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Úvod

Předložené dílo obsahuje komplexní sadu standardizovaných dotazníků určených pro 
sledování dat o paliativní péči v nemocniční klinické praxi. Návrh této části systému 
ELFis (End of Life Care Information System) vychází z provedených analytických šet-
ření a z pilotní studie, která v roce 2018 prokázala užitnou hodnotu a realizovatelnost 
takových hodnocení. Celý infomační systém pro monitoring péče v závěru života je 
navržen zejména s využitím integrace již existujících zdrojů dat při minimalizaci admi-
nistrativní zátěže odborného personálu. Sada nástrojů určených pro sběr dat v klinic-
ké praxi je jednou z komponent systému zaměřenou na sběr a hodnocení dat, která 
nelze získat z jiných, např. administrativních zdrojů poskytovatelů zdravotních služeb. 
Jde o systém zpracovaný v podobě strukturovaných a standardizovaných dotazní-
ků, jejichž cílem je popsat komplexně činnost konziliárních nemocničních paliativních 
týmů. Systém je nastavený tak, aby umožňoval identifikovat potenciální příjemce pa-
liativní péče (fáze pre-screeningu), sledovat a zdůvodnit správnost indikace paliativní 
péče, její průběh a ukončení včetně zhodnocení výsledku. Systém dotazníků je při-
praven v podobě interaktivních IT nástrojů, aby umožnil snadnou instalaci a provoz 
přímo na klinických pracovištích, kde se takto sbíraná data stávají součástí zdravot-
nické dokumentace pacientů. Systém nepředpokládá budování centrálního skladu 
dat a nevyvádí osobní a citlivá data mimo informační systémy zapojených nemocnic. 
Ačkoli byly jednotlivé dotazníky již v klinické praxi testovány, lze očekávat jejich další 
vývoj a změny na základě postřehů z praxe. Vývojový tým je připraven na tyto náměty 
flexibilně reagovat a promítat je do dalších verzí systému.  
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ELFis 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ZAMĚŘENÝ 
NA SLEDOVÁNÍ PÉČE V ZÁVĚRU ŽIVOTA

Motivace

Proč je potřebné zavádět ke sledování péče vlastní informační systém?
• Řada velmi významných parametrů v centrálně dostupných datech chybí.
• Je nezbytné doložit, že péče konziliárních paliativních týmů je standardizo-

vaná.
• Je nezbytné doložit, že indikace k paliativní intervenci je exaktní a kontrolo-

vatelná.
• Sběr nemocničních dat bude dokladem o efektivnosti a skutečných nákla-

dech činnosti konziliárních paliativních týmů; půjde o data využitelná i pro 
správné nastavení systému úhrad konkrétních výkonů.

Základní vlastnosti

• Snadná implementace v běžném provozu zdravotnických zařízení, tak že ne-
bude žádným způsobem narušena činnost konziliárních paliativních týmů.

• Propojení již existujících (a rutinně generovaných) dat s daty o průběhu 
a kvalitě péče, která nelze snadno získat z již existujících zdrojů. 

• Kombinace lokální analýzy administrativních dat s dotazníkovými šetřeními, 
které odpovídají mezinárodním zkušenostem a standardům.

• Přínos lokálních dat, které jsou přiřaditelná k jednotlivým týmům s přesa-
hem možnosti srovnávání či zobecnění závěrů na regionální úrovni. 

• Zahrnutí všech komponent systému péče v závěru života pacienta 
(poskytovatel/zřizovatel – lékař / lékařský tým – pacienti / jejich blízcí).
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Nosné principy

Mezinárodní relevance, metodické standardy odpovídající nejlepší možné praxi
• Koncepce informačního systému je odvozena od nejlepší doporučené pra-

xe významnými mezinárodními studiemi a metodikami. V dotazníkové části 
posuzující postoje lékařského týmu vs. pacienta vs. jeho blízkých byly adop-
továny mezinárodně využívané a doporučované dotazníky IPOS, NECPAL 
CCOMS-ICO© (NECPAL) a VOICES. Celý koncept ELFis je stavěn modulárně 
tak, aby umožňoval zejména obohacení dokumentace pacienta o významné 
indikátory kvality, názory a predikce lékařů a o postoje pacienta.

Vysoký stupeň ochrany dat a soukromí subjektů údajů
• Dotazníková šetření a další sběry dat jsou koncipovány ve formátu, kdy 

sledují pouze anonymní údaje, vybavené anonymním ID daného případu. 
ELFis neplánuje budovat žádný centrální registr s osobními daty pacien-
tů, naopak – všechny sběry jsou provázány s chodem konkrétních poskyto-
vatelů zdravotních služeb. ELFis tak nepočítá s nutností vést zvláštní formu 
informovaného souhlasu, neboť subjekt údajů poskytuje např. hodnocení 
kvality péče dobrovolně a dat budou zpracovávána v plně anonymní podobě. 
To samé platí u zpětné vazby plánované od rodiny a blízkých zemřelého. Ve 
všech šetřeních zahrnujících pacienty či jejich blízké bude striktně dodržován 
režim „opt-in“.

Standardy odpovídající observačním klinickým studiím
• Implementace sběrů dat a zejména dotazníkových šetření bude vybavena 

protokolem, který bude odpovídat standardům vysoce kvalitních observač-
ních studií. Součástí bude protokolem stanovaný rozsah práv a povinností 
jednotlivých aktérů. 

Bezbariérová implementace
• Systém v maximální možné míře respektuje běžná pravidla provozu multi-

disciplinárních paliativních konziliárních týmů a jeho koncepce neplánuje 
zavedení administrativně zatěžujících kroků. Plánované sběry dat bude mož-
né realizovat on-line v bezbariérově dostupných elektronických dotaznících 
anebo též v papírové podobě. Systém bude podpořen technickou (help desk) 
a analytickou podporou, aby zátěž pro lékařské týmy byla minimální.
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ELFis: základní koncept

Poskytovatel zdravotních služeb (PZS)
Multidisciplinární konziliární paliativní týmy

Informační systém PZS 

Hlášení o provedené péči 
zdravotním pojišťovnám 

Intranet PZS Intranet PZS Intranet PZS

Dotazník o PZS 
1x ročně

Dotazníky sledující 
indikaci a práci KTPP

Dotazníky 
VOC & VOICES

Charakteristiky 
poskytovatele 

Hlavní sběr dat: 
paliativní tým 
pacient 

Zpětná vazba
pacienta
(blízkých 
zemřelého)

Případné doplnění dokumentace 
z centrálních zdrojů NZIS

Individualizovaný přístup a zacílená péče – fáze paliativního screeningu a následné 
hodnocení

• Systém je navržen tak, aby nevyvolával plošnou zátěž pro personál poskyto-
vatelů. Podmínkou činnosti zahájení činnosti konziliárních paliativních týmů 
je screeningové vyšetření, které umožní určit pacienta, u něhož má tato for-
ma intervence žádoucí smysl a vysoce pravděpodobný přínos.

Základní koncept

Níže uvedené schématické znázornění popisuje zapojení jednotlivých mul-
tidisciplinárních konziliárních paliativních týmů uvnitř daného poskytova-
tele zdravotních služeb. Celý systém sběru dat prostřednictvím dotazní-
ků je koncipován tak, aby maximálně zjednodušil práci členům expertních 
týmů a současně poskytnul kompletní datovou sadu pro další analytické 
zpracovaní.
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Plán práce KTPP v projektu ELFis

Fáze projektu:

• pilotní fáze duben–červen 2019
• evaluace červenec–srpen 2019
• klinická fáze září 2019 – červen 2020
• evaluace červenec–srpen 2020
• publikace výsledků září 2020 společně

s bilancí 1. fáze projektu Paliatr Vysočina
• 2. klinická fáze červenec–prosinec 2020

Cíl

Kraj Vysočina zadává projekt ELFis, navazující na projekt Paliatr Vysočina, aby mohl 
ve spolupráci s odborníky popsat aktuální stav a dlouhodobě sledovat procesy péče 
na zdravotně-sociálním pomezí. Zajímá jej kvalita, organizace a ekonomika péče, 
také vliv zavádění nových služeb (například mobilní specializovaná paliativní péče). 
S ohledem na zátěž zdravotního systému především u pacientů v posledních měsících 
života a dosud nedostatečně efektivní systém paliativní péče se projekt primárně ve 
fázi I zaměřuje na posledních 6 měsíců života nevyléčitelně chronicky nemocných 
pacientů.

Projekt ELFis je zásadní reflexní mechanismus pro nezbytné změny organizace péče 
na zdravotně-sociálním pomezí. Měl by nám odpovědět, jak jsou v nemocnici, ale 
i širším systému péče, rozloženy potřeby paliativní péče, také problémy v oblasti 
„křehké“ geriatrie, péče o závažně chronicky nemocné, jak efektivní jsme stran opa-
kovaných hospitalizací, nakolik dobře pracujeme vůči terénní péči a PL a naopak, jak 
ona vůči nemocnici. Pomůže nám v jednání stran rekonstrukce následné péče, vytvo-
ření směrnic a plánu péče o závažně nemocné kdekoliv v systému, zefektivní akutní 
péči. Je to nezbytná příprava nemocnice i celého zdravotně-sociálního pomezí na již 
přicházející důsledky stárnutí populace, nárůst polymorbidity. ELFis nás podpoří ve 
snaze zvládnout efektivní organizaci zdravotně-sociální péče v regionech – a nemoc-
nice zde hraje klíčovou roli.
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Organizace projektu

• Projekt koordinuje Krajská koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina 
a její pracovní skupina ve složení:

 ▫ Mgr. Jan Švancara,
 ▫ prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.,
 ▫ prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., 
 ▫ Mgr. Tomáš Singer. 

• Studie proběhne v Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Pelhři-
mov, Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě
+ mobilních paliativních týmech organizovaných v projektu Paliatr Vysočina.

Realizační týmy

• Koordinační tým Paliatr Vysočina
 ▫ vedoucí prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

• Koordinační tým Institutu biostatistiky a analýz LF MU v Brně
 ▫ vedoucí Mgr. Jan Švancara
 ▫ odborný garant IT vývoje RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

• Konziliární tým Nemocnice Jihlava
 ▫ vedoucí prim. MUDr. Eva Balnerová

• Konziliární tým Nemocnice Třebíč
 ▫ vedoucí prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

• Konziliární tým Nemocnice Havlíčkův Brod
 ▫ vedoucí prim. MUDr. Miloslava Straková

• Konziliární tým Nemocnice Pelhřimov
 ▫ vedoucí MUDr. Eliška Štokrová

• Konziliární tým Nemocnice Nové Město na Moravě
 ▫ vedoucí prim. MUDr. Květoslava Pejchalová

• Koordinátoři sběru dat – v každé z nemocnic

Studie kombinuje standardní sběr dat z dostupných registrů, s komplexní reflexí stavu 
pacienta a poskytované péče formou dotazníkových šetření.
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Hypotézy projektu

• Nemocnice v regionálním systému zdravotně-sociální péče o závažně chro-
nicky nemocné hraje, zvláště v posledním roce jejich života, klíčovou roli 
z hlediska indikace, nastavení efektivity a kvality poskytované péče. Kvalitní 
podpora sociálních služeb se odvíjí od správného nastavení adekvátní zdra-
votní péče. 

• Zdravotnickým profesionálům zásadně pomůže v přístupu k paliativní péči 
jednoduchý prescreeningový nástroj (NECPAL) – zlepší se spolupráce POT 
(primární ošetřující tým) a KTPP (konziliární tým paliativní péče), jde o ná-
vodnou pomůcku k indikaci konzilia paliativní péče i reflexi poskytované 
péče pro POT.

• Provedení konzilia paliativní péče s indikací specializované paliativní péče je 
zřetelným signálem k zahájení komplexní, individualizované péče v závěru 
života; ovlivní kvalitu, charakter i trajektorii další poskytované péče.

Schéma studie ELFis

Pre-screening Péče konziliárního týmu paliativní péče (KTPP)

Systém 
zpětného 

hodnocení péče

Informační systém PZS 

NECPAL Indikační 
dotazník

IPOS VOICES

Záznam 
intervence

Záznam o ukončení 
intervence 

VOC

Online interaktivní 
metodická šablona

SW kód – ICT průvodce k internímu 
použití (implementace do NIS)

Sada interaktivních 
dotazníků k implementaci

1 2 3
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Principy studie ELFis – popis

Studii zahajuje standardní vizita lékař–sestra na klinických odděleních nemocnice. 
V jejím průběhu bude pravidelně u pacientů konzultována otázka z dotazníkového 
systému NECPAL – tzv. Surprise Question: „Pane doktore/sestro, byli byste překvape-
ni, pokud by Váš pacient zemřel v souvislosti s aktuálním i dosavadním vývojem svého 
celkového stavu v následujících 6 měsících?“

Pokud odpověď bude znít „NE, nebyli bychom překvapeni“, vyplní proškolená sestra 
za konzultace lékaře dotazník NECPAL. 

V případě, kdy výsledek dotazníku NECPAL bude 7 a více pozitivních odpovědí, zváží 
ošetřující lékař / ošetřující tým (ev. konzultace s velkou vizitou) přivolání konzilia 
paliativní péče (předcházet může konzultace s členy KTPP).

Pokud proběhne konzilium paliativní péče (KTPP), bude následovat vedle zavedení 
adekvátních kroků specializované paliativní péče také vyplnění sady dotazníků v rám-
ci projektu ELFis:

• v den konzilia IPOS (další dotazník za týden)
• v den konzilia VOC
• vstupní indikační dotazník 
• výstupní dotazník (stran další péče)
• VOICES – předání rodině pacienta po úmrtí, při předání osobních věcí
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Diagram

Primární ošetřující tým (POT)
VIZITA: akutní/následná péče v ne-
mocnici (pacient definován z hledis-
ka typologie lůžka)

Přesun pacienta do 
1. Mobilního paliativního týmu (nutný info souhlas, jako součást smlouvy o péči)
2. Léčebny dlouhodobě nemocných v rámci nemocnice (není nutný info souhlas – jedno 

pracoviště s nemocnicí)

Setrvání a úmrtí pacienta na akutním lůžku (není nutný info souhlas – jedno pracoviště 
nemocnice)

Vyplnění:
• IPOS dotazník po týdnu péče
• VOICES dotazník po úmrtí pacienta

POT
Indikace konzilia paliativní péče 
v NIS 

IPOS dotazník při konziliu

(POT)
SQ – surprise question do 6 měsíců 
(odlišnost verze Vysočina od původ-
ního dotazníku NECPAL) + vyplnit 
jako prescreening nástroj NECPAL

(Konziliární tým paliativní péče 
(KTPP) 

Konzilium paliativní péče – pokud 
provedena indikace do paliativní 
péče, následuje:
• Parametrický záznam indikace 

pro konzilium KTPP 
• Parametrický záznam typologie 

pacienta (NECPAL, ESAS, PPS)
• Parametrický záznam činnosti 

KTPP
• POS dotazník 
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ELFis: Komplexní systém dotazníků

Pre-screening Péče konziliárního týmu paliativní péče (KTPP)

Systém 
zpětného 

hodnocení péče

Informační systém PZS 

NECPAL Indikační 
dotazník

IPOS VOICES

Záznam 
intervence

Záznam o ukončení 
intervence 

VOC

ELFis 

SBĚR KLINICKÝCH DAT STANDARDIZOVANÝMI DOTAZNÍKY

ELFis je nástrojem pro sběr dat potřebných pro popis lékařské péče v závěru života 
pacientů ve vztahu k paliativní péči. Cílem připravených dotazníků je popsat komplex-
ně zejména činnost nemocničních paliativních týmů. Systém je proto nastavený tak, 
aby umožňoval identifikovat potenciální příjemce paliativní péče (fáze pre-screenin-
gu), sledovat a zdůvodnit správnost indikace paliativní péče, její průběh a ukonče-
ní včetně zhodnocení výsledku. Dotazníky takto nabídnou velmi komplexní přehled 
o potřebnosti nemocniční paliativní péče, o správnosti její indikace a o její náplni, 
resp. náročnosti. Některé z dotazníků nadto přinášejí cenná data o kvalitě života 
pacienta v terminálním stádiu onemocnění či nabídnou zhodnocení zpětné vazby 
k provedeným lékařským intervencím. Možnost zpětného dotazování oslovením ro-
diny a pozůstalých dává nástrojům ELFis přesah do širšího rámce poskytované péče 
a možní zkvalitňování její organizace a řízení. 

Sada dotazníků je navržena v plné verzi, avšak flexibilně pro potřeby klinické pra-
xe. Všechny komponenty tedy nemusí být nutně aplikovány u všech hospitalizačních 
případů. Lze například předpokládat, že vyplnění dotazníků kvality života nebo hod-
nocení zpětné vazby intervence příbuznými či pozůstalými nebudou z objektivních 
důvodů získatelné u všech pacientů. Z hlediska hodnocení paliativní péče lze za nej-
více potřebná, až povinná, považovat data o správné indikaci dané intervence, dále 
data o vlastní činnosti paliativních týmů a záznamy o ukončení intervence. Oddělená 
dostupnost jednotlivých dotazníků v připraveném nástroji umožňuje jejich separátní 
vyplňování podle potřeb, dostupnosti dat a časových možností klinických týmů. 
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Pre-screening

Pro efektivní poskytování paliativní péče je nezbytné umět vhodně a včas identifi-
kovat potenciální pacienty, kteří z tohoto druhu péče mohou profitovat. Doklad 
o tom, že tato fáze je u paliativní péče standardizována a sledována, bude klíčový 
v nastavování mechanismů potenciálních úhrad. V ELFis je proto začleněna tzv. fáze 
pre-screeningu, která je monitorována prostřednictvím dotazníku NECPAL  
(NECesidades PALiativas/Palliative Needs). Základem tohoto dotazníku je tzv. surpri-
se question, tedy dotaz na kvalifikovaný odhad vývoj přežití indikovaného pacienta 
ošetřujícím lékařem. Tato otázka z noha mezinárodních studií vychází jako exaktní 
prediktor pravděpodobnosti úmrtí. Následně dotazník obsahuje 13 otázek zaměře-
ných na symptomy, komorbidity a další specifické indikátory. Součet těchto jednot-
livých symptomů definuje celkové NECPAL skóre. Velmi jednoduchým dotazováním 
je tak umožněna typologie pacientů indikovaných k paliativní péči, kvantifikace 
tíže a rizikovosti jejich zdravotního stavu a také míra rizika brzkého úmrtí. Dotazník 
NECPAL je vhodným nástrojem pro průřezové hodnocení potřeb pacientů, identifika-
ci pacientů s možnou potřebou paliativní péče a prognostickým nástrojem k určení 
přibližné délky přežití. 

Péče konziliárního týmu paliativní péče

Je-li u pacienta identifikována potřeba specializované paliativní péče, je indikován 
k péči konziliárního týmu paliativní péče (KTPP). Tuto fázi monitoruje sada dotazníků 
zaměřená na náplň činnosti KTPP. Jedná se o indikační dotazník, záznam intervence, 
záznam o ukončení intervence a následně dotazník VOC (Views on Care), který před-
stavuje subjektivní hodnocení intervence KTPP. Tyto dotazníky dostatečně podrobně 
a strukturovaně monitorují poskytovanou péči v oblasti fyzického i duševního zdraví 
stejně jako péči sociální či duchovní. Získaná data budou zároveň dokladem o obsahu 
a smysluplnosti činnosti KTPP, případně základem pro definici obsahu výkonů popi-
sujících činnost KTPP. Některé z těchto dotazníků byly z důvodů kompatibility s laska-
vým svolením autorů převzaty z výstupů celostátního projektu OPZ Podpora paliativní 
péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v  nemocni-
cích akutní a následné péče (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277). 
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Monitorování kvality života – IPOS

Cílem paliativní péče je zajistit závěr života pacientů v co nejvyšší a přijatelné kvali-
tě bez zbytečného utrpení. Monitoring kvality života je proto logickou součástí EL-
Fis a  vychází z řady významných mezinárodních doporučení a standardů. K tomuto 
účelu slouží mezinárodně validovaný dotazník IPOS (Integrated Palliative Outcome 
Scale), který pomocí 17 otázek monitoruje jednotlivé symptomy asociované s kva-
litou života a komfortem pacientů. Struktura dotazníku rovněž umožňuje konstruk-
ci hrubého skóre kvality života (na škále 0–68) a specifických dílčích škál. IPOS je 
nástrojem, který mimo záznamu o kvalitě života poskytne ošetřujícímu personálu 
vhodný strukturovaný nástroj pro komunikaci s pacientem. Opakované vyplnění to-
hoto dotazníku umožní sledovat dynamiku symptomů v terminální fázi onemocnění 
a získat tak cenné kvantitativní údaje o efektivitě a významu paliativní intervence 
u  indikovaných pacientů. 

Zpětné sledování – VOICES

Zpětné dotazování osob poskytujících neformální péči (pozůstalých) je nástrojem 
k vyhodnocení stopy, kterou za sebou zanechala poskytovaná zdravotní péče, a k je-
jímu zpětnému hodnocení. K tomuto účelu slouží dotazník VOICES (Views of Infor-
mal Carers – Evaluation of Services). Administrace tohoto dotazníku je neformální 
a závislá na ochotě pozůstalých. Dle zkušeností ze zahraničí lze očekávat návratnost 
maximálně 30 %. Přesto se jedná o velmi významný nástroj, který umožňuje sledovat 
závěr života v celé šíři (primární péče, nemocniční péče, domácí péče nebo sociální 
služby).

Dotazník pro poskytovatele

Tento dotazník stojí mimo výše uvedenou sadu, neboť není zaměřen na práci klinic-
kých týmů a na pacienty. Jedná se o strukturovaný on-line administrovaný dotazník 
mapující formu a kapacity poskytované paliativní péče, ale také objektivní překážky 
při péči o pacienty v závěru života. Vyplňujícím subjektem jsou sami poskytovatelé, 
přičemž sběr dat by měl probíhat jedenkrát ročně. Cílem je průběžný monitoring ka-
pacit a infrastruktury pro paliativní péče, mapování změn v čase a identifikace pří-
padných slabých míst systému.
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Uložit formulářNECPAL COMS-ICO 3.1 2017

ID pacienta
rodné číslo bez lomítka

Např. bolest, únava, dušnost, anorexie
Datum záznamu

Surprise question (SQ)
odpovídá lékař nebo jiný zdravotník
Překvapilo by Vás, kdyby tento pacient zemřel v průběhu následujících 6 měsíců? Distres a/nebo těžká porucha adaptace

Zjištění velmi závažného psychického distresu >  9/10

Významná sociální křehkost/zranitelnost
Zhodnocení rodinné a sociální situace

> 2 pokročilé chronické nemoci z přiloženého seznamu
- V posledních 6 měsících
- Nesouvisí s reverzibilními přidruženými chorobami

Zhoršení nutričního stavu Váhový úbytek > 10 %
Zhodnocení potřeby/intenzity intervencí

Zhoršení funkčního stavu Zhoršení: Karnovsky nebo Barthel skore > 30 %
ADL > 2

Zhoršení kognitivního stavu Zhoršení: MMS ≥ 5 nebo Pfeiffer ≥ 3

Karnovsky < 50 % nebo Barthel < 20 Dle anamnézy a klinického vyšetření

- Pády - Dysfagie - Opakované infekty
- Dekubity - Delirium

> 2 akutní a neplánované hospitalizace za posledních 6 měsíců. Narůstající 
potřeba/intenzita intervencí (např. ošetřovatelská péče, asistenční služba atd.)

Specifické indikátory závažnosti chronického 
onemocnění a jeho progrese

"Žádost" nebo "potřeba"

Persistující symptomy

Psychosociální aspekty

Obecné klinické ukazatele progrese

Multimorbidita

≥ 2 přetrvávající nebo recidivující geriatrické syndromy dle anamnézy a 
klinického vyšetření

Potřeba: členem týmu byla identifikována potřeba paliativní péče?

≥ 2 přetrvávající a léčebné obtížně ovlivnitelné (refrakterní) symptomy dle ESAS

Žádost: požádal pacient nebo někdo z jeho blízkých nebo z primárního týmu implicitně 
nebo explicitně o limitaci rozsahu léčby nebo o paliativní péči?

Nádory, CHOPN, chronické onemocnění srdce, ledvin, jater, COM, demence, 
neurodegenerativní nemoci a další pokročilá onemocnění

Specifické indikátory pro jednotlivé diagnostické skupiny jsou uvedeny v 
samostatné příloze

Výrazná závislost/nesoběstačnost

Geriatrické syndromy

Potřeba a využívání zdrojů



16

Uložit formulář
Záznam o ZAHÁJENÍ intervence paliativního 
týmu

Jméno Příjmení Rodné číslo (bez lomítka) Věk Pohlaví Datum vyplnění

Dokumentace obsahuje informaci o limitaci péče

Oddělení vyžadující intervenci NTPP

Standartní péče JIP / resuscitační péče Následná péče

Surprise question: Byl byste překvapen, kdyby tento pacient zemřel do 12 měsíců?3

Signální kód

poznámky
1 datum zahájení hospitalizace v tomto zdravotnickém zařízení Jméno Příjmení Věk
2 nemocniční tým paliativní péče
3 dle ošetřujícího lékaře
4 vztah k pacientovi (partner, manžel, rodič, sourozenec, dítě, vnuk, jiný příbuzný, nepříbuzný / pečující)
5 blízkost k pacientovi dle blízkého (1 nejbližší / v důvěrném kontaktu – 5 neznámí / bez kontaktu)

Anamnéza

Osoby blízké / pečující

Performance status při přijetí (0–4)

Performance status ve stabilním stavu poslední 
měsíc před hospitalizací (0–4)

Váhový úbytek více než 5 kg za poslední měsíc

NECPAL / PaPaS score

Jakou má pacient podle vašeho názoru pravděpodobnou dobu dožití (prognózu)?3

Důvody vyžádání intervence NTPP dle ošetřujícího lékaře

Datum vyžádání 
intervence NTTP2

Osoba s právem zástupného 
souhlasu

Hospitalizace / intervence

Základní dg. při hospitalizaciDatum hospitalizace1

Blízkost k pacientovi5Vztah k pacientovi4

dermatologie

hematologie

neurologie

porodní/neonatologie

emergency

chirurgie

onkologie

stomatologie

geriatrie

interna

ORL

urologie

gynekologie

kardiochirurgie

pediatrie
jiné

NE DNR DNI DVP jiné

řešení symptomů podpora při obtížné komunikaci formulace cíle a plánu péče

psychologická a sociální podpora 
pacienta

psychologická a sociální podpora 
blízkých osob pacienta

formulace a komunikace limitace péče

péče o pacienta v terminálním stavu podpora při řešení etického dilematu
příprava propuštění domů nebo předání 
do péče jiného poskytovatele

spirituální intervence nespecifikováno jiné

Infarkt myokardu v 
posledních 6 měsících

Demence, mentální 
retardace

DM s těžkým orgánovým 
postižením (např. slepota, 
ren. selhání)

Malignity (včetně 
lymfomu a leukémie, 
mimo zhoubný 
novotvar kůže)

AIDS / HIV

Městnavé srdeční 
selhání CHOPN Renální selhání středně 

významné a významné
Jaterní postižení tředně významné a významné 
(cirhóza, jícnové varixy, ascites, ikterus)

Periferní cévní 
onemocnění (např. ICHDK, 
bércový vřed, stenóza či 
uzávěr karotidy)

VCHGD aktivní v 
posledních 6 měsících Hemiplegie / paraplegie Solidní nádor s metastatickým postižením

Cerebrovaskulární 
onemocnění (CMP ischem., 
krvácivá, recidivující TIA)

DM bez orgánových 
komplikací Revmatická onemocnění Jaterní postižení mírné 

(např. steatóza)

Pacient indikován k péči NTPP Není indikován (dopsat důvod)

terminální paliativní 
péče

terminální paliativní péče u 
dítěte / nezletilého 
pacienta

časná paliativní 
péče

časná paliativní péče u 
dítěte / nezletilého 

púodpůrná intervence pro 
blízké a pečující osoby 
závažně nemocného 
pacienta

dny týdny měsíce roky neumím (nejsem schopen) odhadnout
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Uložit formulář
Záznam INTERVENCE nemocničního týmu 
paliativní péče

Jméno Příjmení Rodné číslo (bez lomítka) Věk Pohlaví Datum vyplnění

Datum intervence Celkový čas intervence (v minutách)

Lékař Psycholog

Sociální pracovník

Zdravotní sestra

(prosíme rozepsat)

(prosíme rozepsat)

Jiná profese 

Jiná profese

Činnost

92901 komunikace hodnotového 
systému a preferencí pacienta 92902 stanovení cíle péče 92903 stanovení plánu péče

92904 multidisciplinární rozvaha o 
plánu péče

92905 mezioborová terapeutická 
rozvaha

92906 komunikace 
alternativ péče včetně 
neposkytování kurativní 

92907 komunikace DVP 92908 formulace limitace péče

92909 etická konzultace 92910 sdělení nepříznivé 
zprávy

92911 medikace 
diskrepantních očekávání

92912 vedení rodinné konference

92913 symptomová intervence -
polypragmazie

92914 symptomová 
intervence - bolest

92915 symptomová intervence 
- ostatní symptomy

92916 indikace paliativní sedace

92917 koordinace zdravotnické 
péče mimo poskytovatele

92918 podpůrná 
intervence psychologické 
povahy pacienta

92919 podpůrná intervence 
psychologické povahy blízkým

92920 podpůrná intervence 
psychologické povahy dítěti / osobě s 
limitovanou rozhodovací kompetencí

92930 orientace v systému 
zdravotní a soc. péče

92931 spirituální 
podpůrná intervence

92932 péče o pozůstalé 
lékařem

92933 péče o pozůstalé dítě / osobu s 
omezenou rozhodovací kompetencí

92934 vyplnění PaPaS scale 92935 telefonická 
konzultace

jiné (prosíme 
rozepsat)

92940 komplexní zhodnocení 
potřeb 92941 ošetřovatelská péče 92942 administrativní výkony 

(dotazníky, screeningy apod.)
92943 kontrola efektu zdravotnické 
intervence

92944 koordinace péče s 
primárním ošetřovatelským týmem

92945 koordinace 
zdravotnické péče mimo 
poskytovatele

92946 podpůrná intervence 
psychologické povahy 
pacientovi

92947 podpůrná intervence 
psychologické povahy blízkým

92948 podpůrná intervence 
psychologické povahy dítěti / 
osobě s limitovanou rozhodovací 

92949 orientace v systému 
zdravotní a soc. péče

92950 spirituální podpůrná 
intervence

92951 péče o pozůstalé sestrou

92952 péče o pozůstalé dítě / 
osobu s omezenou rozhodovací 
kompetencí

92953 edukace pacienta 92954 edukace blízkých 92955 telefonická konzultace

jiné (prosíme 
rozepsat)

92960 krizová intervence pacient 
/ blízcí

92961 podpůrná 
psychoterapeutická 
intervence individuální -

92962 podpůrná 
psychoterapeutická 
intervence individuální -
blízcí

92963 podpůrná psychoterapeutická 
intervence skupinová - pár / rodina

92964 krizová intervence 
individuální - dítě nebo osoba s 
omezenou rozhodovací 

92965 podpůrná 
psychoterapeutická 
intervence individuální -
dítě nebo osoba s 
omezenou rozhodovací 
kompetencí

92966 podpůrná 
psychoterapeutická 
intervence skupinová -
včetně dítěte nebo osoby s 
omezenou rozhodovací 
kompetencí

92967 psychologická péče o pozůstal

92968 psychologická péče o 
pozůstalé - dítě nebo osoba 
s omezenou rozhodovací 
kompetencí

92969 telefonická 
konzultace

jiné (prosíme 
rozepsat)

92975 komplexní zhodnocení 
sociálních potřeb a sociální 
podpory

92976 edukace a 
poradenství v systému 
podpory - pacient / 
rodina

92977 edukace a 
poradenství v systému 
podpory směrem k oš. 
týmu

92978 komunikace / koordinace mezi
poskytovateli

92979 zajištění administrativní 
činnosti (žádosti apod.)

92980 podpůrná 
intervence 
nepsychologem

92981 péče o pozůstalé 92982 telefonická konzultace

jiné (prosíme 
rozepsat)
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Uložit formulářIPOS – Formulář pro pacienty

Jméno Příjmení Rodné číslo ID pacienta (rodné číslo bez lomítka)

1a.
1b.
1c.

Komentář

Zapište, prosím, jakékoliv jiné obtíže neuvedené výše a zaškrtnutím jednoho políčka 
označte, jak vás tyto obtíže v posledních 3 dnech ovlivnily.

Datum záznamu

Otázka 1. – Jaké byly vaše hlavní problémy či obtíže v posledních 3 dnech?

Vaše odpovědi nám pomohou zlepšovat péči o vás i o další pacienty. Děkujeme.

Pokud ve vás některé z otázek položených v dotazníku vyvolávají obavy, promluvte si, prosím, s 
někým z lékařů či sester.

Pociťujete vnitřní klid?

Dostáváte tolik informací, kolik 
si přejete mít?

Byly řešeny praktické problémy 
(finanční, osobní atd.) 
vyplývající z vašeho 
onemocnění?

IPOS - Formulář pro pacienty

Jak jste vyplnil/a tento 
dotazník?

Cítili jste úzkost nebo obavy z 
vaší nemoci nebo léčby?

V posledních 3 dnech

Byli jste schopni hovořit se svou 
rodinou a příteli dostatečně o 
tom, jak se cítíte?

Cítil někdo z vaší rodiny úzkost 
nebo obavy o vás?

Cítil/a jste se depresivně?

Otázka 2. – Zde je seznam obtíží, které jste u sebe mohli, ale nemuseli, pozorovat. Pro 
každou obtíž, prosím, zaškrtněte jedno políčko, které nejlépe vystihuje, jak vás tato obtíž 
ovlivnila během posledních 3 dnů.

Bolest
vůbec mírně středně silně nesnesitelně

Dušnost

Slabost či nedostatek energie

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Nechutenství

Zácpa

Bolest či sucho v ústech

Ospalost

Snížená pohyblivost

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

Otázka 3

Otázka 4

Otázka 5

Otázka 6

Otázka 7

Otázka 8

Otázka 9

Otázka 10
2a

2b

2c

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

pořád většinu času občas zřídka vůbec

pořád většinu času občas zřídka vůbec

pořád většinu času občas zřídka vůbec

problémy 
řešeny / 
žádné 
problémy

problémy 
většinou 
řešeny

problémy 
částečně 
řešeny

problémy 
spíše 
neřešeny

problémy 
vůbec 
neřešeny

sám/a
s pomocí někoho z 
přátel či příbuzných

s pomocí někoho z 
ošetřujícího personálu
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Uložit formulářIPOS – Formulář pro personál

1a.
1b.
1c.

Komentář

V posledních 3 dnech

Jméno Příjmení Rodné číslo ID pacienta (rodné číslo bez lomítka) Datum záznamu

Zapište, prosím, jakékoliv jiné obtíže neuvedené výše a zaškrtnutím jednoho políčka 
označte, jak pacienta tyto obtíže v posledních 3 dnech ovlivnily.Otázka 1. – Jaké byly pacientovy hlavní problémy či obtíže v posledních 3 dnech?

IPOS - Formulář pro personál

Byly řešeny praktické problémy 
(finanční, osobní atd.) 
vyplývající z vašeho 
onemocnění?

Cítil/a úzkost nebo obavy ze 
své nemoci nebo léčby?

Cítil někdo z jeho/její rodiny 
úzkost nebo obavy o ní/něj?

Otázka 2. – Pro každou obtíž, prosím, zaškrtněte jedno políčko, které nejlépe vystihuje, 
jak byl pacient touto obtíží ovlivněn během posledních 3 dnů.

Byl pacient schopen hovořit se 
svou rodinou a přáteli 
dostatečně o tom, jak se cítí?

Myslíte si, že pociťuje vnitřní 
klid?

Dostal pacient tolik informací, 
kolik si přál mít?

Myslíte si, že se cítil/a 
depresivně?

Bolest
vůbec mírně středně silně nesnesitelně

Dušnost

Slabost či nedostatek energie

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Nechutenství

Zácpa

Bolest či sucho v ústech

Ospalost

Snížená pohyblivost

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

Otázka 3

Otázka 4

Otázka 5

Otázka 6

Otázka 7

Otázka 8

Otázka 9

2a

2b

2c

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec mírně středně silně nesnesitelně

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

vůbec výjimečně občas velmi často pořád

pořád většinu času občas zřídka vůbec

pořád většinu času občas zřídka vůbec

pořád většinu času občas zřídka vůbec

problémy 
řešeny / 
žádné 
problémy

problémy 
většinou 
řešeny

problémy 
částečně 
řešeny

problémy 
spíše 
neřešeny

problémy 
vůbec 
neřešeny
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Uložit formulář

Jméno Příjmení Rodné číslo (bez lomítka) Věk Pohlaví Datum vyplnění

Intervence NTPP byla ukončena Propuštěn domů Propuštěn do zařízení sociální péče

Úmrtí v nemocnici, kde probíhala intervence NTPP

Překlad

Základní příčina úmrtí (dle MKN)

Bezprostřední příčina úmrtí (dle MKN)

Pacient propuštěn s formulovaným cílem péče

Pacient propuštěn s formulovaným plánem budoucí péče

Pacient sepsal DVP

Datum ukončení péče

na lůžku standartní péče

na lůžku intenzivní péče

na lůžku následné péče

na lůžku paliativní péče (lůžko hospicového typu)

jiné

s doporučením péče v lůžkovém hospicibez dalších služeb paliativního typu

jinés domácí ošetřovatelskou péčí

s mobilní specializovanou paliativní péčí

do lůžkového hospice

na oddělení paliativní péče v jiné nemocnici

do lůžkového zařízení následné péče (např. LDN)

do jiného lůžkového zařízení akutní péče

jiné

Záznam o UKONČENÍ intervence
paliativního týmu
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Velmi špatná Vynikající

Komentář

Dotazník hodnocení péče

 (Views on Care – VOC)1

1 Pinto, C., Firth, A. M., Groeneveld, E. I., Guo, P., Sykes, N., & Murtagh, F. E. (2019). Patients’ views on care and their association with outcomes in palliative care. Palliative Medicine, 33(4), 467–469

1. Jak byste zhodnotil/a svou celkovou kvalitu života v průběhu 3 dnů před tím, než se na 
péči začal podílet paliativní tým?

Přečtěte si prosím všechny otázky a označte odpověď, které nejvíce odpovídá Vaší zkušenosti. Nejsou zde 
"správné" ani "špatné" odpovědi.

Dotazník vyplňuji jako:

2. S ohledem na problémy a starosti, které Vás nejvíce trápí, došlo ve Vaší situaci během 
posledních 3 dnů k nějaké změně?

3. Pokud vezmete v úvahu všechny okolnosti, domníváte se, že ke změně Vaší současné 
situace přispěl paliativní tým?

4. Když se zamyslíte nad svou dnešní situací, jak byste zhodnotil/a svoji momentální kvalitu 
života?

Velmi špatná Vynikající

Pacient Blízká osoba za pacienta Blízká osoba pacienta za sebe

1 2 3 4 5 6 7

Situace se výrazně 
zlepšila

Situace se 
mírně zlepšila

Situace se 
nezměnila

Situace se mírně 
zhoršila

Situace se výrazně 
zhoršila

Nevím

Ano, velmi mi 
pomohl

Ano, docela mi 
pomohl

Ano, trochu mi 
pomohl

Ne, moc mi 
nepomohl

Ne, vůbec mi 
nepomohl Nevím

1 2 3 4 5 6 7

Dotazník hodnocení péče

(Views on Care – VOC)1
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ELFis

METODIKA A PRŮVODCE SBĚREM DAT 

Základní popis

Sada standardizovaných dotazníků je připravena ve formátu šablon aplikace 
MS Excel (přípona .xltm a .xltx) a LibreOffice pro operační systém Ubuntu (přípona 
.ots). Primární výhodou je předdefinovaný jednotný vzhled společně se popisnými 
formulářovými prvky v podobě jednotlivých otázek, na které je možné odpovědět 
několika typy (ano/ne, výběr z několika možností, zadání čísla, zadání krátkého textu).

ID pacienta
rodné číslo bez lomítka

Např. bolest, únava, dušnost, anorexie
Datum záznamu

Surprise question (SQ)
odpovídá lékař nebo jiný zdravotník
Překvapilo by Vás, kdyby tento pacient zamřel v průběhu následujících 6 měsíců? Distres a/nebo těžká porucha adaptace

Zjištění velmi závažného psychického distresu >9/10

Významná sociální křehkost/zranitelnost
Zhodnocení rodinné a sociální situace

>2 pokročilé chronické nemoci z přiloženého seznamu
- V posledních 6 měsících
- Nesouvisí s reverzibilními přidruženými chorobami

Zhoršení nutričního stavu
Zhodnocení potřeby/intenzity intervencí

Zhoršení funkčního stavu

Zhoršení kognitivního stavu

Karnovsky < 50 % nebo Barthel < 20

- Pády - Dysfagie - Opakované infekty
- Dekubity - Delirium

Komentář

Psychosociální aspekty

Obecné klinické ukazatele progrese

Multimorbidita

NECPAL CCOMS-ICO 3.1 2017

>= 2 přetrvávající nebo recidivující geriatrické syndromy dle anamnézy a 
klinického vyšetření

Potřeba: členem týmu byla identifikována potřeba paliativní péče?

>= 2 přetrvávající a léčebné obtížně ovlivnitelné (refrakterní) symptomy dle ESAS

Žádost: požádal pacient nebo někdo z jeho blízkých nebo z primárního týmu implicitně nebo 
explicitně o limitaci rozsahu léčby nebo o paliativní péči?

Nádory, CHOPN, chronické onemocnění srdce, ledvin, jater, COM, demence, 
neurodegenerativní nemoci a další pokročilá onemocnění

Specifické indikátory pro jednotlivé diagnostické skupiny jsou uvedeny v 
samostatné příloze

Výrazná závislost/nesoběstačnost

Geriatrické syndromy

Potřeba a využívání zdrojů

>2 akutní a neplánované hospitalizace za posledních 6 měsíců. Narůstající 
potřeba/intenzita intervencí (např. ošetřovatelská péče, asistenční služba atd.)

Specifické indikátory závažnosti chronického 
onemocnění a jeho progrese

"Žádost" nebo "potřeba"

Persistující symptomy

Všechny položky dotazníků jsou kromě samotných odpovědí v rámci formuláře 
uzamčeny a nejde je tedy žádným způsobem editovat. Data z dotazníků jsou při vypl-
ňování automaticky ukládána do zvláštního listu, který následně napomůže jednodu-
chému hromadnému zpracování.
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Předání a distribuce sady dotazníků

S ohledem na fakt, že dotazníky budou vyplňovány jednotlivými multidisciplinárními 
konziliárními paliativními týmy uvnitř daného poskytovatele zdravotních služeb, bude 
sada šablon předána zástupcům vedení s požadavkem na distribuci v rámci interní 
sítě poskytovatele. To znamená např. uložení na intranet, případně na dedikované 
stolní počítače (notebooky) konkrétních oddělení nebo přímé provázání s nemocnič-
ním informačním systémem. Následné vyplňování a ukládání dotazníků se bude ode-
hrávat zcela bezpečně v interní síti poskytovatele v souladu s ustanoveními o ochraně 
osobních údajů a bezpečnostními politikami daného zdravotnického zařízení. 

Vyplněné sady dotazníků budou následně provázány s dalšími informacemi o paci-
entech z nemocničního informačního systému a před analytickým zpracováním plně 
anonymizovány. Tento proces anonymizace proběhne s použitím speciálního skriptu 
lokálně u daného poskytovatele pod dohledem všech zainteresovaných zástupců po-
skytovatele a zpracovatele dat.

Práce s dotazníky

S ohledem na zpětnou dostupnost a především přehlednost všech vyplněných zá-
znamů je nutné každý soubor uložit separátně tak, aby jej bylo možné v budoucnu 
pohodlně vyhledat a prohlédnout vložené informace. Po otevření šablony ve formátu 
MS Excel se ve žlutém rámečku v horní části excelového sešitu zobrazí varovná hláška 
„Upozornění zabezpečení – Makra jsou zakázaná“, proto je v prvním kroku nutné 
kliknout na tlačítko „Povolit obsah“ a dále je možné s formulářem libovolně pracovat. 
Pro sadu dotazníků ve formátu Office nejsou šablony s podporou makra připraveny 
a proto je nutné soubor ukládat a pojmenovávat manuálně.
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Po vyplnění dotazníku a jeho uložení prostřednictvím tlačítka se formulář automatic-
ky uloží na plochu počítače uživatele, který jej vyplňoval, ve tvaru
 00-typ-dotazniku-RRRR-MM-DD-idpacient, kde:

• 00-typ-dotazniku určuje, o jakou fázi se jedná,
• RRRR-MM-DD specifikuje rok, měsíc a den vyplnění daného dotazníku (pod-

mínkou je vyplnění data záznamu ve formuláři),
• idpacient identifikuje jednoznačně daný formulář a daného pacienta pro 

zpětnou dohledatelnost (podmínkou je vyplnění pole pro ID pacienta nebo 
rodné číslo ve formátu bez lomítka).

Na straně uživatele je možné změnit výchozí nastavení místa ukládání (plocha) a vy-
brat libovolný adresář v rámci souborové struktury. Nastavení je možné provést na 
listu „cesta“, kde lze specifikovat konkrétní složku, do které má být formulář uložen 
(např.: C\Users\novotny\dokumenty\elfis).

Jakmile bude formulář dostatečně vyplněn, klikněte na tlačítko pro uložení 
(obr. 2). Vyplněný soubor naleznete na ploše ve formátu „.xlsm“ s pojmenováním 
dle vyplněných položek formuláře (v ukázkovém případě jako „00-formular-ne-
cpal-2023-3-3-8559635093.xlsm“).

Obrázek 1. Ukázka formuláře s tlačítkem pro uložení

K uložení dotazníku slouží tlačítko „Uložit formulář“, které se ve formuláři nachází 
v pravém horním rohu (obr. 1).
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Po kliknutí na tlačítko pro uložení formuláře je možné vyplněnou šablonu uzavřít 
stisknutím křížku pro ukončení programu. Při uzavření souboru se uživateli zobra-
zí dialogové okno tázající se na uložení provedených změn v šablonovém souboru. 
Jelikož je formulář již vyplněný a uložený na ploše s požadovaným pojmenováním, 
volíme v tomto kroku možnost „Neukládat“.

Obrázek 2. Ukázka vyplněného formuláře před uložením

Výše uvedené šablony s podporou makra pro automatické generování názvu uklá-
daného souboru je možné použít pro všechny typy dotazníku s výjimkou Dotazník 
hodnocení péče (Views on Care – VOC), kde nejsou obsaženy potřebné informace.

Obrázek 3. Dialogové okno při uzavření
 formuláře
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ELFis

END OF LIFE CARE INFORMATION SYSTEM
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