Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných
a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.
European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní péče), International
Association for Palliative Care (IAHPC- Mezinárodní asociace paliativní péče), die Worldwide
Palliative Care Alliance (WPCA - Světová aliance paliativní péče) a Human Rights Watch (HRW)
usilují společně o přijetí široce dostupné paliativní péče mezi základní lidská práva.

Právo na paliativní péči
Přístup k paliativní péči byl uznán úmluvami Organizace spojených národů za zákonný nárok a
zároveň je některými mezinárodními organizacemi považován za jedno z lidských práv, které vyplývá
z práva na nejvyšší dosažitelnou úroveň tělesného a duševního zdraví. Pokud pacienti čelí silným
bolestem, může být neschopnost vlády zajistit paliativní péči hodnocena jako kruté, nelidské nebo
ponižující zacházení. Paliativní péče umí účinně mírnit utrpení a předcházet mu. Finanční náklady na
její poskytování přitom nemusejí být vysoké.
Přes výše uvedené skutečnosti vlády mnoha zemí ještě nepodnikly dostatečné kroky k zajištění
dostupnosti paliativní péče pacientům s nevyléčitelným onemocněním.
Definice paliativní péče
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je paliativní péče přístup, který zlepšuje kvalitu života
pacientům a jejich rodinám, kteří čelí obtížím spojeným s život ohrožujícím onemocněním. Včasným
rozpoznáním, správným zhodnocením a léčbou bolesti a ostatních tělesných, psychosociálních a
spirituálních obtíží je možné utrpení předcházet nebo je alespoň účinně mírnit.
Základem paliativní péče je multiprofesní přístup, který umožňuje doprovázet pacienta, rodinu i jeho
nejbližší v jeho vlastním prostředí. V jistém smyslu paliativní péče představuje základní koncept péče:
péči, která důsledně vychází z individuálních potřeb pacienta a to bez ohledu na to, v jakém prostředí
je poskytována.
Paliativní péče přitakává životu, jejím cílem je zachování co nejlepší kvality života až do jeho konce.
Umírání považuje paliativní péče za přirozený proces; proto smrt ani neurychluje ani neoddaluje.

EAPC, IAHPC, WPCA a HRW
Vycházejí ze skutečnosti, že:


kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých
zemích, a že většina pacientů v průběhu nemoci trpí bolestí, dušností, únavou, depresí nebo
jinými symptomy,



paliativní péče se u těchto pacientů prokázala jako účinný léčebný přístup stejně jako u
pacientů v pozdních a konečných fázích chronické obstrukční plicní nemoci, selhání ledvin,
neurologických chorob (např. roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza (ALS)) a u
pacientů v pozdní fázi syndromu demence,



paliativní péče nabízí jedinečný inovativní model pro systém zdravotní a sociální péče se
zaměřením na pacientovy preference. Nabízí komplexní přístup kombinující znalosti
(například o úlevě od bolesti), dovednosti (například v komunikaci s pacientem a jeho
blízkými) a postoje (individuální přístup k pacientovi).

Konstatují, že:


v rozvojových zemích je HIV/AIDS hlavní příčinou úmrtí, že pacienti umírající na HIV/AIDS
často čelí závažným symptomům a že velké procento pacientů, kterým se dostane léčby,
nadále pociťuje bolest, únavu a další nepříjemné symptomy,



jiné infekční nemoci jako je malárie a tuberkulóza se v rozvojových zemích mohou rozvinout
do nevyléčitelných fází a v těchto případech pacienti potřebují paliativní péči,



implementace paliativní péče v rozvojových zemích prokázala značný vliv na zmírnění utrpení
a na zkvalitnění života u HIV/AIDS pacientů a pacientů s jinými nemocemi,



mnoho pacientů potřebuje podporu v oblasti psychosociální nebo spirituální během vývoje
jejich nemoci.

Prohlašují, že:


paliativní péče může efektivně zmírnit utrpení a to za relativně nízkých nákladů,



přínosy paliativní péče nejsou omezeny jen na péči na konci života. Včasné zapojení
paliativní péče dokáže prokazatelně nejen zlepšit kvalitu života, ale také snížit potřebu
náročných a zatěžujících léčebných postupů.

Vyjadřují znepokojení, že:


i přes prokázanou účinnost paliativní péče je v mnoha zemích její dostupnost omezená nebo
je tato péče zcela nedostupná. Tento stav vede, obzvlášť v rozvojových zemích, ke
zbytečnému utrpení milionů pacientů.

EAPC, IAHPC, WPCA a HRW
Vyzývají vlády, aby:
1. vypracovaly zdravotní politiku, která zohlední potřeby pacientů s život limitujícím nebo
terminálním onemocněním:



vypracovaly zdravotní politiku, která by integrovala paliativní péči do systému péče,
souběžně s ostatními formami zdravotních služeb,
zajistily zákonem podporu příbuzným pacienta po dobu poskytování péče a po jeho úmrtí,

2. zabezpečily těm, kteří to potřebují, dostupnost nezbytných léčivých přípravků včetně přípravků,
které podléhají zákonu o návykových látkách (např. opioidů):


identifikovaly a odstranily omezení a překážky v dostupnosti opiodů pro lékařské použití,



vypracovaly vhodný systém stanovení potřeby a zajištění dodávky, aby byla garantovaná
trvalá dostupnost těchto léčebných přípravků,



zajistily bezpečnou a spolehlivou distribuci přípravků tak, aby opioidy byly pacientům
s bolestí dostupné vždy a nezávisle na jejich základní diagnóze, prognóze, místě léčby a
zeměpisné poloze,

3. zajistily adekvátní vzdělání v paliativní péči a léčbě bolesti všem zdravotnickým pracovníkům
v rámci pregraduální přípravy i následné specializační přípravy:


provedly změny v náplni pregraduálního vzdělávání všech profesí, které se na poskytování
péče podílejí (lékaři, zdravotní sestry, psychologové, lékárníci atd.). Změny by těmto profesím
umožnily získat základní znalosti v paliativní péči, aby byli schopni tuto péči pacientům
poskytnout ve všech místech a prostředích zdravotnického systému,



podpořily rozvoj a implementaci paliativní péče v postgraduálním vzdělávání a rozvoj
programů specializované paliativní péče, v jejichž rámci by bylo možné poskytnout náležitou
péči i pacientům s velmi komplexními potřebami,



zajistily dostupnost kurzů paliativní péče pro všechny zdravotníky v rámci systému
kontinuálního celoživotního vzdělávání,

4. zajistily integraci paliativní péče do systému zdravotní péče na všech úrovních:


na úrovni zdravotního systému vypracovaly plán na vytvoření jednotek paliativní péče,
paliativních týmů a programů. Při tvorbě tohoto plánu je třeba vycházet z validních
epidemiologických dat o rozmístění pacientů s potřebou paliativní péče.

Signatáři a zástupci národních i mezinárodních organizací paliativní péče
Naléhavě žádají:


aby vlády na celém světě umožnily pacientům a jejich rodinám naplnit své právo na přístup k
paliativní péči tím, že tuto péči začlení do systému zdravotní péče a zajistí dostupnost
nutných léků včetně opioidů,



aby významné světové organizace a fóra, jako jsou Rada Evropy (CoE), Světová zdravotnická
organizace (WHO), Světové zdravotnické shromáždění (WHA), Světová lékařská asociace
(WMA) a Mezinárodní rada sester (ICN) prosazovaly právo na paliativní péči.

Vybízejí:


regionální a národní organizace a sdružení paliativní péče k podpoře takového pojetí
paliativní péče, která se nesoustředí pouze na rozvoj specializovaných služeb a zařízení, ale
jenž k problému paliativní péče přistupuje z hlediska veřejného zdravotnictví,



akademické instituce, fakultní nemocnice a vysoké školy v rozvojových i vyspělých státech,
aby vzdělávaly a motivovaly zdravotnický personál, který pracuje s nevyléčitelně nemocnými,
k uplatnění paliativní péče.

Vyjadřují naději:


že široká veřejnost uzná potřebu dostupnosti paliativní péče všem občanům a podpoří
Pražskou chartu skrze účast v sociálních a mediálních aktivitách a podpisem Petice.

