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Kategorizace dětských pacientů, kterým by měla být poskytnuta paliativní péče, není
jednoduchá a příklady onemocnění uvedené u jednotlivých skupin nejsou zcela výlučné. Základní diagnóza je pouze částí celého procesu, závažnost samotného onemocnění, jeho průběh a komplikace mají zcela zásadní vliv na potřeby dítěte a jeho rodiny
v paliativní péči.

1

Do první skupiny patří děti s diagnózami, které život ohrožují, u kterých je kurativní léčba možná, ale nemusí být úspěšná. Dostupnost paliativní péče je zde
nutná souběžně s kurativní léčbou a/nebo v případě, že tato nevede k úspěchu.
Při dosažení dlouhodobé remise není pokračování paliativní péče nutné. Do
této kategorie patří zejména skupina dětí s onkologickými onemocněními, dále
děti se závažnými projevy orgánových selhání (selhání srdce, jater či ledvin).

2

3

4

Do druhé skupiny řadíme děti s diagnózami, kdy je předčasná smrt nevyhnutelná, ale předchází jí dlouhá období velmi intenzivní léčby, jejímž cílem je
prodloužení života a umožnění účasti v běžných činnostech. V současné době
s rozvojem diagnostických a terapeutických možností jsou to onemocnění, která mají často přesah do dospělého věku. Patří sem např. děti s cystickou fibrózou, Duchenovou muskulární dystrofií.
Do třetí skupiny patří děti, které mají progresivní onemocnění bez možnosti
kurativní léčby. V těchto případech je léčba výhradně symptomová, paliativní,
ale zcela běžně může běžně trvat mnoho měsíců či let. Do této skupiny patří
např. děti s některými neuromulskulárními onemocněními (SMA aj), neurodegenerativními onemocněními a s některými dědičnými poruchami metabolismu.
Do čtvrté skupiny řadíme děti, které jsou v nezvratném, nicméně neprogresivním stavu s velmi komplexními zdravotními problémy, které vedou ke komplikacím a velké pravděpodobnosti předčasného úmrtí. Jedná se např. o děti se
závažně probíhající epilepsií, s těžkým posthypoxickým postižením CNS různé etiologie (závěžné formy DMO), s postižením po závažném traumatu mozku
nebo míchy.

Z výše uvedeného je patrné, že v dětském věku existuje celá řada onemocnění, u kterých může být prognóza přežití i v řádu mnoha měsíců či let a lze ji jen velmi těžko predikovat. Oproti dospělé populaci je proto zcela jistě delší průměrná potřeba paliativní
péče, samotné potřeby paliativní péče mohou být v porovnání s dospělou populací
odlišné.
Relativně samostatnou problematikou v rámci pediatrické paliativní péče je pak perinatální paliativní péče, která znamená péči o plod či novorozence s život ohrožujícím či
limitujícím onemocněním a je zaměřená na kvalitu života a nejlepší zájem plodu či narozeného dítěte. Stejně tak jako v péči pediatrické je nedílnou součástí podpůrná péče
o rodinu, která je součástí týmu spolupodílející se na rozhodování o dalším postupu.
Je to péče multidisciplinární, týmová, péče zaměřená i na proces truchlení rodiny po
perinatální ztrátě. Podpora rodiny je zcela individuální a probíhá po tak dlouhou dobu,
která je potřebná. I přes velmi nízkou míru novorozenecké úmrtnosti v České republice
(1.41 – 1.49 promile v letech 2013 – 2015) by z perinatální paliativní péče mohlo profitovat až 700 rodin ročně. Podle dat ÚZIS z roku 2015 totiž v České republice zemřelo 165
dětí do 28. dne života (z toho 105 v prvním týdnu), mezi 29. dnem a jedním rokem věku
pak dalších 107 dětí (ponovorozenecká úmrtnost). Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří
extrémní nezralost a její komplikace.

v České republice
k únoru 2016
Do problematiky perinatální paliativní péče také musíme započítat děti mrtvěrozené,
kterých bylo v roce 2015 celkem 398 (toto číslo se meziročně dlouhodobě nemění, mrtvorozenost se pohybuje kolem 3.6/1000 živě narozených dětí).

Potřeby dětí žijící s život omezujícím
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Cílovou populací jsou všichni novorozenci, u kterých bylo rozhodnuto neposkytovat
život zachraňující či život prodlužující péči či v ní nepokračovat. Novorozence vyžadující
paliativní péči dělíme dle mezinárodní klasifikace do pěti skupin.
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Do první skupiny patří novorozenci s prenatálně nebo postnatálně diagnostikovaným stavem, který není slučitelný s delším přežíváním (závažné vrozené
vývojové vady stukturální či chromozomální, např. anencefalie, oboustranná
ageneze ledvin, Patauův či Edwardsův sy).
Do druhé skupiny řadíme novorozence s prenatálně nebo postnatálně diagnostikovaným stavem spojeným s vysokou pravděpodobností závažného postižení či smrti (např. závažné vrozené vývojové vady ledvin s renální insuficiencí, závažné vrozené vývojové vady srdce).
Do třetí skupiny patří děti extrémně nezralé na hranici viability (22+0 – 24+6
g.t. – tedy tzv. šedá zóna).
Do čtvrté skupiny patří novorozenci, kteří jsou postižení perinatálně a postnatálně vzniklým stavem s vysokým rizikem trvalého a závažného postižení i
přes poskytnutí maximální resuscitační podpory (např. novorozenci s těžkou
hypoxicko-ischemickou encefalopatií).
Do páté skupiny řadíme novorozence, u kterých vznikla postnatálně velmi závažná komplikace vedoucí k neúnosnému utrpení dítěte, kde paliativní péče je
v jeho nejlepším zájmu (např. rozsáhlý závažný stupeň nekrotizující enterokolitidy či intraventrikulární hemorhagie).
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Stav dětské paliativní péče v ČR
Žádná evropská země dosud nemá národní databázi všech dětí s život limitujícím či
ohrožujícím onemocněním. Prevalence výskytu život limitujících a život ohrožujících
onemocnění v roce 2007 udávaná ve Velké Británii byla 1,2/10.000 dětí ve věkovém
rozmezí 0-19let a v Irsku 3,6/10.000 dětí ve věkovém rozmezí 0-18let. Podle poslední
studie z roku 2011 (Fraser et al) jsou čísla ve Velké Británii vyšší (32/10.000), je jasné, že
četnost těchto onemocnění mohla být v dřívějších průzkumech velmi podhodnocena.
Jak již bylo uvedeno výše, tak z výzkumů vyplývá, že potřeby dětí s život limitujícím či
život ohrožujícím onemocněním jsou ale shodné po celé Evropě.
•

V ČR proběhla zatím jediná studie, jejímž cílem bylo zmapovat úmrtnost v dětském
věku s cílem identifikovat děti s život zkracujícími onemocněními a na základě této
analýzy přinést alespoň základní představu o potřebě dětské paliativní péče v ČR
(Hrdličková a kol, 2016). Stále nám chybí dostatek empirických dat o reálném počtu
potřebných dětí a dostupnosti dětské paliativní péče, nicméně z našich osobních
zkušeností vyplývá, že podmínky, které by rodinám umožnily mít dítě s život omezujícím či ohrožujícím onemocněním v průběhu onemocnění a umírání v domácí péči
jsou nedostačující. Dostupnost služeb obvykle závisí na místě bydliště a na druhu
onemocnění. U dětí s onkologickým onemocněním jsou služby zpravidla lépe dostupné v rámci komplexních onkologických center v Praze a Brně, než u dětí s jiným
život zkracujícím či život ohrožujícím onemocněním. Rodina s dítětem v paliativní
péči má tak především v terminálním období nemoci velmi omezenou dostupnost
zdravotních a sociálních služeb v rámci svého komunitního prostředí.

•

Neexistují nemocniční paliativní týmy, které by pacienty a jejich rodiny připravily na
předání do domácí péče.

•

Odborné vzdělání zdravotníků respektive lékařů v paliativní péči obecně je v České
republice minimální a zcela nesystémové. Komunikační schopnosti personálu jsou
limitovány vlastní nejistotou z důvodu nedostatečné připravenosti. Pregraduální
vzdělávání mediků je pouze na některých fakultách (např. LF Brno – povinně volitelný předmět, 1. LF UK – volitelný předmět v 5. ročníku), na některých fakultách zcela
chybí (2. LF UK). V postgraduálním vzdělávání pediatrů pak chybí problematika paliativní péče docela. Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie, PLDD
a nadstavbovou specializací v oboru neonatologie pak mají možnost složení nadstavbové atestace v oboru paliativní medicína, jejíž kurikulum však v tento okamžik
vůbec neobsahuje pediatrickou problematiku.

•

Komunikace mezi profesionály, kteří poskytují péči dětem s život zkracujícím či
ohrožujícím onemocněním, je stále nedostatečná, je nutné se zaměřit na její zlepšení a to především s ohledem na kontinuitu péče o dítě a podporu rodiny (a to
v širším významu, tedy např. včetně sourozenců).

•

Nezbytné odlehčující pobytové služby jsou stále nedostačující.

•

Chybí terénní pracovníci, praktičtí pediatři nejsou v oblasti paliativní medicíny
školeni vůbec.

•

Nemoc i smrt dětí je ve společnosti tabuizována, rodiny se velmi často dostávají
do sociální izolace.

Reálná dostupnost
dětské paliativní péče v ČR
Dostupnost paliativní péče obvykle závisí na místě bydliště dítěte a na druhu onemocnění. Jak již bylo zmíněno výše, u dětí s onkologickým onemocněním jsou služby
zpravidla lépe dostupné v rámci komplexních onkologických center zejména v Praze
a v Brně. Co se týká neonkologických diagnóz, kterých je však v dětské populaci většina, chybí možnost komplexní paliativní péče jak v samotných zdravotnických zařízeních, tak i mimo ně.
Dostupnost paliativní péče v domácím prostředí je ve většině krajů ČR pro většinu
potřebných dětí téměř nulová a stejně tak jako v dospělé populaci není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V Praze pediatrickou paliativní péči v domácím prostředí zajišťuje mobilní hospic Cesta domů, který v roce 2014 představil svůj
pilotní program pro tuto skupinu pacientů a koncem téhož roku přijal do péče svého
prvního pediatrického pacienta . V průběhu roku 2017-2018 bude usilovat o rozšíření
registrace pro dětské pacienty na území celého středočeského kraje. V Ostravě s částí
moravskoslezského kraje nabízí od roku 2011 tuto službu mobilní hospic Ondrášek,
který v posledních letech disponuje i denním stacionářem pro takto nemocné děti. V jihomoravském kraji nabízí od roku 2009 domácí paliativní péči pro onkologické dětské
pacienty prostřednictvím Kliniky dětské onkologie dětské fakultní nemocnice v Brně
MUDr. Petr Lokaj se svým týmem, v posledních dvou letech tuto péči poskytuje i dětem
s neonkologickými onemocněními .
Od roku 2016 nabízí v Olomouci a části olomouckého kraje možnost domácí paliativní
péče nově vzniklý mobilní hospic Nejste sami. Specifickou formu podpory rodinám takto nemocných dětí nabízí od roku 1991 i Nadační fond Klíček.

Stav dětské paliativní péče
Rozvoj dětské paliativní péče v ČR
Na konci listopadu 2015 vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS
JEP Pracovní skupina dětské paliativní péče jako výsledek několikaměsíčního jednání
zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků a zdravotníků zajišťujících hospicovou péči, kteří naléhavě vnímali dlouhodobý problém
nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi. Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na své schůzi dne 10.12.2015 tento záměr
jednomyslně schválil a Pracovní skupinu tak oficiálně přijal pod ČSPM ČLS JEP. Cílem
pracovní skupiny je nejen implementovat platné celoevropské standardy pediatrické
paliativní péče do systému zdravotní péče v ČR, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě
udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou se zásadních priorit Pracovní
skupiny je snaha o nastavení efektivní spolupráce nejen s fakultními i regionálními
nemocnicemi, ale i s praktickými pediatry a s mobilními i kamennými hospici tak, aby
bylo možné postupně zajistit komplexní paliativní péči pro potřebné děti na území celé
naší republiky na všech úrovních zdravotní péče, nejlépe pak v přirozeném prostředí
dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Pro poskytování kvalitních služeb na
všech úrovních (zdravotní, psychologické, sociální i dobrovolnické) bude nezbytné zohlednění oboru paliativní péče ve vzdělávacích programech a kurzech, které absolvují
poskytovatelé paliativní péče. V důsledku to přinese detabuizaci tématu napříč celým
profesním spektrem, což následně povede k nárůstu počtu profesionálů s dovedností
komunikace v této oblasti péče. Dalším velmi důležitým úkolem tedy bude i zajištění
kontinuálního pre i postgraduálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní
péče.
Pracovní skupina dětské paliativní péče byla ve své činnosti podpořena odbornými
společnostmi lékařskými i nelékařskými, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Českou lékařskou komorou. Během poměrně krátké existence
uspořádala První jarní setkání v Jihlavě (květen 2016), které se zaměřilo zejména na
potenciální poskytovatele domácí péče a II. konferenci dětské paliativní péče v Praze
(listopad 2016). Její jednotliví členové se kontinuálně věnují přednáškové a publikační
činnosti v oblasti dětské paliativní péče. Snahou je docílit systémových změn v péči
o dítě s život ohrožující a limitující diagnózou na všech úrovních zdravotnické péče
včetně zajištění potřebných úhradových mechanismů

v České republice

Konkrétní plánované kroky
pro rozvoj dětské paliativní péče v ČR
k únoru 2016
•

Zajištění odborné diskuze – uspořádání 2. jarního setkání v Jihlavě v květnu 2017
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Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízePrezentace problematiky veřejnosti – aktivní účast na zdravotnickém fóru, které
ních i v domácím prostředí.
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