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Integrovaná strategie území 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

• Schválena 21.3.2017
• IROP, OP Z, PRV

Strategické oblasti:
1. Život v obcích (školství, kultura, sport, zdravotnictví, soc. 

péče, bezpečnost, spolupráce v obcích)
2. Hospodářský rozvoj (podnikání, trh práce, lokální ekonomika, 

cestovní ruch)
3. Životní prostředí a péče o krajinu (zeleň, voda, zemědělství, 

lesnictví, EVVO, úz. plánování)
4. Infrastruktura v území (doprava, technická infr., odpady, 

veřejné budovy a prostory)



Život v obcích

• Rozdrobená sídelní struktura, malé obce

• Růst počtu obyvatel

• Velké rozdíly ve věkové struktuře mezi obcemi

• Průměrný věk 42,2

• Stárnutí obyvatelstva

• Slabá síť zdravotních a sociálních služeb

• Tradice, kulturní život, sportovní vyžití x slabá 
vybavenost a kvalita kulturních a sportovních 
zařízení 



Paliativní péče otevřená komunitě

Kamila Sedláková

Beata Raisová



Malyra s.r.o. - 2017

• Ošetřeno 526 pacientů v jejich přirozeném 
prostředí

• 43 000 návštěv sester

• 21 pacientů v terminálním stádiu

• 216 návštěv sester, více jak 1500 hodin 
vykázané péče



Problém projektu

• 78% lidí si přeje zemřít doma.

• Splní se to však pouze třetině.



Cílová skupina projektu

• Osoby pečující o jiné 
závislé osoby

Rodina nebo blízké osoby 
pečující o pacienta v 
terminálním stádiu života.



Zásadní otázky u pečujících

• Chce? 

(podpořit motivaci, zmírnit obavy)

• Umí?

(edukace k dovednostem, a/nebo odborná 
pomoc / náhrada v určitých činnostech)

• Může?

(sociální příspěvky, čas odborníků)



Popis projektu

koordinátor

blízcí

nemocný

Zdravotní 
péče

Sociální péče

Spirituální 
péče

Psychologická 
péče



Koordinátor projektu

• Detekuje potřeby osob blízkých pro zdárný 
průběh péče

• Koordinuje zapojení odborníků a služeb

• Cíl: soulad mezi potřebami umírajícího a 
pečujících blízkých



Zdravotní služby

• Lékař – praktický, paliatr, onkolog, specialista –
indikace zdravotní péče, předpis léčiv a 
pomůcek, informování ohledně zdravotního 
stavu

• Sestry – ošetřovatelská péče o nemocného dle 
indikace lékaře, edukace ohledně péče o 
nemocného

• Půjčovna pomůcek a zdravotnických přístrojů



Sociální služby

• Pomoc při péči o nemocného (hygiena, 
stravování, nákupy, úklid, osobní asistence)

• Sociální poradenství, pomoc s dávkami



Psycholog

• Péče o nemocného (není hrazena z projektu)

• Psychologická péče o osoby blízké

• Provázení truchlením

• Edukace a podpora sester

• Metody: individuální - skupinové



Duchovní

• Spirituální podpora umírajícímu (není hrazena 
z projektu)

• Spirituální podpora osobám blízkým

• Provázení truchlením

• Edukace, podpora týmu - sester



Cíl: komplexní domácí paliativní péče

• Možnost zachování rolí pro pečující osoby 
(zaměstnání, péče o děti, odlehčení)

• Edukace v oblasti péče o nemocného

• Pomoc v oblasti sociálních služeb, příspěvků

• Individuální nebo skupinová psychologická a 
spirituální podpora 

• Provázení časem truchlení (individuální, skupinové)

• Provázení a podpora pečujícím koordinátorem

• Koordinace multidisciplinárnho týmu



Děkuji za pozornost
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