacienta. 

 

Očekávané přínosy CP: 

Přínosy CP pro rodinu nemocného dítěte 

 Stabilizace stavu v  nejsložitějším období života rodiče. 

 Podporuje zvládnutí náročné životní situace ze strany pečujících 
osob, zlepšuje jejich předpoklady plnit úkoly a požadavky lékařů na 
nutnou péči o nemocné dítě a tím i prospívání dětských pacientů. 

 Působí preventivně proti zhoršení psychického a zdravotního stavu 
pečující osoby v důsledku náročnosti z (očekávané) dlouhodobé a 
psychicky i fyzicky vyčerpávající péče. 

 Minimalizuje či odstraňuje komunikační problémy rodičů a 
zdravotnických pracovníků. 

 Přispívá k poskytování správné doprovodné péče rodičů o 
nemocné dítě. 

 

Přínosy CP pro zdravotnické pracoviště 

Zdravotnické zařízení primárně řeší problémy nemocného pacienta 

(dítěte) a Centrum provázení souběžně: 

 Zvyšuje připravenost zákonného zástupce podílejícího se na 
rozhodování o způsobech zdravotní péče být partnerem 
zdravotnického personálu. 

 Minimalizuje či zcela odstraňuje komunikační problémy, které 
mohou mít za následek nekvalitní či nesprávnou péči o nemocného 
ze strany rodičů; 

 Působí jako prevence vzniku nedorozumění či konfliktů mezi 
odborníky a laiky rodičovské péče, mírní či odstraňuje rizika 
náročných právních sporů.  

 Významným způsobem šetří čas vysoce kvalifikovaných odborníků a 
podporuje tak primární zaměření lékařů a zdravotnického personálu 
na pacienta/dítě,  
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 Přispívá ke snížení stresové zátěže zdravotnických pracovníků 
v náročných profesních/komunikačních situacích. 

 Pořádá akreditované vzdělávací akce dle aktuální poptávky – např. 
Komunikace s rodiči dětského pacienta; Provázení rodin ode dne 
sdělení závažné dg; Provázení a smrt ve zdravotnickém zařízení, aj. 
Nabízí individuální konzultace v krizových situacích pro lékaře a 
zdravotnický personál.  

 Přispívá ke zvyšování komplexního působení zdravotnického 
pracoviště a zvyšování standardů kvality jeho činnosti. 

 

Přínosy CP pro zdravotnický systém 

Zvyšuje standardy kvality v oblastech gynekologicko-porodnické, 

neonatologické a pediatrické, dětské neurologie, hematologie, 

onkologie apod., zejména tím, že: 

 Zvyšuje kvalitu činnosti zdravotnických zařízení, zlepšuje parametry 
standardů „dobré péče“. 

 Ve většině případů  je stabilizace pečující osoby nutným a zásadním 
předpokladem dobrého prospívání dětského pacienta - zásadním 
způsobem tak přispívá ke zhodnocení efektivity nákladů na terapii 
vybraného okruhu nemocí. Jestliže náklady na terapii vybraných 
skupin vzácných onemocnění se pohybují v rozmezí statisíců a 
milionů korun, a ve výjimečných případech až desítek milionů korun 
ročně na jednoho pacienta, potom efektivně vedený systém 
provázení zákonných zástupců těchto pacientů zhodnocuje 
vynaložené prostředky.  

 Dle výzkumů u pečujících osob dochází z dlouhodobého hlediska k 
výraznému zhoršení vlastního zdravotního stavu, což představuje 
další náklady systému. Lepší psychosomatický stav pečující osoby 
v důsledku poskytnuté podpory CP znamená menší riziko 
zdravotních obtíží. (typicky psychologická a psychiatrická terapie, 
často však i somatická onemocnění). Zde se jedná o rovnici: pečující 
osoba rovná se také pojištěnec zdravotního systému! 

 Komplex činností CP přispívá k udržení pečující osoby na trhu práce, 
se všemi dopady do oblasti dávkového mechanismu sociální ochrany  
a zejména odvodů do systému sociálního a zdravotního pojištění. 

Stručný popis 

pilotního 

projektu 

Přípravná fáze: (první 2 měsíce) po schválení projektu 

Úkolem přípravné fáze je připravit vlastní realizaci projektu v našem 

zdravotnickém zařízení. Nezahrnuje již analytické činnosti ve směru k CS 

(poskytnuto pilotním CP při VFN v Praze). Jedná se o organizační, 

personální a metodické činnosti. 

 Organizační: Vytvoření oficiálního dokumentu. Bude obsahovat: 
vymezení činnosti Centra, sídlo, základní činnosti, personální 
kompetence, pravidla hospodaření, pravidla vztahů s klienty. 
Přílohou zakladatelského dokumentu jsou: etický kodex, směrnice o 
ochraně osobních údajů a souhlas s užíváním a zpracováním 
osobních údajů klienta, informační list pro klienty, prohlášení o 
mlčenlivosti (pracovníci a dobrovolníci Centra), vnitřní pravidla pro 
individuální vedení provázení, vnitřní pravidla pro zpracování, 
vedení a evidenci dokumentace o klientech, pracovní řád a pracovní 
náplň pracovníků Centra, smlouva s dobrovolníky, vnitřní pravidla 
pro zjišťování spokojenosti klientů (evaluace Provázení), směrnice o 
cestovních náhradách. Uvedené dokumenty budou připraveny do 
okamžiku zahájení přímé činnosti provázení v rámci Centra. 
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 Personální: Zajistíme obsazení pracovních pozic v Centru provázení 
takto: 

Pracovník Centra pro přímou práci s dětmi a rodinami, VŠ, úvazek 2 

(dvě osoby) 

Pracovník Centra – zdravotnický úsek,  VŠ, zdravotnický pracovník, 

úvazek 0,5 

Psycholog Centra – VŠ, úvazek: DPČ/DPP 

Pozn. CP bude využívat metodického vedení CP při VFN v Praze. 

(vedoucí CP, metodik CP, vzdělávání) 

Budou vytvořeny pracovní náplně a připraveny pracovně právní tituly 

působení v projektu pro jednotlivé pozice.  

Realizační fáze: Jedná se o fázi, v níž jsou již poskytovány plné služby 

Centra.  Tj. od druhého/třetího měsíce trvání projektu. V provozu 

budou prostory Centra. K dispozici budou vypracovaná vnitřní pravidla 

poskytování služby provázení. Bude zajištěno personální obsazení 

pozice v Centru. Bude probíhat spolupráce s lékaři a dalšími 

zdravotnickými pracovníky.  

Milníky a indikátory: 

1) Implementace CP do podmínek činnosti [nemocnice žadatel] 
2) Kompletace základní dokumentace CP při [nemocnice žadatel] 
3) Poskytnutí služby nejméně 200 uživatelům v průběhu prvního roku 

činnosti. 
4) Realizace longitudinálního měření podmínek péče a vlivu provázení 

na jeho kvalitu – součást celostátně prováděného výzkumu - zpráva. 
5) Proškolení zdravotnických pracovníků [nemocnice žadatel]. 
6) Zpracování hodnotící zprávy o činnosti pilotního projektu (dle zadání 

poskytovatele prostředků) 
 

Stručný popis modelové poradenské situace Centra provázení: 
 
Základním prvkem v činnosti Centra je provázení konkrétního dítěte a 
jeho pečující rodiny od okamžiku sdělení nepříznivé zdravotní diagnózy. 
Při respektování pravidel ochrany osobních údajů doporučí zdravotnický 
pracovník rodičům dítěte v ambulanci či na oddělení kontaktovat 
Centrum Provázení. Na základě souhlasu uživatele bude zahájeno 
poskytování služby provázení. Ta vždy bude respektovat aktuální stav 
dítěte a jeho pečující rodiny. Soustředí se na prevenci krizových a 
rizikových situací obvyklých v okamžiku po sdělení diagnózy. Stanoví 
(vhodnými a nenásilnými metodami) oblasti, které budou v příštím 
období pracovníkem Centra řešeny. Postupně bude pozornost věnována 
psychologickým aspektům, pravidlům (potřebám) péče, stanovení 
postupných dílčích kroků vedoucích k možnému překonání krize, vyřešení 
základních otázek statusu dítěte (rozdělení péče, služby, dávky) a jeho 
rodiny, zprostředkování kontaktu s ostatními pečujícími rodinami. 
Období „prvního kontaktu“ zpravidla bude zahrnovat časový úsek 
několika měsíců. Výjimečně i déle než jeden rok – v závislosti na 
závažnosti onemocnění dítěte a tomu odpovídajícímu vlivu na péči. 
Nedílnou součástí je provázení rodiče v pro něj neznámém prostředí 
nemocnice, podpora přechodu mezi odděleními poskytujícímu péči jeho 
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dítěti, podpora úsilí zdravotnických pracovníků, odstraňování 
potenciálních problémů v komunikačním procesu. 
Výsledným cílem služeb Centra Provázení je stav, kdy pečující rodina má 
k dispozici potřebné informace pro péči, zvládá terapeutická a dietní 
opatření a překonala úvodní obtížné období po sdělení diagnózy 
závažného onemocnění. Tato fáze obvykle nastává mezi půl rokem až 
dvěma lety od okamžiku sdělení diagnózy. Rodiče by měli znát a umět 
identifikovat krizové a rizikové situace, které ji v průběhu péče očekávají 
do budoucna. Obdobně je důležitá i znalost poskytovatelů podpory ve 
svém prostředí a odpovídající využití jejich služeb. Dítě v pečující rodině 
je tak méně ohroženo nepříznivým vývojem, nedochází k sekundárnímu 
poškozování či emoční deprivaci zdravých sourozenců dítěte. Jednou 
z nejdůležitějších oblastí péče Centra provázení je proto i zachování 
integrity rodiny, která často bývá hrubě narušená.  
Centrum provázení poskytuje podporu lékaři, a to nejen v okamžiku 
sdělování diagnózy, ale především v navazující péči o rodinu. Doplňuje 
tak především nedostatek času i specifického vzdělání u zdravotnických 
pracovníků. Centrum Provázení by se tak mělo stát součástí komplexní 
lékařské péče a její pracovnice by měly tvořit tým, který společně 
poskytuje tu nejlepší péči o pacienta a jeho rodinu. 
Projekt je předkládán jako inovativní. Využívá zkušenosti a prvků know-

how Centra provázení při VFN v Praze.  

Nekopíruje, nenahrazuje žádnou dosud zpravidla izolovaně působící 

službu různých oblastí veřejné správy. Svými parametry je přizpůsoben 

podmínkám činnosti a standardům „dobré praxe“ zdravotnického 

zařízení. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu CP lze rozdělit na následující skupiny dětských 

pacientů: 

 děti se vzácnými onemocněními, 
 děti ohrožené předčasným narozením či velmi nízkou porodní 

hmotností, 
 děti s (těžkým) zdravotním postižením. 

Více viz příloha č.2 Přehled diagnóz. 

Místo realizace / 

dopad projektu 
[nemocnice žadatel] 

Délka realizace  

(v měsících) 

12 měsíců (alter. 24 měsíčů) 

Přínos 

projektu 
Zdravotní efekt 

V činnosti Centra provázení anticipujeme dopady na zdravotní stav 

dvou skupin osob: 

První skupinou jsou nemocné děti. Jejich prospívání zásadním 

způsobem ovlivňuje zvolený způsob kauzální terapie (rovina 

medicinská) a sekundárním způsobem ovlivňuje prospívání dětského 

pacienta způsob (rozsah, kvalita) rodičovské péče. Ta zahrnuje i 

způsobilost (připravenost) rodiče reagovat na pokyny zdravotníků, 

těmto rozumět a dodržovat zásady péče v domácím prostředí. 

Činnost CP zvyšuje připravenost rodičů pro domácí péči o dětského 

pacienta. 
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Druhou skupinou jsou samotné pečující osoby (rodiče). Řada výzkumu a 

publikací uznává situaci neformální péče (rodič pečující o dítě se 

závažným onemocněním či zdravotním postižením) jako jednu z nejvíce 

stresujících situací tzv. postmoderní doby (více např. Michalík, J. a kol. 

Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním 

postižením, ISBN 978-80-244-2957-1., Vágnerová, M. a kol. Náročné 

mateřství, ISBN: 978-80-246-1616-2.) 

     Výzkumy potvrzují přímé dopady (negativní) dlouhodobé domácí 

péče na zdravotní stav pečujících osob. (v cit. výzkumu QoL uvádí 

35,24% pečujících častý či velmi častý nástup deprese a beznaděje 

oproti 15,41% osob kontrolní skupiny. Ve stejném výzkumu 54,91% 

pečujících uvádí zhoršení zdravotního stavu v průběhu péče oproti 

30,16% osob kontrolní skupiny). 

Preventivní efekt 

Opět se jedná o přínos pro řešení problémů obou cílových skupin, které 

přijímají benefit podpory Centra provázení. Dětští pacienti, kteří mají  

stabilizované, vnímavé a poučené rodiče lépe zvládají průběh terapie. 

Platí to zvláště u velmi náročných terapeutických postupů, které jsou 

v dané CS (typ a závažnost diagnózy) spíše pravidlem než výjimkou. Je 

nutno zmínit i vysokou náročnost moderních terapeutických postupů u 

CS klientů Centra provázení (vrozená metabolická onemocnění, závažná 

postižení v důsledku nezralého vývoje ad.). Jedná se o náklady v řádu 

statisíců a nejsou výjimkou miliony korun ročně. Podpora stabilizace 

rodičů  těchto pacientů má pro efektivitu léčby (i prostředků) zásadní 

význam. A to zejména ve srovnání nákladů terapie a podpůrného 

programu rodičů – pečujících osob. 

Z hlediska působení na rodiče – pečující osoby se jedná zejména (a 

prokazatelně) o prevenci vzniku psychických poruch (např. 

posttraumatický stresový syndrom, depresivní onemocnění), ale i řadu 

dalších problémů zdravotního stavu, které mají původ v extrémním 

psychickém a následně často i fyzickém vypětí pečující osoby. 

Dopad na kvalitu 

poskytované 

péče 

Přínosy pro zdravotnický systém (kvalitu péče) jsou popsány 

v odůvodnění potřebnosti vzniku Centra provázení (viz výše). Zde 

uvádíme další důvod a tím je přínos Centra provázení pro kvalitu 

(standard) zdravotnické péče daného zařízení. Kdy  role pacienta, jeho 

podílu na terapii (zde zastoupeného rodiči)  – je jedním ze stěžejních 

indikátorů pro vyhodnocení kvality a bezpečí poskytování zdravotní 

péče. (viz.i Resortní bezpečnostní cíle MZdČR) 

Finanční efekt 
Přínos projektu z hlediska pozitivního finančního efektu při poskytování 

zdravotní péče.  

Finanční 

část 

Celkové náklady 

projektu 

Náklady 
Výše 

nákladů  
v Kč 

Poznámka  

Mzdové náklady  
+ pojistné 

1 447 200  

2 plné úvazky přímé 
poradenské činnosti (speciální 
pedagog, krizový intervent, 
sociální pracovník – dle 
kvalifikace) 
1plný úvazek zdrav. 
pracovníka/ psychologa 
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Mzda 30 tis. Kč – střední 
hodnota -dle kvalifikace a 
délky praxe pracovníků (pozn. 
včetně pojistného) 

Ostatní osobní 
náklady 

70 000  
Nezbytná administrativní a 
režijní agenda, DPP – 
administrativa, PR. 

Služby - vzdělávání  60 000  
Krizová intervence a další 
kurzy pro poradenské 
pracovníky 

Vstupní vybavení 
prostor CP 

150 000  
Počítačová technika 3 ks, 
multifunkční tiskárna, nábytek, 
telefony,  

Materiál, vybavení 50 000  
Průběžné materiálové náklady, 
včetně knih pro CS, 

Cestovné 50 000 
Doprovod rodin, návštěvy 
v rodinách CS 

Spoje, poštovné, 
internet 

40 000 

Obvyklé náklady spojů a 
poštovného (3x neomezený 
tarif volání pro kontakt 
s klienty) 

Nákup služeb 
metodického 
vedení CP ČR 

130 000 

Vzdělávací kurzy pro 
zdravotnické pracovníky, 
supervize pracovníků CP, 
webové a PR služby systému, 
implementace know-how CP 
do podmínek místního CP, 
výzkum a evaluace činnosti CP. 

Celkem roční 
náklady  

1 997 200  
 

Zajištění finanční 

krytí projektu 

(ANO/NE) pokud 

ANO, uveďte 

zdroje 

Projekt nemá zajištěno financování – žádá o podporu VZP. 

Část nákladů na metodickou podporu činnosti CP – bude hrazeno ze 

soukromých zdrojů dalšího subjektu.  

Požadovaná 

částka od VZP ČR 

1 997 200,- Kč 

Výstupy Hmotné výstupy  

 Poskytnutí služby nejméně 200 dětským pacientům a jejich rodinám 
v průběhu prvního roku činnosti. 

 Realizace longitudinálního měření podmínek péče a vlivu provázení 
na jeho kvalitu – součást celostátně prováděného výzkumu – zpráva 
za skupinu uživatelů služeb v nemocnici. 

 Realizace 2 – 4 vzdělávacích akcí pro zdravotnické pracovníky 
[nemocnice žadatel]. 

 Zpracování hodnotící zprávy o činnosti pilotního projektu (dle zadání 
poskytovatele prostředků) 
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Příloha 1 

Podklady 

pro vlastní 

realizaci 

pilotního 

projektu 

Jak bylo v žádosti výše uvedeno, projekt CP čerpá ze zkušeností 

pilotního ověření CP ve VFN v Praze. Součástí naší žádosti jsou 

následující základní dokumenty CP: 

1) CP – průvodce pro pacienty a rodiče – příl. č.xy 
2) CP – evidence klientů – příl. č.xy 
3) CP – karta klienta – příl. č.xy 
4) CP – výsledky pilotního projektu VFN – příl. č.xy 
5) CP –doporučující dopisy přednostů KDDL a Gyn-Por.kliniky VFN– 

příl. č.xy 

Příloha 2 

Položkový 

rozpočet 

celkových 

nákladů projektu 

1. Vlastní realizace projektu v položkovém rozpočtu jednotlivých 
činností pilotního projektu 

2. Administrativní náklady včetně nákladů na personální zajištění 
(součástí závěrečného protokolu budou přiloženy výkazy práce 
a prohlášení o obdržení mzdy a úhradě mzdových výdajů) 

3. Náklady na propagace pilotního projektu v položkovém 
rozpočtu na tiskoviny, PR články a další 

4. Viz příl. č. 1 (zde výše v textu) 

Příloha 3 

Položkový 

rozpočet 

požadované 

částky od VZP ČR 

Uveďte v případě kofinancování podrobný položkový rozpočet 

z požadované částky od VZP ČR v kalkulaci na položkový rozpočet 

celkových nákladů. 

Viz. příloha 

Příloha 4 

Kopie 

dokumentu  

o právní formě 

organizace 

Připojte ověřenou kopii dokumentu o právní formě organizace, která 

žádá o úhradu pilotního projektu. 

 

 

  



Návrh úprav situace při sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy rodičům dětí se vzácným onemocněním (zdravotním postižením) 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 

90 

ZÁVĚR 
 

Výše uvedený model „návrhu úprav situace při sdělování nepříznivé zdravotní zprávy 

(diagnózy) rodičům dětí se vzácným onemocněním je dále rozšířen i na skupinu rodičů 

s těžkým zdravotním postižením a vzhledem k vývoji v oblasti porodnictví i na stále se 

rozšiřující skupinu rodičů dětí narozených předčasně či ohrožených nízkou a velmi nízkou 

porodní hmotností. 

Důvodem je udržitelnost navrženého modelu, kdy optimálním se jeví působnost CP  

u zdravotnického zařízení tzv. III. typu, tj. pracoviště, které ročně poskytne péči cca 300 

dětských pacientů, kteří spadají do některé z výše uvedených skupin. 

Předložený model zohledňuje současnou situaci v této oblasti v ČR, která, mj. vyplynula  

z „výzkumu podmínek sdělování diagnozy“, kterou jsme provedli na přelomu r. 2016/2017  

a která potvrdila naprosto zásadní dopady prožitých okamžiků na životy pečujících rodin. 

Ve stejném období byl v ČR prezentován nový model „transformace a zkvalitnění poskytování 

psychiatrické péče v ČR“. Jedná se o systém, jenž bude dotován v řádu miliard korun. A měl by 

přispět ke zlepšení tohoto segmentu zdravotní péče u nás. 

V tomto ohledu činí uvažovaných cca 7 – 10 tis. Kč nákladů na zajištění péče o rodiny 

prokazatelně a mimo vší pochybnost ohrožené závažnými posttraumatickými stresovými 

poruchami naprosté minimum, které je v kontextu veřejné správy ČR a systému pomáhajících 

profesí víc než obhajitelné. 

Podstatou zde předkládaného Návrhu úprav situace sdělování nepříznivé zdravotní diagnózy 

rodičům dětí se vzácným onemocněním (zdravotním postižením)  

a) Vytěžení zkušeností dosavadní činnosti CP při VFN v Praze 

b) Popis rozhodujících skutečností podporujících rozvoj CP v ČR 

c) Reakce na výzkum podmínek sdělování nepříznivé zdravotní zprávy rodičům 

dětí se vzácným onemocněním 

d) Stanovení realistických cílů pro rozvoj modelu provázení rodičů dětských 

pacientů 

e) Prezentace základních prvků know-how provázení rodičů dětských pacientů 

jako nového a svébytného modelu pomáhající profese v ČR 

f) Návrh přechodného modelu financování CP z prostředků zdravotního 

pojištění 

g) Návrh konečného zakotvení financování CP ze systému úhrad zdravotní péče 

poskytované zdravotnickými zařízeními 

 

Autoři věří, že dokument přispěje k rozšířené potřebné služby provázení rodičům dětských 

pacientů v České republice. 
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POZNÁMKY: 
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Přílohy: 
 

6.1. Evidence Centra provázení 

8.1 Návrh obsahu učebního textu – zdravotničtí pracovníci 

9.1. CP_evaluační_dotazník_obecný 

9.2. CP_IES_posttrauma 

9.3. CP_BDI_depresivita 
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Úvod 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

 

dostáváte do rukou stručný učební text, který je určen jako podpůrný studijní materiál pro účastníky 

vzdělávacích kurzů projektu Centra Provázení a Společnosti pro mukopolysacharidosu. Kurz je určen 

pro zdravotnické pracovníky vybraných zdravotnických zařízení České republiky. 

 

Jeho cílem je připravit Vás či zdokonalit Vaše dosavadní znalosti a zkušenosti v oblasti komunikace 

zdravotnických pracovníků s vybranými skupinami pacientů – primárně dětského věku. Specifická část 

vzdělávací akce je zaměřena na oblast komunikace se zákonnými zástupci těchto dětí – nejčastěji rodiči. 

Pozornost budeme věnovat i tématu sdělování závažných nepříznivých zpráv. 

 

V daném rozsahu učebního textu nelze postihnout všechny aspekty probíraného tématu.  

K dispozici budeme mít dostatek prostoru v seminářích, na nichž můžeme společně diskutovat  

a probírat témata komunikace v daných situacích. Učební text připravili a kurzy povedou zkušení lektoři, 

kteří se zaměřují nejen na jednotlivé oblasti zde popisované.  

 

Věřím, že setkání v kurzu pro Vás bude přínosné a poučné. Budeme vděčni za Vaše náměty, připomínky 

a doporučení. S nimi se můžete obracet přímo na lektory kurzu, můžete zvolit i formu písemného vyjádření 

v rámci hodnotících dotazníků. 

 

Těšíme se na setkání v některém ze seminářů. Za autorský kolektiv 

                                                                                 Jan Michalík 
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1 Centrum Provázení 

V ČR pracuje od roku 1994 Společnost pro mukopolysacharidosu, dobrovolné 

sdružení rodin dětí nemocných závažným metabolickým onemocněním. Tato 

Společnost od počátku spolupracuje s vedením Kliniky dětského a dorostového 

lékařství VFN v Praze. Na základě jejich dohody a za souhlasu vedení Všeobecné 

fakultní nemocnice se začala vytvářet koncepce Centra Provázení jako místa 

podpory a právě provázení rodičů dětí, kterým zdravotničtí pracovníci diagnostikují 

závažné onemocnění (nebo zdravotní postižení), případně dětí, které jsou 

ohroženy velmi nízkou porodní hmotností. Centrum Provázení zahájilo svou 

činnost v lednu 2015 v Praze.  

U samotného zrodu stál i tým pracovníků:  Mgr. Petra Tomalová, Mgr. Pavlína 

Dupalová, Mgr. Alena Michalíková. Finanční podporu, bez níž není provoz CP 

možný, poskytla Nadace Sirius v programu „Včasná podpora pro rodinu a dítě 

v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte“. Ve stávající 

podobě je předpokládaná doba působnosti Centra Provázení do června 2018. 

 

Kontaktní údaje: 

Vedoucí: Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., tel. 777 809 040  

Vedoucí poradenská pracovnice: Mgr. Petra Tomalová, Ph.D., tel. 733 690 750  

Poradenská pracovnice: Mgr. Pavlína Dupalová, tel. 739 808 300  

Telefonická podpora: Mgr. Alena Michalíková, tel. 776 313 200 

Zdravotnický pracovník: MUDr. Hana Kolářová 

Další pracovníci: metodik projektu, administrativní pracovník, ekonom,  

IT pracovník, supervizor, psycholog 

 

Kontaktní adresa na CP Praha: 

Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika dětského a dorostového lékařství  

Ke Karlovu 2 

128 01, Praha 2 

Web: www.centrumprovazeni.cz 

E-mail: centrumprovazeni@seznam.cz, praha@centrumprovazeni.cz  

SKYPE: centrumprovazeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Provázení 

podporuje rodiny 

dětí od počátku 

sdělení diagnózy. 

 

 

Přednosta kliniky 

dětského                  

a dorostového 

lékařství prof. Jiří 

Zeman kdysi 

vyzdvihl význam 

podporujících 

organizací slovy 

(vyřčenými na 

adresu Společnosti 

pro MPS – tehdy 

nevyléčitelné 

nemoci):  „Tam, kde 

končíme my lékaři, 

začínáte vy.“ 

 

 

 

Uvádíme informace 

platné pro rok 

2015/2016, pokud 

by jeden z kontaktů 

nefungoval, můžete 

nahlédnout na 

webové stránky 

www.centrumprova

zeni.cz, kde jsou 

uvedeny všechny 

kontakty. 

 

 

 



 Příloha 8.1 
 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 
 

5 

Cílová skupina klientů Centra Provázení 

Cílovou skupinou jsou děti do 18 let. V některých případech se jedná o děti krátce 

po narození, v jiných se může jednat i o děti mladšího školního, či dokonce 

teenagerovského věku (potvrzení vzácného onemocnění). Rozhodující pro zahájení 

podpory Centra provázení je okamžik po sdělení/potvrzení diagnózy závažného 

nepříznivého zdravotního stavu a následné období 1–3 let.  

Obecně se zaměřujeme na dílčí cílové skupiny:  

 rodiny s dětmi se vzácným onemocněním 

 rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením 

 rodiny dětí předčasně narozených a dětí s nízkou porodní hmotností 

Cíle a zásady poskytování služeb CP 

Cílem a posláním CP je podpořit rodinu pečující o dítě s výše uvedeným 

zdravotním omezením, a to od počátku sdělení diagnózy, v prvních fázích 

vyrovnávaní se s novou skutečností až po předání rodiny do péče služeb 

dostupných v místě bydliště. 

 

Související cíle, které CP naplňuje 

 Předáváme informace (poradenství, provázení, služby, podpora) pro pečující 

rodiče dětí cílové skupiny. 

 Zajišťujeme pokrytí tzv. prázdného místa v dosavadním pojetí péče, a to od 

okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy do následného začlenění dítěte  

a pečující rodiny do systému již existujících služeb. 

 Vyvíjíme preventivní činnosti proti vzniku závažných problémů pečujících rodin 

s negativním dopadem na budoucí život dítěte. 

 Zprostředkováváme a předáváme zkušenosti pečujících rodin usnadňující 

rodinám zvládání prvních let po onemocnění (oznámení diagnózy) dítěte. 

 Vytváříme síť spolupracujících institucí v oblasti zdravotnických, sociálních  

a vzdělávacích služeb veřejného i neziskového sektoru. 

 Přispíváme ke zlepšení kvality života nemocných dětí a jejich pečujících rodin. 

 Vytváříme soubor metodických materiálů umožňujících transfer ověřených 

poznatků na další skupiny ohrožených dětí (a jejich rodin). 

 Zvyšujeme právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti rodičů, které 

jsou potřebné pro řešení jejich vlastní situace. 

 

 

 

 

V ojedinělých 

případech se 

setkáváme 

i s rodinami, kde 

není pacientem 

dítě, ale jedná se    

o rodiče, kterému 

bylo diagnostiko-

váno vzácné 

onemocnění. 

Pro první kontakt 

můžeme nasmě-

rovat i pacienty 

starší 18 let 

do následných 

služeb a podpory 

v jejich místě 

bydliště. 

 

 

 

Existují ještě jiné 

skupiny dětí, se 

kterými Vy denně 

pracujete, ale 

nejsou zde 

uvedeny? 
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Principy a zásady činnosti CP 

 Nediskriminační přístup 

V praktické činnosti CP je kladen důraz na rovný přístup ze strany všech skupin 

potenciálních i stávajících rodin, které se stanou klienty CP. 

 Nezávislost 

Služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení sociální situace 

klientů. Princip nezávislosti je realizován i ve vztahu ke klientům. 

 Autonomie 

Služby CP svými výstupy ovlivňuje sociální situaci klienta, respektují však 

autonomní sféru rozhodování a osobních zájmů klienta. 

 Integrace 

Služby CP v míře odpovídající potřebám podporuje setrvávání klienta v přirozeném 

prostředí rodiny a místní komunity. 

 Respektování potřeb 

V rámci služeb CP jsou objektivně vyhodnocovány skutečné potřeby klientů  

a aktivity CP jsou zaměřeny k jejich naplňování. 

 Partnerství a komunikace 

V rámci služeb CP existuje několik rovin, v nichž se princip partnerství  

a komunikace naplňuje. Vedle vztahu poradenských pracovníků a klientů CP se 

jedná i o vztahy uvnitř CP, mezi jednotlivými stupni řízení a organizace služeb CP 

klientům. 

 Subsidiarita 

Služba CP usiluje o řešení problémů sociální situace klienta způsoby, prostředky  

a formami, které jsou z povahy věci nejvhodnější a nejdostupnější. K tomu je 

využívána i spolupráce a výsledky činnosti ostatních subjektů. 

 Bezplatnost 

Služby CP jsou klientům poskytovány bezplatně.   

Zásady činnosti služby provázení 

Ve vztahu k nemocnici a zdravotnickým pracovníkům 

 Naprosté přizpůsobení podmínkám kliniky. 

 Nezasahování do zdravotnických procesů. 

 Respektování průběhu léčby dítěte. 

 Snaha násobit efekt léčby a podpořit péči o děti. 

 Šetřit čas zdravotnických pracovníků. 

 

Principy a 

zásady – uvádíme 

základní výčet, 

který se na základě 

spolupráce a 

kooperace s Vámi 

stále rozšiřuje.  
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 Striktně dodržovat zásady důvěrnosti a ochrany zájmů zdravotnických 

pracovníků. 

 Krizovou intervenci poskytovat individuálně zdravotnickému personálu. 

 Podporovat zdravotníky v jejich náročné práci. 

Ve vztahu k rodinám, pečujícím osobám 

 Doprovázíme rodinu v lékařském prostředí. 

 Podporujeme rodinu v péči v sociální a souvisejících oblastech. 

 Přistupujeme individuálně k jednotlivým rodinám a jejich potřebám. 

 Podporujeme samostatnost a snahu rodin, zapojit se do poradenského 

procesu. 

 Motivujeme rodiny k činnostem, které nevedou k jejich dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. 

 Respektujeme svobodné rozhodování rodin, které je v zájmu dětí. 

 Jednáme vždy v zájmu a ve prospěch klienta. 

 Respektujeme osobnosti klienta a přísné dodržování zásad rovného přístupu 

vůči klientům jakékoliv skupiny. 

 Striktně dodržujeme zásady důvěrnosti a ochrany zájmů rodiny. 

 Neseme zodpovědnost za výsledek vlastní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou ještě jiné 

zásady, které 

bychom měli také 

dodržovat, abyste 

se ve spolupráci 

s námi cítili 

bezpečně a jistě? 
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Naše dosavadní zkušenosti aneb provázení rodin v praxi 

Níže můžeme uvést náš seznam činností, které umíme, které děláme, které jsou 

naší každodenní součástí. Troufám si říci, že to, co nevíme, umíme zjistit. A že toho 

někdy je! I Centrum Provázení je nové a vrůstá do nového prostředí,  

do nových situací a potkává stále nové a nové rodiny, děti a příběhy. Potkáváme 

nové tváře – zdravotní sestry a lékaře. Někdy je pro nás lékařská mluva oříšek,  

a proto máme v týmu i zdravotnické pracovníky, abychom se neztratili. Mnohdy 

nám opravdu v naší činnosti pomáháte – za dobu působení jsme se nesetkali 

s nikým, komu by nešlo o to stejné – podpořit a pomoci. 

Rodiče na vás i nás někdy chrlí spoustu otázek nebo emocí a pocitů. Máme jen tu 

výhodu, že jsme v roli podpůrce, a ne mámy a táty, kteří se zrovna dozvěděli 

strašnou věc. Někdy to pro vás může být náročné a těžké. Člověk možná někdy 

neví co říct, co udělat.  

Členové rodin, které s námi spolupracují, ale dozvěděli se informace o onemocnění 

o pár let dříve, než CP začalo existovat, popisují, jak zůstali stát před bránou  

a nevěděli kudy kam, mohli se opřít o závoru, vyzvracet se do keře, obejmout 

popelnici – ano, proto, aby se stabilizovali a dokázali dojít domů. Když nedokázali 

odejít domů, seděli v ordinaci a plakali lékaři, nebo se vrátili do čekárny a čekali – 

na to, až jim někdo řekne, že je to mýlka, že se stala chyba, na to, až jim někdo 

řekne, co mají dělat, na to, až budou moci sednout do auta, jít na autobus, vlak  

či metro. Někteří čekají do teď. Každý potřebuje svůj čas a nic nelze říkat obecně.  

Pro rodiny, které CP podporuje, platí: „Když se rozhodnete, Centrum tady je  

a bude. Půjde s Vámi cestou stejně dlouhými kroky. Půjde vedle Vás, pokusí se 

ukázat směr. Několikrát. Budeme to zkoušet a půjdeme krok po kroku.“ 

Podobná věta platí i pro Vás – nemusíte vždy vědět, co dělat a jak se zachovat. 

Proto můžete oslovit Centrum Provázení a my vás podpoříme v tom, aby i vy jste 

se cítili jistě a bezpečně v těžkých chvílích s rodinou. 

Dovolte nám představit příběhy, kdy nám rodiny dovolily nahlédnout do jejich 

životů a společně s nimi jít stejnou cestou. Provázíme… 

 

Příběh o volbě, odpovědnosti, víře a podpoře  

Zazvonil telefon. Volala nám paní doktorka, zda bychom mohly přijít na JIPku  

za jednou maminkou… Tak začal příběh nové rodiny.  

Přišla jsem za maminkou, která věděla od sestřiček, že bych se měla objevit přímo 

na JIPu a že se domluvíme na spolupráci. Seznámila jsem se s maminkou i jejím 

synem Erikem. Erik byl drobounký klučina se spoustou hadiček a přístrojů všude 

kolem. Šly jsme si s maminkou popovídat do klidnější místnosti, kde jsme měly 

soukromí a nebyly jsme nikým a ničím rušeny. Maminka měla tři dny po císařském 

řezu, tak se hledala i poloha pro bezbolestné sezení. Začala jsem poslouchat jejich 

příběh. Erik se narodil o měsíc a půl dříve, což rodina předpokládala. Byli s lékaři  

v intenzivním kontaktu po dobu celého těhotenství. Věděli od lékařů, že něco není 

úplně v pořádku. Rozhodli se, přes všechna doporučení a konzultace, o nepřerušení 
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těhotenství. Věděli, že Erik je jejich a že jej chtějí. Narodil se a lékaři mu nedávali 

mnoho šancí. Objevila se spousta komplikací, které den ode dne braly energii 

Erikovi i rodičům. Maminka zajistila, aby byl Erik pokřtěný (pan farář mohl přijít 

přímo do nemocnice), a pak čekali a modlili se a věděli, že je Erik v dobrých rukou. 

Erik bojoval. Podstoupil řadu operací a lékařských zákroků, ale bojoval. Po pár 

dnech mu lékaři diagnostikovali vzácnou nemoc, která nemá moc dobré vyhlídky. 

Do této doby jsem byla v kontaktu s maminkou i tatínkem několikrát týdně – 

osobně, telefonicky. V tu chvíli jsme já a Centrum plnili roli podpory – byla jsem 

tam, „kdyby něco“ – tím myslím na cokoliv – na podávání věcí, utírání slz a i kafe 

vařím dobré. Opět za několik dnů byla domluvena schůzka s lékaři a rodiči. Tady se 

mělo sdělovat, jaký je vývoj, co ta nemoc vlastně znamená, jakou léčbu mají lékaři 

zvolit a co chtějí a nechtějí rodiče. V tuto chvíli jsem byla součástí schůzky. Jako 

podpora rodičům a možná i lékařům. Byl to velmi těžký a silný den. Mluvilo  

se o věcech, o kterých by se mluvit vlastně nemělo – v tuto dobu by se mělo přece 

mluvit o tom, kolik hodin miminko prospí, o tom, jaké má krásné dupačky a jaký 

mají krásný kočár. Místo toho se objevují slova jako resuscitovat, intubovat, 

epilepsie, opožděný vývoj, ústav… Schůzka byla důležitá, aby se nastínil směr, 

jakým bude postupovat léčba. A bylo to opravdu tak, že rodiče byli rovnocennými 

partnery lékařům, i když nerozuměli spoustě cizích slov. Potom jsme měli čas  

s mámou i tátou na povídání o těch cizích slovech, o možnostech podpory, pokud 

by se rozhodli, že chtějí mít Erika v domácí péči. Nebude to jednoduché, protože 

bude potřebovat spoustu přístrojů, pomůcek a zdravotnického vybavení. Co však 

hlavně bude potřebovat, je jeho rodina. A na rodině vidím, jak oni potřebují Erika. 

Nebude to lehká cesta, ale je to cesta, která je uskutečnitelná… Pomohla jsem  

s vysvětlením případné finanční podpory, možností, jak sehnat všechno vybavení, 

jak uzpůsobit domácí prostředí. Zkoušíme hledat rodiny s podobným příběhem. 

Rodina má velké štěstí v sobě samých – mají velkou oporu jeden v druhém. Skvěle 

fungují jejich babičky, které pomáhají se starší dcerou a s domácností. Mají oporu 

v sobě a víru v Boha. Věřit v tuto chvíli opravdu pomáhalo. I mně. Centrum tady 

pořád je a postupuje malými krůčky společně s rodinou. Dokud nás budou 

potřebovat, budeme tady. Kromě nás přibude řada jiných pomocníků – 

profesionálních pomahačů, jako je např. raná péče a domácí ošetřovatelky. Nemusí 

v tom být až tak sami. 

 

Příběh od začátku do dneška 

Začátkem léta se s Centrem spojil ordinující lékař s tím, že během následujícího 

týdne k němu přijedou rodiče, kterým bude sdělovat diagnózu jejich syna Honzíka. 

Zeptal se, zda je možné, aby ihned od něj přišli za námi do Centra. Přišel den 

konzultace. Pro rodinu jeden z jejich nejhorších dnů v životě. Kolem 15. hodiny 

zaklepali rodiče, kteří právě šli od pana doktora, od něhož se dozvěděli velmi 

závažnou diagnózu s nelehkým průběhem a bohužel končící úmrtím dítěte. Honzík 

se narodil jako zdravé dítě, vývoj probíhal naprosto normálně, prospíval, začal 

chodit, mluvit. Kolem šestého roku začaly nastupovat první příznaky tohoto 

onemocnění. Honzík začal při chůzi zakopávat, špatně se mu běhalo. Nejprve se 

nemoc projevovala velmi nenápadně, ale pak se problémy začaly stupňovat. Rodiče 

navštívili specializované pracoviště na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN  
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v Praze. Po několika měsících testování a čekání na výsledky byl zde TEN den. Ten 

nejhorší den pro každého rodiče. A v tento okamžik navštívili naše Centrum 

Provázení. 

Zaklepali, vešli, vybrali si, kam si chtějí v kanceláři sednout (máme krásnou 

barevnou kancelář, věřím, že i to dává příjemnější pocit oproti klasické ordinaci), 

nabídla jsem jim vodu, kávu, čaj a hlavně se snažila nabídnout jim bezpečný 

prostor na cokoliv. Naslouchala jsem jejich příběhu, jejich strachu a bolesti  

s troškou úlevy, že už konečně vědí, co Honzíkovi je, a že skončila doba nejistoty  

a nevědění. Mohli si dovolit projevit všechny emoce – pláč, naštvání, nejistotu, 

obavy…  

 

Zároveň jsem se jim snažila vyjádřit podporu, že na to nejsou sami – ráda jim 

poskytnu potřebné informace a budu je provázet celou situací, než se rodina  

a jejich nový život stabilizuje. Z povídání šlo vypozorovat, že jejich rodinné vztahy 

jsou dobré, ale zatím nechtěli okolní rodině nic říkat, dokud se na to oni sami 

nepřipraví a dokud si o tom nepopovídají s Honzíkem. U daného onemocnění 

je totiž většina dětí bez mentálního postižení. Dle slov maminky: „Honzík je přece 

naprosto zdravý kluk, který má jen problémy s chůzí, nebo on si to myslí… jak s ním 

mám teď o tom mluvit?“ 

Byla zde velmi těžká otázka a zkouška pro rodiče. Jak dítěti vysvětlit, co má 

za nemoc a co ho v budoucnu čeká. Tohle někdy nevědí ani samotní rodiče…  

Co se rodiče zatím dozvěděli a čím si procházejí – během jednoho dne v životě, 

během jedné hodiny u lékaře a jedné hodiny u nás v Centru. Dvě hodiny, které otočí 

svět vzhůru nohama. Lze vůbec ještě vnímat nějaké další informace?  

Jak vidíte, vyvstává tu hned několik oblastí a témat najednou – prvotní šok  

z oznámení diagnózy, oznámení informace dítěti a rodině, další otázky rodičů na 

přizpůsobení rodinného prostředí nové situaci, přizpůsobení školy a okolí, dále jak 

to bude, až se stav změní, až bude muset jeden z nich zůstat doma s Honzíkem  

a pečovat o něj, jak vyřídit příspěvky a další a další otázky. 

S rodiči jsem v prvotním kontaktu řešila pouze otázku pochopení toho, co se děje, 

 a ventilování vnitřního napětí. Cílem bylo přivést je na vnímání situace „tady 

a teď“ – nikdo neví, jaký časový průběh nemoc bude mít, a proto je potřeba  

si užívat každé chvíle, kdy syn chodí a zatím nemá větší zdravotní potíže. Prvním 

kontaktem bylo opravdu sdílení, podpora a možnost vypustit všechny emoce 

v bezpečném prostoru. V místě, kam se mohou vrátit.  

Po asi hodinovém vzájemném povídání jsem jim dala naše informace s kontakty 

a s možností telefonické krizové intervence a taktéž kontakt na krizové linky. Někdy 

je snazší se otevřít a vypovídat cizímu člověku.  

Každé další setkání – po tom prvním proběhlo i několik telefonických a e-mailových 

spojení – jsme se společně snažili hledat cestu nebo alespoň směr. V první řadě 

jsme si hodně povídali o možnostech, jak říci o nemoci Honzíkovi, kdy je ta správná 

chvíle, pokud taková vůbec je. Tady není osvědčená rada. Opravdu jen rodiče znají 

své dítě a znají jeho povahu, reakce. Doporučila jsem kontaktovat dětského 
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psychologa, který může být podporou i po sdělení nemoci u Honzíka, doporučila 

jsem literaturu (existují knihy pro děti, na jejichž příbězích se dá vysvětlit spoustu 

věcí), navrhla jsem, aby se rodina spojila s jinou rodinou, která prošla podobnou 

situací o něco dříve. 

V další fázi jsme začali přemýšlet, jak vyřešit situaci ve škole, kdy Honzík ještě stále 

chodí, ale už s větší obtížností, a ve škole je jeho třída ve druhém patře – bez 

výtahu. Maminka o situaci již informovala třídní učitelku. Byla domluvena osobní 

schůzka i s paní ředitelkou. Závěrem bylo přemístění Honzíka a jeho spolužáků do 

přízemí, kde by mohla probíhat výuka celý den bez přemísťování. Tady bylo velmi 

důležité, že byla celá škola – všichni zaměstnanci – velice vstřícní a dokázali rodinu 

podpořit, a tím zmenšit strach a nejistotu, zda bude moci Honzík pokračovat ve 

stejné a známé škole. 

Nyní čekáme na rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Rodině jsem pomohla 

s vyplněním žádosti, popsala, jak probíhá sociální šetření u nich doma. Také byla 

zaslána žádost na přiznání průkazu mimořádných výhod, parkovací průkaz. 

Do budoucna nás čeká vyřešení a uzpůsobení bytu potřebám jejich syna.  

Jsme v kontaktu, když si s něčím nevědí rady, tak mi mohou zavolat nebo napsat   

e-mail. Společně dáváme dohromady všechny možnosti řešení konkrétní situace. 

Při kontrolních návštěvách na KDDL se u nás zastaví, řekneme si, co je nového, jak 

se mají, a taky si jen povídáme… o běžných věcech. Pro rodinu je to velmi náročná 

situace. Centrum Provázení má roli opravdového průvodce. Rodiče i Honzík mají 

vedle sebe člověka, který na ně má čas, může naslouchat, poradit, vyhledat 

informace. Jednoduše jim usnadňuje cestu a taky šetří čas na důležitější věci, než je 

znalost zákonů. Totiž čas na sebe vzájemně, čas na rodinu. 

 

Příběh o síle, odvaze i smutku 

U vzniku Centra Provázení jsme předpokládali, že našimi klienty budou převážně 

rodiny z Kliniky dětského a dorostového lékařství. Velmi brzy jsme však navázali 

spolupráci i s Gynekologicko-porodnickou klinikou U Apolináře, kam docházíme za 

rodinami dětí předčasně narozených, s nízkou porodní hmotností či s nepříznivou 

prognózou.  

Člověk by si možná řekl, že když se narodí dítě předčasně v jedné z nejvyhláše-

nějších klinik s nejlepším vybavením, je vyhráno. Naštěstí tomu tak často je.   

Malý novorozenec, který se vám vejde sotva do dlaně, bojuje ze všech sil a své 

místo na slunci vyhraje. 

Jednoho dne mi zavolala paní doktorka, zda mohu přijít za rodiči, jimž se narodil 

syn v 23 + 5 týdnu (23. týden + 5 dní). Hranice viability plodu (schopnost přežít 

mimo dělohu) se většinou udává od 24. týdne těhotenství. V tomto období každý 

den, kdy je dítě v matčině břiše, hraje obrovskou roli.  

Nejdříve jsem šla za lékaři zjistit, jaký je aktuální zdravotní stav dítěte. Byl napojen 

na výživu i na plicní ventilaci a čekalo se, jak to zvládne. V tuhle chvíli cítím, že je 

velký bojovník. Jdu za rodiči, kteří jsou o mé návštěvě předem informováni.  
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Mým prvotním úkolem je navázat kontakt a vzájemnou důvěru. Jelikož maminka je 

sama ve špatném zdravotním stavu, snažím se jim předat jen ty nejnutnější 

informace o tom, co jim v rámci CP můžeme poskytnout a jaká je má úloha. 

Důležité bylo i zmínit, že mohou mluvit jen o tom, o čem sami chtějí. Podstatné je 

šetrně zjistit, jak na tom nyní jsou rodiče psychicky, zda mají oporu v okolí, jestli 

mají dostatek informací od lékařů, jak jsou spokojeni s péčí apod.  

První schůzka se podařila a rovnou jsme se domluvili na další den. Situace se však 

změnila a tatínek mi ještě tentýž večer několikrát volal, že synův stav se zhoršil. 

Nevěděl, zda to říct manželce, co dělat. V tu chvíli bylo jediné řešení – zavolat 

znovu lékařům, zeptat se, zda je šance, že syn noc přežije, a pakliže jsou 

pochybnosti, tak je na otci, jestli chce do porodnice přijet a být manželce i synovi 

nablízku.  

Fyzický stav maminky se také nelepšil, ale psychicky na tom byla druhý den  

o malinko lépe. Přeložili ji na jiný pokoj, kde s ní mohl být i manžel. Tady si dovolím 

upozornit na jedno úskalí – maminku, jejíž dítě bylo na ARU a nevědělo se, zda 

přežije, dali na pokoj s kojícími maminkami, u kterých bylo vše v pořádku a které se 

radovaly ze svých potomků. Tohle matce na psychice opravdu nepřidá.  

Je potřeba zjistit, zda je možné ji dát na jiný pokoj, kde bude mít klid a kde se po 

zdravotní stránce dá do pořádku nejdříve ona sama. Je důležité, aby rodiče v tak 

náročné životní situaci pečovali i sami o sebe, aby měli energii do dalších dnů.  

S tatínkem jsme celé tři dny v neustálém osobním nebo telefonickém kontaktu, 

konzultujeme spolu spoustu věcí. Mimo jiné i manželčin přechod z „nemocenské na 

mateřskou“. Obvolala jsem několik středisek okresní správy sociálního zabezpečení 

a pokaždé mi řekli jinou informaci. Sami se v zákoně trošku ztráceli. Tatínek volal  

i na gynekologii, kde mu řekli, že nárok má, ale jistí si také nebyli. Otázka zněla – 

má matka nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM), když se dítě 

narodilo dřív než 8 týdnů před plánovaným porodem? Ano, má. Jakmile se narodí 

živé dítě – v kteroukoliv dobu během těhotenství – matka má nárok na PPM. Když 

jsem se dopátrala konečné informace, situace chlapce se změnila a začala se řešit 

otázka úplně jiná… 

Maminku čeká důležitá operace, přesto synův stav už je kritický, krvácí do hlavy  

a je potřeba probrat otázku odpojení z přístrojů a převedení na tzv. „bazální péči“. 

Tohle řeší rodiče s lékaři a po vzájemné dohodě se rozhodli syna udržet při životě, 

dokud nebude mít matka po operaci. Chce mít možnost se s ním rozloučit, i když 

v tuto chvíli neví, zda na to bude mít síly. Po operaci je několik hodin na JIP a po 

převezení na pokoj se s manželem domluvili, že své dítě chtějí ještě vidět. Někdy 

zdravotní stav matky neumožňuje pohyb z lůžka – v takovém případě se lze s lékaři 

a sestrami domluvit, aby dítě přivezli matce na pokoj.  

Celou dobu jsem se snažila rodičům poskytnout psychickou oporu a konzultace 

a v neposlední řadě i možnost „obyčejného popovídání o obyčejných věcech“ – 

nesouvisejících se situací, kterou právě procházejí. Ze zpětné vazby od rodičů jsem 

se dověděla, jak jim pomohlo bavit se o kamarádech, koníčcích, domácím 

mazlíčkovi atd. Přišli alespoň na chvíli na jiné myšlenky.  

Nadešel večer, kdy lékaři syna odpojili od přístrojů a nechali ho jen na tzv. bazální 

péči a zajistili, aby ho nic nebolelo. Rodiče mají možnost nechat si udělat na 
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památku otisky rukou a nohou svého dítěte, zároveň je možnost být s dítětem  

o samotě a poslední desítky minut strávit pouze v rodinném kruhu. A mají možnost 

u toho nebýt vůbec. Záleží na každém, jak to v danou chvíli cítí a jakékoliv 

rozhodnutí je správné.  

Když už rodiče zvládnou takto těžký moment, čeká je ještě řešení pohřbu. V naší 

republice je pohřeb povinný, ovšem lze zvolit pouze kremaci a tělo nechat 

v krematoriu. Kremace a uložení urny na hřbitov většinou bývá důležitým 

přechodovým rituálem – možností si svůj bolestivý zážitek v sobě jaksi „uzavřít“, 

ohraničit. Pokud si rodiče urnu nevyzvednou, tak si mohou třeba jen zapálit svíčku 

a udělat si „chvilku rozloučení“. Samozřejmě na své dítě budou myslet a vzpomínat 

celý život. Snažím se tím pouze nastínit, jak důležité jsou v naší historii rituály. 

Už od nepaměti se lidé prožívající trauma, bolest a trápení, snažili semknout 

a udělat nějakou činnost, která pro ně znamenala uzavření, vystoupení z kruhu 

a nový krok do dalších dní.  

Kromě výše popsaného přišlo na řadu i několik dalších byrokratických záležitostí. 

Na příklad pojištění dítěte. Jak to vlastně je? Po čas pobytu v porodnici je pojištěné 

z matčina pojištění? Nebo rodiče musí jít na pojišťovnu a dítě přihlásit? A co když 

do pár dnů dítě umře? Vystavuje se mu také kartička pojištěnce? Samotný porod 

jde ze zdravotního pojištění matky. Poté je potřeba zajít na pojišťovnu, donést 

rodný list a zprávu z nemocnice o úmrtí (nemusíte čekat na úmrtní list). Pojišťovna 

data zaznamená, ale žádná kartička pojištěnce se nevystavuje.  

Vraťme se ještě k nemocenské a PPM. Na PPM má matka nárok ode dne porodu, 

a jestliže dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba 

uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte. Tuto skutečnost je nutné sdělit okresní 

správě sociálního zabezpečení. Poté matka může zpět přejít na klasickou 

nemocenskou. 

V případě této rodiny se události děly tak rychle, že na vyřizování změny nebyly 

myšlenky ani čas. Po několika konzultacích s odborníky bylo matce doporučeno 

zůstat po celou dobu na nemocenské a PPM ani nenahlašovat – je to spousta 

papírování a finančně v tom není velký rozdíl.  

Na závěr musím ještě zmínit, jakou obrovskou roli psychické opory a podpory zastal 

samotný otec. Snažil se komunikovat s lékaři, chodil za synem, vyřizoval všechny 

záležitosti, staral se o domácnost… Tatínkové – i vy myslete na to, že si také 

zasloužíte opečovat!  

 

Tatínek M.: „Když všechno skončilo a oba jsme byli s manželkou zase doma, 

všechno to na mě padlo. Celou dobu jsem byl silný, musel jsem, kvůli ní. Ale 

najednou to nešlo. Začal jsem brečet jako malej kluk… Pomohlo mi, že jsem se brzy 

vrátil ke svým koníčkům, ke sportu a k pravidelnému potkávání se s přáteli. Snažil 

jsem se vrátit do zajetých kolejí, i když se šrámem na srdci.“ 
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Příběh o tom, jak šel člověk sám a pak se vrátil…  

Energická a silná maminka vešla do dveří Centra Provázení a začala povídat… od 

začátku, od prostředka, od konce… Mluvila o všem najednou a dohromady. 

Poslouchala jsem… V rozhovoru se opakovaly několikrát podobné věty: 

„já nevěděla, že někdo existuje“, „já nevěděla, že mi někdo poradí“, „jsem na to 

sama“. V této chvíli jsem se začala ptát… Přišly jsme na to, že maminka za 5 let, co 

zná diagnózu své dcery Jany, proplouvala systémem bez jakékoliv podpory.  

Manžel ji opustil. Rodiče moc nepomáhají. Bratr má svou rodinu. Nikdo neměl čas. 

Až letos (asi o tři měsíce dříve, než přišla k nám) zaslechla v lázních od jiných 

maminek, že existuje nějaký příspěvek na péči, že existují dávky sociální podpory, 

že existují nadace, že existují organizace. K nám přišla na doporučení ošetřujícího 

lékaře. Možná kdyby Centrum počátkem roku 2015 nevzniklo, tak by tato maminka 

šla životem pořád sama. Jak jsem říkala v úvodu, byla silná – musela. Po asi hodině 

povídání mohla přestat být tolik silná a mohla otevřít tu temnou komnatu, kterou 

si v sobě zamkla, aby to celé „ustála“. Ten den jsme si jen povídaly. Věděla, že se 

může za mnou zastavit i další dny. Odnesla si v rukou formuláře k příspěvkům,  

aby si je mohla doma v klidu projít. Druhý den jsme si telefonovaly a moc se 

omlouvala, ale že neví, co má dělat s těmi formuláři… 

To je naprosto normální věc – představte si, že něco kolem dvou hodin povídání 

a zjišťování nových informací – kdy ještě možná poprvé v životě povídáte svůj těžký 

příběh – se rovná vydání energie, kterou spotřebuje člověk během sedmi hodin, 

co jde na Sněžku, nebo je to, jako byste pokáceli půlku středně velkého lesa. Nejde 

si cokoliv zapamatovat. Nejde přijmout ani gram informace navíc. Prostě to nejde, 

a je to normální. 

Maminku jsem uklidnila, že není třeba s nimi dělat nic jiného, než si je přečíst. Přišla 

druhý den do Centra, kde jsme vše společně vyplnily, dodaly k tomu všechny 

potřebné lékařské zprávy, daly do obálky. Maminka ji potom odnesla na podatelnu 

úřadu práce. To byl taky důležitý moment – sama si poradila s tím, co má dělat 

s formuláři.  

Někdy si člověk v těchto věcech přestane věřit.  

Na dalších a dalších setkáních jsme spolu vyřešily nájemní smlouvu, aby mohla 

zažádat o příspěvek na bydlení, našly jsme nadaci, která pomůže se zakoupením 

speciálního kola pro Janičku, našli jsme organizaci, kam může Janička chodit na 

kroužky a věnovat se věcem, co jí baví.  

Pomohla jsem s vyřízením rekvalifikace pro mámu, podpořila ji v tom, že to dokáže. 

Byla jsem tu jako opora, o které se nevědělo, že by mohla existovat. Teď se 

s Janičkou chystají zase do lázní a maminka tam jede s velkým úkolem, který si dala 

– bude hledat jiné, nové, další maminky, které potřebují poradit. Už ví, že existuje 

podpora. 
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Příběh o tom, že nemusíte chtít…  

Poslední příběh je trošku jiný, ale patří sem úplně stejně jako ostatní. Volala paní 

doktorka, domluvila schůzku a já přišla za maminkou na oddělení. Rozhodly jsme 

se, že si půjdeme povídat do parku, abychom změnily prostředí. Povídalo se hodně, 

o minulosti, současnosti i budoucnosti. Povídalo se o té velké bolesti, která v mámě 

zůstává i dva roky poté, co jí zemřel syn Jirka – tehdy velmi malé miminko. Mluvilo 

se o strachu, když podobně malá Adélka nyní bojuje o svůj život. Mluvilo  

se o smutku z toho, že manžel „nepomáhá“ a možná ji obviňuje. Mluvilo se taky  

o stýskání po starším synovi, který je už třetí měsíc u babičky na dlouhých 

prázdninách. Mluvilo se a občas i plakalo – ale jen chvilku nebo skrytě. 

V předchozím příběhu jsem psala o tom, jak je to s energií. Tahle maminka si zatím 

nemohla dovolit o tu energii přijít. Potřebovala stát pevně na nohou a možná 

plakat jen uvnitř. Respektovala jsem to.  

Maminka dostala kontakt nejen na naše Centrum, ale i na telefonické krizové linky 

– někdy je jednodušší telefonovat… Je to asi měsíc a přišla „jen“ smska od 

maminky, že děkuje, že jsem měla čas.  

I ona ho má. Kolik jen potřebuje. Zkrátka, až bude sama chtít se svými bolestmi  

a šrámy pracovat. A třeba chtít nebude…, a to nemusí být špatně. 
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Co tedy přesně můžeme udělat pro rodiny? 

 Můžeme za nimi přijít na oddělení, kde se právě nacházejí. 

 Rodiny mohou přijít za námi do kanceláře. 

 Můžeme si s nimi povídat kdekoliv jinde mimo nemocniční prostředí. 

 Můžeme je doprovázet na úřady. 

 Můžeme je doprovázet k lékařům na další vyšetření, kontroly. 

 Můžeme jít k rodině do domácího prostředí. 

 Můžeme v rámci terénní služby jet i mimo Prahu a Středočeský kraj. 

 Mohou nám zavolat v pracovní době. Mimo ni máme zajištěnou telefonickou 

podporu. 

 Mohou si s námi domluvit setkání mimo konzultační hodiny. 

 Můžeme jim pomoci se zajištěním sociálních dávek.  

 Můžeme jim pomoci se sepsáním žádostí, odvolání, správních žalob. 

 Můžeme jim pomoci získat finance na osobní asistenci, respitní péči, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky.  

 Můžeme poskytnout kontakt na službu, která je blíže jejich trvalému bydlišti. 

 Můžeme je spojit s rodinami dětí se stejnou diagnózou nebo podobnými 

projevy. 

 Můžeme zapůjčit odborné knihy, stejně tak i beletrii. 

 Můžeme zapůjčit po dobu hospitalizace notebooky. 

 Máme na rodiny dostatek času. 

 

Role Centra Provázení u zdravotnických pracovníků 

Práce, kterou vykonáváte, je již sama o sobě velice náročná. K tomu, když si Vás 

rodina vybere i za svého důvěrníka, může pro Vás být situace ještě náročnější. 

Jsme jenom lidé, a proto musíme myslet především na sebe a na to, jak si zachovat 

svoji profesní roli a určitý odstup. Nemyslím tím, že si nebudeme s rodinami 

povídat nebo jim naslouchat. Myslím to tak, že když budeme odcházet z práce, 

budeme vědět, jaká je naše role a nebudeme si nosit až přespříliš práce domů. 

Existují slova, formulace a věty, které Vám mohou pomoci – pomůžete rodině  

a budete vědět, že jste toho pro dnešek udělali už hodně a je čas i na Váš 

soukromý život. 
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Věty, které mohou fungovat 

Vždy, když se budete rodičů nebo jiných rodinných příslušníků na něco ptát, 

pamatujte na jednu velmi moudrou větu: 

„Když jsme schopni položit otázku, tak jsme také schopni slyšet odpověď.“ 

 Jste naprosto normální, akorát v úplně nenormální situaci. 

 Velká bolest bolí dlouho, nebuďte na sebe přísní. 

 Můžete mít z informací velkou hlavu – to je v pořádku. 

 Opravdu teď nemusíte nic nikomu vysvětlovat. 

 To, co bude, ani jeden z nás nevíme. Zkusme být tady a teď. 

 Někdy to nechat být může být velice příjemné. 

 Máte dostatek času na svoje pocity. 

 Slyším, že je to pro vás náročná situace. 

 Vnímám Vás a jsem tady. 

 

 

Pokud se s rodinou už více znáte, zkuste „mapovat“ terén. O koho se mohou opřít, 

kdo je jejich největší podpora, zda mají přátele, jestli můžou někomu zavolat,  

co mají rádi, kde si nejvíce odpočinou a načerpají sílu – pro situaci „tady a teď“ je 

důležité najít alespoň jeden bod, jednoho člověka, jedno místo, kde se budou cítit 

„nezranitelně“. 

Pokud by Vám tyhle situace byly nepříjemné, tak do nich nechoďte – není to 

špatně. Pořád zkuste jako první myslet na sebe. Jsem na to dost silná? Jsem na to 

dost silný?  

Mám oblíbenou jednu frázi: „Než skočíš, zavolej.“ A to platí i pro Vás. Kdykoliv  

se na nás můžete obrátit. Před, při i po skoku. 

 

 

 

 

 

 

Ve Vaší i naší práci 

se velmi často 

setkáváme s velmi 

těžkým momentem 

– a tím je situace, že 

NEMŮŽEME DĚLAT 

ABSOLUTNĚ NIC. 

V pomáhajících 

profesích, kdy jsme 

naučeni pomáhat, 

je to hodně 

ošemetná věc. 

V tuhle chvíli někdy 

stačí jen být 

člověkem. Být po 

ruce, nabídnout 

podporu a dát 

průchod emocím. 
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2 Dítě se závažnou diagnózou – zásadní okamžik v životě rodiny 

Onemocnění dítěte je pro rodinu vždy velkým šokem – bez ohledu na závažnost 

dané nemoci – vyléčitelné či nevyléčitelné. Rodina se rázem ocitá v nové situaci 

plné nejistot a otazníků. Sami sebe se ptají: „Co bude dál? Co nás čeká? Jak to 

zvládneme? A zvládneme to vlastně?“ 

 

Období čekání na výsledky vyšetření  

Onemocnění, postižení se u dítěte může objevit kdykoliv – v čase, kdy je teprve 

v bříšku u mámy, komplikacemi u porodu či chvíli po něm. Tady to ovšem nekončí. 

Vše se může odehrávat i později během vývoje. Začněme od začátku. 

Zůstávají-li matky v porodnici déle, než je obvyklé, a dítě podstupuje řadu 

vyšetření, většinou už tuší, že něco s jejich dítětem zřejmě není v pořádku. Jiná 

situace je, když jsou rodiče se svým dítětem v domácím prostředí, smějí se s ním, 

mají radost z jeho pokroků, ale najednou se jeho vývoj začne měnit a mateřský 

pud jim říká, že to není v souladu s běžným vývojem dítěte daného věku.  

Následuje návštěva lékaře, kde se mohou dozvědět, že je vlastně vše v pořádku  

a jejich dítě „to všechno dožene“. Na druhou stranu například vzácných nemocí je 

kolem šesti tisíc a je pochopitelné, že lékař nemusí všechny rozpoznat, obzvlášť 

pokud se s nimi nikdy nesetkal. V dnešní době internetu si můžeme najít spoustu 

informací – které nás buď obohatí, nebo zastraší. Zpozorují-li rodiče u svého dítěte 

jakoukoliv jinakost v jeho psychomotorickém vývoji, většinou si otevřou google  

a začnou hledat. A někdy narazí na indicie vedoucí k danému druhu onemocnění. 

Stejně tak se mohou mýlit a jejich obavy jsou zcela plané. Ale jako rodiče mají 

přirozený a právoplatný strach a nechtějí čekat, co „jim ukáže čas“, ale potřebují 

mít 100% jistotu, že jejich syn/dcera je v naprostém pořádku.  

Rodiče od Vás v tuto chvíli potřebují pochopení jejich obav a přikládání 

důležitosti všem informacím, které vám právě sdělují. 

 

Pokud je skutečné podezření na nějakou komplikaci ve vývoji, roztáčí se koloběh 

vyšetření, testů a všemožných prohlídek. Připravte se, že Vám rodiče mohou 

každý den volat a ptát se, zda už jsou výsledky vyšetření. I když jste se domluvili, 

že budou nejdříve za dva týdny. V období této obrovské nejistoty pro ně může 

být jeden den jako jeden měsíc a někdy vůbec nemají ponětí o čase. V tuhle chvíli 

můžete rodičům znovu zopakovat, že odpověď nevíte, protože vše je teprve 

v laboratoři, a že také čekáte. Můžete jim též říci, že chápete, jak je čekání 

náročné, ale že jsou to mechanismy, které nelze urychlit. Pokud byste cítili, že je 

důležitá podpora rodiny v tomhle období – můžete jim předat kontakt na Centrum 

Provázení nebo na jakékoliv krizové centrum – zde mohou osobně nebo 

telefonicky pracovat se strachem a s obavou, popř. jinými pocity, které neumějí 

zastavit a ony neustále přicházejí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U některých 

onemocnění je 

včasná diagnóza 

naprosto zásadní, 

a umožňuje tím 

případnou léčbu.  

 

 

 

Maminka K.:„Když 

nám po strašně 

dlouhé době 

konečně řekli, co je 

naší dceři, strašně 

se mi ulevilo. Zní to 

asi divně, ale 

najednou jsem 

věděla, s čím mám 

počítat.“  

Období čekání na 

diagnózu a její 

zjištění. Každý rodič 

to vnímá jinak. 

Někomu se může 

v jistém slova 

smyslu „ulevit“, pro 

někoho je oznámení 

diagnózy naopak ta 

největší rána. 
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Zjištění samotné diagnózy: na co se připravit a co se rodičům může honit hlavou? 

Pro sdělení diagnózy je potřeba najít vhodné a klidné prostředí, kde rodiče nebude 

nic rušit a budou mít pocit soukromí. A v neposlední řadě je potřeba mít na tento 

rozhovor dostatek času. Den, moment, vteřina, kdy se rodiče dozví, jaké 

onemocnění má jejich dítě, je přirozeně pro všechny obrovským šokem. Rodiče 

mají pocit, že se jim právě otočil život o 180°. Pamatuji si na větu jednoho tatínka, 

jenž příběh své rodiny začíná větou: „Psal se rok 1994, 4. února, krátce po poledni 

– začala vysílat veřejnoprávní televize…, nám se ale začal rozehrávat úplně jiný 

program. Jen nešlo změnit stanici, museli jsme pokračovat…“ 

Rodiče v první chvíli cítí tak obrovský tlak, který ne všichni fyzicky ustojí. Stává se,  

že v ordinaci omdlí nebo omdlí na ulici, někteří i zvracejí. Jedna z prvních myšlenek 

je „To přece není pravda!“. Je přirozené, že se brání tomu, co se právě dozvěděli. 

Je důležité jim umožnit plakat, křičet, nadávat, zkrátka vypustit ten veliký přetlak 

ven – způsobem, který zrovna v tu chvíli potřebují. Je naprosto pochopitelné, že 

nevíte, co v tuhle chvíli dělat, co říct, zda je nechat o samotě… Osvědčilo se nám, 

že je pro všechny strany dobrá spolupráce – rodiče, lékaři, Centrum Provázení (či 

jakákoliv jiná podpůrná osoba). Ten nezaujatý a třetí člověk Vám právě může 

pomoci s průchodem emocí u rodičů, je tím, kdo emoce zvládne, umí je směrovat 

a sejme tak z Vás obavy. 

I přes veškeré empatické jednání ze strany lékařů a zdravotníků přichází spousta 

hněvu (opět naprosto pochopitelného), směrem k lékaři, směrem k nemoci, 

směrem k celému světu. Neberte si v tuto chvíli jejich reakce osobně, nehněvají se 

na Vás, ale na danou situaci, neboť si v ní nevědí rady. Prožívají velký smutek 

a bolest. 

 

Můžete slyšet otázky typu: „Proč zrovna já?“, „Proč zrovna moje dítě?“, „Vždyť je 

to nespravedlivé! Na světě je tolik darebáků, kteří by si to zasloužili!“, „Neříkejte 

mi, že pro moje dítě nemůžete nic udělat? Že neexistuje žádný lék?“ apod.  Rodiče 

procházejí různými fázemi zpracovávání a vyrovnávání se s tak těžkou informací 

(blíže popsáno v další kapitole) a jednou z nich je nepřijetí a odmítání faktu. 

Nemohou uvěřit tomu, co se právě dozvěděli. 

Informace, které teď dostávají, kolem nich spíše proplouvají. Zapamatují si možná 

desetinu toho, co jim právě lékař sděluje. Potřebují čas na vstřebání sdělení. 

Připravte se, že se Vás budou i několikrát ptát na stejnou věc. Budou mít dotazy, 

které Vám mohou připadat hloupé. V prvotním šoku si všechny informace 

nezapamatují – je to přirozené! 

Zůstávají-li rodiče s dítětem hospitalizováni v nemocnici, objevuje se strach ze 

samotného lékařského prostředí. Dítě je napojené na přístrojích, z těla mu vede 

spousta hadiček a už jen tohle vyvolává v rodičích nepříjemné pocity a obavy. A asi 

jeden z nejhorších momentů je, když cítí, že pro své dítě nemohou nic udělat, že 

mu nemohou nijak pomoci. Najednou ztratili své rodičovské kompetence, nejsou 

doma – nepečují, nevychovávají a nevzdělávají své dítě. Je výborné, že řada z Vás, 

 

Většina 

rodičů nikdy 

nezapomene, jakým 

způsobem a za 

jakých okolností jim 

byla diagnóza 

sdělena. 

 

 

Lze se vlastně 

vyrovnat 

s onemocněním 

svého dítěte? Co 

napomáhá ke 

stabilizaci situace?  

 

 

Maminka dítěte 

 s nevyléčitelným 

smrtelným 

onemocněním: 

„Moje první 

 myšlenka byla –  

přece není možné, 

že v dnešní moderní 

 době, kdy se lítá na 

 Měsíc, neexistuje 

 léčba?!“ 
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necháváte co nejvíce činností rodičům, a v případě potřeby jim s nimi pomáháte, 

ať už jde o krmení, přebalování, koupání apod.  

Rodiče stále doufají, že se něco změní. Pokaždé se v srdci skrývá i sebemenší 

naděje, že se najde lék a zdravotní stav se zlepší. Někteří se svým dítětem navštíví 

homeopaty, psychotroniky, léčitele, šarlatány – kohokoliv, kdo jim dá novou 

naději. Nevyčítejme jim to. Spousta rodičů se snaží vymyslet a vyzkoušet všemožné 

i nemožné věci a metody, které by mohly jejich dítěti pomoci. Je nasnadě spíše 

poukázat na možné zklamání z neúspěchu (obzvlášť u vzácných nevyléčitelných 

onemocnění). 

V ten den, kdy se vše změní a rozplynou se sny a představy – takové ty lidské  

a běžné, které máme všichni, třeba z mého syna bude právník, má dcera bude 

nádherná nevěsta a povedu ji k oltáři, moje holčička bude šťastná, můj chlapeček 

bude skvělý muž… – nastává konec. Ne konec života. Ale konec života, který jsme 

chtěli a po kterém jsme toužili a možná si jej i zasloužili.  

Rodiče jsou v těchto chvílích citliví i na detaily – stává se, že si nezapamatují Vaše 

jméno, název diagnózy, ale budou si pamatovat tón hlasu, intonaci, jaké jste měla 

náušnice, řetízek, jestli jste měla umělé řasy, jestli jste měl prošedivělé vlasy  

u spánků, zda jste měl čmouhu na brýlích… Jejich pozornost je zaměřena na 

maličkosti – možná i v rámci sebeobrany. Podobně jako uniká kontext Vašeho 

jména, uniká i kontext sdělení, ale slova jako retardovaný, slepý, hluchý, 

opožděný, mortalita, morbidita, neléčitelný, nevyléčitelný, mohou vyvolat ještě 

větší obavy a strach z neznáma. Tím netvrdím, že by rodiče neměli znát pravdu, ale 

spoustu slov lze říci jinak nebo je blíže vysvětlit… 

Jak tuto situaci vnímá okolí a jaké jsou rozdíly v prožívání? 

Onemocnění dítěte většinou nezasáhne jen samotné rodiče, ale i blízké okolí – 

sourozence dítěte, prarodiče, kamarády, sousedy. Dozvědí se o tom kolegové 

v práci, lidé z vedlejšího paneláku. Jak se na takovou komunikaci připravit? 

Partneři 

Stává se, že jeden z partnerů bez ustání pláče a druhý neuroní téměř ani slzu. Jiný 

o tom stále mluví dokola, další se uzavře sám do sebe a celou dobu mlčí. To ale 

neznamená, že se ho to nedotýká. Každý vypadáme jinak a každý se vyrovnáváme 

s těžkou situací jinak a odlišně dlouhou dobu. Avšak každý potřebujeme cítit lásku 

a podporu. Je dobré rodičům, partnerům říci, že najdou-li alespoň trochu energie, 

ať sdílejí své pocity. A ať dají druhému možnost prožívat svou bolest svým 

způsobem, tak, jak potřebuje.  

 

Rodiče si nemoc svého dítě mohou dávat za vinu: „Co jsem udělala špatně?“, 

„Měla jsem na sebe v těhotenství velké fyzické a psychické nároky?“, „To ty jsi 

přenašeč špatného genu!“, „To je tvoje vina!“ apod. Výčitky nic nepřinesou  

a nikam nevedou. Spíše je potřeba rodinu orientovat na „tady a teď“. Co mohou 

ovlivnit, je právě tento okamžik a chvíle, které je společně čekají. Nyní je 

 

 

Je dobré se vyhnout 

slovu „smíření“, 

neboť většina 

rodičů se 

s onemocněním 

svého dítěte nikdy 

nesmíří, jen se 

s ním naučí žít. 

 

 

Co všechno může 

prožívat zdravý 

sourozenec? Jaké 

role může v rodině 

zastávat?  

 

 

Maminka čekala 

dvojčata a jedno 

ještě před porodem 

zemřelo. Druhé se 

narodilo předčasně. 

Starší syn se těšil na 

bratra a sestru. 

Nechápal, proč je 

maminka tak 

dlouho v nemocnici, 

proč je tatínek 

doma smutný, a kde 

je druhé miminko. 

Bylo potřeba si 

s ním promluvit       

o tom, co se stalo. 

Zároveň péče           

o předčasně 

narozené dítě 

s sebou nesla 

mnohem více péče, 

proto matka 
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důležité, aby našli síly do dalších dní, aby se mohli o své dítě postarat a čelit tomu, 

co je čeká. 

Sourozenci 

Má-li nemocné dítě sourozence, je potřeba mu novou situaci sdělit co nejdříve. 

Pokud je dítě ještě hodně malé, lze použít například knihy a příběhy. Děti mohou 

mít o sourozence strach, strach o sebe – zda také neonemocní, mohou mít strach, 

že přijdou o pozornost rodičů, apod. Ale nemusejí své pocity říci nahlas. I z tohoto 

důvodu je nutné jim vysvětlit, co se stalo, a mluvit s nimi – rozmělnit jejich obavy. 

Kdykoliv to jen jde, je důležité věnovat čas zdravému dítěti. Najít všechny možnosti 

podpory, aby bylo o nemocné dítě postaráno a rodič měl alespoň chvíli na zdravé 

sourozence, kteří také potřebují péči a pozornost.  

Okolí 

Babičky, dědečkové, tety, sousedé, kolegové – rodiče mají v okolí většinou spoustu 

lidí, které zajímá, jak se jim daří a co se děje s jejich dítětem. V prvních chvílích 

nemusí mít rodiče energii a ani chuť o tom s kýmkoliv mluvit. Mají strach z otázek, 

které přijdou, až se vrátí domů, anebo které na ně už čekají na displeji telefonu. 

Co funguje: Říci rodičům, že je čistě jen na nich, zda a kdy o tom chtějí s okolím 

mluvit. Někdy pomáhá napsat rodině a kamarádům sms: „Prosím, teď se mě 

neptejte, až budu mít sílu, tak vám o tom sama povím.“ To pomáhá hlavně 

v situacích, kdy dítě zemře a rodiče jsou vystaveni zvědavým pohledům. Samo 

okolí je vlastně nejisté a někdy tzv. „chodí kolem horké kaše“ a palčivému tématu 

se vyhýbají, nebo se dokonce začnou zcela vyhýbat i rodině. Je to tím, že nevědí, 

jak reagovat, nevědí „co je správné říci a co ne“. I z tohoto úhlu pohledu je dobré 

svému okolí sdělit, co od něj teď rodiče žádají. 

 

Co rodiče od okolí potřebují a na co se zaměřit? 

 Podpořit rodiče a říci jim, že důležitý je život nejen dítěte, ale i jejich. 

Připomenout jim (hlavně kojicím matkám) důležitost každodenních 

činností  

a rituálů – jídlo, pití, hygiena, procházka... Rodiče se musí postarat i sami  

o sebe – ať mají kde čerpat nové síly, které budou potřebovat.  

 Tady a teď – věnovat pozornost i sourozencům a partnerskému vztahu. Ač 

se to v prvních chvílích zdá časově nemožné, jsou to právě ty opěry, které 

pomáhají rodině přizpůsobit chod nové situaci a pokusit se jí zvládnout.  

 Umožnit ventilovat svůj vnitřní smutek, úzkost, hněv, strach, pocit 

bezmoci, svou bolest. Chápat, že mohou bez ustání plakat, být naštvaní, 

křičet, být nervózní, roztěkaní, mlčící. Důležité je, aby na sebe nespěchali a 

dali si dostatek času na prožití a projití si dané situace. Všechno, co 

prožívají, je „normální“ – ovšem ve zcela nenormální situaci.  

staršímu synovi 

nabídla, že za nimi 

může přijít kdykoliv, 

bude-li mít pocit, že 

na něj rodiče mají 

méně času nebo se 

mu dostatečně 

nevěnují. 

Otevřenou 

komunikací se 

snažila předejít 

případným 

krizovým situacím.  

 

 

 

Jaká jsou úskalí 

rodičů v péči o 

zdravé dítě a dítě 

s postižením? Jaká 

jsou partnerská 

úskalí?  

 

 

 

Maminka H.: „Má 

dcera byla na ARU  

a bojovala o život a  

i já jsem po porodu 

měla zdravotní 

komplikace a trpěla 

jsem velkými 

bolestmi. Řekla 

jsem to sestře 

 a doufala, že mi 

pomůže. Léky mi 

sice dala, ale s tím, 

že asi nevím, co je 

bolest, protože ta 

vypadá jinak. 

Snažila jsem se 
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 Rodiče jsou velmi citliví. Možná si nepamatují všechny informace týkající 

se nemoci dítěte, ale ve většině případů si pamatují emoční rozpoložení 

zdravotnických pracovníků a to, jakým způsobem s nimi mluví.  

 Všichni (až na výjimky) potřebujeme „nebýt sami“. Platí to také ve 

chvílích, kdy nám připadá, že svět je vzhůru nohama. Vzpomeňte si na 

situaci, kdy Vás něco trápilo, potřebovali jste něco vyřešit, svěřit se – když 

jste si o tom popovídali v rodině, s přáteli – přišla úleva? I teď platí, že 

sdílená starost je poloviční. Je dobré, když má rodina možnost, aby za ní 

přišli na návštěvu blízcí lidé, kteří jsou jí oporou. Věřícím lidem pomáhá, 

když může přijít kněz. Někdy pomáhá zavolat na krizovou linku, kde je 

úplně cizí člověk – a připravený mluvit jen o tom, o čem sám rodič chce. 

Cílem je najít zdroje pomoci  

a podpory v okolí rodiny. 

 Používat současné názvosloví. V oblasti speciální pedagogiky, psychologie  

a dalších humanitních oborů a přístupů vždy hovoříme o „člověku s…“ – 

člověk s mentálním postižením, člověk se zdravotním znevýhodněním, 

člověk na invalidním vozíku atd. Některé dřívější výrazy nebyly zcela 

humánní  

a v člověku automaticky vytvářely „pocit hrůzy“. Na prvním místě je vždy 

člověk – jeho důležitost a podstata, teprve až potom jeho onemocnění. 

 Předávání informací mezi směnami (při hospitalizaci dítěte) – nejen těch, 

které musí být oficiálně zaznamenány v lékařských spisech. Týká se to 

např. různých dotazů a potřeb matky. Nedorozumění může být na obou 

stranách. Maminka může být nervózní z nedostatku informací, má pocit, 

že se k ní nedostávají důležité údaje, neví, co bude následovat a co má 

dělat. Na straně druhé se zdravotní sestra diví tomu, proč je matka 

podrážděná, a myslí si, že vše potřebné už jí sdělila sestra na předchozí 

směně – považuje to za automatické. Ovšem stane se, že některá sdělení 

se k matce nedostanou nebo je matka v návalu nových zpráv a údajů 

zapomene. Raději vše znovu zopakovat, i když můžete mít pocit, že „to už 

přece dávno ví“.  

 Místo, kde se informace předávají. Vždy by to mělo být v uzavřené 

místnosti, neboť když jdeme po chodbě a bavíme se o nějaké pacientce, 

nikdy nevíme, zda zrovna na lavičce nesedí někdo z příbuzných. Pokud 

jsme v praxi například už více než deset let, občas se nevyhneme černému 

humoru, určité terminologii – ano, v rámci naší ochrany před vyhořením, a 

také tím odosobňujeme naše vlastní prožívání. My víme, jak to myslíme, 

naše kolegyně ví, jak to myslíme. Třetí osoba neví, jak to myslíme, a slyší-li 

černý humor, může pro ni být naprosto nepřijatelný. Buďte na to opatrní. 

Tím jste opatrní i sami na sebe. 

 

 

 

nebrat si to osobně, 

ale popravdě to 

mému zdravotnímu 

stavu rozhodně 

nepomohlo.“ 
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Na koho se obrátit, když už nemůžete nijak pomoci? 

Jsou situace, ve kterých je potřeba členy rodiny podpořit v jejich prožívání a dát 

jim možnost o svojí situaci povídat s odborníky. U nás ještě není tolik běžné, aby 

každý člověk měl svého terapeuta či psychologa, a toto téma je stále tabu. 

Můžete rodině při předávání kontaktu říct: „Jak Vás teď slyším, vnímám, že je toho 

na Vás moc – možná by bylo dobré obrátit se na člověka, který s Vámi může 

hovořit o všech obavách, které máte…“ 

Můžete jim předat samozřejmě kontakt na pracovníky Centra Provázení: 

Mgr. Petra Tomalová, tel. 733 690 750 

Mgr. Pavlína Dupalová, tel. 739 300 808 

Mgr. Alena Michaliková – telefonická krizová intervence, tel. 776 313 200 

 

Nebo také na ostatní organizace, zde uvádíme aktuální kontakty. Většina jich 

funguje nonstop, což je pro Vás také výhoda – tuto nabídku podpory můžete 

rodině předávat v kteroukoliv denní či noční hodinu. 

Název Otevírací doba Kontakt 

Krizové centrum RIAPS nonstop 
222 586 768 (8–16 hodin) 

222 582 151 (16–8 hodin) 

Pražská linka důvěry nonstop 222 580 697 

Centrum krizové 

intervence 
nonstop 

284 016 666 

SOS centrum Diakonie po–pá: 9–20 hodin 222 521 912, 777 734 173 

Centrum krizové 

intervence  
nonstop 

284 016 666 

Linka psychopomoci po–pá: 9–21 hodin 224 214 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani Vy na vše 

nemusíte být sami – 

když je člověku 

někdy těžko, je 

uměním říct si         

o pomoc – 

dovedete si 

představit, že i Vy 

někam voláte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existují organizace, 

které mohou 

podpořit Vás 

i rodinu v těžkých 

chvílích. 
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3  Sdělování nepříznivých zpráv a způsob komunikace mezi zdravotnickými 

pracovníky, dětskými pacienty a zákonnými zástupci 

 

Patří mezi úděl zdravotnického pracovníka nebýt výlučně „poslem dobrých zpráv“.  

Není tomu tak dávno, kdy toto téma či součást práce zdravotníka bylo považováno 

za okrajové a nevěnovala se mu patřičná pozornost. V současnosti je k dispozici 

celá řada publikací (některé uvádíme v závěru), které se tématu věnují. Je však 

pravdou, že značná část z nich zaměňuje pojem „nepříznivá zpráva“ s pojmem 

„sdělení o onkologickém onemocnění“. V praxi však je pojem „nepříznivá zpráva“ 

daleko širší a také hodně neurčitý. Pro každého člověka existuje jiná hranice  

či mez, za níž vnímá zprávu jako nepříznivou. Dodejme ještě jako zprávu zásadní, 

kritickou či závažnou.  

Nepříznivá zpráva je nakonec i ta o špatném hojení „zlomeniny řešené totální 

osteoprotézou femuru jištěnou hřebováním…“. Zvykněme si, protože nejde jen 

 o zprávy nepříznivé, ale zejména závažné – ve vztahu k danému onemocnění. 

 

Postupně si v kurzu rozebereme některé možné praktické situace, které se ke 

sdělování závažných nepříznivých zpráv o zdravotním stavu vážou. Účelem bude 

uvědomit si několik následujících skutečností, zejména: 

Komu zprávu sdělujeme? 

Odpověď zdravotnického pracovníka, informovaného v poslední době velmi dobře 

o právech všech skupin pacientů a pravidlech tzv. ochrany osobnosti a osobních 

údajů, je zřejmá: vždy pacientovi. K tomu dodejme, že takto se to týká i zákonného 

zástupce, což u pacienta dětského věku platí obzvláště. Obecně se doporučuje 

umožnit přítomnost i dalším rodinným příslušníkům, přeje-li si to výslovně pacient 

či pokud to vyplývá z povahy dané situace.  

Zajímavost: Zpravidla přistupujeme k dětem jako k nezletilým do 18 let jejich věku. 

Ovšem právě v medicíně je často prostor pro naplnění pravidla daného občanským 

zákoníkem, podle něhož „nezletilí mají způsobilost k takovým právním úkonům, 

které jsou svou povahou přiměřené stupni jejich rozumové a volní vyspělosti“.  

Zkrátka budou existovat situace, kdy zprávu určitého stupně „závažnosti“ budeme 

z různých důvodů sdělovat nezletilému, dokonce i dítěti… (pozor – neplést 

s informovaným souhlasem!). 

 

Kdo je oprávněn/povinen zprávu sdělit? 

Velmi jednoduše lze uvést, že lékař. Ovšem zde hovoříme o zásadních sděleních  

o diagnóze, zásadních krocích v průběhu terapie apod. Pro některé pacienty  

je závažná zpráva např. již ta, že dne x proběhne vyšetření y. A tuto zprávu v praxi 

někdy sdělí (i neúmyslně) zdravotní sestra. Někdy není zbytí. Proto je třeba, zvláště 

v případě vyšetření směřujících ke stanovení skutečně ohrožujících onemocnění, 

volit v týmu zdravotnických pracovníků koordinovaný a citlivý postup. 

  

 

 

 

Jak sdělit pacientovi 

nepříznivou zprávu, 

nač si dát pozor, 

nač nezapomenout 

a čemu se naopak 

vyhnout? Pokud ne 

v současnosti, tak 

v počátcích dráhy 

zdravotnického 

pracovníka si 

zřejmě každý z Vás 

takové otázky kladl.  

 

 

K „povzdechu“ nad 

minulostí… Je tomu 

asi 5 let, kdy mi 

maminka několik 

dní poté, co vy-

slechla od lékaře 

zprávu o nevy-

léčitelné a smrtelné 

nemoci syna, 

sdělila: „V tu chvíli 

jsem myslela, že 

skočím z okna, 

vlastně celou tu 

cestu z Prahy jsem 

na nic jiného 

nemyslela.“ 

Obvyklé, namítne 

většina z těch, kteří 

se s touto situací 

setkali. Dodám 

však, že ona 

maminka byla 

profesí lékařka na 

klinice… 
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Kdy je vhodné/možné zprávu sdělit? 

Platí zde zásadní pravidlo – až tehdy, je-li diagnóza potvrzena! Existují dva přístupy 

k „předčasnému“ sdělení závažné nepříznivé zprávy. Pro konečné potvrzení 

diagnózy je nutno provést řadu složitých a časově náročných vyšetření, která 

v konečném souhrnu stanoví danou diagnózu. Přitom vše „kolem“, druhy vyšetření 

apod., směřuje právě k oné diagnóze (typicky některá genetická onemocnění, 

např. vybrané metabolické poruchy). Lékař v této situaci ví, že dětský pacient 

(respektive jeho rodič) bude informace o nemoci hledat a hrozí riziko „špatného 

výkladu“ či nepochopení nemoci a její podstaty. Proto je možno – na základě 

dotazů a zájmů pacienta (případně zákonných zástupců) obecně toto onemocnění 

popsat – zdůraznit však vždy předběžnost daného zjišťování – diagnostiky.  Druhý 

důvod, velmi neprofesionální, je sdělení diagnózy na základě neověřených – byť 

výrazně signifikantních – znaků u pacienta. Jde o onemocnění, která jsou 

provázena výraznými a typickými proměnami výrazu, somatické změny (např. 

kožní, kosterní apod.).   

 

   Vždy je třeba vyčkat na definitivní a objektivní potvrzení diagnózy! 

 

Jak má sdělení této zprávy probíhat? 

Velmi důležité je respektovat potřebu odpovídajícího místa pro sdělení zprávy.  

Ač se toto pravidlo jeví jako „naprosto jasný“ a pro mnoho odborníků zcela 

přirozený požadavek, bohužel i v dnešní době nebývá z různých důvodů při 

sdělování nepříznivé zprávy tento požadavek zcela naplněn. Platí tedy: ať již zprávu 

sdělujeme dětskému pacientovi či ve většině takových případů jeho rodinným 

příslušníkům (typicky rodičům dítěte), je nutno respektovat dva aspekty tohoto 

pravidla. Prvním je prostorové vyjádření této potřeby. Zjednodušeně řečeno, 

odpovídající prostor umožňující nerušené sdělování, bez hluku, přiměřeně 

vybavené vhodným nábytkem (zcela nevhodná je např. laboratoř plná cizích 

přístrojů a blikajících monitorů). Naprosto nevhodná je chodba nemocničního 

zařízení, pokoj lékařů, v němž další pracovníci právě dopisují zprávu z vyšetření či 

svačí apod. Důležité je také pamatovat na to, že každý z pacientů, potažmo 

zákonných zástupců dítěte může po sdělení diagnózy potřebovat určitý čas v dané 

místnosti zůstat. Mít určitý čas „tady a teď“ na to informaci aktuálně „vstřebat 

a rozdýchat“. Druhým aspektem téhož pravidla je vytvoření místa pro sdělení 

v mysli sdělujícího (nejčastěji lékaře). Pacient, potažmo zákonní zástupci dítěte 

musí mít pocit (a vězme, že více než co jiného si z dané chvíle budeme do budoucna 

pamatovat právě ty pocity), že zdravotnický pracovních se mu chce věnovat, že má 

na něj čas, že sdělení této zprávy pro něj není „houska na krámě, kterou musí 

prodat“, ale že při zachování profesionálního odstupu má pro obsah sdělovaného i 

pro příjemce vyhrazenu potřebnou dávku empatie. 

Jestliže je naplněna potřeba místa (prostorová, emocionální), je možno zabývat  

se obsahem sdělované informace. Tj. míře úplnosti sdělovaného obsahu. Vlastně 

 

 

Obvyklý nešvar 

zdravotnických 

pracovníků: 

používání složitých, 

odborných termínů 

s cizími slovy.  

Řešení: vyhnout se 

tomuto způsobu,  

a nejde-li to 

z nějakého důvodu, 

vytvořit prostor pro 

otázky a třeba 

ponechat prostor 

pro zapsání 

nejdůležitějších 

termínů. Dnešní 

doba je dobou 

internetu. Takřka 

všichni pacienti „na 

síť“ míří ihned od 

lékaře… 

 

 

 

Může existovat 

nějaký univerzální 

a účinný návod, jak 

závažné nepříznivé 

zprávy sdělovat? 

V čem je každá 

situace, každý 

pacient/zákonný 

zástupce a každé 

sdělení unikátní? 

 

 

Jedna z mých 

kolegyň, lékařka  
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se jedná o sdělení diagnózy a jejích aspektů. I v této oblasti existuje dostatek 

literatury, uvedeme si jen základní rámec této části sdělení. 

 Nesdělujeme jen název diagnózy, podáváme zprávu o podstatě onemocnění, 

tj. o příčinách, klinických projevech a důsledcích daného stavu – diagnózy. 

 Zásadní informace podává vždy lékař. V praxi však není vyloučeno, a stává se 

to, že dílčí aspekty sděluje (byť někdy nechtěně či nepřímo) i střední 

zdravotnický pracovník.  

 Podstatu sdělení (zpravidla možnosti terapie a případná prognóza, dopady na 

kvalitu života) sdělujeme zvláště srozumitelně, pomalu a podle možností 

opakovaně. Vhodné je uvádět možné příklady – nikoliv však ve smyslu:  

„A takto teď bude vypadat život vašeho syna/dcery…“. 

 Existuje-li dostupná léčba, je potřeba ji popsat, včetně případných alternativ, 

rizik vyplývajících z jejího přijetí či odmítnutí.  

 Nelze zamlčet nepříznivou prognózu či neexistenci kauzální léčby, je nutno 

podat informace o pravděpodobném průběhu a zdůraznit individuální 

odlišnosti, které mohou nastat (a zpravidla také nastávají). 

 Zvláštní pozornost je nutno věnovat (u infaustních stavů) tzv. průměrné délce 

přežití – ptá-li se na to pacient či jeho zákonný zástupce. Neslibovat 

nerealistické údaje, přesto upozornit na možnosti výrazně odlišného 

individuálního průběhu nemoci (lékař není pánbůh…). 

 Platí přímá úměra: čím je zpráva závažnější a pro kvalitu života dětského 

pacienta více ohrožující, tím více času, zájmu a odhodlání pacienta léčit 

(pomoci zmírnit následky nemoci) má zdravotnický pracovník projevit. 

 Důležitá je i otázka vhodnosti přítomnosti dítěte při sdělování závažné 

diagnózy či to, jakým způsobem, „jazykem“, bude lékař v přítomnosti dítěte se 

zákonnými zástupci jednat. 

 Musíme počítat a umět zvládnout i neobvyklé, výjimečné a silné emoční 

projevy či projevy chování pacienta či jeho zákonných zástupců. 

 

S čím může/musí zdravotnický pracovník počítat? 

Hovoříme zde o zásadních a velmi nepříznivých sděleních, která závažným 

způsobem narušují psychickou integritu pacienta a osob blízkých. Je proto logické, 

že v takové situaci zpravidla pacienti (přiměřeně vše platí pro zákonné zástupce  

a osoby blízké) reagují způsobem, který může být charakterizován přítomností 

následujících znaků: 

a) šok – dětský pacient/zákonný zástupce se po sdělení zprávy dostává do 

hlubokého emočního šoku, může mít projevy somatické (ztráta dechu, slabost až 

„podlomení kolen“), ale zejména psychické (uzavření se další komunikaci, 

výběrové vnímání, pláč, hysterie nebo také obviňování sebe sama nebo nejbližšího 

okolí, často včetně obviňování lékařů a zdravotnických pracovníků). Stejně tak je 

a psycholožka  

v jedné osobě, se 

dlouhodobě 

zabývala posta-

vením žen, kterým 

byla sdělena velmi 

nepříznivá zpráva. 

Jednalo se o dvě 

skupiny. V první se 

jednalo o sdělení 

onkologického 

onemocnění a ve 

druhé skupině byly 

ženy, kterým lékaři 

již v porodnici sdělili 

informaci o těžkém 

zdravotním 

postižení jejich 

dítěte. Měření 

probíhala po třech 

týdnech od sdělení 

diagnózy a poté po 

dvou letech.  

Zájem se soustředil 

jak na prožívání 

obsahu sdělení, 

psychickou reakci 

jejich organismu, 

pomoc a zájem 

okolí, partnerské 

vztahy a další. 

 

 

Otázka je nasnadě: 

která skupina žen 

vykazovala 

„závažnější“ zásah 

do struktury 

osobnosti, 

zjednodušeně 

řečeno do psychiky? 
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ale možná překotná reakce charakterizovaná neustálým mluvením, de facto 

„zamlouváním“ nebo naopak dokola opakovaným vyptáváním apod., 

b) smutek, odmítání komunikace bez navenek zřejmého emočního ladění. Dětský 

pacient/zákonný zástupce „vypne“ a navenek působí klidně, přitom v mysli se mu 

přehrávají děje a situace nesouvisející s prožívanou situací, 

c) realistický postoj, až neobvykle pokojné a bezproblémové přijetí zprávy. Může 

se jednat o situace, kdy pacient o nemoci de facto věděl a sdělení (potvrzení) 

diagnózy je pro něj „vysvobozením“ z mučivého přemítání. Stejně tak může jít 

o zdánlivé zpracování problému, ve skutečnosti dojde po chvíli (třeba po odchodu 

z nemocnice) k reakcím uvedeným výše, 

d) odmítnutí diagnózy – nejedná se o obvyklé, ale přeci jen relativně časté popření 

sdělené skutečnosti. Dětský pacient si odmítá připustit, že informace, kterou 

obdržel, se skutečně týká jeho, případně odmítá připustit její závažnost – obsah. 

Pokud tento postoj nepřetrvává delší dobu (a nedoprovází jej odmítnutí potřebné 

léčby), je třeba jej posuzovat jako relativně přirozenou obrannou reakci rozumové 

soustavy na sdělení závažně nepříznivé zprávy, 

e) podezírání a nedůvěra – může se jednat o projevy osobnosti dětského pacienta 

či jeho zákonných zástupců, důsledek poruchy komunikace mezi lékaři  

a pacientem či zákonnými zástupci v minulosti, stejně jako o důsledek nevhodně 

voleného postupu sdělení zprávy. Lékař může, v dobré víře, např. ve snaze o co 

nejlepší porozumění, volit obyčejná slova (chce se vyhnout přesným názvům 

diagnóz, ale vzbudí v rodičích „podezření“, že jim něco důležitého zatajuje, neříká 

celou pravdu apod.), 

Všechny uvedené reakce jsou svým způsobem přirozené a existují postupy, jak 

dětskému pacientovi, respektive jeho zákonným zástupcům s jejich zvládnutím 

pomoci. Vhodné je vždy nastínit možnosti dalšího postupu, zdůraznit význam 

spolupráce a aktivní účasti pacienta i jeho nebližších osob. Je velmi vhodné, pokud 

zdravotnický pracovník umí (zná) poradit kontakt např. na pacientskou organizaci, 

poradenské služby, psychologickou podporu, které mohou pacientovi (i jeho 

blízkým) při zvládání diagnózy pomoci. 

 

Téma na závěr: 

„Jaká jsou specifika sdělení závažné nepříznivé zprávy dětskému pacientovi  

s určitým zdravotním postižením a jeho zákonným zástupcům?“ 

V dané situaci musíme rozlišit několik možných variant a situací. Z laického 

pohledu bychom očekávali, že dětský pacient s těžkým zdravotním postižením       

a zejména pak jeho zákonní zástupci budou (už z podstaty věci) „připraveni“ na 

sdělování špatných a závažně nepříznivých zpráv lépe než pacienti bez jakéhokoliv 

postižení (a jejich zákonní zástupci). Tato úvaha a postup je však hrubým 

zjednodušením! Skutečnost, že je člověk např. nevidomý, neznamená, že zprávu   

o diagnostice roztroušené sklerózy přijme lépe než člověk vidící. A to stejné platí    

i u jeho nejbližších. Částečně můžeme s touto hypotézou pracovat ve chvílích, kdy 

např. člověk s těžkým tělesným postižením, upoutaný na vozík, podstupuje 

 

Zajímavý poznatek: 

Hodně rodičů dětí  

s těžkým postižením 

mi sdělilo: „Čím 

větší kapacita, tím 

více času na nás 

měl. Nejhorší byl 

náš obvoďák.“ 

Myšleno nejhorší  

ve sdělování 

informací. Je to 

náhoda? Mohla to 

být pravda? Proč 

tomu tak mohlo 

být? 
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náročnou rehabilitaci či zásadní invazivní zákrok. Podstatou sdělení je, že operace 

nevedla k úspěchu, stav se nezlepšil a pacient nemůže očekávat změnu dané 

funkce. I v tomto případě se jedná o nepříznivou a závažnou zprávu, její sdělení 

však již předcházel celý dosavadní vývoj. A pacient i jeho rodinní příslušníci 

(zpravidla) s touto možností v té či oné míře počítali. Avšak i zde je nutné opět 

připomenout (a pamatovat) na existenci individuálních osobnostních charakteristik 

každého z nás. 

Především je nutno v případě sdělování opravdu závažných a negativních zpráv 

této skupiny pacientů a jejich rodinných příslušníků rozšířit obecně platné zásady 

komunikace o další zásady vyplývající z existence daného zdravotního postižení. 

Tyto zásady, doporučení a komunikační strategie u osob s různým druhem 

zdravotního postižení jsou vhodně ilustrovány například v publikaci „Komunikace 

s lidmi s postižením“ od Josefa Slowíka.  

Tak například: nic nám nepomůže dodržení všech zásad bezpečného prostředí, 

odborného vyjadřování, trpělivosti a ochoty, pokud budeme komunikovat  

s člověkem s těžkým sluchovým postižením (těžká nedoslýchavost), která není 

kompenzována a není k dispozici tlumočník. Obě strany si mohou myslet,  

že si rozumějí, skutečnost však může být naprosto odlišná. A v uvedeném případě 

fatální. 

Použitá a rozšiřující literatura: 

Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1997. 

Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 

Křivohlavý, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2003. 

JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P., MATULOVÁ, B. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: 

Portál, 2008. 

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. 

LUCKÁ, Y. Jak obstát při sdělování nepříznivých zpráv. Děti a my 1, 2001, příloha.   

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. 

VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 

2006. 

Vorlíček, J., Sláma, O., Kalvodová, L. Sdělování onkologické diagnózy. Interní 

hematoonkologická klinika FN Brno, Bohunice,referát na XVII. Vanýskově dni 

v Brně 3. 2. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznatky uvedené 

v této části 

studijního textu 

jsou opravdu velmi 

rámcové. Mají 

sloužit jako námět 

pro zamyšlení. 

Nemohou nahradit 

dostupnou 

literaturu.  Prostor 

pro další diskuzi 

však budeme mít  

v rámci kurzu. 
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4 Syndrom vyhoření u zdravotnických a jiných odborných pracovníků 

Pojem vyhoření zavedl do vědecké diskuze Herbert Freudenberger, jenž tento jev 

zaznamenal u lidí v pomáhajících profesích v době, kdy pracoval v centrech pro 

drogově závislé. Maroon hovoří o fyzickém, mentálním a psychickém vyčerpání, 

které doprovází nízké sebehodnocení, kdy je jedinec vystaven chronickému stresu. 

 Fyzické vyčerpání: nedostatek energie, chronická únava, pocity slabosti, nízká 

odolnost vůči nemocem, nevolnost, časté bolesti hlavy, bolesti šíje a zad apod. 

 Emocionální vyčerpání: deprese, bezmoc, beznaděj, neovladatelná potřeba 

plakat, člověk se domnívá, že všechno ztratil, poslední zbytky sil používá, aby 

se vlekl světem, emocionální prázdnota apod. 

 Mentální vyčerpání: negativní postoj k práci, k jiným lidem, k životu, komplex 

méněcennosti, nízké sebehodnocení, pocit vyloučenosti, nekompetentnosti, 

není schopen vidět ostatní – je to nebezpečný proces, v určitých situacích se 

může jedinec chovat až bezcitně. 

Maroon také mluví o 3 hlavních složkách, které se v definicích o syndromu 

vyhoření objevují: 

 Pocity: negativní postoje a vztahy. 

 Ohnisko: příčiny některých emocí lze hledat u pracovníků samotných (vnitřní 

ohnisko) a jiné pocházejí ze zdrojů mimo vlastní osobu, většinou z pracovního 

prostředí (vnější ohnisko). 

 Čas: momentální pocity pracovníků jsou odlišné od předchozích pocitů, kdy 

chovali ke své práci a k pacientům pozitivní pocity, což se projevovalo 

obětavostí a náklonností, v daném stavu mají negativní nebo lhostejné pocity. 

Společné prvky v definicích jsou, že syndrom vyhoření probíhá individuálně, je to 

duševní proces, jehož projevy jsou charakterizovány způsobem chování, 

negativními pocity, očekáváním. Jedná se o negativní zkušenost spojenou 

s citovým tlakem, nelibostí a narušeným fungováním. Negativní pocity nabývají 

postupně na intenzitě, což se projevuje na vztahu ke klientovi. Pomáhající se začne 

chovat nepřiměřené a pohrdavě. Postižený „vyhořením“ trpí depresemi, vyhýbá se 

odpovědnosti a ztrácí tvořivost. I když je syndrom vyhoření spojen především 

s pracovním prostředím, nemalý vliv na něj mají i mimopracovní vztahy. Jedná se  

o chronické vyčerpání, které nejde „vyléčit“ dovolenou. Vyhoření však není nemoc, 

je to rizikový faktor, který může nemoc způsobit. 

V počátku se objevuje NADŠENÍ – jedinec se pokládá do každého problému  

s obrovským entuziasmem a tzv. „hoří“ pro svou práci. Neodhaduje však svoje síly  

a jede naplno, až se nakonec unaví natolik, že se dostane do fáze STAGNACE.         

V této fázi už jedinec nemá tolik energie, poznal, na kolik bariér může narazit, 

a vidí setrvačnost systému. V dané fázi je dobré se zaměřit na svůj volný čas, na 

vlastní koníčky a spotřebovanou energii někde najít. Pokud člověk tento náhled 

nezíská, stagnace se prohlubuje až do FRUSTRACE. Únava se zvětšuje, rozčilují ho 

kolegové i ostatní v práci. Začínají se objevovat konflikty i psychosomatické obtíže. 

Zde už přichází reálný krok k syndromu vyhoření, a to APATIE. Dosáhnout změny 

 

 

Nedílnou součástí 

předcházení 

syndromu vyhoření 

je umění udělat si 

čas na sebe 

a schopnost 

vyjednat si ho. 

 

 

 

Důležitým faktorem 

v prevenci 

syndromu vyhoření 

je individuální 

nastavení 

a osobnost jedince, 

který si je vědom 

vlastních hranic       

a možností. 

 

 

Je možné 

v prostředí, kde je 

na pracovníka tolik 

nároků si vyjednat 

a najít prostor 

pro sdílení a 

odpočinek? 

 

 

 

V momentě, kdy je 

vedoucí pracovník 

znalý projevů 

syndromu vyhoření 
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v tomto období je velký problém. Jedinec do práce chodí jen ze setrvačnosti, 

dokud ho z této povinnosti „neosvobodí“ nějaká nemoc. Dostává se na pomyslné 

psychické dno a vzniká SYNDROM VYHOŘENÍ. 

 

Syndrom vyhoření a zdravotničtí pracovníci 

Syndromem vyhoření jsou ohroženi především pracovníci, kteří nemají rovnováhu 

mezi dáváním a přijímáním. Často jsou vystavení bolesti a strádáním druhých. Od 

počátečního nadšení a představy smysluplnosti pomáhání druhým přes stále 

zvyšující se nároky na sebe a neschopnosti vidět a respektovat své hranice se 

pracovníci dopracují až k syndromu vyhoření. Prevence vzniku vyhoření úzce 

souvisí se schopností pracovníků relaxovat, mít smysluplně zaplněný vlastní volný 

čas a dostatečně podpůrné sociální zázemí. 

Zacharová zdůrazňuje důležitost sociální opory v prvních fázích syndromu 

vyhoření. Opora by měla mít podobu naslouchání, kdy bez kritizování a udílení 

zaručených rad je ohroženému jedinci poskytnutý čas na vypovídání. Nedílnou 

součástí je taktéž emocionální podpora zahrnující útěchu a dodávání pocitu, že 

někomu na pracovníkovi záleží. Dále se také hovoří o tzv. sociálním apelu, kdy 

někdo jedince vede k přehodnocení stávajících destruktivních postojů. Odborné 

ocenění s sebou nese možnost, aby pracovník pocítil význam a kvalitu své práce. 

Dále je však důležitý i odborný apel na jedince, aby své postoje přehodnocoval 

např. v rámci supervize.  

Prokázalo se, že lidé, kteří mají ve svém životě dostatek sociální opory, daleko 

méně podléhají stresu, a tedy i syndromu vyhoření. Sociální opora by měla mít 

podobu naslouchání, empatie, sociálního zrcadla, spolupráce, povzbuzení a uznání, 

nezištné pomoci a dělby práce. 

V pracovních kolektivech by se tedy mělo dostatečně dbát na atmosféru v týmu 

a kolegialitu. Vedoucí pracovník by měl znát pojem „burn-out“, jeho příznaky, 

možnosti prevence a také v případě ohrožení pracovníka vědět, kde může vyhledat 

pomoc. Kvalitní a vitální kolektiv ve zdravotnickém zařízení je totiž velmi dobrým 

předpokladem pro léčebný proces pacientů. 

Zacharová doporučuje daná preventivní opatření: 

1. Smysluplný život: mít cíle, znát své možnosti a meze a umět je přijmout. 

2. Práce s emocemi: umět pracovat s emocemi, nepotlačovat negativní emoce, 

ale umět je zpracovávat. Nezapomínat na pozitivní emoce a na to kde je 

čerpat. 

3. Pozitivní postoj k sobě samému: mít vlastní život, umět sám sebe pochválit, 

uvědomovat si vlastní chybovost a přijmou ji. 

4. Umění odpočívat: schopnost odpočívat a umět tzv. „vypnout“ patří k základu 

toho, jak získat pozitivní postoje k sobě samému i ke světu. V rámci daného 

textu jsou proto zařazeny i možnosti relaxačních technik. 

a umí dobře 

pracovat se svými 

podřízenými, je 

prevence vyhoření 

pravděpodobnější. 

Vedoucí pracovník 

by měl mít prostor 

se svými 

podřízenými mluvit, 

dávat na vědomí, že 

si jich všímá a zná 

jejich kvality. 

 

 

Kdy jste si 

naposledy udělali 

čas sami na sebe 

a zeptali se, co bych 

teď zrovna 

potřeboval/a? Byli 

jste schopni svou 

potřebu naplnit? 

 

 

Pokud je pracovník 

už natolik 

vyčerpaný, že 

z nechutě pracovat 

mu už nepomáhá 

ani dovolená, je na 

místě vyhledat 

pomoc odborníka. 
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5. Vytvořit si citové zázemí: mít bezpečné a citlivé zázemí je základem pro dobrý 

kvalitní duševní život jedince. 

6. Říkat ne: umět říkat ne v případě, kdy by práce přesahovala mé kompetence, 

znát dobře náplň své práce a hranice spolupráce. 

7. Spoluvytvářet pracovní prostředí: být součástí kolektivu, vážit si 

spolupracovníků, podílet se na společné práci. Nedělat ukvapená rozhodnutí. 

8. Nezapomínat na pozitivní prožitky: jít do přírody, tvořit, sportovat, kulturně 

žít apod. 

9. Pomáhat druhým: mít radost a potěšení z vlastní práce. Vědět, proč zrovna 

danou profesi dělám. 

 

Relaxace, relaxační techniky a jejich možnosti využití 

Nedílnou součástí dobrého duševního zdraví, a tedy i prevence „burn-out“,  

je umění relaxovat. Relaxace a relaxační techniky můžeme rozdělit na různé typy, 

jako je např. autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace a imaginace  

a vizualizace. U autogenního tréninku se jedná o systematické cvičení, kdy si 

pomocí určitých formulek navozujeme pocit klidu. Jednou z nejznámějších metod 

autogenního tréninku je Schultzův autogenní trénink, který rozvinul německý 

neurolog a psychiatr J. H. Schultz. Autosugesce má vést k uvolnění organismu  

a mysli. Díky autogennímu tréninku se zvyšuje psychická a fyzická odolnost 

jednotlivce. Základní kroky k autogennímu tréninku lze nalézt na těchto stránkách: 

http://www.fitcoach.cz/?p=8616 

Jacobsonova progresivní relaxace byla vytvořena americkým psychologem 

Edmundem Jacobsonem. Daná metoda je založena na systematickém napínání  

a uvolňování svalů. Navozuje psychickou pohodu skrze práci s velkým kosterním 

svalstvem. Jacobsonovu progresivní metodu relaxace můžeme najít na stránkách: 

http://www.fitcoach.cz/?p=8623 

Aktivní imaginace pak pracuje s fantazií, vnitřními obrazy, představami a sněním. 

Může přispět k pozitivnímu vyladění, zkoncentrování a uvolnění. 

 

Použitá a rozšiřující literatura: 

HAŠTO, J. Autogenní trénink. Praha: Triton, 2004. 

HONZÁK, R. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. 2012.  

KASTOVÁ,V. Imaginace jako prostor setkávání s nevědomím. Praha: Portál, 1999.  

KAVALE-PAZLAROVÁ, M., NEDVĚDOVÁ, S., PILAŘOVÁ, M. Psychorelaxační cvičení 

pro děti s LMD. Praha: MŠMT, 1998. 

KEBZA, V., KOMÁREK, L. Pohyb a relaxace. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996.  
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MAROON, I. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, teorie, praxe, kazuistiky. 

2012.  

STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládat. Praha: Grada, 2010.  

ŠVANCAR, R. Učitelské noviny č. 26/2009 (http://www.ucitelskenoviny.cz/ 

?archiv&clanek=1942). 

ZACHAROVÁ, E. Syndrom vyhoření – riziko ohrožující zdravotnické pracovníky. 

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2008/01/10.pdf 

http://www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/svalova-relaxace> 

http://www.fitcoach.cz/?p=8623 
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5   Seznam kontaktů na sdružení pacientů a rodin se vzácným metabolickým a jiným dědičným 

onemocněním a dalších organizací, seznam lékařů působících v konkrétních nemocnicích ČR 

 

 AMD (Asociace muskulárních dystrofiků ČR): www.amd-mda.cz 

 ANGELMAN CZ (Občanské sdružení pro děti s Angelmanovým syndromem): angelman.cz 

 CDG (vrozená porucha glykosylace proteinů): www.cdgsyndrom.cz 

 CF (cystická fibróza): www.cystickafibroza.cz 

 Česká asociace pro vzácná onemocnění: www.vzacna-onemocneni.cz 

 DownSyndrom.cz: www.downsyndrom.cz 

 End Duchenne (organizace zaměřená na problematiku svalové dystrofie Duchenne a její mírnější 

formy Becker):  www.endduchenne.cz 

 Klub nemocných cystickou fibrózou: www.cfklub.cz 

 Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem: www.turnerky.nazory.cz 

 Metoděj (MEzi TOlika DĚtmi Jediný – organizace na pomoc rodinám pacientů s metabolickým  

a jiným vzácným onemocněním):  www.metodej.com 

 Národní sdružení PKU a jiných dědičných metabolických poruch: www.nspku.cz 

 Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom (PWS): www.prader-willi.cz 

 Paleček (Společnost lidí malého vzrůstu): www.ospalecek.cz 

 Parent Project (svalová dystrofie – výzkum, naděje, léčba organizace rodičů a blízkých, jejichž děti se 

narodily se svalovou – muskulární –  dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD): www.parentproject.cz 

 Rett Community (Občanské sdružení rodičů a přátel dívek postižených Rettovým syndromem): 

www.rett-cz.com 

 Sdružení META (sdružení pacientů se střádavými onemocněními, mezi které patří Gaucherova 

choroba, Fabryho choroba, Pompeho nemoc, mukopolysacharidóza): www.sdruzenimeta.cz 

 Společnost C-M-T (sdružení dětí s Charcot- Marie-Tooth syndromem: www.c-m-t.cz 

 Společnost pro mukopolysacharidózu: www.svp-vzacnaonemocneni.cz/mukopoly/ 

 

Další pacientské organizace a informační portály 

 EPI-RODINA (sdružení pro pomoc rodinám pacientů s epilepsií): www.er-sme.cz 

 HAIMA CZ (sdružení pro pomoc dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním): 

www.haima.cz 

 Helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami): www.helpnet.cz 

 Nedoklubko (organizace na pomoc rodinám předčasně narozených dětí): www.nedoklubko.cz 
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Město Primář/přednosta 

Benešov MUDr. Antonín Tomaides 

Boskovice MUDr. Michal Klimovič 

Brno FN 
přednosta prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.  

primář MUDr. František Jimramovský, MHA 

Brno MUDr. Ludmila Brázdová 

Břeclav MUDr. Pavel Vajčner 

Čáslav MUDr. Havlovic 

Česká Lípa MUDr. Josef Gut 

České Budějovice MUDr. Vladislav Smrčka 

Český Krumlov MUDr. František Chromčák 

Děčín MUDr. Milan Pánek  

Domažlice MUDr. František Zahálka  

Frýdek-Místek MUDr. Ivana Röschlová 

Havířov MUDr. Dagmar Barnetová 

Havlíčkův Brod MUDr. Magdaléna Weberová-Chvílová 

Hodonín MUDr. Anežka Kudličková 

Hořovice MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 

Hradec Králové přednosta prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 

 Revmaticke-nemoci.cz: www.revmaticke-nemoci.cz 

 SDMO (Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně): www.dmoinfo.cz 

 Sdružení celiaků České republiky: www.celiac.cz 

 Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem: www.chronici.cz 

 Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí: www.diadeti.cz 

 Společnost pro bezlepkovou dietu: www.celiak.cz 

 UNIE ROSKA (Česká multiple sclerosis společnost): www.roska.eu 

 Za sklem (občanské sdružení Autistik – občanské sdružení osob s poruchou autistického spektra): 

www.zasklem.com 

 

Jmenný seznam lékařů (primář/přednosta) působících v nemocnicích – jednotlivá města ČR  
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primář MUDr. Antonín Lukeš  

Hranice MUDr. Attila Rajna 

Cheb MUDr. Ondřej Čapek 

Chomutov MUDr. Jiří Kroh 

Chrudim 
přednosta MUDr. David Kasal 

primář MUDr. Jan Češek 

Ivančice MUDr. Vladimír Sorek 

Jablonec nad Nisou MUDr. Petr Rota 

Jeseník MUDr. Eva Ilíková 

Jičín MUDr. Ivana Jeřábková 

Jihlava MUDr. Martin Zimen 

Jilemnice MUDr. Michaela Jiřičková 

Jindřichův Hradec MUDr. Jakub Rytíř 

Kadaň MUDr. Patricie Kotalíková 

Karlovy Vary MUDr. Jan Parma 

Karviná MUDr. Lenka Böhmová 

Kladno MUDr. Petr Lyer 

Klatovy MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. 

Kolín MUDr. René Hrdlička 

Krnov MUDr. Marie Žaloudíková 

Kroměříž MUDr. Robert Jeník 

Kyjov MUDr. Milan Tauš 

Liberec MUDr. Martin Kuchař 

Mladá Boleslav MUDr. J. Chrtková 

Most MUDr. Jiří Biolek  

Náchod MUDr. Luděk Týce 

Nové Město na Moravě MUDr. Martin Chalupský 

Nový Jičín MUDr. Miroslav Kobsa, MBA 

Olomouc 
přednosta prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 

primář MUDr. Eleni Mikušková 

mailto:sochman@nemjbc.cz
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Opava MUDr. Dagmar Prejdová 

Ostrava 
přednosta doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. 

primář MUDr. Tomáš Pískovský 

Ostrava MUDr. Zdeněk Novotný (ředitel dětského centra) 

Ostrava prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Ostrov MUDr. Jiří Souček 

Pardubice MUDr. Marian Šenkeřík 

Pelhřimov  MUDr. Stanislav Houštěk 

Písek MUDr. Karel Chytrý 

Plzeň 
přednosta prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. 

primář MUDr. Zdeňka Černá  

Praha Thomayerova nem. 
přednosta doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 

primář MUDr. Vítězslav Dedek, CSc. 

Praha Bulovka MUDr. Ivan Peychl 

Praha Motol 
přednosta prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. 

primář MUDr. Jana Tejnická, MBA  

Praha Všeobecná Fakultní 

Nemocnice 

přednosta prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. 

primář MUDr. Pavel Srnský 

Praha Vinohrady 
přednosta doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 

primář MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.  

Prachatice MUDr. Jan Kylián 

Prostějov MUDr. Josef Tenora 

Přerov MUDr. Milan Blaštík 

Příbram MUDr. Pavel Marček 

Rokycany MUDr. Paduchová 

Roudnice nad Labem MUDr. Václav Kozák 

Rychnov nad Kněžnou MUDr. Jan Ondruš 

Slaný MUDr. Oldřich Doubravský 

Sokolov MUDr. Luboš Vaněk 

Stod MUDr. Helena Vrbová 
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Strakonice MUDr. Vladimír Cílek 

Sušice MUDr. Jiří Skala 

Svitavy MUDr. Ludmila Pospíšilová 

Šternberk MUDr. Pavel Hronek 

Šumperk MUDr. Miroslav Musílek 

Tábor MUDr. Jana Chocholová 

Teplice MUDr. Jaroslav Procházka 

Trutnov MUDr. Pavla Pokorná  

Třebíč MUDr. Alena Holubová 

Třinec MUDr. Štěpán Rucki, CSc. 

Uherské Hradiště MUDr. Jan Petrželka 

Ústí nad Labem MUDr. Jaroslav Procházka 

Ústí nad Labem MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 

Ústí nad Orlicí MUDr. Luděk Ryba 

Valašské Meziříčí MUDr. Zdislava Macháčová 

Vítkovice MUDr. Jan Boženský 

Vsetín MUDr. Marián Rubint 

Vyškov MUDr. Pavel Mokroš 

Zlín MUDr. Lucie Svitálková 

Znojmo 
přednosta MUDr. Petr Bloudíček 

primář MUDr. Drahomíra Duroňová 

Žatec MUDr. Zdena Zasadilová 

 

  

http://nemocnicesumperk.agel.cz/zamestnanci-nemocnice/primari/mudr.miroslav-musilek.html
http://www.nemtru.cz/uzivatel/mudr-pavla-pokorna-200
http://nemocnicevalmez.agel.cz/zamestnanci-nemocnice/primari/mudr.zdislava-machacova.html
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Závěr 

Jak jsme již uvedli v úvodu, předložený studijní text je jen doplňkem či průvodcem účastníka nebo 

účastnice vzdělávací akce pořádané Společností pro MPS. 

Jeho základním cílem je připomenout Vám probírané téma i do budoucna a poskytnout další náměty, 

rady a doporučení ke studiu další literatury. 

Děkujeme za milé setkání na vzdělávací akci a věříme, že jste byli s naším lektorským přístupem k velmi 

důležitému tématu spokojeni. 

Konečným cílem nás všech by měla být co největší možná podpora nemocného dítěte a jeho rodičů, 

v často nejtěžších okamžicích jejich života. 



 

Příloha 9.2 
 

 
Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním 

 

Dotazník pro rodiče spolupracující s Centrem Provázení 

 

Vážení rodiče, 

Centrum provázení Vám chce pomoci řešit situaci, která nastala v souvislosti 

s onemocněním Vašeho dítěte. Abychom Vám mohli pomoci tak, jak Vy sami očekáváte, prosíme 

Vás o vyplnění jednoduchého dotazníku, kterým nám poskytnete informaci o Vašich potřebách. 

  

 Pracovníci Centra Provázení  

Kód rodiče: 

Prosíme o vyplnění tabulky, která se skládá ze tří částí: 

STŘEDNÍ ČÁST:  Zde uvádíme základní činnosti - nabídku Centra Provázení. Pokud byste potřebovali 

od Centra ještě další podporu – kterou zde neuvádíme – prosím – dopište ji do této části 

samostatně. 

 

LEVÁ ČÁST: zde prosím napište jak moc je pro Vás tato činnost – podpora v příslušném řádku 

důležitá. A to číslicemi:  1 2 3 4 5 0  (kdy 1 – je to pro mě nejdůležitější, 2 – je to důležité, 3 – nevím, 

4 – spíše nedůležité, 5 – není vůbec důležité, 0 – nedokážu posoudit, netýká se mě). 

  

PRAVÁ ČÁST:  Tuto část budete vyplňovat až po určité době – a budete zde hodnotit, jak Vám 

Centrum provázení v dané oblasti pomohlo.  Tj. zhodnotíte, jak příslušnou činnost na daném řádku 

hodnotíte:  (opět číslo 1 2 3 4 5 0 (kdy 1 – výborně mi pomohli, 2 – spíše mi pomohli, 3 – ani tak ani 

tak, 4 – spíše mi nepomohli, 5 – vůbec mi nepomohli, 0 – nedokážu posoudit, netýká se). 
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  LEVÁ ČÁST                                    STŘEDNÍ ČÁST                            PRAVÁ ČÁST  

Důležitost podpory pro 

mě jako  klienta 
Základní nabídka pomoci Centra provázení 

Spokojenost s podporou 

Centra provázení  

1    2     3     4    5    0 Podpora v krizi (psychická úleva) 1    2    3     4    5    0 

1    2      3     4    5    0 Dostatek času - naslouchání 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Telefonická krizová podpora 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Důležité informace, které by mi pomohly v situaci 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Poradenství v nové situaci 1    2    3     4    5    0 

1    2      3     4    5    0 Poradenství ve vztazích v rodině 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 
Poradenství ve vztahu k dítěti, jak se k němu 

chovat, vychovávat, pomáhat 
1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Poradenství v komunikaci s příbuznými, přáteli 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Poradenství v oblasti možné finanční podpory 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 
Vysvětlení diagnózy, podpora  orientace ve 

zdravotnické dokumentaci 
1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Podpora při komunikaci s lékaři  

1    2     3     4    5    0 Doprovázení na úřady, k lékařům, aj. 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 
Doporučení organizací zabývajících se stejnou 

problematikou (dané onemocnění apod.) 
1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Další kontakty na sociální služby v místě bydliště 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Podpora při zajištění kompenzačních pomůcek 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Podpora při zajištění vzdělávání dítěte 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Poskytnutí materiálů, knih, odkazů k naší situaci 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0 Potřebuji čas – nechci nyní podporu 1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0  1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0  1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0  1    2    3     4    5    0 

1    2     3     4    5    0  1    2    3     4    5    0 
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Vážení rodiče, 

Centrum provázení Vám chce pomoci řešit situaci, která nastala v souvislosti 

s onemocněním Vašeho dítěte.  

Abychom Vám mohli pomoci tak, jak Vy sami očekáváte, prosíme Vás o vyplnění dotazníku.  

 Pracovníci Centra Provázení  

Kód rodiče: 

 

Zakroužkujte v každé skupině jeden výrok, který nejlépe vystihuje, jak se cítíte během posledních 14 dnů 

včetně dneška. 

 

1.    Smutek 

0     Nejsem smutný(á). 

1     Většinou jsem smutný(á). 

2     Pořád jsem smutný(á). 

3     Jsem tak smutný(á), že se to nedá vydržet. 

 

2.    Pesimismus 

0     O svou budoucnost nemám obavy. 

1     O svou budoucnost se obávám více než dříve. 

2     Myslím, že se mi nebude dařit. 

3     Moje budoucnost je beznadějná a bude ještě horší. 

 

3.    Minulá selhání      

0     Nemám dojem, že selhávám. 

1     Selhal(a) jsem častěji než bych měl(a). 

2     Když se dívám do minulosti vidím spoustu selhání. 

3     Jako člověk jsem úplně selhal(a). 
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4.    Ztráta radosti 

0     Raduji se stejně jako dříve. 

1      Neraduji se stejně jako dříve 

2     Téměř nemám potěšení s věcí, které jsem měl rád(a). 

3     Vůbec nemám potěšení s věcí, které jsem měl rád(a). 

 

5.  Pocit viny 

0     Nemívám nijak zvlášť pocity viny. 

1     Cítím vinu za řadu věcí, které jsem udělal(a) nebo měl(a) udělat. 

2     Mívám často pocity viny. 

3     Pořád mám pocity viny. 

 

6.    Pocit potrestání 

0     Nemyslím, že mě život trestá. 

1     Myslím, že by mě život mohl potrestat. 

2     Očekávám trest. 

3     Myslím, že jsem životem trestán(a). 

 

7.    Znechucení ze sebe sama 

0     Myslím si o sobě pořád to samé. 

1     Ztratil(a) jsem důvěru v sebe sama. 

2     Jsem ze sebe zklamaný(á). 

3     Sám(a) sebou jsem znechucen(a). 

 

8.    Sebekritika 

0     Nekritizuji nebo neobviňuji sebe sama více než obvykle. 

1     Jsem sám(a) k sobě více kritický(á) než dříve. 

2     Kritizuji se za všechny své chyby. 

3     Obviňuji se za všechno špatné co se přihodí. 
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9.    Sebevražedné myšlenky nebo přání 

0     Nepřemýšlím o tom, že bych se zabil(a). 

1     Mám myšlenky o sebevraždě, ale neudělal(a) bych to. 

2     Chtěl(a) bych se zabít. 

3     Kdybych měl(a) možnost se zabít, tak bych           

         se zabil(a).  

 

10.  Plačtivost 

0     Nepláču více než dříve. 

1     Pláču více než dříve. 

2     Pláču kvůli každé maličkosti. 

3     Je mi do pláče, ale nejsem toho schopen(na) 

 

11. Agitovanost 

0     Nejsem více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle. 

1     Cítím se více neklidný(á) nebo napjatý(á) než obvykle. 

2     Jsem tak neklidný(á) neborozrušený(á), že je těžké to      vydržet. 

3     Jsem tak neklidný(á) nebo rozrušený(á), že nemohu zůstat   v nečinnosti. 

 

12   Ztráta zájmu 

0     O jiné lidi nebo věci jsem zájem neztratil(a). 

1     Méně se zajímám o jiné lidi nebo věci. 

2     Mnohem méně se zajímám o jiné lidi nebo věci. 

3     Je těžké se zajímat o cokoliv. 

 

13  Nerozhodnost 

0     Rozhoduji se stejně dobře jako dříve. 

1     Rozhodovat se je obtížnější, než obvykle. 

2     Rozhoduji se mnohem obtížněji než dříve. 

3     Mám problém udělat jakékoliv rozhodnutí 
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14. Pocit bezcennosti 

0     Necítím se bezcenný(á) 

1     Nemyslím, že mám pro lidi stejnou cenu jako jsem míval(a). 

2     Ve srovnání s jinými lidmi se cítím více bezcenný(á). 

3     Cítím se úplně bezcenný(á). 

 

15  Ztráta energie 

0     Mám stejně energie jako vždy. 

1     Mám méně energie než jsem míval(a). 

2     Nemám dost energie, abych toho hodně udělal(a). 

3     Vůbec na nic nemám energii. 

 

16.  Změna spánku 

 0     Nevšiml(a) jsem si žádných změn u svého spánku 

1a    Spím trochu více než obvykle. 

1b    Spím trochu méně než obvykle. 

2a    Spím mnohem více než obvykle. 

2b    Spím mnohem méně než obvykle. 

3a    Většinu dne prospím. 

3b    Probouzím se o jednu až dvě hodiny dříve a už nemohu usnout. 

 

17    Podrážděnost 

0     Nejsem podrážděný(á)  více než obvykle. 

1     Jsem více podrážděný(á) než obvykle.    

2     Jsem mnohem více podrážděný(á) než obvykle. 

3     Bývám pořád podrážděný(á). 

 

18.  Změny chuti k jídlu 

0     Necítím žádné změny v chuti k jídlu. 

1a   Mám trochu menší chuť k jídlu než obvykle. 

1b   Mám trochu větší chuť k jídlu než obvykle. 



 Příloha 9.3 

Podpořeno z Norských fondů v rámci grantu MZČR č. 076 Podpora rodin dětí se vzácným onemocněním  

 

2a   Mám mnohem menší chuť k jídlu než obvykle. 

2b   Mám mnohem větší chuť k jídlu než obvykle. 

3a   Vůbec nemám chuť k jídlu. 

3b   Jíst mohu pořád. 

 

19.  Koncentrace 

0     Mohu se soustředit jako vždycky. 

1     Nejsem schopný(á) se soustředit jako obvykle. 

2     Je těžké se na cokoliv delší dobu soustředit. 

3     Nejsem schopný(á) se soustředit na nic. 

 

20   Únava 

0     Nejsem unavený(á) více než obvykle. 

 

1     Unavím se snadněji než obvykle. 

2     Jsem příliš unavený(á), než abych dělal(a) tolik věcí, jako jsem dělával(a). 

3     Jsem tak unavený(á), že nedokážu dělat skoro nic. 

 

21   Ztráta zájmu o sex 

0     V současnosti jsem nezaznamenal(a) změnu zájmu o sex. 

1     Mám menší zájem o sex než obvykle. 

2     Mám nyní mnohem menší zájem o sex. 

3     Úplně jsem ztratil(a) zájem o sex.    
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Vážení rodiče, 

Centrum provázení Vám chce pomoci řešit situaci, která nastala v souvislosti 
s onemocněním Vašeho dítěte.  

Abychom Vám mohli pomoci tak, jak Vy sami očekáváte, prosíme Vás o vyplnění 
dotazníku.  

 Pracovníci Centra Provázení  
Kód rodiče: 

 

Níže jsou uvedena některá vyjádření, jež činily osoby po stresových životních událostech. 

Prosíme Vás o to abyste použili následující škálu k tomu, abyste vyjádřili, jak často byla tato 

vyjádření pravdivá pro Vás v  průběhu sedmi  dnů  po  sdělení  d iagnózy 

vašeho d ítěte .  

 

 

 

 

Vůbec 

 

Zřídka 

 

Občas 

 

Často 

Přemýšlím o tom i tehdy když to nemám v úmyslu 

 

    

Snažím se vyhnout rozrušení, když o tom přemýšlím nebo si na to 

vzpomenu 

    

Zkoušel(a) jsem to vyjmout z paměti 

 

    

Měl(a) jsem potíže usnout nebo nepřerušit spánek, protože 

obrazy nebo myšlenky na to mi přicházely na mysl 

    

Měl(a) jsem silné návaly pocitů o tom 

 

    

Měl(a) jsem o tom sny 

 

    

Zůstával(a) jsem mimo vzpomínku na to 

 

    

Pociťoval(a) jsem jako když se to nestalo nebo to nebylo reálné 

 

    

Snažil(a) jsem se o tom nemluvit 

 

    

Obrazy o tom vstupovaly do mé mysli 

 

    

Ostatní věci mne ponechaly v přemýšlení o tom 

 

    

Byl(a) jsem si vědom(a), že stále mám mnoho pocitů o tom, ale 

nezabývám se jimi 

 

    

Nezkoušel(a) jsem o tom přemýšlet  

 

    

Jakákoliv vzpomínka přinesla také pocity o tom 

 

    

Mé pocity o tom byly jakoby necitlivé 

 

    

 


