
V rámci podpory zvyšování kvality služeb v pobytových zařízeních nabízí APSS ČR  
možnost projít nezávislým hodnocením poskytované paliativní péče. Certifikace,  

vytvořená na základě švýcarského modelu, se zaměřuje na nastavení paliativního přístupu 
v pobytových sociálních službách na úrovni obecné paliativní péče.

Cílem je získat pro zařízení typu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 
odbornou zpětnou vazbu a podpořit poskytovatele při realizaci opatření vyplývajících 
z provedeného šetření. Zároveň tento hodnotící model usiluje o osvětu problematiky 

vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání. 

Vznik modelu byl finančně podpořen společností HARTMANN – RICO a.s.

aneb 

Nevyhýbejme se tématu umírání
v domovech pro seniory

Certifikace
paliativního přístupu 
v sociálních službách



Certifikace paliativního přístupu není hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb ve smyslu § 98 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 Moderní specializovaný koncept péče o lidi v závěru života nebo s diagnózou 
nevyléčitelné nemoci

 Zaměřuje se na snižování utrpení a bolesti a mírnění zatěžujících symptomů;  
hledá možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní život až do jeho konce

 Nedívá se na člověka pouze z pohledu tělesně-zdravotnického, ale také se vážně 
zabývá otázkou naplnění jeho psychických, sociálních, kulturních a spirituálních 
potřeb

 Podporuje kvalitu, důstojnost, autonomii a individuální přístup v péči  
o nemocného nebo umírajícího člověka

5 důvodů, proč APSS ČR systematicky podporuje paliativní péči

CERTIFIKACE PALIATIVNÍHO 
PŘÍSTUPU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

CO JE VLASTNĚ PALIATIVNÍ PÉČE?

je komplet následujících služeb, které lze objednat také samostatně

1. Protože důstojná a kvalitní péče v závěru 
života je cílem mnoha zařízení sociálních  

služeb, které APSS ČR sdružuje

2. Protože eviduje zvýšený zájem o zavá-
dění konceptu paliativní péče a  chce 

mu dát komplexní rámec

3. Protože již několik let nabízí základní 
vzdělávání personálu v  tématu palia-

tivní péče a chce na to navázat unikátním 
zastřešujícím modelem, který bude v  ko-
nečném důsledku ve  prospěch pacienta/
klienta

4. Protože v  minulosti spolupracovala 
na  projektu Rozvoj geriatrické a  pa-

liativní péče v  pobytových zařízeních so-
ciálních služeb se švýcarským partnerem, 
odkud vzešlo mnoho poznatků, o které se 
chce podělit

5. Protože z  pozice největší profesní or-
ganizace v  oblasti sociálních služeb 

v ČR chce přispět k postupnému překoná-
vání strachu ze smrti a umírání v celé spo-
lečnosti

A   Podpůrné konzultace
Jsou dvojího druhu:

1.s lektorem, certifikátorem – který se podílel na tvorbě metodiky hodnocení paliativ-
ního přístupu (služba C) a může tedy poskytnout rady a doporučení při zavádění kon-

ceptu paliativní péče do zařízení. Dále blíže seznámí management s náplní vzdělávacích 
kurzů a veřejnou částí metodiky hodnocení.



Certifikace paliativního přístupu není hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb ve smyslu § 98 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

2.s lékařem – APSS ČR v případě zájmu ze strany praktického lékaře v zařízení zprostřed-
kuje konzultaci s MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D., členem výboru České společnosti 

paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

B   Vzdělávání
Paliativní péče přináší nový pohled na péči o umírající a nový přístup k tématům umírání 
a smrti. Tuto novou filozofii a z ní vycházející praktické postupy péče a podpory je nutné 
pracovníky naučit. Zájemce o  samotnou certifikaci – tedy provedení expertního šetření 
paliativního přístupu (služba C) – musí prokázat systematické vzdělávání pracovníků. Pro 
splnění tohoto kritéria nabízí APSS ČR 4 kurzy:

I. kurz: Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace (8 hodin)
Akreditace: 2015/1190–PC/SP/VP/PP

II. kurz: Základy paliativní péče (8 hodin)
Akreditace: 2014/1469–PC/SP/VP/PP

III. kurz: Paliativní péče pro zdravotnické pracovníky (8 hodin)

IV. kurz: Komunikace v péči o umírající (8 hodin)
Akreditace: A2017/0018–SP/PC/VP

C   Certifikace paliativního přístupu 
= expertní šetření v zařízení s vystavením certifikátu

Klíčovou službou v nabídce je provedení samotného šetření v zařízení. Podpůrné konzul-
tace (služba A) i vzdělávání (služba B) jsou přípravou na samotnou certifikaci. Rozlišujeme  
2 stupně certifikace, které se liší vstupními kritérii. V případě zájmu o tuto službu musí zaří-
zení poskytující pobytové sociální služby prokázat splnění těchto vstupních kritérií:

1. Základní stupeň certifikace
 Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců

2. Rozšířený stupeň certifikace
 Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců
 Prokazatelná zkušenost s klientem, u kterého byla indikována paliativní péče
 V případě klienta s indikovanou paliativní péčí musí být zajištěna 24hodinová 

přítomnost zdravotní sestry v zařízení



Kontakt:

Ing. Pavel Jirek, DiS., 
projektový manažer APSS ČR

e-mail: projekt@apsscr.cz

Certifikace paliativního přístupu není hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb ve smyslu § 98 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Slevy: 
1.  v případě objednání 3 kurzů – sleva ve výši 3 000 Kč 
2.  v případě objednání všech 4 kurzů – sleva ve výši 5 000 Kč 

Akreditované kurzy (tedy I., II., a IV. kurz z nabídky) jsou ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeny od daně bez nároku na odpočet.

PODPŮRNÉ KONZULTACE

Lektor, certifikátor – 4 hodiny 6 900 vč. DPH

Lékař – 2 hodiny 4 500 vč. DPH

VZDĚLÁVÁNÍ – kurzy „na klíč“

OZNAČENÍ KURZU CENA PRO ČLENY 
APSS ČR

CENA PRO
NEČLENY APSS ČR

I. kurz: Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace 14 790 15 990

II. kurz:  Základy paliativní péče 14 790 15 990

III. kurz:  Paliativní péče pro zdravotnické pracovníky 14 790 + DPH 21 % 15 990 + DPH 21 %

IV. kurz:  Komunikace v péči o umírající 14 790 15 990

CERTIFIKACE PALIATIVNÍHO PŘÍSTUPU 
= EXPERTNÍ ŠETŘENÍ V ZAŘÍZENÍ S VYSTAVENÍM CERTIFIKÁTU

Pro členy i nečleny APSS ČR 14 990 vč. DPH

CENÍK SLUŽEB v Kč


