Důstojné doprovázení
posledními dny, týdny, měsíci,
... života

Co prožíváme, když onemocníme nevyléčitelnou nemocí
Co je HOSPIC
Jak a kde můžeme kvalitně umírat

„Umění zemřít je umění všech umění.“
― Jan Ámos Komenský

úvod
Žijeme v době neuvěřitelného vědeckého rozvoje, kdy medicína dokáže mnohdy až zázraky. Někdy ale zapomínáme na to, že i lékařská věda má své limity
a že jsou chvíle, kdy ani medicína již nemůže pomoci život zachránit či onemocnění zastavit.
Není snadné si v takové chvíli připustit, že naše onemocnění je nevyléčitelné
a že není cesta k uzdravení.
Slova utrpení, nemoc, nebo dokonce smrt nechceme slyšet. Pokud se nás netýkají osobně, máme tendenci neslyšet, vyhýbat se jim a utíkat od nich. Nevíme,
jak reagovat a komunikovat s těmi, kteří se v blízkosti utrpení, nevyléčitelné
nemoci nebo smrti ocitají. Jsme často zmateni a plni strachu.
Současná společnost preferuje zdraví, mládí, úspěch a výkon. Kvalita života se
odvíjí od těchto hodnot. Utrpení, bolest a nemoc, smutek jsou témata nepatřičná. Přesto je mezi námi mnoho těch, kteří se s nemocí, umíráním a smrtí
setkávají a musí se naučit s nimi žít.
V takové situaci si mnohdy nevíme rady a tíha situace je vystupňována obrovskou osamělostí, protože není s kým si o všem v klidu promluvit.
Můžeme před touto skutečností zavřít oči a tvářit se, že se nic neděje, nebo
se můžeme vydat druhou cestou, na které se pokusíme svoji situaci přijmout,
zbývající čas svého života vezmeme do svých rukou a sami ovlivníme, jakým
způsobem tento čas prožijeme.
Možná to nebude snadný úkol, ale určitě to stojí za to.
Pokud cítíte, že potřebujete pomoc na této nesnadné cestě, existují lidé, kteří
vám mohou při nemoci, umírání a smrti podat pomocnou ruku. Nebojte se využít jejich podporu.
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1.
když do našeho života přijde
nevyléčitelné onemocnění
Dostaneme-li se do situace, kdy je nám nebo našemu blízkému diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění, zažíváme šok, obavy, nejistotu a strach. Co
bude, co nás čeká, jak vše zvládneme, jak to dopadne, co když zemřeme?
Nelze se vyhnout myšlence na smrt. Jen ti statečnější si dovolí u této myšlenky
setrvat. Je těžké si připustit svoji křehkost a konečnost.
Jak již zaznělo v úvodu, v dnešní době jsou umírání a smrt témata, která nejsou
atraktivní, kterým se vyhýbáme, která si nepřipouštíme. Proto se snažíme nepříjemné myšlenky vyhnat ze své hlavy, vyhýbat se jim a chránit se před nimi.
Někteří z nás více či méně vědomě chráníme sami sebe před otázkami kolem
smrtelnosti proto, že si s nimi nevíme rady, a nebo jednoduše proto, že náš život, alespoň doposud, nepřinesl nic se smrtí spojeného, a vše, co nás až do této
chvíle obklopovalo, bylo plné života bez známky pomyšlení na smrt.
Život je však křehký, krátí se nám každým okamžikem. Rychle uplyne, někdy
skončí nečekaně, jindy přijdou signály, které nás na příchod konce upozorní.
Nikdy nevíme, co nám dnešní den přinese. Nikdy nevíme, kdy budeme stát tváří v tvář smrti. Smrti své nebo někoho blízkého. Na tyto okamžiky se nelze plně
připravit. Vždy znovu a znovu nás smrt zaskočí a většinou přináší hlubokou bolest. Pokud se ve svém životě bráníme svojí smrtelnosti a nikdy si nedovolíme
připustit, že i nás se může jednou týkat, jsou pak tyto chvíle o to těžší, nesnesitelnější a zničující. Přestože někde v hloubi náš rozum ví, že všichni jsme smrtelní, ne každý se odváží přijmout smrt jako svoji přirozenou součást. Přesto
právě ona je něco, co čeká každého z nás.
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Smrt je však přímo napojena na život. Klást si otázky vztahující se ke smrtelnosti má význam ne proto, abychom se trýznili a utápěli v beznaději. Naopak, přemýšlení o ní může dát novou a výrazně lepší kvalitu naší přítomnosti a blízké či
vzdálené budoucnosti.
Čím více si dovolíme připustit svoji vlastní smrtelnost, tím větší kvalitu může
dostat naše každodennost. Snad každý filozof se nad tímto tématem zamýšlel,
což dokládá zakořeněnou a hlubokou potřebu se těmito otázkami zabývat.
Již Stoikové říkali:
„Učit se dobře žít znamená učit se dobře umírat.
A naopak, učit se dobře umírat znamená učit se dobře žít.“
Dostaneme-li se v životě do situace, ve které jsme nablízku někomu, kdo je
nevyléčitelně nemocný, nebo jsme-li my sami postiženi nevyléčitelnou nemocí,
někde ve skrytu duše cítíme, že smrt je poblíž. Protože jsme v běžném životě
od smrti tolik vzdálení a žijeme v době, kdy mluvit o smrti a vnímat ji jako přirozenou, ač nevítanou, součást života není běžné, vyvolávají v nás tyto emoce
velmi často obavy a strach. Nikdo v našem okolí s námi o konečnosti života nechce hovořit a my tak s těmito nesnadnými pocity zůstaneme osamělí.
V této situaci je dobré zachovat prostor pro otevřenou komunikaci a o všech
otázkách, které přicházejí na mysl, hovořit. A to s velkou citlivostí a respektem ke křehkosti tématu.
Pro většinu z nás je velmi těžké vyslovit slova rakovina, nevyléčitelné onemocnění, umírání, smrt. Nepatří do našeho slovníku a jsou plna děsu, hrůzy, smutku a obav. Je jaksi nepatřičné tato slova vyslovit nahlas, protože se tak stávají více opravdovými a jejich vyslovením připouštíme, že se mohou týkat i nás
nebo někoho z našich blízkých. A to vyžaduje hodně odvahy a statečnosti.
Tato odvaha nazvat věci pravým jménem však může pomoci prožít poslední čas
života nebo života našich blízkých ve vzájemné důvěře, blízkosti a pravdivosti,
mnohdy v nečekané intenzitě a kvalitě. Až v okamžiku, kdy je život v ohrožení,
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začínáme si ho více vážit, přehlížíme malichernosti, přehodnocujeme svoje priority a prožíváme každý den naplno.
Najednou si více uvědomujeme, že jsme to my, kdo rozhoduje, jak se svým
životem naložíme.
OBAVY NEMOCNÝCH A JEJICH BLÍZKÝCH
Nejčastější obava nemocných je, jak celou situaci zvládnou. Jak zvládnou
svoji nemoc, jak budou snášet omezení, která jim nemoc a léčba přinese, jak
budou přijímat svoji vlastní závislost na pomoci a případnou nemohoucnost.
Nemocný se obává bolesti, ztráty důstojnosti, osamělosti, umírání a smrti jako
takové, případně toho, co bude po smrti následovat. Další velká obava je spojena s obdobím samotného umírání, jak ponesou svůj odchod ze života, loučení
se svými blízkými.
Mnoho obav prožívají také pečující blízcí nemocného. Obavy vycházejí z nejistoty, jestli péči o svého blízkého zvládnou, jestli mu budou dostatečnou oporou a pomocí, zda budou mít dostatek sil pro péči v případě, že se rozhodnou
o něj pečovat doma. Zdrojem obav také bývá, jak budou zvládat okamžiky, až
zde jejich blízký nebude, zda unesou jeho ztrátu.
Pouze pokud budeme o věcech mluvit, může nám to pomoci lépe přijmout, že
i smrt se týká nás osobně a našich blízkých. Možná zjistíme, že přemýšlení nad
smrtí a svojí vlastní konečností nás přivede k mnoha otázkám, pro něž bychom
jinak nenašli čas, prostor a odvahu. V našem životě se nám mohou ukázat nedořešená, nevyřčená a neuzavřená témata. Možná si uvědomíme, že by nám
bylo líto, kdybychom něco neřekli, neudělali, někoho něčím neobdarovali. A to
jenom proto, že jsme neměli dostatek času a odvahy. Času, který jsme si nechali ukrojit strachem. Strachem, který nám zabránil podívat se do tváře skutečnosti, že můj život jednoho dne skončí. Tento strach pak ochudí nás samotné a naše blízké, na kterých nám záleží. Když se však odvážíme, retrospektivně
většinou vidíme, že to opravdu stálo za to.
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O všech obavách je třeba hovořit, nemít strach je vyslovit. V případě, že se na to
necítíte, můžete vyhledat odbornou pomoc těch, kteří mají zkušenosti s doprovázením nemocných a jejich blízkých. (viz odkazy na konci publikace)
„Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.“
― L. N. Tolstoj
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2.
co mohou prožívat nemocní
a jejich blízcí v situaci vážného
onemocnění
Situace nevyléčitelného onemocnění přináší velký chaos do našeho prožívání.
To může způsobit, že se budeme ve svých prožitcích nebo v prožitcích svých
blízkých ztrácet. Fáze, kterými prochází nemocný a jeho blízcí, pokud se setkají ve svém životě s nevyléčitelnou nemocí, popsala zkušená lékařka Elisabeth
Kübler Rossová, která mnoho let doprovázela umírající pacienty. Těmito fázemi
může procházet nemocný i jeho blízcí v době, kdy bylo onemocnění diagnostikováno, a znova v době, kdy onemocnění došlo do stádia, kdy ho již není možné vyléčit. Jednotlivé fáze mohou probíhat v různém pořadí a ne každý musí
projít všemi. Pro porozumění sobě nebo našemu blízkému je dobré alespoň
orientačně tyto fáze znát.
1. Fáze NEGACE je fází šoku a popírání. Člověk po vyslechnutí negativní informace tuto zprávu, která je pro něho natolik skličující, nepochopitelná a nepřijatelná, v důsledku šoku nepřijímá a popírá její skutečnost a to, že se týká jeho
nebo jeho blízkého. Jedná se o jeden z obranných mechanismů naší psychiky.
V tuto chvíli má popření ochrannou funkci, aby bylo možné tento okamžik vůbec zvládnout. Člověk si namlouvá, že jeho se to netýká, že to není možné, že
se jedná o omyl. V této fázi je třeba zůstat nemocnému nablízku a dát všemu čas.
Většinou si nemocný nepamatuje nic z toho, co mu v této fázi sdělil lékař o jeho
onemocnění.
2. Fáze AGRESE, která často navazuje na fázi šoku, je provázena otázkou: „Proč
zrovna já?“, hledáním viníka nové životní situace a obviňováním celého okolí.
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Člověk se zlobí a má zlost na své zdravé blízké, na zdravotníky i pečující. Tato
fáze může být velice náročná, vyčerpávající a zraňující zejména pro blízké nemocného, kteří jsou zmatení a nerozumí jeho chování. Je proto velmi důležité pečujícím vysvětlit, co se za agresí nemocného skrývá, že jde většinou o reakci na bezmoc spojenou s nevyléčitelnou nemocí, že se nemocný nezlobí na ně, ale na nemoc
samotnou. Je to reakce na to, že člověk nemá kontrolu a vládu nad sebou samým
a nad tím, co se s ním děje. Neodsuzujme, buďme trpěliví a vlídní a dovolme agresi
v přiměřené podobě proběhnout.
3. Fáze SMLOUVÁNÍ je popisována jako další z možných reakcí. Ani v ní nemocný ještě neakceptuje svoji realitu v plné podobě. Stále hledá možné varianty řešení, hledá zázračné léky, diety, vyhledává léčitele. Je ochoten zaplatit
cokoliv, mnohdy činí velké sliby, smlouvá a vyjednává s Pánem Bohem. Je dobré zvážit, co je pro nemocného vhodné, a vždy se ho ptát, zda je to přání nejen
rodiny, ale i jeho. Někdy jsou nemocní zahlceni alternativními postupy ze strany
rodiny, která nevidí, že nemocný je již tímto úsilím unaven a možná by potřeboval
úplně něco jiného. Alternativní metody mají v procesu léčby svoje místo, ale je třeba
hledat zdravou míru.
4. Fáze DEPRESE je paradoxně nadějí ke smíření. Nemocný je smutný, může se
uzavřít do svých myšlenek a do ticha. Hlavní charakteristikou této fáze je přijetí
skutečnosti nevyléčitelné nemoci a uvědomění si nezvratnosti situace. Člověk
prožívá hluboký smutek, uvědomuje si množství ztrát, které s jeho situací souvisí, přichází strachy spojené se zajištěním rodiny, opuštění blízkých a v neposlední řadě zažívá strach z umírání a ze smrti samotné. V takové chvíli je třeba nesmírné trpělivosti, vlídnosti a schopnosti naslouchat. Nebojme se oslovit
strachy, které mohou nemocného nebo jeho blízké sužovat. Můžeme navrhnout
a zprostředkovat důležitá setkání, urovnání vztahů či vyřízení pozůstalosti. Mnohdy
je na místě „pouhé“ bytí s nemocným a schopnost vytvoření prostoru plakat a být
smutným.
„Těšit? To je umění srdce. A to často spočívá jen v láskyplném mlčení
a v tichém soucítění.“
― Otto von Leixner

7…

5. Fáze SMÍŘENÍ je popisována jako okamžik, kdy nemocný i jeho blízcí svoji
situaci akceptují, přestože je nesmírně smutná a těžká. Jsou se svojí realitou vyrovnaní, již nebojují, nesmlouvají a nehledají nová řešení. Vnímají toto období
s pokorou a svůj čas věnují intenzivnímu prožívání vztahů s blízkými a loučení se
s nimi. V této fázi je pro nás ctí moci v tichosti a pokoře nemocného a rodinu doprovázet. Můžeme nemocného držet za ruku a být pozorní k jeho potřebám a přáním.
„Třebaže chvíle radosti záhy pomine, zůstává po ní trvalá naděje
a ještě trvalejší vzpomínka.“
― Jean Paul

S úctou přihlížím životům lidí, kteří čelí nevyléčitelné nemoci. Je mi ctí je doprovázet na posledním úseku jejich životní cesty.
Pan D. onemocněl nádorovým onemocněním mozku. Otec, hlava rodiny,
který měl vše celý život srovnané, pod kontrolou a rodinu řídil, byl velmi
pracovitý a vynalézavý, zůstal postupně nemocí upoutaný na lůžko a v nečinnosti. S nesmírnou statečností čelil omezením, která mu nemoc přinášela. Prožíval boj s tím, že je k ničemu a závislý na svém okolí. Stav nemoci
se vždy s časovým odstupem horšil. Jednoho dne nedošel k rybníku, příště
už ani na dvůr. Každá vlna přinesla smutek, hněv a následně přijetí. V některých chvílích se velmi zlobil na svoji situaci a odnášeli to ti, kteří o něj
pečovali. Vždy však překonal okamžik zhoršení stavu a po vnitřním boji
svoji situaci znovu a znovu přijímal. S nesmírnou oddaností a pomocí své
ženy, dětí a široké rodiny procházel jednotlivými krizemi. Člověk, který byl
zvyklý dnes a denně pracovat, se smiřoval krůček po krůčku s tím, že svoje
dny tráví v křesle, později na lůžku, bez možnosti pracovat na poli nebo
chystat dříví na zimu. Nemohl být činný, ale mohl být u svých nejbližších
a oni s ním. Možná nikdy předtím spolu nestrávili tolik času jako v těchto posledních týdnech a měsících. Viděla jsem nesmírnou pokoru na cestě přijetí nezvratné situace, kterou onemocnění do života pan D. přineslo.
Chtěl o nemoci hovořit, hledal odpověď na otázku: Proč? a smířil se s tím,
že na ni pravděpodobně nenajde uspokojivou odpověď. Pochopil, že to
není to nejdůležitější. Přijal možnost být poslední dny se svými blízkými
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doma s pomocí domácího hospice, v náruči lásky nejbližších. To byla největší hodnota těchto chvil. Také rodina se s těžkým srdcem dívala na manžela, otce, tchána, dědečka, který z plné síly zůstával postupně nemohoucím a umíral. Pro obě strany byla situace těžká, nebylo snadné ji přijmout
a najít cestu, jak tento úsek života prožít smysluplně a s nalezením alespoň
částečného pochopení a přijetí. Této rodině se to podařilo. Zůstali semknutí, pravdiví k sobě navzájem a s láskou a obrovským nasazením nelehkou
životní fázi zvládli. Pan D. zemřel smířený, v klidu, v lásce a s vděčností
za naplněný život.
„Umírající lidé potřebují prostor, aby zůstali sami sebou.“
― Cecily Saundersová
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3.
hospicová péče
Hospicová paliativní péče je poskytována týmem odborníků ve dvou základních formách. V domácím hospici nebo v lůžkovém hospici.
Je-li to pro pacienta a jeho rodinu možné a obě strany si to přejí, je nejlepší možností doprovázet nemocného v jeho domácím prostředí s pomocí týmu domácího hospice.
Pokud to z jakýchkoli důvodů možné není, druhou nejlepší variantou je lůžkový
hospic.
V hospici je poskytována specializovaná paliativní péče s důrazem na holistický
(celostní) přístup, kdy jsou akceptovány biologické, psychické, sociální a spirituální potřeby nemocného a jeho blízkých.
CO HOSPIC NABÍZÍ
	Hospic garantuje specializovanou odbornou lékařskou a ošetřovatelskou
péči, přestože se nejedná o nemocnici v pravém slova smyslu.
	Mimo odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči je zde dle potřeby a přání
nemocného pečováno také o jeho psychické, sociální a spirituální potřeby.
Hovoříme o tzv. komplexní péči poskytované multidisciplinárním týmem,
který je složen z lékařů, zdravotních sester, psychoterapeuta/psychologa,
sociálního pracovníka a pastoračního asistenta/duchovního. Tým je složen
z odborníků vzdělaných v oblasti paliativní medicíny.
	Péče je poskytována nejen nemocnému, ale také jeho rodině a blízkým.
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DŮRAZY PÉČE V HOSPICI
	Veškerá péče je poskytována s ohledem na zachování lidské důstojnosti až
do konce života.
	Činěno je vše pro to, aby nemocný nezůstal v posledních chvílích svého
života osamělý.
	Péče je zaměřena na tlumení průvodních příznaků onemocnění, zejména
bolesti, všemi dostupnými prostředky moderní medicíny.
CÍL PÉČE V HOSPICI
Cílem je, aby nemocný i jeho rodina mohli závěrečné období života nemocného
prožít v pokojném, láskyplném a kultivovaném prostředí, které svým specifickým posláním hospic vytváří.
KOMU JE HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE POSKYTOVÁNA
	nemocným všech věkových kategorií, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou
	nemocným v preterminálním1 stádiu onemocnění
	nemocným v terminálním2 stádiu onemocnění
	osobám pečujícím o umírajícího pacienta
	rodinným příslušníkům a osobám blízkým
	pozůstalým
V ČEM SE LIŠÍ PÉČE V HOSPICI OD PÉČE V NEMOCNICI?
Prostředí hospice je svým charakterem odlišné od nemocničního prostředí. Pacient má k dispozici jednolůžkový pokoj s plnohodnotnou přistýlkou pro blízkého člověka, který jej může po celou dobu pobytu v hospici doprovázet.
Atmosféra v hospici má pokojný a rodinný charakter, veškerá péče je v maximální možné míře poskytována s ohledem na přání nemocného. Nemocný
1 Preterminální stav je stav tzv. vzdáleného umírání, kdy je zřejmé, že onemocnění pacienta je nevyléčitelné a nastupuje zde symptomatická a paliativní léčba. Může se jednat o dlouhé časové období,
kdy by měl být pacient v odborné paliativní péči.
2 Terminální stav je závěrečná fáze nevyléčitelného onemocnění. Je to stav, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkcí organismu ve všech jeho rovinách. Jedná se o krátké časové období, většinou
o dny.
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může spát, jak dlouho potřebuje, může si zvolit dobu osobní hygieny, zachovat si svůj dosavadní režim, jak jen to je možné s ohledem na jeho onemocnění. Může chodit na procházky do okolí hospice, trávit čas na zahradě. Může
si do hospice vzít i svého mazlíčka, nejčastěji se jedná o psy, případně domácí kočky. V prostorách hospice může využívat prostory určené pro posezení,
knihovnu, zimní zahradu, kavárničku atd. podle toho, co daný hospic nabízí. To
vše je k dispozici i rodinným příslušníkům a blízkým nemocného.
Personál hospice se aktivně a ohleduplně zajímá o potřeby nemocného a členy
jeho rodiny.

„Cílem je naplnit dny životem, nikoli život naplnit dny.“
13…

poskytovatelé hospicové
specializované paliativní péče
na Vysočině
Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
www.hhv.cz
info@hhv.cz
― Středisko hospicové péče
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
― Pracoviště Velké Meziříčí
Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí
― Středisko hospicové péče Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Domácí hospicová péče
Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod
www.hb.charita.cz
hospicovapece@charitahb.cz
Oblastní charita Jihlava – Bárka
Charitní domácí hospicová péče Jihlava
Jakubské náměstí 5/2, 586 01 Jihlava
www.jihlava.charita.cz/barka
dhp@jihlava.charita.cz
Oblastní charita Pelhřimov – Domácí hospicová péče Iris
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
www.pelhrimov.charita.cz
dhp@pelhrim.cz
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Oblastní charita Třebíč – Domácí hospic sv. Zdislavy
Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč
www.trebic.charita.cz
dhp@trebic.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Domácí hospicová péče
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz
dhp@zdar.charita.cz
Sdílení o. p. s. domácí hospic
Masarykova 330, 588 56 Telč
www.sdileni-telc.cz
sdileni.cerovska@gmail.com
Stanice paliativní péče
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
www.nemji.cz

Havlíčkův Brod

balnerovae@nemji.cz

Žďár nad Sázavou
Nové Město
na Moravě

Pelhřimov
Jihlava

Velké
Meziříčí
Telč

Třebíč

Lůžkový hospic v tuto chvíli
na Vysočině chybí, o jeho vybudování
usiluje spolek…
Více informací na www.hospicmezistromy.cz
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Důstojné doprovázení posledními
dny, týdny, měsíci, … života
Ludmila Novotná
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