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Paliativní péče je aktivní léčba poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelným onkologickým
onemocněním v terminálním stádiu. Jejím cílem není pacienta vyléčit, ale mírnit bolest a další tělesné i duševní
projevy onemocnění a udržet co nejvyšší kvalitu a důstojnost života až do jeho konce. Paliativní péče může být
poskytována ambulantně, v lůžkových hospicích nebo ve vlastním domácím prostředí pacienta formou služeb
mobilního hospice. Péče poskytovaná mobilními hospici zahrnuje kromě odborné zdravotnické péče také
telefonické intervence, sociální a psychologickou pomoc nemocným i jejich příbuzným a také duchovní služby.

Zhodnocení vývoje počtu klientů a poskytnutých intervencí olomouckým mobilním hospicem Nejste sami
mezi lety 2017-2019.

Graf 1: Vývoj počtu klientů mezi lety 2017-2019

Počet klientů ve sledovaném
období meziročně narůstal. Z celkového
počtu 223 klientů (z toho 25 dětí) byla péče
poskytnuta 106 mužům a 117 ženám.
Průměrný věk dospělých klientů byl 74 let,
průměrný věk dětských klientů byl 6,5 roku.
Počet intervencí ve sledovaném období také
meziročně narůstal. Z celkového počtu 6079
intervencí bylo 470 intervencí lékařských,
2334 intervencí sesterských, 2904 intervencí
telefonických a 371 intervencí sociálních,
psychologických či duchovních. Průměrná
délka péče o jednoho klienta činila 20,5 dne.

Zdroj fotografie: prof. Mgr. Jindřich Štreit , Dr. h. c.

Zpracování archivních dat o klientech
a o poskytnutých intervencích ve sledovaném období.
Získali jsme údaje o počtu, pohlaví a věku klientů,
počtu poskytnutých intervencí a jejich typu. V roce
2017 byly služby mobilního hospice omezeny a
poskytovány pouze po dobu 9 měsíců v roce. V letech
2018 a 2019 fungoval mobilní hospic po celý rok.

Graf 2: Procentuální zastoupení poskytnutých
intervencí mezi lety 2017-2019

Z výsledků je zřejmé, že zájem o služby mobilních hospiců narůstá.
Proto je potřeba zajistit dostupnost a dostatečnou kapacitu těchto služeb.

Děkuji Mgr. Tiché, ředitelce mobilního hospicu Nejste sami, za poskytnutí dat
ke zpracování, a MUDr. Švébišové, Ph. D. za možnost zúčastnit se osobní návštěvy pacienta.

