Pražskká charta ‐ výzva vlá
ádam, abyy zmierňo
ovali utrpeenie nevylliečiteľne chorých
a uzna
ali prístup k paliatívvnej starosstlivosti akko ľudské právo.
European Association
n for Palliativve Care (EAPC – Európskaa spoločnosťť paliatívnej sstarostlivostii),
Internatiional Associaation for Palliative Care (IAHPC‐ Medzinárodná sp
poločnosť paliatívnej starostlivosti),
die Worlldwide Palliative Care Alliiance (WPCA
A ‐ Svetová alliancia paliatíívnej starosttlivosti) a Human
Rights Watch
W
(HRW) sa spoločne usilujú o prijjatie všeobeccne dostupneej paliatívneej starostlivossti medzi
základnéé ľudské právva.

Právo naa paliatívnu starostlivosť
s
ť
Prístup k paliatívnej starostlivostti bol uznanýý dohovormi Organizáciee spojených n
národov za záákonný
nárok a zároveň
z
je niiektorými meedzinárodným
mi organizáciami považovvaný za jedno z ľudských práv,
ktoré vyp
plýva z právaa na najvyššiu
u dosiahnuteeľnú úroveň telesného
t
ad
duševného zdravia. Ak paacienti
trpia siln
nými bolesťam
mi, môže byyť neschopno
osť vlády zabeezpečiť paliatívnu starosttlivosť hodno
otená ako
kruté, neeľudské alebo
o ponižujúcee zaobchádzaanie s človekkom. Paliatívn
na starostlivo
osť dokáže účinne
zmierňovvať utrpeniee a predchádzať mu. Finančné nákladyy na jej poskyytovanie prittom nemusiaa byť
vysoké.
Napriek vyššie uvedeeným skutoččnostiam vlády mnohých krajín ešte nepodnikli dostatočné krroky k
zabezpeččeniu dostupnosti paliatívnej starostlivosti pacien
ntom s nevyliečiteľným o
ochorením.

Definíciaa paliatívnej starostlivostti
Podľa Svvetovej zdravvotníckej orgaanizácie (WH
HO) je paliatívvna starostlivvosť prístup, ktorý zlepšu
uje kvalitu
života paacientom a icch rodinám, ktorí
k
čelia ťažžkostiam spo
ojeným so živvot ohrozujúcim ochoren
ním.
Včasným
m rozpoznaníím, správnym
m zhodnoteníím a liečbou bolesti a osttatných telesných,

psychoso
ociálnych a spirituálnych problémov je možné utrrpeniu predcchádzať aleb
bo ho aspoň ú
účinne
zmierňovvať.
Základom
m paliatívnejj starostlivostti je interdiscciplinárny príístup, ktorý u
umožňuje do
oprevádzať pacienta,
p
rodinu a jeho najbližšších v jeho vvlastnom pro
ostredí. V isto
om zmysle paaliatívna starostlivosť preedstavuje
základnýý koncept staarostlivosti , kktorá dôsledne vychádza z individuáln
nych potrieb pacienta a to bez
ohľadu na
n to, v akom
m prostredí jee poskytovan
ná.
Paliatívn
na starostlivo
osť podporujee život a povvažuje zomieeranie za prirrodzený procces preto sm
mrť ani
neurýchľuje ani neod
dďaľuje. Jej ccieľom je zacchovanie čo najlepšej kvality života aaž do jeho ko
onca.

EAPC, IA
AHPC, WPCA a HRW vych
hádzajú zo skutočnosti, žee:


árne ochorenia a zhubnéé nádory sú najčastejšou
k
kardiovaskul
n
príčinou úm
mrtí vo vyspeelých
k
krajinách
a žže väčšina paacientov v priebehu choro
oby trpí boleesťou, dýchavvicou, únavo
ou,
d
depresiou
aleebo inými syymptómami,



p
paliatívna
staarostlivosť sa u týchto paacientov ukázala ako účin
nný liečebný postup rovnako ako u
p
pacientov
vp
pokročilých a konečných fázach chron
nickej obštrukčnej chorob
by pľúc, zlyhaania
o
obličiek,
neurologických cchorôb , ako je roztrúsen
ná skleróza, aamyotrofická laterálna skleróza
(
(ALS)
a u paccientov v pokkročilých štádiách demen
ncie,



p
paliatívna
staarostlivosť p
ponúka jedineečný inovatívvny model prre systém zdravotnej a sociálnej
s
starostlivosti
i so zameran
ním na pacientove preferrencie. Ponú
úka komplexn
ný prístup ko
ombinujúci
z
znalosti
(nap
príklad o liečbe symptóm
mov), schopnosti (napríkllad v komuniikácii s pacientom a
j
jeho
blízkymi) a postoje ((individuálnyy prístup k paacientovi).

Konštatu
ujú, že:


v rozvojových krajinách jee HIV/AIDS h
hlavnou príčin
nou úmrtí, žee pacienti zomierajúci naa HIV/AIDS
č
často
trpia záávažnými sym
mptómami a že veľké percento pacieentov, ktorí d
dostanú liečbu, aj
n
naďalej
pociťťuje bolesť, ú
únavu a ďalšiie nepríjemné symptómyy,



i infekčné choroby ako
iné
o je malária a tuberkulózaa sa v rozvojo
ových krajináách môžu rozzvinúť do
n
nevyliečiteľn
ných fáz a v týýchto prípadoch pacienti potrebujú p
paliatívnu starostlivosť,



i
implementác
cia paliatívneej starostlivosti v rozvojovvých krajinácch mala významný vplyv na
z
zmiernenie
u
utrpenia
a naa skvalitneniee života u HIV
V/AIDS pacientov a pacientov s inými
c
chorobami,



m
mnoho
pacieentov potreb
buje počas výývoja ich cho
oroby podporru v oblasti p
psychosociáln
nej alebo
s
spirituálnej.

Prehlasu
ujú, že:


p
paliatívna
staarostlivosť m
môže efektívn
ne zmierniť utrpenie
u
a to pri relatívnee nízkych nákkladoch,



p
prínosy
paliaatívnej starosstlivosti nie sú obmedzené len na starrostlivosť na konci života. Včasné
z
začlenenie
p
paliatívnej sttarostlivosti d
dokáže preukkázateľne zleepšiť kvalitu života
ž
a znížžiť potrebu
n
náročných
a zaťažujúcich
h liečebných postupov.

Vyjadrujú znepokojeenie, že:


a napriek do
aj
okázanej účin
nnosti paliatíívnej starostlivosti je v mnohých
m
krajiinách jej dosstupnosť
o
obmedzená
aalebo je táto
o starostlivosť celkom ned
dostupná. Teento stav ved
die obzvlášť v
r
rozvojových
krajinách k zbytočnému
z
utrpeniu miliónov pacieentov.

ú vlády, aby::
Vyzývajú
1. vypraccovali zdravo
otnú politiku,, ktorá zohľadní potreby pacientov s život limitujú
úcim alebo
terminálnym ochorením


v
vypracovali
zzdravotnú po
olitiku, ktorá by integrovaala paliatívnu
u starostlivossť do systému
u
s
starostlivosti
i, súbežne s o
ostatnými formami zdravvotných služieeb,



z
zaistili
zákonom podporu
u príbuzným pacienta po dobu poskyttovania staro
ostlivosti a po
o jeho
ú
úmrtí,

2. zabezp
pečili tým, kttorí to potreb
bujú, dostupnosť nevyhnutných liekov vrátane prrípravkov, kto
oré
podliehaajú zákonu o návykových látkach (nap
pr. opioidy):


i a odstránili obmedzeniaa a prekážky v dostupnosti opioidov p
i
identifikoval
pre lekárske p
použitie,



v
vypracovali
vvhodný systéém stanoveniia potreby a zaistenia dod
dávky, aby bo
ola garantovvaná trvalá
d
dostupnosť
ttýchto liečebných prípravvkov,



z
zaistili
bezpeečnú a spoľah
hlivú distribú
úciu prípravko
ov tak, aby o
opioidy boli p
pacientom s bolesťou
d
dostupné
vžd
dy a nezávisle na ich záklaadnej diagnó
óze, prognóze, mieste lieččby a zemepisnej
p
polohe,

3. zabezp
pečili adekváátne vzdelaniie v paliatívnej starostlivosti a liečbe bolesti všetkým zdravotníckym
pracovnííkom v rámcii pregraduáln
nej prípravy a následnej ššpecializačneej prípravy:


p
previedli
zmeeny v náplni pregraduálneho vzdelávaania všetkých
h profesií, ktoré sa na poskytovaní
s
starostlivosti
i podieľajú (lekári, zdravo
otné sestry, ffarmaceuti, psychológovvia, atď.). Zm
meny by
t
týmto
professiám umožnili získať záklaadné znalosti z paliatívnej starostlivossti, aby boli sschopní
t
túto
starostliivosť pacientom poskytn
núť vo všetkýých zariadeniach zdravottného systém
mu,



p
podporili
rozzvoj a implem
mentáciu palliatívnej starrostlivosti v postgraduáln
p
nom vzdelávaaní a rozvoj
p
programov
špecializovanej paliatívnej starostlivosti, v rámci kktorých by bo
olo možné poskytnúť
n
náležitú
staro
ostlivosť aj p
pacientom s veľmi komplexnými potrebami,



z
zaistili
kontin
nuálne vzdeláávanie v paliatívnej staro
ostlivosti pre všetkých zdravotníkov v rámci
s
systému
celo
oživotného vzzdelávania,

4. zaistilii integráciu p
paliatívnej staarostlivosti d
do systému zd
dravotnej sttarostlivosti na všetkých úrovniach:


n úrovni zdrravotného syystému vypraacovali plán na
na
n vytvorenie jednotiek paliatívnej
s
starostlivosti
i, paliatívnych tímov a pro
ogramov, vycchádzajúcich
h z valídnych
h epidemiolo
ogických
d o rozmiestnení pacientov s potreb
dát
bou paliatívn
nej starostlivo
osti.

Signatárri a zástupcovvia národnýcch i medzináárodných orgganizácií paliatívnej staro
ostlivosti
naliehavvo žiadajú:


a vlády na celom svetee umožnili paacientom a ich rodinám naplniť svoje právo na prísstup k
aby
p
paliatívnej
sttarostlivosti ttým, že túto starostlivosťť začlenia do systému zdravotnej staro
ostlivosti
a zabezpečiaa dostupnosťť potrebných
h liekov vráttane opioidovv,



a významn
aby
né svetové orrganizácie a ffóra, ako sú Rada Európyy, Svetová zd
dravotnícka
o
organizácia
(WHO), Sveto
ové zdravotn
nícke zhromaždenie (WHA
A), Svetová aasociácia lekáárov
(
(WMA)
a Meedzinárodná rada sestier (ICN) presadzovali právo na paliatívnu
u starostlivossť

Vyzývajú
ú:


r
regionálne
a národné orgganizácie a zd
druženia paliiatívnej staro
ostlivosti k po
odpore takéh
ho poňatia
p
paliatívnej
sttarostlivosti, ktorá sa nesústredí len n
na rozvoj špecializovaných
h služieb a zaariadení,
a ktorá k problému paliiatívnej staro
ale
ostlivosti prisstupuje z hľad
diska verejnéého zdravotn
níctva,



a
akademické
inštitúcie, fakultné nemo
ocnice a vyso
oké školy v ro
ozvojových ajj vyspelých krajinách,
a vzdelávaali a motivovaali zdravotníccky personál, ktorý pracu
aby
uje s nevylieččiteľne chorými , k
i
integrácii
palliatívnej staro
ostlivosti do ich praxe.

Vyjadrujú nádej:


ž široká verejnosť uzná potrebu dosttupnosti paliatívnej staro
že
ostlivosti všeetkým občano
om a
p
podporí
Pražžskú chartu účasťou v so
ociálnych a m
mediálnych akktivitách a po
odpisom petíície.

