
Celosvětová pandemie
Výzkumný tým bere v potaz aktuální výzvy, které jsou spojené 
s pandemií nemoci COVID-19, a přizpůsobil aktivity v projektu 
současné situaci.

Kontaktujte nás
Navštivte www.mysupportstudy.eu pro více informací. 
Pokud chcete dostávat newsletter, jednoduše o něj požádejte 
přes email.

mySupport studie bude zjišťovat přínosy intervence Podpora 
pečujících příbuzných při rozhodování (FCDS intervence). Tato 
studie má 3 cíle:

1. Přizpůsobit příručku Paliativní péče na konci života a 
seznam souvisejících otázek kulturním specifikám dané 
země.

2. Implementovat příručku Paliativní péče na konci života a 
seznam souvisejících otázek do domova pro seniory, který 
pečuje o osoby s pokročilou demencí, prostřednictvím 
rodinných konferencí. 

3. Zhodnotit přínos intervence pro rodinné příslušníky a 
personál domova.

Cíl 
studie

Aktivity projektu, které se odehrávají napříč 
6 zeměmi:

• Zavedení intervence Podpora pečujících příbuzných 
při rozhodování minimálně do 2 domovů pro seniory 
během 1 roku.

• Měření přínosu intervence pro rodinné příslušníky, 
kteří se účastní této intervence, a pro zapojený per-
sonál.

• Tvorba pokynů pro implementaci této intervence, 
do které budou zapojeni výzkumníci, dobrovolníci 
i facilitátoři, kteří tuto intervenci budou realizovat. 
Pokyny budou sloužit k tomu, aby mohla být intervence 
zavedena v budoucnu i do dalších zařízení.

@mysupportstudy

facebook.com/mysupportstudy.eu   

Podpora personálu domova 

pro seniory v angažování 

rodinných příslušníků do procesu 

rozhodování o péči

Zavedení a hodnocení 
edukační intervence

Tento program je financovaný Společným programem 
EU – výzkum neurodegenerativních onemocnění (JPND). 
Evropský program JPND je největší celosvětová výzkumná 
iniciativa, jejímž cílem je zabývat se výzvami, které jsou 
spojené s neurodegenerativními onemocněními. 
JPND se snaží o podporu spolupráce a společné 
výzkumné aktivity mezi zapojenými zeměmi, 
přičemž cílem je vyvíjení léčebných metod 
a identifikace správných způsobů péče 
o pacienty s neurodegenerativním 
onemocněním. - www.jpnd.eu

info@mysupportstudy.eu

https://www.mysupportstudy.eu
https://twitter.com/mysupportstudy?lang=en
https://www.facebook.com/mysupportstudy.eu
https://www.neurodegenerationresearch.eu/
mailto:info%40mysupportstudy.eu?subject=


Jak bude intervence 
Podpora pečujících 

příbuzných při rozhodování 
poskytována?

Tato intervence má 3 klíčové části:

1. Poskytnutí příručky Paliativní péče na konci života 
rodinným příslušníkům. Příručka popisuje přístup 
k osobám s demencí, jehož cílem je poskytování 
komfortní péče na konci života, která je v souladu s 
přáním tohoto člověka.

2. Vzdělávání personálu. Personál ve všech domovech 
bude vzděláván v tom, jak používat příručku a jak 
realizovat rodinné konference. Toto vzdělávání bude 
probíhat částečně online a částečně prezenčně.

3. Rodinné konference. Toto setkání probíhá mezi 
rodinou a personálem domova, který absolvoval 
vzdělávání. Během konference se bude personál s 
rodinou zabývat obsahem příručky Paliativní péče 
na konci života a také diskutovat některé z otázek ze 
seznamu souvisejících otázek.

Naši členové

Studie mySupport je realizována mezinárodním 
konsorciem, které tvoří výzkumníci a klinici z různých 
univerzit a dalších institucí. Vedoucí instituce z každé země 
jsou tyto: Queen´s Univerzita v Belfastu (Velká Británie), 
Univerzita v Corku (Irsko), McMaster univerzita (Kanada), 
Univerzita v Turíně (Itálie), Lékařské centrum na Univerzitě 
v Leidenu (Nizozemí) a Centrum paliativní péče (Česká 
republika).

Domovy pro seniory byly do studie přizvány vedoucími 
výzkumníky z každé země, aby se zapojily do zavedení 
edukační intervence Podpora pečujících příbuzných při 
rozhodování. 

Z každé instituce byli do studie zahrnuti také začínající 
výzkumníci, kteří mají možnost sdílet a zlepšovat své 
dovednosti a učit se od svých kolegů z jiných 
zemí a institucí.

Jsme mezinárodní tým výzkumníků a kliniků a naším společným 
cílem je podpora zdravotnického personálu při realizaci 
konverzací s rodinou o péči v závěru života pro jejich blízké s 
pokročilou demencí. 

Učíme se ze zkušeností 
rodinných příslušníků

Vize studie 

Edukační intervence Podpora pečujících příbuzných při 
rozhodování (FCDS) byla vytvořena tak, aby byla nápomocná 
personálu domovů pro seniory, kteří podporují rodinné 
příslušníky ve chvílích, kdy musí činit rozhodnutí o péči v závěru 
života za své blízké, kteří trpí pokročilým syndromem demence. 
Studie, která byla realizovaná ve Velké Británii, ukázala, že tato 
intervence snižuje nejistotu rodiny při rozhodování a zvyšuje 
spokojenost s rozhodnutími, které zajistí jejich blízkému dobrou 
péči a komfort.  

Úvod

Zapojení veřejnosti (PPI) je důležitou součástí mySupport 
studie. V každé zemi byla vytvořena rada složená z dobrovol-
níků z řad pečujících, která pomáhá s realizací projektu. Vedle 
toho byl také vytvořen Mezinárodní panel sdružující pečující ze 
všech 6 zemí. 
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