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CÍL PROJEKTU
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
➢ Obecným cílem Projektu je podpora zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím
vzdělávání multidisciplinárních týmů.
➢ Konkrétním cílem Projektu je realizovat v průběhu 24 měsíců školení pro 225 členů týmů paliativní a
hospicové péče v novém šestidenním kurzu s praxí ve specificky zaměřených praktických
workshopech.
➢ Dalším cílem je zpracovat návrh metodického dokumentu vzdělávání multidisciplinárních týmů.

➢ V České republice se předpokládá, že každoročně potřebuje v závěru života paliativní péči několik
desítek tisíc pacientů, avšak dostupnost a kvalita této služby zaostává. Při trendu stárnutí populace
se bude zvyšovat potřeba této služby a odborníků v této oblasti.
➢ Dle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2013 by si 78 % populace přálo zemřít doma. Avšak
pouze 22 % doma zemře, jinak většina lidí umírá v nemocnicích či léčebných zařízeních.
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CÍL EVALUACE
➢ Účelem evaluace bylo:

•

zhodnotit, jakým způsobem byl projekt na podporu paliativní péče implementován,

•

zhodnotit reálné dopady projektu včetně identifikace faktorů, které ovlivnily dosažení
daných dopadů a překážek, které jejich dosažení bránily,

•

ověřit fungování intervenční logiky projektu.

➢ Projekt byl hodnocen dle evaluačních kritérií 5Ú.
➢ Byly použity kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody.
➢ Metodami sběru dat byly:
•

desk research,

•

dotazníkové šetření mezi absolventy kurzu,

•

fokusní skupina,

•

rozhovory.
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PRŮBĚH PROJEKTU
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PRŮBĚH PROJEKTU – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
➢ Sběr dat pro evaluaci byl realizován v období od 31. 10. 2019 do 15. 10. 2020.

➢ Dotazníkové šetření bylo realizováno v období od 31. 10. 2019. do 12. 10. 2020.
•

Byly realizovány 3 samostatná šetření pro hodnocení každé části kurzu.

•

Sběr odpovědí probíhal elektronickou formou skrz platformu Survio.
Dotazník
Hodnocení bloku I
Hodnocení bloku II
Hodnocení bloku III a celkové
zhodnocení kurzu

Počet respondentů
95
99

87

Počet absolventů
153
153

153

Návratnost (%)
62 %
65 %

57 %
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POPIS RESPONDENTŮ
Jaká je Vaše profese?

➢ Z pohledu profese účastníků jsou nejčastějšími
profesemi všeobecné sestry (60 %) a
ošetřovatelé (21 %).

3%

2% 1%

3%

➢ Účastníci kurzu nejčastěji pocházejí z lůžkových
zařízení (39 % nemocniční a 31 % hospic).

4%
6%

V jakém typu zařízení pracujete?
4%
18%

21%

39%

60%

31%

Nemocniční zařízení - mobilní

6%
2% Nemocniční
zařízení - lůžkové

Nemocniční zařízení - ambulantní

Hospic - mobilní

Hospic - lůžkový

Zařízení zdravotně sociálních služeb

Všeobecná sestra

Ošetřovatel

Zdravotně sociální pracovník

Fyzioterapeut

Praktická sestra

Sociální pracovník

Lékař

Sanitář
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PRŮBĚH PROJEKTU – FOKUSNÍ SKUPINA A ROZHOVORY
➢ Sběr dat pro evaluaci byl realizován v období od 31. 10. 2019 do 15. 10. 2020.

➢ Fokusní skupina byla realizována 2. 10. 2020 v Brně.
•

Původně byly plánovány 4 skupiny, ale kvůli pracovnímu vytížení cílové skupiny kvůli
pandemii COVID-19 byla realizována pouze 1.

•

Fokusní skupiny se zúčastnily sestry, nutriční terapeutka a zároveň sestra a sociální
pracovnice.

➢ Individuální rozhovory byly realizovány v období od 2. 10. 2019 do 15. 10. 2020
•

Rozhovory byly realizovány v polostrukturovaném formátu.

•

Rozhovory byly provedeny s:

•

garantem kurzu,

•

lektorkou kurzu.
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VÝSTUPY
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VÝSTUPY
➢ Vstupní evaluační zpráva 2018

•

Zpracování metodologie výzkumu

•

Zpracování evaluační matice

➢ Metodická setkání
•

Informování o průběhu zakázky a komunikace ohledně součinnosti

➢ Závěrečná evaluační zpráva 2020
•

Hlavní evaluační zjištění

•

Zpracování teorie změny projektu

•

Přílohy: Výsledky dotazníkového šetření, Záznam z fokusní skupiny, Přepis rozhovorů
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HLAVNÍ EVALUAČNÍ
ZJIŠTĚNÍ
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HLAVNÍ EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ
➢ Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a se schválenými změnami.
➢ Realizace projektu byla prodloužena o 6 měsíců. Teoretická i praktická výuka musela být přerušena
z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
➢ V důsledku vyhlášení nouzového stavu musely být vzdělávací akce zrušeny a přesunuty na
náhradní termíny. Během této doby byly zaslané kazuistické práce a konzultace řešeny online
či telefonicky.
➢ Poslední běhy kurzu musely přejít kompletně na distanční výuku.
➢ Docházelo k pravidelným úpravám obsahu některých témat v kurzu, tak aby reflektovala aktuální
situaci a potřeby účastníků.
➢ Do realizace projektu byl jako garant zapojen předseda České společnosti paliativní medicíny.
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HLAVNÍ EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ
➢ Faktorem úspěšné realizace projektu byla
úspěšná interní realizace, která byla zajištěna
zkušeným projektovým týmem.

100

80
Procentuální vyjádření

➢ Za další faktor úspěšné realizace je považována
motivace účastníků pro přihlášení do kurzu.

Z jakého důvodu jste se do kurzu přihlásil/a?

60

40

20

0
Požadavek
zaměstavatele

Můj vlastní Zájem o rozvoj Bezplatná Možnost setkat
zájem o
komunikačních možnost účasti se s lidmi, kteří
prohloubení
dovedností
v kurzu
poskytují
vzdělání
psychosociální
podporu v
paliativní péči

Jiný
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HLAVNÍ EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ
➢ Z dotazníkového šetření vyplynulo, že cílové
skupiny považují jednotlivé aspekty obou bloků i
obsah jednotlivých částí bloků za kvalitní.

Zdůvodnění přínosnosti kurzu.
100

➢ Odbornost a přístup lektorů kurzu byli účastníky
hodnoceni velmi kladně.

➢ Absolvování stáže hodnotí kladně 97 %
účastníků. Bylo pro ně přínosné seznámit se s
jinými postupy.
➢ Cílová skupina hodnotí projekt jako přínosný,
tedy užitečný. Takto se vyjádřilo 94 % účastníků
kurzu.

➢ 96 % absolventů by kurz doporučilo dále svým
kolegům a kolegyním.

Procentuální vyjádření

➢ Účastníci oceňují praktické zaměření kurzu,
90 % souhlasí, že praktická část je pro potřeby
praxe vyhovující.
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0
Získal/a jsem Získal/a jsem nové Získal/a jsem
mnoho nových
dovednosti
sebevědomí k
poznatků
zavádění změn

Mohu uplatnit
získané
dovednosti
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HLAVNÍ EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ – PŘEKÁŽKY PŘI REALIZACI
PROJEKTU
➢ Pracovní vytížení cílových skupin
•

Zdravotnický personál velmi často dělá přesčasy, je pro ně tedy těžké najít čas na další
vzdělávání při plném pracovním zatížení.

➢ Nedostatek zdravotnického personálu
•

Pokud někdo z kolegů v zařízení onemocněl, účastník z kurzu musel být zaměstnavatelem
stažen, aby nebyl ohrožen provoz zařízení.

➢ Pandemie COVID-19

•

Problém pracovního vytížení cílových skupin, zejména zdravotnického personálu, a
nedostatku zdravotnického personálu mnohonásobně zesílil při výskytu a šíření pandemie
COVID-19 a jeho náporu na zdravotní systém

•

Teoretická i praktická výuka, včetně praxí u poskytovatelů služeb, musela být pozastavena.
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