
                            
 
Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích probíhal ve Fakultní 

nemocnici Olomouc po 21 měsíců – od 1. 5. 2019 do 28. 2. 2021 (fyzická realizace od 1. 6. 

2019). Realizace projektu byla zaměřena na zavedení konziliárního týmu paliativní péče 

(KTPP) jako funkční složky pro indikaci a nastavení paliativní péče v nemocnici. Tým byl 

složen z odborníků zastávajících pozice vedoucího lékaře, lékaře, zdravotní sestry, zdravotně-

sociálního pracovník, klinického psychologa (základní odborný tým), dále v něm působil 

duchovní a pracovník pro sběr dat (rozšířený tým). 

Projekt byl zacílen na pacienty v pokročilém či konečném stádiu onemocnění, jejichž zdravotní 

stav je vyhodnocen jako nezvratný, na jejich rodinné příslušníky, blízké a pečující osoby. 

Fakultní nemocnice Olomouc obdržela na realizaci projektu finanční prostředky na pokrytí 

osobních nákladů členů paliativního týmu v souhrnné výši 4 732 740,53 Kč, tyto prostředky 

byly vyčerpány. Ostatní výdaje související se zavedením činnosti KTPP (kancelářské potřeby 

a technika, nábytek, cestovní náklady, hygienické a ochranné pomůcky a prádlo, atd.) byly 

hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc. Indikátory projektu byly splněny. 

Během celého období realizace projektu působil základní odborný tým KTPP při plné 

obsazenosti. Členové týmu byli k dispozici dle jasně daného harmonogramu a vždy flexibilně 

reagovali dle aktuálního počtu pacientů. Činnost týmu spočívala zejména v poskytování 

konzilií, konzultací, intervencí či doporučení ohledně další péče. Paliativní péče byla 

poskytnuta celkem 346 pacientům, z toho bylo 318 dospělých pacientů a 28 dětských 

pacientů. Nezanedbatelný vliv na počet pacientů, kterým byla péče poskytnuta, měla 

pandemie SARS-CoV-2, zejména v průběhu roku 2020. 

Všichni členové týmu KTPP FN Olomouc se v rámci projektu zúčastnili vzdělávacích aktivit 

organizovaných poskytovatelem dotace. V rámci projektu se rovněž konaly dvě vzdělávací 

akce ve FN Olomouc. Jednalo se o informační semináře pro zaměstnance nemocnice, první 

se konal dne 18. 11. 2019 (prezenční formou), druhý byl z důvodu vládních nařízení 

v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 zrealizován formou webináře (online) dne 22. 2. 2021.  

Díky podpoře z pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR došlo k zavedení a 

institucionalizaci KTPP – jeho ukotvení v rámci struktury organizace. Do jeho vzniku byla 

paliativní péče v rámci FN Olomouc roztříštěná. Paliativní tým jakožto konziliární a tím do jisté 

míry "mezioborový" nabídl pacientům s paliativními potřebami, jejich rodinám i ošetřujícím 

týmům dostupnou službu specializované paliativní péče. Sdružení pracovníků jednotlivých 

profesí z původně různých oborů a jednotným paliativním zaměřením v jednom týmu přináší 



                            
 
obohacení jak dovnitř týmu, tak i navenek – do různých oblastí činnosti fakultní nemocnice. 

Existence konziliárního týmu spočívající v organickém spojení různých oborů a profesí přináší 

zcela přirozeně potřebnou multidisciplinaritu a komplexnost péče, kterou vyžadují pacienti s 

život limitujícími a ohrožujícími onemocněními.  

Změna kvality poskytované paliativní péče je spatřována v oblasti nabídky specializované 

paliativní péče pro hospitalizované pacienty, ve vzdělávání a zvýšení informovanosti v 

paliativní problematice ve FN Olomouc.  

U projektu bylo ke dni 1. 3. 2021 zahájeno období udržitelnosti. Tým, jehož vznik a fungování 

byly pilotním provozem podpořeny, pokračuje ve své činnosti a poskytuje komplexní péči o 

pacienty, jejich rodiny a blízké osoby. 
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