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1 ÚVOD 
 

Umírání a smrt jsou slova, která v dnešní době jakoby ztratila obsah. 

Smrt je něčím vzdáleným, nepřítomným. Přitom jen svou přítomností se 

člověk ke smrti neustále vztahuje. Smrt je pojem zaujímající v životě 

lidském vedle narození to nejpřednější místo.  Smrt dává význam našim 

slovům i činům.  

Předstupněm smrti je umírání. V umírání vrcholí lidský život, je to 

období završení celoživotního bytí na zemi. Existuje mnoho lidí, kteří si 

přejí zemřít rychle, náhle a neočekávaně. Období umírání je vnímáno často 

jako křivda nebo nespravedlnost. Přitom toto období dává člověku možnost 

zhodnotit celý svůj život, odpustit si špatná rozhodnutí a omyly. Člověk si 

může říci, můj život byl dobrý. Žil jsem ho rád a jsem za něj vděčný. 

V umírání má člověk možnost rozloučit se. Rozloučit se s blízkými lidmi, 

věcmi, se známým prostředím.   

S příchodem vážné nemoci se naše tělo mění v křehkou nádobu. 

Nemoc člověka sužuje a stává se pro něj zdrojem starostí, trápení a 

bezesných nocí. Člověk postupně ztrácí schopnosti, které do té doby 

považoval za samozřejmé. Velmi vážně nemocný člověk má mnoho bolestí. 

Bolí ho tělo, duše i mysl. Není schopen se o sebe sám postarat a je odkázán 

na pomoc druhých. Do péče o nemocného se snaží vstoupit rodina. Nicméně 

dnešní společnost již neumožňuje péči o umírajícího v takové míře, jako 

tomu bylo dřív. Pokud selhávají schopnosti nemocného, selhává pomoc 

rodiny, pak tehdy se objevuje v životě nemocného nový člověk, který může 

hodně pomoci i hodně ublížit.  

Zdravotní sestra je velice významným člověkem, od kterého se 

mnoho věcí odvíjí. Sestra v péči o terminálně nemocného má specifickou 

úlohu. Není pouze někým, kdo nemocného umyje, nakrmí, podá mu léky. 

Sestra je ta, která je pro nemocného oporou v těžkých chvílích. Je to člověk, 

který vnímá a z části i prožívá trápení nemocného, sedí u jeho lůžka ve dne i 

v noci. Sestra si musí uvědomovat zvláštnost svého konání, když pečuje o 

umírajícího nemocného. Může se hodně naučit z odborných knih, může 

poslouchat mnoho odborných přednášek. Přitom ale musí mít neustále na 
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paměti, že přečtené knihy a vyslechnuté přednášky jsou vlastně jen 

převyprávěné pocity a zkušenosti umírajících někomu, kdo byl ochoten jim 

naslouchat. Umírající sami jsou nejlepšími učiteli v tom, jak má být o ně 

pečováno. Na tomto poznatku je založena i tato práce. Pokud budeme 

s umírajícími hovořit, budeme se jich ptát, jak chtějí, aby o ně bylo 

postaráno, pak teprve tehdy je možné naučit se o ně opravdu dobře pečovat.  
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2 CÍLE PRÁCE 
 

Cílem této bakalářské práce je zpracování příspěvku k problematice 

ošetřovatelské péče o terminálně nemocné. 

 Teoretická část si klade za cíl nastínit teoretické poznatky o 

smrti, procesu umírání a charakterizovat základní pojmy. Pozornost bude 

zaměřena také na fáze umírání a základní principy paliativní péče. Dále 

bude shrnuta psychologická i somatická problematika terminálně 

nemocného. Samostatnou kapitolu bude tvořit péče sestry o umírajícího, ve 

které budou uvedeny způsoby, jak je možné uspokojovat potřeby 

umírajícího z celostního pohledu. V této kapitole bude čerpáno jak 

z odborné literatury, tak ze zkušeností při práci v hospici. Dále  bude 

následovat příprava k rozhovoru, zásady pro komunikaci s umírajícím a 

nejčastější chyby, kterých se sestry při komunikaci s terminálně nemocnými 

dopouštějí. Závěrem teoretické části budou nastíněna témata týkající se 

blízkých umírajícího a hospicové péče. 

Cílem praktické části bude zpracovat 5 rozhovorů s terminálně 

onkologicky nemocnými pomocí kvalitativní analýzy. Tito nemocní budou 

klienti Hospice Štrasburk.  Cílem těchto rozhovorů bude zjistit, jaké potíže a 

starosti umírající mají, jak závěr svého života vnímají a co prožívají. 

Druhým výzkumným úkolem, který si tato práce pokládá je zjistit, jaký má 

ošetřovatelská péče vliv na umírajícího a jak ovlivňuje prožívání závěru 

života. Snahou bude, aby se ve výpovědích nemocného rozkryly doporučení 

pro práci a přístup sestry k terminálně onkologicky nemocným. Rozhovory 

budou co nejpřesněji zaznamenávány. Tyto záznamy pak budou zpracovány 

a v nich nalezeny ty oblasti, které jsou ve velkém zájmu nemocného. Z nich 

budou vyvozena doporučení pro práci a přístup sestry k umírajícím. 

Následovat bude diskuse s odbornou literaturou. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

3.1.1 Definice umírání a smrti 
Existuje velice mnoho různých pohledů na pojem umírání. „Pojem 

umírání je v lékařské terminologii synonymem terminálního stavu. Definice 

terminálního stavu uvádí, že v určitém čase dochází k postupnému a 

nevratnému selhávání důležitých, vitálních funkcí tkání a orgánů, jehož 

výsledkem je zánik individua, tedy smrt. Terminální stav je „faktickým 

umíráním“, finálním procesem života. V žádném případě však není možné 

redukovat pojem umírání pouze na terminální stav. Nevyléčitelně nemocný 

člověk totiž, v psychologickém významu slova umírání, umírá mnohem 

dříve, než se dostaví onen jasně definovaný proces terminálního stavu. 

Umírání je relativně delší proces a začíná tehdy, když vejde v odbornou, či 

dokonce laickou /pacient a jeho příbuzní/ povědomost, že nemoc 

konkrétního člověka je perspektivně neslučitelná se životem a že zemřít je 

pravděpodobné.“/1, s. 372-373/  

Umírání vrcholí ve stav označovaný jako agónie. Agonií rozumíme 

smrtelný zápas pacienta s nemocí těsně před smrtí. Celý organismus jako 

celek slábne a pomalu se ztrácí vědomí. Postupně začínají selhávat funkce 

důležitých orgánů. /2,3/ 

V dnešní době můžeme rozlišit dva modely umírání: tradiční model 

umírání /laická péče v rodině/ a moderní model umírání /péče je v rukou 

profesionálů v nemocnici/. Smrt i umírání mělo dříve charakter sociálního 

aktu. Smrt byla daleko veřejnější. Pohled na umírající a mrtvé není dnes 

běžnou záležitostí. Moderní člověk si odmítá připustit fakt své konečnosti, a 

proto předává umírajícího do rukou zdravotníků. Vždyť smrt druhého 

člověka je pro nás jasnou připomínkou naší vlastní smrti. /4,5/ 

 

Dříve se za smrt považovala pouze zástava dechu. Dech byl 

považován za duši. Tak jak se po dlouhé věky vyvíjela medicína, měnila se 

také definice tohoto pojmu. 
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V dnešní době existuje mnoho různých definic popisujících smrt. 

Někteří autoři dokonce uvádějí, že smrt nelze vůbec definovat.   Nicméně 

smrt je charakterizována úplnou, trvalou a ireverzibilní  ztrátou vědomí, 

která je průvodním jevem  nezvratných změn mozku, při nichž nastane 

selhání funkce a zánik center řídících  krevní oběh a dýchání. 

Zvířata hynou, ale člověk umírá, má vědomí vlastní smrtelnosti, i 

když neví, kdy zemře. Smrt je tedy něčím budoucím, přicházejícím, něčím, 

k čemu se stále a bez vyjímky přibližujeme od samého početí. /6/ 

Smrt lze chápat z různých úhlů pohledu, a proto se rozlišuje smrt: 

fyzická, psychická a sociální. Je nezbytné vědět, že smrti fyzické často 

předchází smrt psychická a sociální. 

Svůj vlastní pohled na smrt má i filosofie a teologie. Podle ní se 

smrtí rozumí  „konec osobního životního příběhu“. Životní příběh osoby je 

daleko více než pouhé biologické fungování jednotlivých orgánů. /7/ 

Křesťan může ve smrti vidět setkání s Bohem, u některých kmenů je smrt 

chápána jako oběť, člověk může smrt také chápat jako osobní oběť za bližní. 

/8/ 

Bylo zjištěno, že člověk se poprvé setkává se smrtí okolo dvou let 

věku. Tento zážitek bývá velmi hluboký a člověk si ho často pamatuje až do 

dospělosti. Nemusí se přitom vždy jednat o smrt člověka. Dítě může nalézt 

mrtvého broučka, ptáčka nebo domácího mazlíčka. K úplnému pochopení 

podstaty smrti dochází až ve věku okolo 11ti let. /9,10/ 

 

3.1.2 Stadia procesu umírání 
V procesu umírání lze rozlišit tyto fáze: 

1. Období pre finem 

V této fázi nemocný žije se svou chorobou. Střídají se období  

hospitalizace s fázemi, kdy mu choroba ještě umožní být doma. Tento stav 

může trvat měsíce i léta. 

2. Období in finem 

Je to fáze, která bezprostředně hraničí s fyzickou smrtí. Tento termín 

se shoduje s lékařským pojetím terminálního stavu. Vlastní smrti většinou 
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předchází poruchy vědomí různého charakteru i hloubky, které vrcholí 

komatem.  

3. Období post finem 

Po úmrtí se naše pozornost zaměří především na péči o tělo 

zemřelého. Nezbytnou součástí tohoto období je práce s blízkými 

zemřelého. /2,3/ 

 

3.1.3 Paliativní péče, symptomatické léčba 
Pojem paliativní péče není zcela přesně vymezen, jeho přesná 

definice je obtížná. Může být různě interpretován, často se zaměňuje 

s léčbou, která má zmírnit obtíže nemocného, což je však spíše úkolem 

léčby symptomatické. V onkologii je paliativní péče každá léčba, která 

nevede k úplnému uzdravení nemocného, může však vést k uzdravení 

dočasnému. Jejím úkolem je zabránit progresi choroby a navodit novou 

remisi. Výběr léčebných prostředků pro paliativní péči je stejný jako pro 

léčbu kurativní. Paliativní péče by se neměla definovat jako prostředek ke 

zmírnění obtíží nemocného. /11/ 

Paliativní péče se řídí základními etickými principy. Respektuje 

autonomii pacienta, uznává princip beneficence /vše má vést ke zlepšení 

kvality života nemocného/, princip nonmaleficence /vyvarovat se postupů u 

nichž si nejsme jisti, že jejich pozitiva převýší negativa/ a princip rovnosti 

v dostupnosti potřebné péče. /12,13/ 

Symptomatická léčba si klade za cíl zmírnit nebo odstranit příznaky 

nádorového onemocnění, které zhoršují kvalitu života nemocného. Pokud 

onemocnění progreduje, síly nemocného ubývají, přechází symptomatická 

léčba plynule v péči terminální, která je časově poslední kvalifikovanou 

službou umírajícímu. /11,14/  

 

V červenci roku 1999 byl schválen parlamentem Rady Evropy 

dokument s názvem: Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných a umírajících /15, viz příloha číslo 1/  V něm je kladen důraz na 

paliativní péči a důstojnou smrt.  
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3.2 UMÍRÁNÍ Z PSYCHOLOGICKÉHO 

HLEDISKA 
 

3.2.1 Jak se prožívá umírání 
V umírání nemůžeme vycházet přímo ze zkušeností. Přímou 

zkušenost můžeme získat jen jednou a tu již nebudeme mít šanci předat. 

V této problematice jsme vždy jen vnější pozorovatelé.  

Jen malá část onemocnění začíná náhle a neočekávaně. Většinou se 

choroba vyvíjí po delší dobu. Nemocní, pokud se zpětně ve vzpomínkách 

vrátí k tomuto období před diagnostikováním vážné nemoci, popisují, že 

prožívali pocity nejistoty a zneklidnění. Člověk v takové situaci přemýšlí, 

zda má navštívit lékaře, uklidňuje sám sebe, říká si: „to nic není, to přejde.“ 

Tato fáze váhání je nazývána jako nulová /nulitní/. Nulitní fáze vysvětluje 

častý a překvapivý fenomén pozdního vyhledání lékaře. /16/ 

Elisabeth Kübler-Roosová popsala jednotlivé fáze psychické odezvy, 

kterými umírající prochází. Jsou to:  

1. Šok: „Proč se mi to stalo?“ „Proč právě teď?“  

2. Popírání a izolace: „To nemá nic společného se mnou.“ 

3. Zlost: „Proč se sakra nestarají sami o sebe!“ 

4. Smlouvání: „Vždyť oni dělají tolik dobré práce, když se uzdravím, budu  

také pomáhat  nemohoucím.“ 

5. Deprese: „A nemohli mít nakonec pravdu, že jsem vážně nemocný?“ 

6. Smíření: „Už se tím nebudu trápit, zlé jsem vyřešil, jsem tady nový, jiný 

než dřív.“ /5,17,18/         

Poslední fází, kterou nemocný prožívá, může být také fáze rezignace 

nebo zoufalství, což není dobré, ale vyskytuje se. 

Tyto fáze, především potom šok, ale i ostatní, přichází mnohem 

dříve než vlastní uvědomění konce života. Vlastní uvědomění konce života 

se děje velmi pozvolně. Lineární průběh této křivky probíhá jen ve zcela 

vyjimečných případech. Častěji se jednotlivé fáze opakují a navzájem 

prolínají. /16/ 
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Proces umírání vyvolá v psychice nemocného výraznou odezvu. 

Projeví se v oblasti myšlení, emocí i v motivaci. 

Umírající nemocný prochází celou řadou utrpení. Lidé již po celá 

staletí hledají jeho smysl. Utrpení nám přináší možnost hlubokého 

zamyšlení, činí nás bohatšími a silnějšími v překonávání překážek. 

Umírající často hledá odpověď na otázku „Proč, proč právě já musím takto 

trpět?“  Je zde nutný obrat v myšlení. Dotazovaným není osud, Bůh ani 

příroda, ale dotazovaným jsem já sám, který prožívám utrpení ve vlastním 

těle. Obecně jde o postoj, jaký zaujmu k tomu, co  se se mnou děje. Vše 

záleží na tom, jaký postoj k utrpení zaujmu. Utrpení jsou různé druhy, může 

být fyzické i psychické, které může bolet více než fyzické poranění.  

Přijde-li utrpení, je dobré ho přijmout jako výzvu. Ten kdo tuto 

výzvu přijme, bere na sebe i riziko a odpovědnost. Utrpení je připomenutím 

si toho, že máme ještě možnost zamyslet se nad tím, co je v životě důležité a 

co ne. Je příležitostí ke vzpamatování se. Utrpení člověka překvapí, ale i 

zastaví. Zastavení je příležitost k zamyšlení, uvažování, meditaci. Utrpení je 

příležitostí k zaujetí odstupu od vlastního života, distancování se od proudu 

dění. Vidíme lépe širší souvislosti, hodnotové hierarchie a cíle, je to 

příležitost k reorganizaci života. Vše se může změnit, ale také zůstat při 

starém. S utrpením se může a má bojovat. Smrt a utrpení nečiní život 

nesmyslným, právě naopak. Vede nás k hledání smysluplnosti života. /19/ 

S problematikou utrpení jsou velice těsně spjaty otázky týkající se 

duchovních aspektů. Spirituální potřeby se v umírání dostávají do popředí. 

Studie Scotta Murraye et al. /20/ uvádí, že ve Velké Británii je v dnešní 

době zaznamenán pokles nábožensky věřících. Přesto 76 % oslovených říká, 

že si uvědomují duchovní dimenzi svého života.  

Ruku v ruce s umíráním jde i bolest. Bolest k nemocnému přichází 

v mnoha podobách. Ve většině případů se nám bolest snaží něco sdělit. 

Bolest je jedno z nejnaléhavějších poselství, kterým se nás tělo snaží 

upozornit na skutečnost, že v našem životě není něco v pořádku. Bolest 

existuje ve všech úrovních: fyzické, sociální, emoční i spirituální. Bolest 

sociální může pramenit z odloučení od rodiny, ze ztráty sociální role. Bolest 

emocionální se jeví jako celý pocitový komplex, kam řadíme smutek, otřes, 

úzkost, depresi. Bolest spirituální vyjadřuje pocit ztráty smyslu. /21,22,23/ 
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Každý člověk má v sobě přirozený mravní zákon. Tento mravní 

zákon pak prochází v době konce života velkou zkouškou. Z jeho 

přehodnocování pak u nemocného vznikají pocity viny. Vina vyvolává 

reakce tělesné /zrudnutí, zpocení/ i duševní /neschopnost se radovat, 

nespavost, náladovost, vztek, nepozornost/. Nemocného může trápit to, co 

nedokončil, co se mu nepodařilo. Sama nemoc může být pociťována jako 

trest za špatné skutky. Nemocní z nemoci obviňují sebe, zlobí se na Boha, 

který nevyslyšel jejich motlitby. /20/ Pocity viny se objevují i u příbuzných 

umírajícího. Důležitá je zpověď, která končí pokáním, odpuštěním a 

opravdovým mírem v duši omilostněného. /19,21,22/  

Umírající ležící na nemocničním lůžku je často zasažen hlubokou 

depresí, která vzniká nejčastěji jako reakce na závažné somatické 

onemocnění. Psychickými příznaky deprese jsou: smutek, neschopnost se 

radovat, strach, vnitřní neklid, pocit vyčerpanosti, méněcennosti, 

nevýkonnost, přecitlivělost, pocity viny, sebevražedné myšlenky. Deprese 

má i své somatické příznaky jako: poruchy spánku, bolesti hlavy, 

nechutenství, nevolnost, bolesti v zádech, slabost, zácpa, tichý hlas. /24,13/ 

Být naživu je jediné, co známe. Strach ze smrti je biologicky daný, 

nutný a zcela přirozený. Smrt se pak stává přirozeně děsivou hrozbou. 

Máme obavy, že smrt bude nebytí, nebo něco horšího. Hrozivá je vidina bytí 

uprostřed nicoty, v prázdnu. Uvědomovat si, že jsem ničím uprostřed 

ničeho. V tomto případě se jedná o fantazii, ale podobné představy jsou 

nesmírně hrozivé. /25,10/ 

 Strach z umírání může u mnohých umírajících splývat se strachem 

ze smrti. Umírání je spojováno s obavou z utrpení a bolesti, s bezmocí, 

osamělostí nebo ztrátou identity a důstojnosti. /10/ 

Vedle strachu se u umírajících objevuje také úzkost. Úzkost má 

příznaky psychické /neklid, napětí/, psychomotorické /úzkostný výraz v 

obličeji, útlum, stupor/ a psychosomatické /rozšířené zornice, nespavost, 

sucho v ústech, tachykardie apod./. /13/ 

Umírající nemocný ztrácí všední starosti. Jeho myšlenky jsou 

hluboké a někdy jsou až natolik obtížné, že staví bariéru mezi něj a jeho 

blízké. Příbuzní umírajícího ztrácejí slova, neví jak reagovat a umírající, i 

když je stále ještě mezi nimi, zůstává tak opuštěn. Pokud dojde k tomu, že 
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umírající cítí, že nemá pro své blízké nějaký smysl, pak je opravdu osamělý.  

/5/ Můžeme rozlišovat emocionální opuštěnost /odmítnutí, prázdnota, 

chybění blízkého přítele/ a sociální opuštěnost /nedostatek blízkých lidí, 

postrádá důvěrnou osobu, které je možno se svěřit, na koho se spolehnout/. 

/13/ 

Umírající potřebuje určitou míru klidu, pokoje. Omezeně se zajímá 

o nové, neznámé věci. Dává přednost tomu, co je pro něj známé, co ho příliš 

nevyčerpává. 

To že není nemocný soběstačný v některých tělesných potřebách, má 

za následek zvýšenou potřebu citového vztahu, pocitu bezpečí. Má tak 

zvýšenou touhu po emocionální odezvě a pozornosti ze strany personálu a 

rodiny. Potřeba sociálního kontaktu slouží jako obrana před úzkostí a 

strachem. 

Nemocný ztrácí většinu svých rolí, které v životě měl. Potřebuje 

tedy pomoci při konstituování změněné identity v nemoci, což je velice 

těžké, protože svou nemocí člověk mnoho pozitivního ztrácí a velmi málo 

získává. /26/ Cítí se zbytečný, nepotřebný, je vyloučen z běžného rodinného 

života a stává se závislým na svém okolí. /20/ 

V umírání nejsou dny jen smutné, plné bolesti a strastí. Umírající 

prožívá i mnoho pozitivních emocí. Umírající věří, dává i přijímá lásku a 

raduje se svými blízkými. /18/ 

Velký význam v životě umírajícího má naděje. Naděje umírajícího 

stojí v jiné dimenzi. Jeho naděje se k ničemu neupíná, nevztahuje se k 

žádnému konkrétnímu cíli. Je stavem kontinuálního očekávání. Je tu sama o 

sobě a pro sebe. Tato naděje vzniká v rovině iracionální a objevuje se tehdy, 

když skončily všechny naděje každodenního života. Občas se umírající 

oddávají zdánlivě nesmyslným úvahám o své záchraně. Tyto naděje nejsou 

tak nesmyslné, protože jsou jediným řešením v nouzové situaci. Takové 

naděje se stávají pro nemocné záchranou. /26/ 

  

 

 

 

 

 15



3.2.2 Jak se prožívá smrt 
Jednoznačnou odpověď na tuto otázku nezná nikdo. Určité 

informace však máme od lidí, kteří prožili klinickou smrt. Tato otázka je 

důležitá, protože je snazší čelit smrti s vědomím, že je tam někde v dáli klid, 

mír, teplo.  

Názory vědců na předsmrtné vize se různí. Obecně lze říci, že 

existují dvě teze. První se staví za myšlenku, že tyto vize jsou pouze 

halucinacemi, druhá zaujímá názor, že je to jakýsi chvilkový pohled do 

života po smrti. Ovšem která z nich, a zda vůbec jedna z nich je správná, 

neví s určitostí nikdo. Jisté je, že tyto prožitky skutečně existují. Vyskytují 

se již celé generace, napříč všemi kulturami /Bible, Platón, Tibetská kniha 

mrtvých, kmen Chippewů/.  

Všechny prožitky nejsou úplně identické. Některé jsou kratší, u 

jiných je silně vnímána jen určitá část prožitku. V předsmrtném prožitku 

lidé uvádějí, že mají daleko výraznější zrak i sluch. Člověk umírá 

v okamžiku nejvyšší tělesné tíže a slyší, jak ho lékař prohlašuje za mrtvého. 

Slyší nepříjemný zvuk a současně se velmi rychle pohybuje nějakým 

dlouhým tunelem. Pak se ocitá mimo své fyzické tělo, ale stále je v jeho 

bezprostřední blízkosti a vidí své tělo z povzdálí jako divák. Vidí duše 

zemřelých příbuzných a přátel. Následně se před ním objevuje jakýsi 

laskavý duch, něco co dosud nepoznal, jakási bytost ze světla.  V určité 

chvíli má zemřelý pocit, že se dostává k hranici a shledává, že se musí vrátit 

nazpět.  V tomto okamžiku váhá a mnohdy se ani vrátit nechce. Je přemožen 

intenzivními pocity radosti, lásky a míru. Uvedené líčení není obsahem 

každého prožitku, je to spíše model sestavený z dílčích prvků, které se 

vyskytují ve velkém počtu případů. Vyprávění nejsou nikdy stejná /jiný sled 

událostí, určité prožitky chybějí, bohatost prožitku/.  

Zkoumání této problematiky před nás staví otázku, zda je vhodné 

umírajícímu o těchto prožitcích říkat. Problém by mohl nastat tehdy, pokud 

by byl nemocný věřící a měl naprosto odlišnou představu o svém dalším 

bytí. Našim sdělením bychom mu mohli přivodit jen zbytečné trápení a 

obavy. Na druhé straně, kdyby žádný posmrtný život neexistoval, člověk, 

kterému bychom prožitky vyprávěli, by se tak nezpůsobila žádná újma a 
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mohl by pak být lépe připraven na smrt a to, co ho dále čeká.  Nutné je znát 

svého pacienta a vědět o něm co možná nejvíce. Tato otázka se však již brzy 

může považovat za akademickou, protože vědomí o existenci prožitků se 

rychle šíří. /28,29,30,31/ 

 

 

3.3 UMÍRÁNÍ A SOMATICKÉ OBTÍŽE 
 

Tělo nevyléčitelně nemocného je nesmírně křehké. Organismus 

umírajícího je stižen nevyléčitelnou nemocí, která sebou nese kromě onoho 

strašlivého vědomí konce i mnoho nepříjemných tělesných příznaků.  

 

Bolest  

Bolest je: „nepříjemný smyslový a emocionální pocit spojený 

s aktuálním nebo potencionálním poškozením tkáně, nebo popisovaný jako 

poškození tkáně.“ /13, s. 89/ Bolest je vždy to, co pacient za bolest označí a 

vyskytuje se vždy, když to pacient říká.  

Můžeme se setkat s nedostatečnou léčbou bolesti, jejíž příčinou 

bývají obavy z psychické i fyzické závislosti a tolerance. Ovšem ve 

skutečnosti je psychická závislost na opioidech nízká. Léky, které se 

podávají za účelem tlumení bolestí u umírajícího pacienta, nesou riziko 

závažných nežádoucích účinků. Ovšem i přes to, je jejich podávání správné, 

protože jejich pozitivní efekt /tlumení bolesti/, daleko převažuje efekty 

negativní. Příčinou nedostatečného podávání analgetik mohou být i sami 

pacienti. Obávají se přiznat bolest, protože bolest je známka, že se jejich 

stav zhoršuje, někteří „nechtějí být na obtíž“, jiní se mohou bát vedlejších 

účinků nebo závislosti.  

K léčbě bolesti vydala WHO doporučení a vypracovala v roce 1990 

Analgetický třístupňový žebříček.  

Pokud je bolest nemocného léčena opioidy, je nezbytné vědět, že 

sebou přináší i vedlejší účinky jako: zácpu, nevolnost a zvracení, útlum, 

delirium, zmatenost, neklid, svědění, tiky nebo útlum dechového centra. 
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Dušnost 

Dušnost je jedním z nejobtížnějších a nejhůře snášených symptomů. 

Dýchat znamená žít a  jakékoliv ohrožení této funkce vyvolá závažnou 

fyzickou a emocionální tíseň. Dušnost je subjektivní pocit, je to fyzická 

změna dýchání. Pokud je pacientovi podáván kyslík, může se takový pacient 

stát na kyslíku psychicky závislý.  

Terminální chrčivé dýchání 

Tento stav vzniká z hromadění sekretů ve velkých dýchacích cestách 

u zesláblých terminálně nemocných, kteří nejsou schopni vykašlávat. 

Odborníci se shodují na tom, že je pacient již v tak těžkém stavu, že již ani 

toto dýchání nepovažuje za nepříjemné. V tomto případě musíme mít na 

zřeteli spíše rodinu nemocného nebo spolupacienty. Těm je nutné vysvětlit, 

že nemocný netrpí. 

Únava 

Únava je u pacientů s nádorovým onemocněním nejčastějším 

symptomem. Únava ovlivňuje každodenní činnosti, vztahy, náladu i léčebný 

režim, je charakterizována fyzickými symptomy /slabost, ochablost, 

ospalost, vyčerpání/, psychickými symptomy /deprese, nedostatek motivace/ 

a symptomy kognitivními /neschopnost koncentrace/. Únava představuje 

velkou emocionální i psychickou zátěž. Nemocní těžko hledají v únavě 

smysl. Únava je přirozenou součástí procesu umírání. 

Zácpa 

Zácpa je méně časté nebo obtížné vyprazdňování střeva. Může být 

vyvolána mnoha faktory, mezi které patří například: opioidy, antidepresiva, 

snížená hybnost, dehydratace, strach z inkontinence, nedostatek soukromí, 

deprese, změny ve výživě, nádor v oblasti břicha  a podobně. Důsledkem 

zácpy může vznikat: stres, fisury, paradoxní průjem, nechutenství, bolest 

břicha.   

Nevolnost a zvracení 

Jde o velmi obtížné symptomy, které výrazně snižují kvalitu života 

nemocného. Zvracení je násilné vypuzení obsahu žaludku ústy, nevolnost je 

nepříjemný subjektivní pocit popisovaný jako nepříjemné nutkání na 

zvracení. Příčiny nevolnosti a zvracení jsou např.: zánět, obstrukce, 

metabolické poruchy, migréna, léky, toxické stavy, strach, bolest atd. 
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Nádorová obstrukce 

Obstrukce může být zapříčiněna růstem primárního nádoru, jeho 

další progresí a recidivou, nebo porucha průchodnosti vzniká v souvislosti 

s pooperační nebo jinou protinádorovou terapií. Obstrukcí bývá postižen 

systém trávicí a vylučovací. Vždy je lépe předcházet možným nádorovým 

obstrukcím /resekce s následnou anastomózou, stenty, stomie atd./. 

Nádorové obstrukce je nutné vždy aktivně řešit. Aktivní řešení neznamená 

jen operaci. Podávají se farmaka k tlumení bolestivých spasmů, k snížení 

gastrointestinální sekrece, proti zvracení a průjmům. V některých případech 

se zavádí nasogastrická sonda. Konzervativní postup by měl být vždy 

zdůvodněn terminálním stavem, difuzním postižením nebo chirurgickou 

neřešitelností obstrukce. /32/ 

Výživa a tekutiny 

Pacienti trpí často malnutricí a jsou kachektičtí. Podávání jídla není 

jen dodávání živin do organismu.  Péče o výživu není snahou o 

prodlužování života pacienta, ale provádí se za účelem zmírnění symptomů 

a zlepšení kvality života. Snažíme se zajistit fyzickou pohodu pacienta.  

Nemožnost najíst se je jednou ze ztrát, které musí nemocný přijmout. Jídlo a 

pití je společenská záležitost. Je součástí rituálů a oslav, je spojeno 

s vyjádřením lásky. Především rodině je nutné vysvětlit, že ztráta chuti 

k jídlu je přirozenou součástí umírání. Příbuzní potřebují poradit, jak 

připravovat stravu, co nakoupit, jak stravu servírovat, jek nemocného 

povzbuzovat. Mnozí pacienti chtějí jíst, i když vědí, že budou zvracet. 

Maligní rány 

Jedná se o maligní proces s ulcerací a proliferací nádoru. Ulcerující 

rány vytvářejí kráter, zatímco proliferující vyrůstají v „houbovité“ nebo 

„květákové“ útvary. Maligní rány mají původ buď v primárním kožním 

nádoru, v invazi nádoru do kůže nebo se může jednat o metastázy. Mezi 

nejčastější příznaky patří: zápach /anaerobní infekce, vyvolává dávení, 

zvracení/, sekrece, bolest /tlak nádoru na nervy, cévy, nevhodně zvolený 

obvaz, nešetrné čištění rány/, krvácení /malé- při převazu, velké- nádor 

nahlodá cévu/. 
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Zmatenost, neklid 

Delirium je označován stav, kdy dojde ke změně mentálního stavu, 

pro kterou je charakteristický akutní nástup, fluktuace v čase, poruchy 

bdělosti, vnímání, kognitivních funkcí a známá příčina. U terminálně 

nemocných se můžeme setkat s: hypoaktivním deliriem /ospalost, sociální 

izolace, celková letargie/, terminálním neklidem /popotahování lůžkovin, 

časté změny polohy, neschopnost uvolnit se/, mentální agitací /záškuby, 

sténání, výkřiky/ a myoklony /celkové nekontrolované záškuby svalů/. 

Odhaduje se, že až 88% pacientů v paliativní péči může být v posledních 

hodinách svého života zmatených. /13,32,33/ 

Existují i názory, které předsmrtnou zmatenost považují za jakousi 

přípravu umírajícího na posmrtný život. Často má umírající nevysvětlitelné 

vidiny svých zemřelých blízkých, vidí celé zástupy nebo i skupiny lidí. Tuto 

domněnku však asi nikdy nebudeme moci s jistotou potvrdit ani vyvrátit.    

 

 

3.4 PÉČE SESTRY O UMÍRAJÍCÍ 
 

3.4.1 Péče o psychosociální a spirituální potřeby umírajících 
Při práci s terminálně nemocným tvoří základ dobré péče kvalitní 

vztah mezi sestrou a nemocným. Celým vztahem se musí nést atmosféra 

důvěry a vzájemné úcty. Úloha sestry je v plnění psychosociálních i 

spirituálních potřeb významná. Jisté je, že hlavní podíl na uspokojování 

těchto potřeb patří do rukou kaplana a psychologa. Velmi důležitá ale 

zůstává spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, kteří o umírajícího 

pečují. 

 Sestry se často nechávají slyšet, že nemají dostatečné vzdělání na to, 

aby mohly pomoci nemocnému v těchto oblastech. Pokud se nad 

problémem zamyslíme, zjistíme, že velká většinu starostí, které nemocný 

má, může být zvládnuta za pomoci sestry.   
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Potřeba snížit strach, úzkost 

„Sestřičko, já se bojím, že už nebudu chodit.“ 

Umírající člověk se především obává. Zdroje strachu mohou mít 

nejrůznější charakter. Strach může být z bolesti, ze ztráty kontroly nad 

sebou samým, ze ztráty důstojnosti, z osamocení, z odmítnutí rodiny, 

z opuštění blízkého člověka, z nedokončení činnosti. Umírá-li člověk, na 

kterém je někdo jakýmkoliv způsobem závislý, strach pramení také z toho, 

že již nebude moci být nápomocen, ať už materiálně /zajištění rodiny/ nebo 

duševně, svému blízkému. Sestra by měla poznat, zda nemocný podobné 

obavy prožívá. Vždy by měla předpokládat, že každý umírající nějaký 

„svůj“ strach prožívat může. Je nutné aktivně se snažit o to aby nemocný, 

který verbálně svůj strach nevyjadřuje, o svém strachu promluvil. Jsou 

nemocní, kteří své obavy sdělují sami bez naší předchozí pomoci. Ovšem 

verbální vyjádření strachu je jen jedna možnost jeho projevu. Strach často 

nemocný skrývá, dokonce se za něj může i stydět. Pokud má sestra 

podezření, že se nemocný něčím trápí, mělo by být její snahou, aby 

nemocný vyslovil a pojmenoval své obavy. Sestra by vždy nemocnému 

měla věnovat dostatek času a pomoci nemocnému při rozhovoru, aby se 

vyjádřil. Pokud nemocný problém pojmenuje, sestra zhodnotí celou situaci a 

v žádném případě nikdy strach nemocného nezlehčuje. Sestra se snaží 

nemocného vyslechnout, pokud je to v jejích silách a pravomocích tak podat 

dobrou radu, uklidňující informaci a slovo pochopení. Je nutné zvolit 

vhodnou míru uklidnění, protože výroky typu: „těch injekcí se bát nemusíte, 

ty vůbec nebolí“, nejsou na místě. Každá injekce bolí a pacient to ví.  Strach 

může být a mnohdy i bývá pro nemocného větším problémem než např. to, 

že se ráno nebyl schopen sám umýt. Pokud nemocný není schopen hygieny, 

sestra tuto potřebu vykoná za něj. Pokud ale nemocný potřebuje pomoci 

zvládnout své obavy, sestra často není na blízku. Je jisté, že veškeré obavy 

nemocného vyřešit nemůžeme. Můžeme je ovšem zmírnit nebo alespoň dát 

nemocnému najevo, že o nich víme a nemocný pak pochopí, že pokud nás 

zajímají jeho starosti, zajímá nás i on samotný.  

 

 

 

 21



Potřeba snížit strach z umírání, ze smrti   

„Sestřičko, já se bojím, že zemřu.“ 

Jak již bylo řečeno, strach ze smrti je naší přirozenou součástí. 

Uvědomování si své vlastní konečnosti v nás vyvolává úzkostné pocity. 

Pokud pacient vysloví, že pociťuje strach ze smrti, znamená to, že je již 

schopen si připustit, že má vážný, dalo by se říci až život ohrožující 

problém, a začíná o možnosti konce svého života uvažovat. To je důležitou 

podmínkou pro to, aby nemocný nakonec došel do období smíření se svou 

nemocí i životem. Strach z umírání a ze smrti se může zmenšit i po tom, co 

se pacient se svým strachem někomu svěří. Sestra může pacientovi pomoci 

tím, že vytvoří svou přítomností prostředí plné lásky, úcty a vzájemné 

důvěry, ve kterém nemocný může nahlas uvažovat a přemýšlet.    

 

Potřeba pravdivosti 

„Sestřičko, ten pán, co byl vedle na pokoji, zemřel?“ 

Nemocný není méněhodnotný člověk, nemoc z něj neudělá člověka 

„hloupějšího“ než býval. Není vhodné před nemocným některé informace 

zakrývat. Většinou se to stejně nepodaří a utrpí tím vzájemný vztah a důvěra 

nemocného. K neříkání pravdy většinou nevedou nějaké zlé úmysly. Často 

to bývá vlastní bezradnost, kdy si sestra neví rady. Existují situace, ve 

kterých se často snažíme nemocnému pravdu zakrýt /např. úmrtí 

spolupacienta,  podávání léků, slibování nesplnitelného nebo bagatelizace 

situace/. 

Pravda ano, ale pravda ne za každou cenu. Vztah k nemocnému i 

sám nemocný je velice křehký. Musíme jej brát do ruky jemně, opatrně a 

s rozmyslem s ním zacházet. Vždy se zaměřujme na konkrétní situaci a 

snažme se vcítit do role nemocného a poznat, kolik pravdy a jakou pravdu 

snese. Snažme se nalézt míru. Je to velmi těžké. Mysleme na to, jak by asi 

nemocný na naše sdělení pravdy reagoval a jak by pravda na něj působila. 

Pamatujme na to, že balancujeme na tenkém laně naděje a kruté pravdy.  
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Potřeba naděje 

„Sestřičko, myslíte si, že mám ještě nějakou šanci?“ 

Tento výrok je jako zoufalé volání tonoucího o pomoc. Nemocný se 

tolik snaží, tolik bojuje za záchranu svého života. Uvědomme si, kolik dá 

nemocnému práce bojovat se svou nemocí. Síly nemocného nejsou 

neomezené. Proto, aby se s nemocí vyrovnal, potřebuje stále naději. Bez 

naděje se nedá žít a ani klidně zemřít. Naděje mu dává sílu, aby bojoval, aby 

nakonec došel ke konečnému smíření. Naděje je nesmírně potřebný prvek. 

V zájmu sestry by mělo být, aby v určité míře naději v nemocném 

podporovala. V této oblasti jsou na sestru kladeny vysoké nároky. Naděje 

musí být vnitřně prožitá. Musíme ji sami cítit. Pokud tomu tak nebude, bude 

to jen plané utěšování. Sestra si všímá drobností a v nich hledá naději. 

Zaměřuje se na naděje, které jsou krátkodobé. Plané naděje nemají pozitivní 

význam. Pokud bychom nemocnému slíbili, že se jeho stav zlepší a ono by 

se tak nestalo, mohli bychom se pak dostat do situace, že na nás nemocný 

bude mít zlost a příště nám už nebude věřit. „Vždyť jste mi to přece slíbila!“ 

 

Potřeba bezpečí 

„Sestřičko, já na Vás zazvoním, když mi bude hůř.“ 

Umírající pacienti se mnoho obávají. Strach může pramenit z bolesti, 

ze ztráty lidské důstojnosti, ze samoty, z cizího prostředí a podobně. Sestra 

má v rukou možnosti, kterými lze zvýšit bezpečí a jistoty nemocného. 

Základem je připevnění signalizačního zařízení k ruce nemocného tak, aby 

pro něj bylo vždy dostupné. Zároveň je dobré nemocného ujistit, že jakmile 

bude cokoliv potřebovat, tak ona bude na nablízku a ráda mu podá 

pomocnou ruku. K pocitu bezpečí a jistoty přispívá i přítomnost blízkých. 

Ideální je, pokud rodina může být se svým nemocným 24 hodin denně. 

V hospici je to možné. Sestra může nemocnému i jeho blízkému navrhnout, 

aby si na noc spojili lůžko nemocného a přistýlku pro příbuzného a mohli 

tak usínat vedle sebe. Nemusí se přitom jednat jen o manžele, ale také 

dceru, syna nebo rodiče. Pocit bezpečí může zvýšit i noční osvětlení, 

otevřené dveře na chodbu přes den i v noci, plyšová hračka, svíčky, aroma 

lampička, hudba, obrázky od vnoučat nebo drobnosti připomínající domov 

/hodiny, květina, obrázky, vlastní křeslo…/. V každém případě středem stále 
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zůstává sestra, která musí pro nemocného představovat rádce, pomocníka, 

přítele, ale i profesionála, na kterého je možné se spolehnout, když se objeví 

některé nepříjemné příznaky nemoci /bolest/. Sestra by se měla vždy 

nemocnému představit /pokud si to nemocný nepamatuje i opakovaně/ a 

povědět mu, jak dlouho se nyní o něj bude starat. U nemocného dále zvyšuje 

pocit bezpečí vědomí, že je v dostupnosti lékař.  

Pro nemocného je důležitý tzv. slib pomoci. Nemocného ujistíme, že 

pokud se nebude cítit dobře, bude mít bolesti nebo jiné obtíže, my jsme ti, 

kteří se budou snažit mu ze všech sil pomoci a že nezůstane se svým 

trápením sám. 

 

Potřeba empatie 

„Sestřičko, dokážete mě pochopit?“ 

Empatie znamená vžít se do druhého člověka a snažit se pochopit 

jeho situaci. Empatie není věcí snadnou a u umírajícího tím spíš. Kdo z nás 

se dokáže vcítit do představy, že mu zbývá jen pár týdnů života. Nicméně je 

důležité se o to alespoň pokoušet. Empatie znamená cestu, přístup. Cestu 

k nemocného, do jeho světa, do jeho myšlenek a prožitků. Určitě bychom se 

měli vyvarovat vět typu: „Já vím, jak vám je.“ Není to možné. Ještě nikdy 

jsme neumírali a tudíž nemůžeme vynést toto jednoznačné přesvědčení. 

Lépe bychom udělali, pokud bychom řekli: „Snažím se vás pochopit. Zkuste 

mi ještě říci, jak se cítíte. Věřím, že je to těžké.“ To, čeho by jsme se měli 

vyvarovat, je soucit. Soucit staví jednoho nad druhého. Empatie znamená, 

že jsou oba na stejné úrovni.  

 

Potřeba víry 

„Sestřičko, já věřím, že až zemřu, setkám se s Bohem.“ 

Na konci své životní cesty člověk přestává věnovat svůj čas práci 

hmotné a zajímá se daleko více i o jiné stránky života. Nemocný, který vždy 

tak rád sledoval televizní debaty v neděli v poledne, najednou nechce mít 

zapnutou televizi a raději se dívá kamsi do dáli bílé stěny. Nemocný může 

prosit, abychom se s ním tiše pomodlili, abychom mu přinesli Bibli, 

domluvili schůzku s duchovním a podobně. Pokud je to možné, snažíme se 

vyplnit všechna přání nemocného, která s vírou a náboženstvím souvisí. 
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Pokud nemocný nevysloví žádné přání sám, je na sestře, aby se nemocného 

taktně zeptala na jeho duchovní potřeby. Může se stát, že i člověk „nevěřící“ 

se chce sejít s duchovním.  

Pokud není nemocný žádného vyznání, neznamená to ještě, že v nic 

nevěří. Představu jeho víry a jeho náboženství nemocnému nikdy 

nevyvracíme. Rozhovor na toto téma vyžaduje od sestry mnoho taktu a 

trpělivosti. Nemocný se nám se svojí představou víry ani nemusí svěřit, ať 

již z toho důvodu, že nám plně nedůvěřuje, z obav, že by se před námi 

zesměšnil a nebo samotné sdělování ani nepovažuje za nutné. 

V dnešní době jsou naše hranice více otevřené. Do České republiky 

se dostává mnoho lidí odlišné národnosti a sestra se může snadno setkat 

s umírajícím odlišné kultury i náboženství. Nesmí zapomínat na fakt, že to 

co je v naší kultuře běžné, může být v jiné naprosto nepřijatelné. V každé 

kultuře jsou rituály spojené s umíráním různé. Sestra se snaží nemocnému 

co nejvíce přizpůsobit, získává informace od něj samotného, příbuzných, 

popřípadě se spojí s příslušnou organizací nebo duchovním konkrétní 

církve. Snaží se vytvořit individuální plán péče, který by byl v souladu 

s potřebami nemocného.       

Sestra by měla znát některé zvláštnosti týkající se péče o spirituální 

potřeby umírajícího. Například pokud umírající dospěl ke křesťanské víře, 

není pokřtěn a přeje si křest na konci života, je dovoleno, aby křest provedl 

jiný člověk, třeba i nevěřící. Důležitá je v tomto případě dobrovolnost ke 

křtu a také znalost alespoň základních pravd víry. Pokud si to umírající 

přeje, může křest provést i zdravotní sestra. Pokud má nemocný na hlavě 

obvaz, může se voda lít kamkoliv na tělo. Křest se nemůže opakovat, lze jen 

později doplnit některé motlitby.  

Svátost pomazání nemocných je určena starým, vážně nemocným a 

umírajícím. S ní se spojuje i přijetí svátosti pokání a podání eucharistie. Je 

důležité, aby byla vyvracena domněnka, že tato svátost je svátostí poslední, 

prováděná mnohdy na poslední chvíli a označovaná nesprávně "poslední 

pomazání“. Jejím účelem je nejen odpuštění hříchů, ale též prosba za 

uzdravení těla. Svátostná milost pomazání nemocných buď připravuje 

nemocného na opětovné uzdravení nebo na křesťanskou smrt. Svátost 

pomazání může být udělována knězem i nemocným v bezvědomí. 
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Nemocným, kteří jsou zmatení, může být svátost pomazání poskytnuta také, 

pokud předpokládáme, že by jako věřící, pokud by mohli, o ni požádali. Při 

udělování této svátosti je předepsáno mazání posvěceným olejem na čele a 

rukách s motlitbou: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své 

milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého. Amen. Ať tě vysvobodí 

z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.“ /8, s. 88/ Motlitba a mazání 

olejem nesmí být nikdy vynecháno. Celý rituál dále ještě obsahuje řadu 

čtení z Písma. /8/ 

Je důležité svěřit duchovní potřeby správné duchovní osobě. Pokud 

je to možné, sestra poskytne duchovnímu co nejvíce informací o umírajícím. 

Sestry musí uznat a profesionálně podpořit církevní osoby. Sestra může být 

také pro duchovního oporou a pokud vidí jeho nejistotu, podpoří ho a 

poskytne mu i praktické rady. Například mu sdělí, jak s nemocným co 

nejlépe komunikovat. Duchovní naopak po rozhovoru sestru poučí a předá jí 

patřičné informace. Delegování veškeré duchovní péče na duchovní osobu 

není vždy správné. /33/ 

 

Potřeba lásky 

„Sestřičko, myslíte, že na mě někomu záleží?“ 

Mocná láska nás provází celý život. V pohádkách láska zachraňuje 

lidské životy. Ve skutečném světě je tomu trochu jinak. Láska také 

zachraňuje naše životy, ale na jiné úrovni. Zachraňuje naše životy tím, že 

jim dává smysl a posiluje nás v těžkých chvílích. Umírající chce být 

milován. Milován nejen svou rodinou, ale chce, aby ho i sestra měla ráda a 

on byl pro někoho významným. Člověk se většinou rodí do radostné náruče 

matky a s láskou bývá přijímán. Proč tomu tak není také ve smrti? Proč 

odchází člověk často zapomenut, sám a bez lásky z tohoto světa? Každá 

sestra má umírajícímu poskytovat určitou formu lásky. Nemocného chválí, 

raduje se s ním, povzbuzuje ho a je s ním v těžkých chvílích. Láska ale 

neznamená to, že se na nemocného sestra nemůže zlobit nebo mu říci, že 

s něčím není spokojená. Nemocný musí vědět, že i když se na něj sestra 

zlobí, má ho svým způsobem ráda.  

Láska ze strany rodiny může být někdy přehnaně pečovatelská, 

ochranitelská a nemocný ji může odmítat. Naproti tomu vztahy mezi 
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rodinnými příslušníky nemusí být vždy dobré. Rodina i nemocní si 

navzájem vyčítají vlastní chyby, zlobí se jeden na druhého a návštěvy pak 

mohou nemocnému spíše přitížit, než aby mu byly zdrojem lásky a podpory. 

V této situaci je role sestry více než svízelná. Sestra se může stát svědkem 

velkých hádek mezi manželi, kteří si hrozí rozvodem, může však být i 

svědkem vyznání lásky a i sňatku.  

Ovšem nemocný nechce být jen pasivním příjemcem lásky. Touží 

lásku také darovat. Nemocný chce své sestře říci, že ji má rád a že si jí váží. 

Slova jsou často pro takováto vyznání málo vhodná nebo nedostačující. 

Proto se sestře také může stát, že jí nemocný dává různé drobnosti. Tyto 

dárky jsou vyznání, jsou to slova, která říkají, jak moc nás má  nemocný rád 

a jak je nám vděčný. To, že si vezmeme od pacienta nějakou drobnost, 

neznamená mnohdy ani tolik pro nás, jako pro něho. Dovolili jsme mu tak 

říci, že nás má rád.  

 

Potřeba klidu, míru, samoty 

„Sestřičko, otevřete mi okno, chci slyšet zpívat ptáčky.“ 

Umírající člověk touží často po klidu. V něm pak hledá usmíření se 

sebou samým, s lidmi okolo nebo i s Bohem. Nemocný by se neměl trápit 

myšlenkou, že se nestihl s někým rozloučit, že nestihl dokončit práci. 

Umírající by měl prožívat harmonii, určitý pořádek věcí i myšlenek. 

Umírající nechce sledovat televizní zprávy plné katastrof a kriminálky plné 

násilí. Pokud umírající má tyto pocity, můžeme říci, že dosáhl období 

smíření se svou nemocí.  

 

Potřeba radosti 

„Sestřičko, já jsem tak rád, že budou dnes k obědu šišky s mákem!“ 

I umírající může prožívat velkou radost. Radost může být z pěkně 

ustlaného lůžka, z nového ubrusu, z prvních sněžek, z pěkného počasí, 

z procházky, z vnoučat. Důvodů k radostem stále zůstává mnoho. 

Problémem je, pokud je nemocný v depresi. Depresivní nemocný je smutný, 

pesimistický, nejeví o nic zájem, neustále si do nekonečna přehrává svou 

beznadějnou situaci. Ovšem i takovému nemocnému může sestra přinést 

alespoň trochu radosti. Důležité je, aby hledala drobnosti a myslela při tom 
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na konkrétního nemocného. Jednoduché maličkosti se nám často skrývají 

před našimi zraky. Může s nemocným vyjet ven, sebrat mu spadlý list ze 

stromu, naondulovat vlasy, k večeři umíchat vajíčka. Meze nápadům se 

nekladou. Sestra by ale měla být na pozoru a počítat také s tím, že ať už jí 

návrh dal jakoukoliv práci, může se stát, že nemocnému radost stejně 

nepřinese. Potom by sestra neměla skládat ruce do klína a nebýt zklamaná. 

Nemocnému někdy opravdu nemusí být do smíchu a my takové situace 

musíme respektovat.  

 

Potřeba společnosti 

„Paní V. chutná vám ten oběd?“ „Chutná, protože jste tu se mnou.“ 

Asi málo kdo z nás prožije svůj život v úplné izolaci od okolní 

společnosti. Člověk je tvor, jehož lidství vzniká právě na podkladě 

společnosti. Ve většině případů ani na konci života netouží být člověk zcela 

sám. Jako všechny i tato potřeba je silně individuální a záleží na mnoha 

faktorech. Sestra by měla odhalit, jaká je aktuální potřeba nemocného a 

tomu se přizpůsobit. Pokud je nemocnému smutno, touží si s někým 

popovídat, sdělovat mu svoje myšlenky, může to být ona, která zajistí 

nemocnému společnost. Stejně tak přicházejí chvíle, kdy si nemocní 

vyprávějí mezi sebou a jsou spokojeni. Úlohou sestry je, aby byla přítomna 

rozhovorům mezi nemocnými, snažila se držet rozhovor, nalezla vhodné 

téma pro všechny a také minimalizovala možné nepříjemné situace /hádky, 

mylné informace o zdravotních stavech/.  

Můžeme se setkat i s případy nemocných, kteří vyhledávají 

společnost z toho důvodu, aby zaplašili smrt. „Dokud chodím mezi lidi, 

jsem zdravý.“  

Velký význam mají tzv. volné rozhovory. Sestra si může s paní 

krásně popovídat o tom, kolik co stojí v obchodě, kam se chodí dobře 

nakupovat, o výchově dětí a podobně. Tyto volné rozhovory mají svou 

nezastupitelnou roli. Nemocný se při nich utvrzuje, že ještě není mimo dění 

tohoto světa a stále je jeho součástí.  

Dobrovolníci se velkou měrou podílejí na společnosti nemocných. 

Jejich funkce je nezastupitelná a pro obě dvě strany nesmírně přínosná. 
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Potřeba zachování lidské důstojnosti 

„Sestřičko, mohu se ještě vůbec cítit jako člověk?“ 

Nemoc, umíraní a smrt člověku lidskou důstojnost nesmí vzít. Není 

to nemoc, která bere nemocnému jeho lidskou důstojnost. Není to ani 

umírání nebo nemohoucnost. Lidskou důstojnost ničí lidé, kteří s nemocným 

přicházejí do styku. Často jsou to bohužel právě zdravotní sestry, které 

zapomínají na to, že nepečují jen o „tělo“, ale hlavně o lidskou bytost. 

Sestra by se měla především zastavit a uvědomit si, jaké všechny „drobnosti 

a maličkosti“ mohou pocit důstojnost brát. Příkladem takových „drobností“ 

mohou být: jednorázové kalhotky pro inkontinentní nemocné a 

vyprazdňování se do lůžka, dětská lahvička s dudlíkem, nemocniční 

„anděl“, odhalování těla před cizími lidmi, anonymní jednání, nedostatek 

informací, otevřené dveře od pokoje, v kterém je nemocný odhalený nebo 

vykonává tělesnou potřebu, hovoření sester nad pacientem o svých 

problémech, ponechání pacienta dlouho na míse nebo na toaletě, studené, 

nevábně naservírované jídlo, stravování se pouze lžící /pokud může jíst 

příborem/, kárání od sester za pomalost, neudržení čistoty, nevhodné 

oslovování nemocných. 

Toto je jen malá část případů, ve kterých je vážně ohrožena 

pacientova důstojnost. Vše závisí od sestry. Sestra se musí především snažit 

nemocného pochopit, vžít se do jeho postavení. Dávat mu dostatek 

informací, vysvětlit mu, proč je pro něj toto lepší, domluvit se s ním, co by 

vyhovovalo jemu. Vzájemně pak naleznou cestu, která bude přijatelná jak 

pro nemocného tak pro sestru.  

Lidskou důstojnost také aktivně podporujeme. Například ženu 

potěší, pokud jí sestra pomůže s líčením, ostříháním, nabarvením a 

naondulováním vlasů. Aktivně se snažíme o udržení soběstačnosti. 

Zhodnotíme, které výkony nemocný zvládne sám a ty pak ponecháme 

v jeho režii. Nebereme nemocnému též jeho možnost rozhodování se. Pokud 

u nemocného řešíme určitý ošetřovatelský problém a možností řešení je 

několik, snažíme se nemocného o možnostech informovat, aby i on sám se 

mohl podílet na své vlastní ošetřovatelské péči. Mnohdy ale postačí už jen 

náš zájem o nemocného. Nemocný pozná, že nám není lhostejný a že ještě 

je důležitou součástí okolního světa.   
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Potřeba smyslu života 

„Sestřičko, na co já tady ještě jsem?“  

Dá se vůbec stanovit nějaká hranice, nějaký okamžik, od kterého 

bychom život člověka mohli považovat za nesmyslný? Tato problematika 

úzce souvisí s problematikou eutanázie. Eutanázie říká, už není smysl, 

člověk pozbyl účelnosti.  

Sestra pozná velmi mnoho umírajících, kteří nevěří ve svůj smysl, ve 

smysl svého života a utrpení. Nemocní si často připadají na obtíž. Cítí, že 

obtěžují svou přítomností sestry, lékaře i své blízké. Nechtějí již žít, nevidí 

cestu. Sestra je ta, která musí vždy nemocného podržet, pomoci mu svým 

přístupem k němu. Sestra hledá spolu s umírajícím smysl. Pomáhá mu, aby 

se radoval z drobností, pro které přeci stojí za to žít. Aktivně zapojuje 

rodinu, která nemocnému svým láskyplným přístupem vyjadřuje, jak 

důležitý pro ně on je. U věřícího člověka hledá oporu ve víře, svým zájmem 

a podporou nemocného ubezpečuje o tom, jak moc je důležitý i pro ni 

samotnou. Někteří nemocní mohou vidět smysl utrpení ve vykoupení se ze 

svých pozemských hříchů.  

 

Potřeba zmírnit smutek a žal 

„Sestřičko, je mi tak teskno, když pomyslím na to, že už se nikdy 

nevrátím domů.“ 

Když opouštíme domov nebo lidi, které máme rádi, cítíme smutek. 

Cítíme prázdno, stýská se nám. A to odjíždíme jen nakrátko. Zkusme se vžít 

do nemocného, který ví, že jeho život na zemi se již krátí. Jak obrovský 

smutek musí prožívat. Smutní ze ztráty svých blízkých, ze ztráty 

milovaného prostředí domova, je mu smutno, že již nikdy neuvidí moře, 

neuslyší šumět les, už nikdy nebude jíst své oblíbené jídlo, neukončí 

započatou práci, neprožije už žádné Vánoce… Samé nikdy, nikdy… 

Povzbuďme nemocného, ať nám o svých stescích vypráví. Snažme se 

vypozorovat, jestli nemocný nějaký smutek prožívá. Nemocnému se 

viditelně uleví, pokud si bude moci s námi o tom pohovořit. Pokud smutek 

nemá reálné řešení, je zde na místě, aby sestra nemocného trpělivě vyslechla 

a snažila se, aby se nemocný přes své smutky pokusil přenést. Snaží se ho 

pozitivně naladit /nebagatelizovat!/, dodat mu odvahu a pokusit se o to, aby 
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si nemocný znovu zhodnotil své priority. Uvědomme si, že je to pro 

nemocného těžká práce. Ne fyzická, ale psychická. 

Pokud zjistíme, že smutek nemocného pramení z nějaké příčiny, 

kterou bychom mohli vyřešit, pokusme se o to. Situací, kdy sestra může 

nemocnému pomoci zvládnout jeho smutek, je mnoho. Umírající nemá 

mnoho času.  

 

Potřeba přítomnosti blízkých 

„Sestřičko, zavolejte prosím manželce, ať dnes přijde dřív.“ 

Umírající má jednoznačné právo na to, aby ke konci svého života byl 

neomezeně s lidmi, které má rád. Stejné je to i naopak. Přítomnost někoho 

blízkého nemocného ve většině případů nemocného uklidňuje, dává mu 

pocit bezpečí, jistotu. Blízký zůstává pro nemocného záchytným bodem 

v neznámém prostředí mezi cizími lidmi. Někdy je třeba, aby sestra rodinu 

poučila o tom, jak mají s nemocným jednat /hovořit na něj, i když je 

v bezvědomí, tělesný kontakt, vyvarovat se špatných zpráv/. Sestra nesmí 

udělat tu chybu, že při řešení problému, který se týká nemocného, se radí 

nejprve s rodinou a sám nemocný zůstává jaksi stranou.  

Pozitivně působí přítomnost blízkých nejen na nemocného, ale i 

samotné členy rodiny. Ti vidí, jak se sestra o nemocného stará, co se s jejich 

nemocným děje, jak je s ním zacházeno. Vhodné je, pokud příbuzní mohou 

sestře pomoci např. s hygienou nemocného, s krmením a podobně. Takovéto 

situace jsou pro sestru značně náročné, ale jejich význam je nezastupitelný. 

Příbuzní sestře více důvěřují, poznají, že pro sestru nejsou lhostejní a mají 

dobrý pocit, že „něco“ pro svého milovaného mohli udělat.      

 

Potřeba mluvit o smrti 

„Sestřičko, já vím, že umírám.“ 

Každý umírající o své smrti přemýšlí. Rozhovory o smrti jsou jedny 

z nejvážnějších rozhovorů vůbec. Dotýkáme se v nich samotné hluboké 

podstaty člověka. Pro jejich konání je podstatný náš vztah s nemocným. 

Pokud s námi nemocný na toto téma chce hovořit, je to známka toho, že 

nám velmi důvěřuje. Vždy bychom si měli pro nemocného vyhradit čas a 

ponechat ho, aby nám mohl o svých úvahách vyprávět. Každému 
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nemocnému se nesmírně uleví, pokud své myšlenky o smrti a posmrtném 

životě může někomu svěřit. Hlavní součástí takového rozhovoru je trpělivé 

naslouchání, chvíle mlčení a ticha.  

Někteří nemocní si plánují vlastní pohřeb, vybírají si oblečení do 

rakve, vzhled parte a podobně. Nikdy se nesmíme na nemocného za 

podobné aktivity zlobit, vždyť na tyto aktivity má nepopiratelné právo.   

 

Potřeba splnit si přání, dokončit úkoly 

„Sestřičko, já bych se tak rád ještě naposledy podíval ven!“ 

Kruh se pomalu uzavírá, svíce života dohořívá. Už není možné 

žádné příště, žádné potom. Pak už nebude nic. Buď teď nebo nikdy. To jsou 

myšlenky, které by měla mít sestra na paměti, když ji nemocný o něco žádá, 

nebo když pozná, že má nějaké nesplněné přání, které je možné vyplnit. 

Nemocný nemůže dojít do konečné fáze smíření, pokud bude mít pocit, že 

něco v životě nestihl, něco se nepodařilo. V takovém případě bude 

pociťovat vinu nebo lítost. 

 

Potřeba tělesného kontaktu 

„Sestřičko, když mě chytnete za ruku, tak prožívám nepopsatelné 

okamžiky štěstí.“ 

Umírající ve velké většině případů má zvýšenou potřebu tělesného 

kontaktu. Důležité je vědět, že každý nemocný má jinou hranici pro to, jak 

se ho sestra může dotýkat. Jsou nemocní, kteří naprosto odmítají fyzický 

kontakt a brání se mu, ale na druhé straně jsou nemocní, kteří chtějí mít 

sestru co nejblíže u sebe, chtějí, aby si k nim přisedla do lůžka, aby si mohli 

položit hlavu na její rameno, dát jí ruku okolo pasu nebo ji i políbit. Běžněji 

ovšem nemocní vítají držení za ruku nebo pohlazení. Tělesný kontakt při 

hygieně, masáži může být pro nemocného také velmi příjemný. Dobře 

nemocní vnímají také škrabání na zádech.  

 

Potřeba individuálního přístupu 

„Sestřičko já bych se chtěl raději koupat večer než ráno.“ 

Tato potřeba spadá pod všechny výše uvedené potřeby. Individuální 

přístup je nepostradatelnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče. Veškerou 
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naší činnost bychom se měli maximálně snažit přizpůsobit potřebám 

nemocného, protože on je středem našeho zájmu. 

 

3.4.2 Péče o somatické obtíže umírajících 
Péče o tělesné potřeby umírajících je specifická. Obecné zásady péče 

o somatické potřeby umírajících můžeme shrnout do několika bodů: 

• ke každému nemocnému přistupuje jako k jedinečné bytosti 

• poskytuje umírajícímu aktivní péči 

• předpokládá, že nemoc bude dále progredovat a schopnost 

soběstačnosti se bude zmenšovat 

• zná přirozené projevy umírání a proti nim nezasahuje 

• volí co nejšetrnější způsoby 

• řeší ošetřovatelské problémy spolu s nemocným 

• zajišťuje intimitu, bojuje proti pocitům ztráty lidské důstojnosti 

• nemocného pozitivně podporuje 

• volí jen ty ošetřovatelské zásahy, které nemocnému opravdu 

přinesou úlevu 

• do uspokojování potřeb po edukaci zapojí i rodinu 

• všemi dostupnými způsoby se snaží zmírnit utrpení nemocného 

• vždy se řídí přáním nemocného 

• všímá si psychického stavu umírajícího   

 

1. bolest  

Sestra musí umět bolest hodnotit. Sleduje: lokalizaci /mapa bolesti/, 

charakter /jak nemocný bolest popisuje/, intenzitu /např. číselné škály/, 

časový faktor bolesti /nástup bolesti, doba trvání, frekvence/, behaviorální 

projevy bolesti /jak bolest ovlivňuje běžné denní aktivity a sociální život 

nemocného/, psychosociální a duchovní dimenzi bolesti /vliv na náladu, 

spánek, smysl bytí/.  Každou bolest sestra hodnotí individuálně a urgentně ji 

řeší. Bolest má stránku fyzickou i psychickou. 

K léčbě bolesti vydala WHO doporučení a vypracovala v roce 1990 

Analgetický třístupňový žebříček.  
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Sestra musí znát vedlejší účinky opioidů. Patří mezi ně: zácpa, 

nevolnost, zvracení, útlum, delirium, zmatenost, neklid, svědění, tiky, trhavé 

pohyby, útlum dechového centra. 

 

2. dušnost 

Dušnost je jedním z nejzávažnějších problémů charakterizovaný jako 

subjektivní pocit nedostatku vzduchu a obtížné dýchání. Dýchat znamená 

žít. Jakékoliv problémy s dýcháním vyvolávají u nemocného velkou úzkost.  

Našim úkolem je především: 

• sledovat stupeň, příznaky a charakter dušnosti 

• vytvořit vztah důvěry mezi sestrou a nemocným 

• zklidnit nemocného 

• pomoct nemocnému zaujmout vhodnou polohu /Fowlerova poloha, 

poloha v sedě na lůžku/ 

• zajistit otevřená okna a čerstvý vzduch  

• podat kyslík maskou nebo brýlemi /pamatovat na možnou 

psychickou závislost na kyslíku/ 

• využít relaxační techniky /asociace klidného místa, proudícího 

vzduchu v těle/ 

• naučit provádět veškeré činnosti pomalu a plánovaně 

• zabránit situaci, kdy by se pacient tolik obával dušnosti, že by na 

veškeré své aktivity rezignoval 

• upravit prostředí tak, aby vykonávání aktivit bylo co nejjednodušší 

• vypozorovat ve které části dne má nemocný nejvíce sil 

• podat farmaka dle ordinace lékaře 

 

3. kašel 

Tento příznak nemocného velmi obtěžuje a vyčerpává. Naší snahou 

by mělo být: 

• odstranit dráždivé pachy 

• vhodně polohovat 

• zajistit čerstvý vzduch 
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• usnadnit vykašlávání při vlhkém kašli /zvlhčený vzduch, inhalace, 

dechová cvičení a masáže/ 

• potlačit dráždivý kašel medikamentózně 

 

4. riziko aspirace a obstrukce dýchacích cest 

Porucha vědomí provází poslední dny života velkou většinu lidí. 

V takových případech musíme předcházet možné aspirici. Aspirace může 

být způsobena: zvratky, nedržící zubní protézou, potravou nebo tekutinami, 

zapadlým jazykem a podobně. 

Prevencí aspirace je bezesporu dokonalá a přitom šetrná toaleta 

dutiny ústní, odstranění zubní protézy, poloha na boku, omezení nevhodné 

stravy /rýže, bonbóny, suché pečivo/ a dle potřeby i odsávání.    

 

5. terminální chrčivé dýchání 

Tento stav vzniká z hromadění sekretů ve velkých dýchacích cestách 

u zesláblých terminálně nemocných, kteří nejsou schopni vykašlávat. 

V tomto případě myslíme spíše na rodinu nemocného eventuelně na 

spolupacienty, protože sám nemocný již tento stav jako dyskomfort 

nepociťuje. Tato situace není indikací k odsávání nemocného. Odsávání 

nemocnému nepřinese úlevu, naopak je zdrojem nepříjemných podnětů.  

Vhodná je poloha na boku. Rodině nemocného je nutné vysvětlit, že toto 

hlasité dýchání není projevem utrpení nemocného. 

 

6. vykašlávání, chrlení krve 

Nemocní, kteří mají primární plicní nádor nebo sekundární 

metastázy v plicích, může postihnout situace, kdy prorůstající nádor poškodí 

stěnu plicní cévy. Tato situace se pak projeví jako vykašlávání krve 

/eventuelně i kousků tkáně/ nebo jako masivní krvácení. 

Pokud je krvácení drobné, sestra: 

• pamatuje na psychický stav nemocného a snaží se ho uklidnit, 

• zajistí dostatečnou hygienu dutiny ústní, 

• mění častěji ložní i osobního prádlo nemocného, 

• sleduje charakter a množství vykašlané krve, 
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• uvědomuje si důsledky krevních ztrát /únava, pokles krevního tlaku/. 

 

V případě náhlého masivního chrlení krve sestra okamžitě informuje 

lékaře. Posléze ale zůstává stále s nemocným. Jedná se akutní situaci, kdy 

nemocný většinou velmi rychle umírá. Důležité v tomto případě je, aby 

zůstala s nemocným, dle ordinace lékaře podala sedativa. Pokud je situaci 

přítomna rodina, zůstává na zvážení, zda mají v této situaci se svým 

blízkým zůstat.  

      

7. nevolnost a zvracení 

Jde o velmi obtížné symptomy, kterými trpí 50-60% pacientů 

s pokročilým nádorovým onemocněním. Zde jsou shrnuty některé zásady 

přístupu k pacientům, kteří trpí nevolností a zvracením: 

• zjistíme od pacienta potřebné informace 

• sledujeme častost jeho potíží a jejich vztah k jídlu 

• sledujeme příjem tekutin 

• plánujeme a podáváme jídlo podle možnosti pacienta 

• pečlivě vybíráme potraviny /vynecháme tučná, smažená, příliš 

sladká jídla/ 

• chuť k jídlu povzbuzujeme přidáním soli nebo servírujeme jídlo 

chladné 

• dbáme na estetický vzhled jídla 

• podáváme malé porce na malých talířcích 

• používáme nádoby, které usnadňují pití /pozor na dětské savičky, 

nemocný je může vnímat jako pro něj nedůstojné/ 

• omezujme přísun tekutin před jídlem 

• všímáme si stavu dutiny ústní 

• doporučujeme najíst se více ráno 

• nutriční doplňky používáme jen tehdy, pokud nemocnému chutnají 

• podáním žvýkačky můžeme povzbudit tvorbu slin 

• podáním malého množství alkoholu můžeme povzbudit u 

nemocného chuť k jídlu 

• eliminujeme nepříjemné pachy 
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• těsně před jídlem nebo po jídle bychom neměli vykonávat nevhodné 

aktivity /hygiena/ 

• dbáme na správnou hygienu dutiny ústní 

• pokud pacienti stále zvrací, podáváme nemocnému chlazenou vodu, 

ananasovou šťávu, Coca Colu nebo ledové kostky z těchto tekutin 

• dle potřeby podáváme antiemetika 

• důležitá je profylaxe /antiemetika 30 minut před jídlem, léky 

způsobující nevolnost podat nejméně 30 minut před jídlem/ 

• lékař dle situace vysadí všechny nepotřebné léky 

• zavedeme nazogastrickou sondu /vždy uvážlivě/ 

• aktivizujeme nemocného, dbáme na pravidelné vyprazdňování 

• nedostatek tekutin hradíme infuzními roztoky /intravenózní kanyla, 

centrální žilní katétr, port, subcutánní podání / 

 

8. Nádorová kachexie 

Doposud neexistuje uspokojivá symptomatická léčba nádorové 

kachexie. V tomto případě je na prvním místě psychosociální podpora 

nemocného a jeho rodiny. Stále se zhoršující nádorová kachexie je 

viditelnou známkou pokračujícího nádorového onemocnění. Intenzivní 

nutriční podpora nezlepšuje kvalitu života ani prognózu nemocného. Sestra 

nezapomíná na to, že jídlo a pití není jen dodávání živin do organismu, ale 

že je také důležitou společenskou záležitostí. Sestra by měla nemocnému, 

pokud je to možné, umožnit jíst u stolu a příborem. 

 

9. Zácpa 

Sestra se zaměří na způsob vyprazdňování nyní i před nemocí, 

užívání projímadel, na léky, které mohou způsobovat zácpu, příjem stravy a 

tekutin. Další sesterské intervence jsou: 

• preventivně podat projímadla 

• zajistit vhodnou poloha nemocného při vyprazdňování 

• využít pomocných zařízení /madla, pojízdný klozet, nástavce na 

WC/ 

 37



• informovat pacienta o vlastnostech vlákniny /ovocné pyré, polévky/ 

a dostatečném příjmu tekutin 

• poskytnout pohybovou aktivitu /procházka/ 

• zabezpečit soukromí 

• okamžitě vyhovět pacientovi, který požádá o pomoc při 

vyprazdňování 

• poskytnout pacientovi dostatku času, aby se mohl v klidu vyprázdnit 

• provést masáže břicha 

• podat klyzmatu či mikroklyzmatu 

• digitálně vybavit  stolice 

 

V poslední fázi nemoci může být těžké rozhodování, kdy se léčba 

ukončí. Pokud ukončíme léčbu příliš brzy, pacient může mít bolesti a stres 

z důvodu plného rekta. Naopak pokud léčíme zácpu příliš dlouho, můžeme 

nemocnému přidělávat zbytečné obtíže. 

 

10. Maligní rány 

Léčba maligních ran se soustředí na kvalitu života a prevenci 

sociální izolace. Nutná je řádná dokumentace rány. Při péči o maligní ránu 

pamatujeme především na: potlačení zápachu, léčbu nadměrné sekrece, 

kontrolu bolesti, péči o kůži v okolí rány, prevenci a léčbu krvácení a 

infekce. 

Maligní rány výraznou měrou ovlivňují psychický a sociální stav 

pacienta. Takový nemocný může pociťovat: stud, depresi, strach, vinu, 

znechucení. Důsledkem mohou být také: komunikační problémy, sociální 

izolace nebo omezení aktivit z důvodu převazů. Pacienti uvádějí, že se stydí 

za znečištěný oděv, povlečení, zápach. Pro pacienty je důležitá estetičnost 

obvazu. Sestry by se měly snažit o kosmeticky vyhovující obvaz. Důležité 

je: poskytnout oporu a pomoc, zapojit příbuzné, podporovat otevřenou 

komunikaci. 
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11. Únava 

Únava je u pacientů s nádorovým onemocněním nejčastějším 

symptomem. Únava ovlivňuje každodenní činnosti, vztahy, náladu i léčebný 

režim, je charakterizována fyzickými symptomy /slabost, ochablost/, 

psychickými symptomy /deprese, nedostatek motivace/ a symptomy 

kognitivními /neschopnost koncentrace/. Únava představuje velkou 

emocionální i psychickou zátěž. Nemocní těžko hledají v únavě smysl. 

Jak může sestra pomoci? Sestra si s nemocným o jeho únavě 

pohovoří a vysvětlí mu, že nesouvisí s leností, ale s jeho nemocí. Sestra 

pacienta povzbuzuje, naučí ho hodnotit svou únavu pomocí škály /1-10/. 

Únava bere nemocnému možnost kontroly nad svou nemocí.  Únavu může 

nemocný vnímat jako zhoršující se průběh onemocnění. Sestra edukuje i 

rodinu. Nemocní by se měli naučit si činnosti plánovat, musí být nalezena 

rovnováha mezi činností a odpočinkem. Delegování některých činností na 

ostatní /rodina, přátele/ je někdy vhodné. Při tom ale musíme myslet na to, 

aby pacient nebyl zbaven veškerých činností. Zajistíme, aby pacient měl 

klidný, posilující spánek. S únavou nejen bojujeme, ale také  ji přijímáme. 

Únava je přirozenou součástí procesu umírání. 

 

12. Zmatenost, neklid  

Pokud si pacient svoji zmatenost uvědomuje, může to být pro něj 

velký stres. U zmatených pacientů je vysoké riziko pádu a sociální izolace. 

Příbuzní si často myslí, že svou návštěvou zmateného nemocného jen 

rozruší. 

Při komunikaci se zmateným pacientem se řídíme těmito zásadami:   

• hovořit jasně, srozumitelně /častěji v kratších úsecích, využít 

neverbální komunikace, řeč jasná, klidná, jednodušší, konkrétní, při 

vysvětlování předvést/ 

• nepoužívat otázky typu: „Jak se cítíte?“ 

• zajistit kontinuitu pečovatelů 

• posilovat kontakt s realitou /vždy se představit, vždy vysvětlit svou 

přítomnost/ 

• vyvarovat se změn 
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• snažit se o bezpečné prostředí /nízké lůžko/ 

• poskytnout známé předměty 

• omezit náhlé zvuky a ostrá světla 

• v noci nechat svítit malé světlo 

• pouštět známou hudbu 

• doporučit brýle, naslouchadlo 

/34/ 

Velký význam má rovněž edukace rodiny. Příbuzní se mohou stydět 

za svého blízkého, proto by jim sestra měla podat dostatek informací. 

Farmakologická léčba zmatenosti si klade za cíl zbavit nemocného 

nepříjemných symptomů, aniž by ho utlumila. 

/13,33/ 

 

3.4.3 Doprovázení umírajících 
Doprovázení umírajícího znamená, že nemocnému nabídneme svou 

přítomnost, pomoc i mysl. Budeme mu naslouchat a snažit se mu porozumět 

a pochopit ho. Znamená to, že nezůstane sám. 

Pokud chceme nabídnout svoji pomoc, nesmíme vystupovat před 

nemocným jako suverénní profesionál. Doprovázení musí být především 

dobrovolné. Ten, kdo doprovází, nemá skrývat své pocity a musí být 

upřímný. Měl by odhadnout, nakolik se k nemocnému má přiblížit a jaký 

bude jejich vzájemný vztah. Naprosto nezbytná je trpělivost a vytrvalost. 

Požadavky na doprovázejícího:     

• Je si vědom své vlastní smrtelnosti. 

• Počítá s projevy  svými i umírajícího, které by nečekal a musí se 

s nimi umět vyrovnat. 

• Respektuje prožívání a přání umírajícího. 

• Umožní umírajícímu hovořit o všem, co osobně považuje za 

významné. /10/ 

• Má mít někoho, komu bude moci ventilovat své prožitky.  

Očekávání umírajícího 

• Požaduje věrnost. 

• Přeje si kontakt /slovní, mimoslovní, dotyk/. 
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• Chce někoho, kdo by s ním sdílel jeho strach. 

• Věří, že nezůstane osamocen. 

• Chce upřímnost a poctivost. 

 

Kdybychom měli uvést ty nejdůležitější rady pro ty, kteří 

doprovázejí umírající, rozhodně by tam tyto neměly chybět tyto poznatky: 

• jednat opravdově- neskrývat nejistotu a bolest, 

• nic nepřehánět- vnímat a respektovat přání nemocného, co se týče 

blízkosti a zachování odstupu, 

• udělat si čas- umírající vycítí, kolik času jsme mu ochotni věnovat, 

• naslouchat a chápat- mluvit i mlčet s nadějí. /35/ 

 

Je to zvláštní, ale někdy jako by umírající čekal na to, až bude sám. 

Právě v tom okamžiku, kdy ho doprovázející třeba jen na krátkou chvíli 

opustí, zemře. Je důležité vědět, že není na místě sebeobviňování z toho, že 

jsme svého blízkého opustili právě v té jeho nejtěžší chvíli.  

První okamžiky po smrti jsou velmi významné. Doporučuje se 

nechat na sebe působit atmosféru tohoto zvláštního okamžiku a prožít 

vyjímečnost těchto chvil.  

Praktické rady 

• Nepospíchejte. 

• Otevřete okno v souladu s tradicí /“duše odlétne“/ i hygienickými 

požadavky. 

• Postůjte, nebo se posaďte a nechte na sebe působit zvláštnost této 

chvíle 

• Pokud se vám v mysli znova odvíjejí všechny scény ze společně 

prožitých chvil, nezahánějte je, nechte je doznít. 

• Máte-li v mysli zmatek nebo prázdno a nevíte-li, co si počít, začněte 

se v duchu nebo nahlas modlit. Osvědčenou modlitbou je Otčenáš. 

• Můžete rozjímat, popřípadě vzpomínat na určité úseky společně 

prožitého života. 

• Je-li vám zatěžko zůstat se zemřelým sám, požádejte o pomoc 

někoho, kdo už v podobné situaci byl. 
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• Uvědomte si, že každý projev smutku je přirozený. /36/ 

„Kdo má dostatek sil a lásky, aby se posadil k nemocnému, a chápe 

hodnotu mlčení, které je silnější než slova, ví, že pohled na nemocného není 

ani trapný ani nevzbuzuje hrůzu, vidí jen pomalé vyhasínání tělesných 

funkcí.“ /s. 133, 37/ 

 

3.4.4 Péče o zemřelého 
Péče o zemřelého se odvíjí od toho, kde nemocný zemřel. Při úmrtí 

v hospici se o zemřelého pečuje z části odlišným způsobem než 

v nemocnici. Obecné zásady zůstávají platné pro obě zařízení. Otázkou 

zůstává, zda by se některé praktiky hospicové péče o zemřelého nedaly 

převést rovněž do nemocničního prostředí. 

Po té, co sestra v hospici zjistí nejisté známky smrti, uvědomí lékaře. 

Pouze on může konstatovat smrt. V hospicovém zařízení je sestra lékařem 

pověřena a může informovat o smrti blízké zemřelého sama. Sestra se 

s rodinou domluví na dalším postupu. Pokud má rodina zájem, může být 

přítomna při ošetření a oblékání zemřelého. Doporučuje se nespěchat 

s činnostmi a nechat na sebe působit zvláštnost nastalého okamžiku. Lidé se 

mohou pomodlit nebo tiše vzpomínat na chvíle, které se zesnulým prožili.   

Sestra v souladu s tradicí otevře okno. Dále z lůžka odstraní 

lůžkoviny a pomocná zařízení lůžka. Zemřelého svlékne a umyje. Odstraní 

žilní kanylu, permanentní katétr a přebytečné náplasti. Zemřelému sejme 

šperky a zubní protézu, kterou přidá k věcem nemocného. Zubní protézu je 

někdy možné zemřelému ponechat /pokud mu drží, aby tak byl zachován 

výraz obličeje/. Doporučuje se dát zemřelému jednorázové kalhotky pro 

prevenci zašpinění oblečení při možném úniku moče nebo stolice. Sestra 

zemřelého oblékne do čistého vhodného oblečení, popřípadě do oblečení, 

které přinesla rodina. Upraví vodorovnou polohu, lehce zatlačí oči, horní 

končetiny umístí na hrudník zemřelého. Podvázání dolní čelisti neprovádí, 

jelikož jeho estetický význam je značně sporný. Tělo zakryje po hrudník 

čistou kapnou. Dobré je, pokud k tělu zemřelého přiloží květiny nebo 

drobnou věc, kterou měl zemřelý rád /kamínek, obrázek, plyšová hračka/. 

Na stůl vedle zemřelého postaví rozsvícenou svíčku.  
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Pokud není u zemřelého přítomna rodina, za pomoci svědka sepíše a 

označí věci, které měl zemřelý u sebe. Pokoj upraví a uklidí, aby tak 

vytvořila důstojné prostředí jak pro zemřelého, tak pro rodinu. 

Sestra po celou dobu jedná taktně, šetrně zachází s tělem a dodržuje 

náležitou úctu. Zemřelý se může odvézt až za 2 hodiny po úmrtí. /14,38/  

 

 

3.5 KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍM 
 

3.5.1 Příprava k rozhovoru 
Jestliže sedíme u lůžka umírajícího a chceme s ním o jeho smrti 

hovořit, musíme se nejdřív  alespoň pokusit projít sami těžkou zkouškou 

poznání vlastní smrtelnosti. Člověk nikdy není schopen tento fakt plně 

přijmout, ale každý by si měl vytvořit svůj postoj ke svému vlastnímu 

odchodu. Nejde však jen o pouhé poznání faktu, nýbrž o osobní přijetí 

skutečnosti. 

Existuje pět principů, které bychom měli akceptovat, pokud chceme 

umírajícímu být opravdu nápomocní. 

1. zaujmutí postoje k sobě samému 

Péče o umírající klade především nároky na naše emoční schopnosti, 

to znamená na citovou účast a nikoliv na odborné znalosti. Nemocný se 

neptá na naše znalosti, nýbrž na naše chování a náš postoj. A právě v této 

oblasti nás velká nejistota nezřídka svádí k nouzovým reakcím, kterými 

zakrýváme svoji vlastní bezmocnost. 

2. postoj k vlastní smrti 

Každý ví, že jeho život jednou skončí, ale většina lidí se tím odmítá 

zabývat. Zdravotníci přichází do kontaktu se smrtí velmi často, ale spíše 

tento fakt vede k tomu, že se začínají smrti podvědomě bránit. Dnešní 

společnost smrt tabuizuje. Pouze ten, kdo přijal svou vlastní smrtelnost, 

může dobře o umírající pečovat. 

3. opravdovost 

Před nemocným musíme především vystupovat jako lidé a nesmíme 

se skrývat jen za svůj profesionální postoj. Sestra má vnímat své pocity při 
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práci u pacienta a především se s nimi naučit vhodně zacházet. Měla by 

nemocnému umět dát pochvalu, stejně jako by mu měla umět říct, proč se na 

něj zlobí. 

4. pravdivost 

Život není jen černobílý a stejně tak v pravdě se nepohybujeme 

v rovině, zda sdělit pravdu či nikoliv. Ptáme se kdy, kdo a v jaké míře se 

pravda sdělí. Nemocný má na pravdu nepopiratelný nárok. 

5. nekritické přijetí druhého 

V praxi to znamená nevnucovat někomu svůj hodnotový systém a 

své představy. Stejně tak je nutné akceptovat reakce nemocného, jeho 

požadavky a vlastnosti. /2/ 

 

3.5.2 Doporučení pro komunikaci sestry s umírajícím 
Jelikož víme, že umírající prochází jednotlivými fázemi psychické 

odezvy na závažnou situaci, musíme z tohoto poznatku vycházet i při vedení 

rozhovoru. Nesprávné zhodnocení situace nás potom může dostat do 

nesnází a zvyšovat tak napětí. 

 

umírající ve fázi šoku  

Takový nemocný potřebuje především uklidňující a vstřícné chování 

zdravotníka. Na otázku „proč“ neexistuje odpověď. Šok obecně trvá 

relativně krátce a přechází do jiné fáze. 

umírající ve fázi popření 

Tato fáze se velice často objevuje po sdělení pravdy. Rozhovor s 

nemocným o jeho vážné situaci je tedy na místě tehdy, když je pacient 

schopen toto téma unést. Rozmluvu je třeba ukončit tehdy, pokud vidíme, že 

nemocný již není schopen krutou realitu dále snášet. Toto pravidlo v 

podstatě platí vždy, bez ohledu na to,v jaké fázi se nemocný právě nalézá. 

Pokud umírající popírá stále, až k blížící se smrti, tak nikdy mu nesmíme 

jeho popírání násilně brát. Někteří lidé popření k životu potřebují.  

umírající ve fázi agrese 

Zlost je přirozená obrana organismu na stresovou situaci. Jestliže je 

pacient agresivní, je naší profesionální povinností nereagovat na agresi 
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impulzivně a ponechat si dostatek času na odpověď. Vždy bychom měli 

vědět, jaká je příčina jeho zlostného chování. Pokud sami pociťujeme 

opravdovou zlost, je dobré odejít někam, kde budeme sami, kde můžeme 

svůj hněv projevit.  

Pokud nemocný pozná, že ho chápeme, respektujeme a věnujeme mu 

dostatek času, tak za nějaký čas ztiší hlas a zmírní zlost. 

umírající ve fázi úzkosti 

Takový klient se především dožaduje pocitů bezpečí, jistoty, 

ochrany, uklidnění a podpory. Proto se mu tyto potřeby budeme snažit 

uspokojit. Pokud se nám to nepodaří, může úzkost vyústit do agresivně 

útočné reakce, nebo se úzkost zvýší až do projevů histriónského a 

hysterického jednání. 

umírající ve fázi deprese 

Nemocný v této fázi s námi nemusí chtít spolupracovat. Potom 

podněty pro spolupráci musí vycházet od nás. 

Neměli bychom pacienta nutit, aby pohlížel na světlé stránky věcí, 

protože to by znamenalo, že nemá přemýšlet o své nastávající smrti. Bylo 

by protismyslné říkat mu, aby nebyl smutný, protože odchod člověka není 

veselý nikdy. Jestliže nemocnému dovolíme, aby vyjádřil svůj žal a nic 

neskrýval, dospěje ke konečnému smíření mnohem snáze.  

Někdy si umírající díky svému utrpení přeje co nejrychleji zemřít. 

Tyto rozhovory vyžadují mnoho času, trpělivost, lásky při společném 

hledání  hlubšího významu jejich utrpení.  

umírající ve fázi smlouvání 

Sliby mohou být spojeny s utajovaným pocitem viny. Je ale velice 

častým jevem, že tyto sliby nemocní nesdělují, nebo jsou v řeči nemocného 

skryté. Proto je nutné věnovat těmto projevům velkou pozornost a zjistit, z 

čeho možné pocity viny pramení.  

Nemocný si může přát, aby se ještě dožil určitých událostí, které pro 

něj mají veliký význam. Touží vidět maturitní ples syna, svatbu dcery a 

podobně.    

umírající ve fázi smíření 

V této fázi se komunikace s nemocným pohybuje velice často na 

úrovní neverbální komunikace. Nemocnému často postačí jen tichá 

 45



přítomnost beze slov. Jen sedět a nic neříkat nám nejprve může připadat 

podivné, ale toto mlčení má nenahraditelný význam. Nemocný poznává, že 

v těžké situaci nezůstal sám. /17,18/ 

 

Při komunikaci s umírajícím, ať už je v jakékoliv fázi, se můžeme 

setkat s tím, že nemocný s námi nemůže z různých důvodů komunikovat. 

V závislosti na příčině se osvědčila doporučení, která jsou shrnuta 

v následujících bodech: 

1. pacient není řeči schopen 

Pokud je schopen psát, nabídneme mu tužku a papír. Tím nám může 

sdělit svá přání a požadavky. Pokud už psát nedokáže, domluvíme se na 

nějakém znamení pro „ano“ a „ne“. 

2. pacient odmítá komunikovat 

Zkusme se k těmto nemocným jen posadit a vyjádřit jim tak své 

přátelství a blízkost. Možná se sami časem otevřou, aniž bychom museli 

pronést jediné slovo. 

3. pacient není zcela při vědomí v důsledku podávání sedativ 

Nejlépe je snížit množství tlumících léků, aby byl nemocný alespoň 

část dne při vědomí a mohl tak s námi komunikovat. Pokud to není možné, 

snažíme se s ním navázat kontakt především tehdy, když je bdělejší a blíží 

se čas podání další dávky léku. 

4. pacient je dlouhodobě v bezvědomí 

Toto je složitá problematika. Tito nemocní velice často dobře 

vnímají své okolí především sluchem, nebo reagují na dotyk druhého 

člověka. Proto na nemocné hovoříme tak, jako kdyby byli při vědomí. 

Vysvětlujeme jim všechny úkony, veškerou činnost, kterou okolo nich 

provádíme. /18,39/ 

 

Řeč umírajících 

Umírající nemluví jinou řečí než ostatní lidé. Mluví pouze na 

různých úrovních. Lidé, kteří s umírajícími pracují, by se měli vždy snažit 

pochopit, co se skrývá za jednotlivými slovy. Řeč umírajících se může 

pohybovat na několika rovinách 

• rovina věcná /nejvyšší/ 
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Příklad: Paní se zeptá, kolik času ještě máme. Odpovědí na tuto 

otázku jí bude sdělení, kolik je hodin. Tímto bude další rozhovor 

skončený, pokud ovšem netušíme nic dalšího. 

• rovina symbolů /paní se otázkou na čas ptá, kolik času života jí ještě 

zbývá/ 

• rovina pocitová /z otázky lze vycítit smutek/ 

• rovina duchovní /žena se otázkou ptá, kolik času života jí ještě Bůh 

dává/ /40/ 

 

3.5.3 Chyby sester při komunikaci s umírajícím 
„Sestřičko, já se bojím, že zemřu…“ Jak správně reagovat na pocity 

těžce nemocného člověka? Není to jednoduché. Pokud umírající verbalizuje 

svůj strach, měli bychom se především vyvarovat těchto typů odpovědí: 

1. odpovědi věcné 

Sestra vyslechla určité informace od nemocného, ale řeší je pouze 

ošetřovatelským zákrokem. Nesnaží se vypozorovat hlubší citové 

rozpoložení pacienta, které ho vedlo k této výpovědi. 

2. odpovědi zobecňující 

Sestra pochopí, co je obsahem pacientova sdělení, rozezná z části i 

pocity v jeho výpovědi, ale neposkytne jim žádný prostor. Sama si tyto 

pocity nepřipustí a poučuje nemocného o  zkušenostech, které získala při 

své práci. 

3. odpovědi moralizující 

Pacientova výpověď je srovnávána s normami, které platí pro setru a 

nebo které podle jejího názoru by měly platit pro chování nemocných. 

Odpověď pak často obsahuje příkazy, výčitky nebo hodnocení. 

4. odpovědi vyhýbavé 

Sestra neodpoví nemocnému na jeho otázku a ponechá odpověď 

lékaři. 

5. odpovědi interpretující, diagnostikující 

Sestra přemýšlí o tom, proč pacient takto reaguje a snaží se to 

vědecky vysvětlit. Takové pokusy o výklad pacientovi však nepomohou. 
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Další z velkých problémů představuje odstup zdravotníka od těžce 

nemocného. Odstup si udržuje velká většina sester. Tento postoj je ve své 

podstatě přirozený, protože představuje obranu vůči utrpení druhého. 

Zároveň se v odstupu odráží i strach z vlastního selhání. Nejčastější 

motivací pro sesterské povolání je vědomí, že tato činnost vede k navrácení 

a obnově zdraví. Pokud pacient nemůže být vyléčen, u sester se často 

dostavuje pocit osobního selhání. 

Pro sestry je důležitým úkazem pacientova dobrého psychického 

stavu veselá nálada. Proto jsou nemocní často káráni za smutné 

myšlenky.Toto je také určitý způsob obrany sester, před narušením jejich 

hodnotového systému a  pohledu na utrpení. 

Chybné je, pokud sestra s umírajícím zachází jako s „věcí“, což ve 

svém důsledku vede k opomenutí péče o psychiku člověka. Tento přístup 

může být také kombinován s infantilizací umírajícího. 

Jednou z dalších nesprávných odpovědí na pacientovu verbalizaci 

strachu ze smrti jsou odmítavé myšlenky a postoje  sestry. V těchto 

situacích si sestra není vědoma, že se jedná o její vlastní obranu. V podstatě 

si těmito výroky dodává odvahy sama. Jindy může sestra reagovat dokonce i 

agresivními odpověďmi. Tyto odpovědi jsou výrazem vlastní bezmoci a 

sestra se v tomto případě přemrštěně brání.  

Nemocný v těžkých situacích často jedná agresivně. Mnohdy si ani 

on sám nedovede vysvětlit její příčiny. A právě sestra bývá  jako první 

vystavena tomuto psychickému stavu. Základní pravidlo zní: nebrat 

agresivní výpady nemocného osobně. Naprosto neprofesionálně jedná ta 

sestra, která odpovídá impulzivně a protiútokem. Tím se agrese jen 

stupňuje. Další chybou je vyhýbání se kontaktů s pacientem a zaměření se 

pouze na nejnutnější výkony. 

Bezradnost pacienta sestry lehce obcházejí nabídkou konkrétní 

pomoci. „Sestro, myslíte, že budu hodně trpět, až budu umírat?“ Nesprávná 

odpověď sestry může vypadat třeba takto: „Teď vám ustelu lůžko, vyvětrám 

a pak si hezky lehnete a usnete.“ Sestra naprosto neguje starosti nemocného. 

Otázka pacienta je pro ni nepříjemná a vyhne se jí nabídkou konkrétní 

pomoci. 
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Jistě nesprávně jedná ta sestra, která uplatňuje prvky své 

nadřazenosti a pacient je odsouzen k pasivitě. Svými odpověďmi dává 

nemocnému najevo, že ona je ta, která této problematice rozumí a pacient se 

má plně spolehnout na její úsudek. „Já přece musím vědět, co je pro vás 

důležité.“ Pro pacienta se sestra stává autoritou. Na základě toho se vytváří 

mezi oběma odstup, protože sestra a pacient nejsou na stejné úrovni, sestra 

je nadřazena. Odpovědí nemocného pak může být pouhé mlčení, protože on 

přece nebude pochybovat o své autoritě. 

Každá sestra by měla vědět, že se nesmí omezit jen na slyšení toho, 

co  nemocný říká. Fakta jsou mnohdy méně důležitá než samotný emoční 

obsah sděleného.  

/2,10/ 

Chyby, kterých se sestry dopouštějí, mohou pramenit ze syndromu 

vyhoření. Jedná se o specifickou emoční únavu, která se projevuje 

subdepresivním laděním, podrážděností, zatrpklostí apod. Jedná se o 

dlouhodobý proces. /13/  

 

 

3.6 RODINA A BLÍZCÍ UMÍRAJÍCÍHO 
 

3.6.1 Doporučení pro přístup sestry k blízkým umírajícího 
V našich podmínkách jsou blízcí informováni včas a důkladně. 

Příbuzní reagují nejprve tak, že nejsou schopni uvěřit, že jejich blízkého 

zničehonic postihla nemoc. I oni prožívají stadium šoku, který s ohledem na 

nemocného skrývají. Smlouvání také existuje, hledají jiné odborníky, chtějí 

slyšet, že došlo k omylu. Dále nastupují pocity žalu a pocity viny. Hledají 

viníka, když ho nenacházejí, tak si ho prostě vytvoří. Na této úrovni 

s příbuznými nepolemizujeme a soustředíme se na důrazné vysvětlování, že 

dotyčný je bez viny. Teprve pokud příbuzný přijme pravdu o nemoci, je 

schopen být nemocnému nápomocen. 

Změna chování blízkých k nemocnému je vždy a nemocný ji pozná 

/ať už v kladném či záporném smyslu/. Příbuzní mohou k nemocnému 

zaujmout příliš protektivní vztah. Příbuzní by za nemocného neměli vše 
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dělat, aby jej pak nevytěsnili ze svého středu. Pro pomoc platí 2 hlavní 

pravidla: 

• přítomnost 

• přiměřenost 

Shrnutí zásad pro přístup sestry k blízkým umírajícího 

• ujistit rodinu, že jejich blízký netrpí 

• poskytnout dostatek informací  

- o péči o nemocného 

- o léčbě /spolupráce s lékařem/ 

- o zajištění pohody nemocného 

- o změnách stavu nemocného 

- o příznacích umírání a blížící se smrti 

- o způsobech komunikace s nemocným 

• podat informace srozumitelně, jednoduše, jasně 

• umožnit rodině, aby poskytli umírajícímu praktickou pomoc 

• dodávat rodině odvahu a emocionální podporu 

• pomoct rodině vyrovnat se se zhoršováním mentálního stavu 

nemocného  

• pomáhat nalézt kladné stránky v jejich pečovatelské úloze /33/ 

 

3.6.2 Truchlení 
„Žal je instinktivní reakce na ztrátu. Truchlení je osvojené, 

truchlení nás dojímá prostřednictvím žalu. Je to vnější vyjádření žalu- 

jakákoli akce, která nám pomáhá přizpůsobit se své ztrátě. Truchlení je 

ovlivňováno především kulturou, ve které jsme vyrostli a kulturou, ve které 

žijeme jako dospělí. Ztráta je stav, kdy nás smrt připravila o někoho 

milovaného.“ /9, s. 55/ 

 

Jak pomoci člověku, který právě prožívá ztrátu blízkého člověka ? 

• poskytnout opravdové účastenství, být s ním 

• podat co nejvíce informací o tom, jak jejich blízký umíral 

• situaci nedramatizovat, nepříjemné zážitky nesdělovat 
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• v akutním období je nezbytný druhý člověk, který tam prostě je, 

nemusí ani příliš hovořit, nesmí projevovat sentimentální soucit 

• přistupovat k pozůstalým s taktem a citlivostí 

• vyvarovat se vět typu: “Chápu vás, vím jak se cítíte“.  

• snaha o empatický přístup k pozůstalým 

• dovolit, aby byl smutný, plakal 

• vyvarovat se pocitů lítosti a soucitu 

• zdůraznit, že to vše je normální a pochopitelné a pro ostatní 

přirozená forma žalu 

• poskytnout praktickou podporu /káva, posezení, zavolat odvoz/ 

• informovat pozůstalé, že při zármutku pomáhá fyzická činnost 

doprovázená slovy nebo zvuky /štípání dříví, hra na klavír, klepání 

koberců…/ 

• poradit pozůstalým, aby si přiznali oddechový čas od truchlení 

/četba, poslech hudby, televize/ /9,21/ 

 

 

3.7 HOSPICOVÁ PÉČE 
 

3.7.1 Myšlenka hospice 
Hospic je anglický výraz a znamená útočiště nebo útulek. Hospic 

znamená především naději, že ve svízelné situaci bude kvalifikovaně a 

účastně pomoženo umírajícím, právě tak jako jejich rodinám. Moderní 

nemocnice se v prvé řadě soustředí na léčbu a péče má nižší prioritu. Proto 

začaly vyrůstat hospice, kde je péče prioritou, záchranná léčba je podružná 

až nedůležitá. Účelem hospice je usnadňovat umírání pomocí útěchy. 

Hospic není jen místo, je to způsob přístupu. /25/ 

Nemocný člověk v hospici potřebuje komplexní péči, tedy péči 

zdravotní, psychickou, sociální a duchovní.   

WHO definovala hospicovou péči takto: hospicová péče je centrálně 

zřízený program paliativní péče- cíleně zaměřený na zmírnění symptomů 

nemoci u terminálně nemocných, kterým bylo prognosticky určeno 

pravděpodobné přežití v maximálním rozsahu do šesti měsíců. 
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Filosofií hospicové péče je úcta k životu a umožnění maximální 

kvality života umírajícímu člověku. Život má být žit tak plně a bez 

zbytečného utrpení, jek jen to je možné. Smrt je vnímána jako nedílná 

součást života každého jedince. Hospicová péče smrt ani neoddaluje ani 

neurychluje. /3/ 

Hospic je klasická forma poskytování paliativní péče. Jedná se 

obvykle o samostatné zařízení s 20-30 lůžky. Prostředí se podobá více 

domácímu než nemocničnímu. Častá je činnost dobrovolníků. /32/ 

Hospic by se nikdy neměl stát domem, do kterého se posílají všichni 

umírající. Nelze stavět rovnítko mezi hospicem a „domem smrti“. I 

v nemocnicích se umírá a bude se umírat. Právě proto je důležité zlidštit i 

tam tento proces přenosem myšlenek a určitých praktik z hospicového 

programu. Hospic je jen doplňkovým způsobem péče o umírající a je 

vhodný pouze pro určitý typ nemocných. /4/ 

      

Klienti hospice 

Klienti, kteří jsou vhodní pro umístění do hospice, musí prodělávat 

aktivní, progredující, pokročilé onemocnění, kdy délka jejich života je 

omezena.  

Jsou to nemocní různých věkových kategorií s různou diagnózou. 

Kromě nejvíce zastoupené skupiny onkologicky nemocných, je hospic dále 

určen nemocným  s pokročilým degenerativním onemocněním svalů, nervů, 

s těžkými stavy po poranění míchy, po mozkových mrtvicích a klienty 

s AIDS. 

Ten, kdo má být do hospice přijat, musí být náležitě poučen nejen o 

svém zdravotním stavu, ale i o způsobu péče, který mu bude nabízen. 

 

Další typy hospicové péče jsou: 

1. Domácí hospicová péče laická 

2. Domácí hospicová péče odborná 

3. Ambulantní hospicová péče 

4. Stacionární hospicová péče /3/ 
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3.7.2 Historie hospicové péče 
Hospicová péče má již dlouhou historii. Již ve středověku vznikaly 

při některých klášterech útulky pro těžce nemocné a hospic bylo místo, ve 

kterém složil hlavu unavený poutník mířící do Svaté země. 

V roce 1842 bylo v Lyonu díky Jeanne Garnierové založeno 

společenství žen, které se plně věnovaly péči o nevyléčitelně nemocné. 

V roce 1874 toto společenství otevřelo v Paříži první dům pojmenovaný 

hospic. V roce 1878 založila v Dublinu Marie Aikenheadová kongregaci 

Sester lásky, jejichž hlavním posláním bylo doprovázení umírajících. Tato 

společnost založila několik domů v Irsku a v Anglii např. Hospic sv. Josefa 

v Londýně.  

V tomto zařízení pracovala nejprve jako sestra, později jako lékařka 

Cicely Sounders. V 50. letech 20. století zde postupně formovala zásady 

lékařské péče určené terminálně nemocným. V roce 1967 C. Sounders 

zakládá na předměstí Londýna Hospic sv. Kryštofa, ve kterém je prvně užito 

myšlenky celostní péče o terminálně nemocné. Toto bývá považováno za 

začátek moderního hospicového hnutí.  

Hospice se postupně rozšířily nejprve v Anglii, Irsku a Americe. 

Podle odhadů je v Anglii více než 140 hospiců, ve světě jich je asi 2000. 

V České republice začíná hospicové hnutí už v roce 1989. Do té 

doby bylo umírání výhradně doménou nemocnic. V letech 1989-1991 

pracovala MUDr. Marie Opatrná na vybudování prvního hospice v České 

republice. Se svými spolupracovníky založila křesťanské sdružení pro 

pomoc onkologicky nemocným. Projekt hospicu byl schválen i tehdejším 

ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc. Hospic měl 

stát v Rooseveltově ulici v Praze 6. Na financování tohoto zařízení velkou 

měrou přispěla řada benefičních koncertů. I přes velké snahy MUDr. 

Opatrné a dalších členů sdružení, se hospic nepodařilo otevřít. Finance 

získané z benefičních akcí byly využity při zřizování hospice v Červeném 

Kostelci. Za mnoho práce vykonané pro hospicovou myšlenku je možné 

MUDr. Marii Opatrnou označit za průkopnici hospicového hnutí v České 

republice.    
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V roce 1991 byla při Ministerstvu zdravotnictví založena "Pracovní 

skupina pro podporu rozvoje domácí a hospicové péče". Od počátku 

spolupracovala s výše uvedenou skupinou i MUDr. Marie Svatošová.  

Odbor sociální péče Ministerstva  zdravotnictví podporoval šíření 

hospicové myšlenky všemi způsoby. Situace sebou přinášela i problémy ze 

strany civilních obyvatel, kteří sepisovali petice proti stavbě hospiců /Malé 

Svatoňovice, Plzeň/. 

První hospic vznikl v Červeném Kostelci u Náchoda. Na základě 

předchozích zkušeností z Malých Svatoňovic, kde měl původně první 

hospic vzniknout, byla v Červeném Kostelci věnována  zejména pozornost 

informovanosti místních obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v 

letech 1994 a 1995 částku přibližně dvaceti milionů korun investičních 

dotací Diecézní charitě v Hradci Králové.  

V roce 1998 bylo založeno tzv. SPHP - Sdružení poskytovatelů 

hospicové péče, které sdružuje poskytovatele i příjemce hospicové a 

paliativní péče. /4,9,13,41/ 

 

3.7.3 Přehled hospiců v České republice 
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci /1995/  

Hospic Štrasburk v Praze /1998/ 

Hospic sv. Lazara v Plzni /1998/ 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně /1999/ 

Hospic v Mostě /2000/  

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích /2001/ 

Cesta domů v Praze /2001/ 

Hospic na Svatém Kopečku Olomouc /2002/ 

Citadela - dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí /2003/ 

Hospic sv. Alžběty v Brně /2004/ 

Hospic sv. Jana N. Neumana v Prachaticích /2005/ 

Česká katolická charita /42/ 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Snahou praktické části je vyslechnout a následně převyprávět pocity 

terminálně nemocných, pokusit se proniknout do jejich prožitkového světa a 

poznat tak závěrečnou fázi života, kterou terminálně nemocný prochází.  

Součástí práce zdravotní sestry je také péče o umírající. Jejím 

úkolem je vědět, co umírající prožívá a jaké jsou jeho potřeby. Podkladem k  

těmto znalostem z velké části bývají samotné výpovědi umírajících. Ti sami 

mohou nejlépe říct jak chtějí, aby o ně ze strany sestry bylo pečováno. Proto 

dalším úkolem, který si tato práce ukládá, je zjistit, jaké jsou zkušenosti  

umírajících se sestrami, jak sestru vnímají a jaká doporučení pro její práci 

mají. 

  

 

4.1 HOSPIC ŠTRASBURK 
 

Hospic Štrasburk /viz obrázek č.1/ byl otevřen v lednu roku 1998. 

Tento hospic je druhým nejstarším hospicem v České republice. O klienty 

pečuje zdravotnický tým, který se skládá z lékařů, zdravotních sester, 

ošetřovatelů, rehabilitační pracovnice, psychologa, duchovního a 

dobrovolníků. V rámci Hospice Štrasburk byla v srpnu roku 2001 zahájena 

činnost Domácí hospicové péče. V hospici je uplatňován systém skupinové 

péče o nemocné. Hospic Štrasburk se skládá ze dvou částí a má dvě 

oddělení. Ve staré části se nachází oddělení A a v nové oddělení B. Obě tyto 

části, stará a nová, jsou spojeny proskleným atriem, které slouží jako 

společenská místnost nebo prostor, kde si mohou klienti posedět 

s návštěvami. 

Pokoje jsou jednolůžkové /viz obrázek č.2/, vyjímku tvoří pouze 

jeden dvoulůžkový pokoj. Každý pokoj, kromě dvoulůžkového, má ve svém 

vybavení přistýlku, kterou může využít doprovázející umírajícího 

k přespání. Pokoje i ostatní prostory jsou bezbariérové. Hospic má svou 

vlastní zahradu, na kterou je možno vyvést i ležící nemocné.  
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Klientům jsou zde k dispozici různé kompenzační pomůcky, dále 

pomůcky k prevenci dekubitů a koupací lůžka.  

V prostoru hospice se též nachází kaple /viz obrázek číslo 3/, ve 

které se pravidelně každý týden slouží mše. Dále ještě stojí za zmínku tzv. 

místnost posledního rozloučení, kam, jak se původně plánovalo, měli být 

odváženi zemřelí a rozloučení s nimi mělo probíhat právě zde. Místnost se 

však vzhledem ke svým stavebním nedostatkům k tomuto účelu nevyužívá a 

poslední rozloučení blízkých se zesnulým probíhá na pokoji, v případě 

dvoulůžkového pokoje v kapli. 

Hospic Štrasburk je schopen poskytnout péči 25ti klientům. Ten, kdo 

je do hospice přijat, musí splňovat určité podmínky pro přijetí. Musí mít 

onkologické onemocnění a lékařskou zprávu, která obsahuje sdělení, že 

všechny léčebné postupy a prostředky byly již vyčerpány. Nemocný se 

přijímá pouze k symptomatické terapii. 

Doba pobytu by měla být pouze 6 měsíců. Někdy ale tento 

požadavek nelze dodržet a klienti mohou zůstat déle.  

Klienti hospice jsou lidé všech věkových kategorií /kromě dětí/, 

s různými onkologickými diagnózami. Spíše bývají imobilní. 

Od 1.1.2005 do 31.12.2005 bylo do hospice přijato 202 klientů. 

Z tohoto počtu 15 klientů bylo propuštěno, 187 v hospici zemřelo. 

Obložnost za tuto dobu byla 91,4 %.  

Každý klient je nucen si na svůj pobyt v hospici doplácet 350 Kč na 

den. Klient hospice může kdykoliv samozřejmě svůj pobyt na čas přerušit 

nebo i ukončit.  

Hospic se snaží zpříjemnit pobyt svým klientům různými akcemi, a 

to především v čase různých svátků. Nejlepší kulturní program je v čase 

adventním, který začíná návštěvou Mikuláše u všech klientů a pokračuje 

dále různými koncerty. Dvakrát do roka zaměstnanci hospice pořádají pro 

své hosty táborák. 

Hospic Štrasburk má svou vlastní dokumentaci. Pro sestru je  

nejdůležitější, pokud v tuto chvíli opomeneme dokumentaci lékařskou,  plán 

ošetřovatelské péče. Do něj se zaznamenává aktuální stav klienta, jeho 

psychický stav, nálada, úroveň hygienické péče, přítomnost návštěvy atd. 

/viz příloha číslo 2/ 
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/obrázek č.1 Hospic Štrasburk/ 

 

 
/obrázek č.2 hospicový pokoj/ 

 

 
/obrázek  č.3 kaple sv. Lazara/ 
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4.2 METODIKA 
 

4.2.1 Kvalitativní přístup 
V této práci je využito kvalitativního přístupu, jehož výzkumné 

postupy se nejlépe hodí pro zjištění citlivých témat týkající se závěru života.  

Kvalitativní metoda pracuje se slovem. Jejím úkolem je zachytit 

podrobný, výstižný popis určitého jevu. Výsledkem je interpretace, 

porozumění významu a smyslu. Kvalitativní výzkum je charakterizován 

jako holistický, týkající se příběhů konkrétních lidí. Díky tomu se výzkum 

obrací přímo ke konkrétnímu člověku a jeho individualitě. Kvalitativní 

metody jsou metody heuristické a slouží k budování nových teorií, 

především v oblasti humanitních věd. 

Předpokladem pro vedení tohoto výzkumu je úzký vztah mezi 

výzkumníkem a zkoumaným jedincem. Zkoumaný je v tomto případě 

aktivní subjekt. Výzkumník naopak ztrácí expertní postavení. Pro vedení 

takového výzkumu jsou podmínkou jak určité výzkumnické vědomosti a 

dovednosti, tak charakterové nebo osobnostní vlastnosti. Nároky jsou 

kladené především na: vnímavost, bystrost, empatii, kreativitu, logické 

myšlení a komunikační schopnosti výzkumníka.   

Reliabilita /spolehlivost/ je v kvalitativním výzkumu problematická, 

protože kvalitativní výzkum pracuje s jedinečností. Validita je poměrně 

silnou stránkou kvalitativního výzkumu. Té je dosaženo díky přesnému a 

výstižnému opisu, přímým kontaktem se zkoumanou realitou a používáním 

autentických výroků zkoumaných osob. /43,44/ 

 

Základní teoretické přístupy kvalitativního výzkumu: 

1. případová studie 

2. etnografický výzkum  

3. zakotvená teorie 

4. fenomenologické zkoumání 

5. biografický výzkum 

6. historický výzkum 

7. zkoumání dokumentů 
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8. akční výzkum 

9. kritický výzkum /43/ 

Metody získávání dat: 

1. kvalitativní dotazování: kvalitativní rozhovor, polostandardizovaný 

a nestandardizovaný rozhovor, rozhovor pomocí návodu, neformální 

rozhovor, narativní rozhovor, fenomenologický rozhovor, skupinová 

diskuse a vyprávění 

2. pozorování: zúčastněné pozorování, nezúčastněné a strukturované 

pozorování  

3. studium dokumentů 

 

Fáze kvalitativního výzkumu 

1. fáze 

Po stanovení problémové oblasti následuje vyjednání přístupu do terénu. 

Dále je stanovena vhodná kvalitativní metoda a velikost vzorku.  

2. fáze 

Následující krok se týká vlastního sběru dat dle zvolené metody /metody 

získávání dat viz výše/. Je nutné vyřešit otázky týkající se souhlasu sběru 

dat, použití audio či video nahrávky.   

3. fáze 

V této části začíná práce se sebranými daty. Pročítáním textů jsou data 

postupně utřiďována a kódována. 

4. fáze 

Můžeme využít techniky vícestupňového kódování např. podle Hendla /43/ 

otevřené, axiální a selektivní. Hledáme vazby a spojitosti mezi kódy, 

případně hledáme společné obecné téma /centrální kategorii/, snažíme se o 

sestavení linie příběhu. Veškerá vytvořená tvrzení se musí opírat o získaná 

data. Opakovaně se vracíme k částem, prověřujeme platnost závěrů, 

zkoumáme souvislosti identifikovaných problematických míst, hledáme 

případy, které odporují našim závěrům.  

5. fáze 

V poslední etapě jsou výsledky interpretovány. Může být navrhnuta nová 

teorie a vyvozeny závěry pro praxi. /43,44,45/ 
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4.2.2 Získávání dat 
Na samotném počátku průzkumného šetření je prioritní vztah 

důvěry mezi výzkumníkem a zkoumaným. Mezi nimi vždy dochází 

k těsnému osobnímu kontaktu. 

 Po vybrání vhodného nemocného /viz charakteristika vzorku/ je 

nemocný seznámen s tématem rozhovoru, jeho využitím a účelem. Zároveň 

je získán jeho souhlas k uveřejnění informací, které se během rozhovoru 

uvedou, eventuelně s pořízením audiozáznamu. 

Dále následuje studium dokumentů, které v tomto případě tvoří 

zdravotnická dokumentace /propouštěcí, překladové zprávy, aktuální 

terapie, ošetřovatelská, lékařská dokumentace/. Seznámení s dokumentací je 

významné proto, aby nebyl zkoumaný dotazován na otázky, které je možno 

zjistit z dokumentace.  

Základní metodou této práce je individualizovaný 

polostandardizovaný rozhovor pomocí návodu. Tento typ rozhovoru je 

založen na vypracovaných okruzích otázek, které by měly být v rozhovoru 

probrány. Okruhy otázek jsou sestaveny tak, aby pokryly co nejvíce oblastí 

týkajících se prvního výzkumného úkolu: prožívání velmi vážné nemoci 

s blížícím se koncem života. Byly stanoveny standardní okruhy otázek 1- 9, 

které byly vždy v rozhovoru zmíněny. U každého okruhu bylo formulováno 

více podbodů /viz malá písmenka/, z nichž z pravidla byly probrány jen 

některé. Pořadí okruhů otázek v rozhovoru není striktně určeno. Doporučuje 

se začínat jednoduššími tématy, nejdůležitější a citlivá místa řadit ke konci 

rozhovoru. 

Druhým výzkumným úkolem bylo zjistit, jak závěr života může 

ovlivnit zdravotní sestra. Do něj byly zahrnuty pouze tři okruhy otázek. Ty 

byly zmiňovány volně v průběhu celého rozhovoru vždy, když se k tomu 

naskytly vhodné příčinné souvislosti. Jejich formulace vyplynula 

z konkrétní výpovědi či situace, v návaznosti na určitý okruh nebo otázku 

týkající se prožívání velmi vážné nemoci s vědomím konce života.     

Rozhovor je zachycen na audiokazetu, nebo pokud není možné 

provést audiozáznam /extrémně tichý hlas, organická příčina, nesouhlas/, je 

proveden zápis do záznamového archu.  
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OKRUHY OTÁZEK 
I. Prožívání velmi vážné nemoci 

1. biologické potřeby 

a/ bolest 

b/ spánek 

c/ příjem tekutin, potravy 

d/ dýchání 

e/ vyprazdňování, pocení 

f/ zvracení, nevolnost 

g/ stav kůže, sliznic 

h/ lékařský zákrok s následky 

i/ jiné 

 

2. vnímání zdravotního stavu 

a/ sdělení informace o chorobě 

b/ první reakce 

c/ suicidní myšlenky 

d/ ovlivnění života nemocí 

e/ příčina nemoci 

f/ co nemoc vzala, co dala 

 

3. víra, naděje 

a/ vyznání 

b/ životní hodnoty 

c/ očekávání od pobytu v hospici 

d/ snaha ještě něčeho dosáhnout, cíl 

 

4. psychický stav 

a/ negativní emoce 

b/ pozitivní emoce 

c/ co pomáhá při vyrovnávání se se vzniklou situací 

d/ pocity méněcennosti, ztráty lidské důstojnosti 
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5. rodina, přátelé 

a/ reakce rodiny na zjištění onemocnění 

b/ závislost někoho z rodiny 

c/ návštěvy 

d/opora v rodině 

e/ narušení vztahů z důvodu nemoci 

f/ pocity zbytečnosti 

 

6. aktivita, činnosti 

a/ význam práce před onemocněním 

b/ význam práce v současnosti 

c/ trávení času nyní 

d/ preferování společnosti, samoty 

 

7. smrt, umírání 

a/ myšlenky o smrti 

b/ strach ze smrti 

c/ představa posmrtného života 

d/ svěřování se někomu s těmito myšlenkami 

e/ předčasné ukončení života 

f/ co se stane, když zemře /pohřeb, parte, reakce blízkých/ 

 

8. bilancování 

a/ hodnocení svého života 

b/ lítost /nesplněná přání, svědomí/ 

 

9. volné 

a/ co nebylo zmíněno 

 

II.  Vliv zdravotní sestry 

1. pozitivní zkušenosti se sestrami  

2. negativní zkušenosti se sestrami 

3. jaká by sestra měla být 
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Nezbytnou součástí kvalitativního výzkumu je pozorování. 

Pozorování významně doplňuje získané informace. V pozorování byl kladen 

důraz na všechny složky neverbální komunikace /mimika, proxemika, 

haptika, jednotlivé postoje, polohy těla nemocného, pohyby, gesta, 

paralinguistika/. Poznámky o pozorování zkoumaného byly zaznamenány 

průběžně během celého rozhovoru do záznamového archu.   

 

Součástí získávání dat je i vytvoření vhodného prostředí pro 

vedení rozhovoru. Myšleno je především na intimitu, klid, dostatek času a 

prostředí plné přátelské atmosféry a vzájemné důvěry. Je třeba pamatovat 

také na vhodný postoj výzkumníka, umístění židle a poskytnutí tekutin 

nemocnému. Je nutno si uvědomit náročnost rozhovoru pro nemocného a  

celou dobu sledovat projevy únavy, vyčerpání či jiné další tělesné 

příznaky a v závislosti na nich rozhovor přerušit nebo ukončit. 

 

4.2.3 Charakteristika vzorku 
Do průzkumného šetření bylo zařazeno pět terminálně nemocných 

/R1-R5/, kteří byli klienti Hospice Štrasburk. Klienti byli vybíráni na 

základě informací, které byly získány z osobních kontaktů s nimi, 

ze sesterské a lékařské dokumentace a od ostatních členů zdravotnického 

týmu. U každého nemocného byl vypracován Barthelův test základních 

aktivit. /46, viz příloha číslo 3/ 

R1 

Pohlaví: žena 

Věk: 61 let 

Diagnóza: adenoidně cystický adonokarcinom měkkého patra  

Vzdělání: středoškolské 

Stupeň závislosti: totální závislost /30 bodů/ 

R2 

Pohlaví: muž 

Věk:  50 let 

Diagnóza: generalizovaný karcinom parotis s mnohočetným metastatickým  

      postižením skeletu 
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Vzdělání: VŠ 

Stupeň závislosti: totální závislost /20 bodů/ 

R3 

Pohlaví: žena 

Věk: 78 let 

Diagnóza: generalizovaný karcinom levé plíce s metastatickým postižením  

      CNS, skeletu, pravé plíce a uzlin 

Vzdělání: SŠ 

Stupeň závislosti: totální závislost /35 bodů/  

R4 

Pohlaví: žena 

Věk: 78 let 

Diagnóza: generalizovaný hepatocelulární karcinom s metastázami v plicích 

Vzdělání: SŠ 

Stupeň závislosti: závislost středního stupně /45 bodů/ 

R5 

Pohlaví: žena 

Věk: 74 let 

Diagnóza: generalizovaný karcinom kardie a dolní části jícnu 

Vzdělání: VŠ 

Stupeň závislosti: lehká závislost /80 bodů/   

 

Při výběru klientů nerozhodoval věk, pohlaví, diagnóza, náboženské 

vyznání, kulturní zvyklosti, sociální postavení ani fáze psychické odezvy 

v prožívání nemoci. 

Kritéria pro výběr klientů: 

1. Klient je orientovaný. 

2. Klient je ve fázi pre finem. 

3. Klient je seznámen se svou diagnózou. 

4. Klient souhlasí s rozhovorem. 

5. Klient souhlasí s použitím informací v této diplomové práci. 

6. Klient není v těžkém fyzickém stavu, netrpí např.: horečkou, 

nesnesitelnou bolestí nebo pocitem velkého vyčerpání a únavy. 
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Tři rozhovory /R2,R3,R4/ byly nahrány na diktafon, dva rozhovory 

/R1,R5/ byly zaznamenány do záznamového archu. U R1 nebylo  možné 

audiozáznam pořídit vzhledem k extrémně tichému hlasu nemocné, který 

byl zapříčiněn odstraněním patra. U R5 byly příčinou nepořízení zvukového 

záznamu obavy a stud  nemocné z hovoření na diktafon.  

 

 

4.3 ANALÝZA DAT 
 

4.3.1 Kategorizace 
Rozhovory zaznamenané na diktafon byly přepsány /viz příloha 

číslo 4/. Upraveno bylo jen minimum evidentně  nesprávných jazykových 

vyjádření. Rozhovory zapsané do záznamového archu byly upraveny 

v editované záznamy, jednotlivá slova byla doplněna dle kontextu v souladu 

s co nejpřesnějším vyjádřením . Z textů byly vynechány názvy jednotlivých 

nemocnic, o kterých se nemocní zmiňovali. Z nashromážděného 

empirického materiálu byly posléze vytvořeny jednotlivé kategorie. 

Navržené kategorie představují zobecnění, která vycházejí z konkrétních 

vztahů uvedených ve výpovědích nemocných. Kategorizace byla prováděna 

se zřetelem na hlavní dva výzkumné úkoly.  

Z rozhovorů bylo analyzováno 7 kategorií. Kategorie 1-3 se vztahují 

k prvnímu výzkumnému úkolu /prožívání závěru života/ a vynořily se 

z okruhů otázek I 1-9 použité v rozhovoru. Druhý okruh otázek uvedený 

v rozhovoru /problematika zdravotní sestry ve vztahu k umírajícímu/ II 1-3 

reprezentují kategorie 4-7.  

Kategorie: 

1. prožívání závěru života 

2. nejbližší umírajícího 

3. tělesné obtíže  

4. negativní zkušenosti se sestrami 

5. pozitivní zkušenosti se sestrami  

6. vnímání sestry, přístup k sestře 

7. doporučení pro sestry, očekávání od sestry 
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V takto utříděném materiálu byly nalezeny další subkategorie, ve 

kterých byly zaznamenány dílčí problémové oblasti. Souhrn kategorií a 

subkategorií je uveden v příloze /viz příloha číslo 5/. 

 

4.3.2 Kategorie číslo 1 – prožívání závěru života 
První kategorie se zabývá problematikou prožívání vážné nemoci. 

Bylo snahou, aby se v této kategorii rozkryly vnitřní prožitky umírajícího, 

jeho pocity, myšlenky a podobně. Ve výpovědích spadajících do této 

kategorie je možné zachytit i projevy, které jsou typické pro tu kterou fázi 

psychické odezvy v prožívání velmi vážné nemoci, jak je popsala Elizabeth 

Kübler- Rossová. /17,18/ Tato práce její schéma nekopíruje, pouze se 

v některých bodech s ním shoduje.   

Zvláště citlivě jsou nemocnými popisovány prožitky související se 

sdělením diagnózy. Ve výpovědích je možno zachytit negativní emoce. 

Díky nemoci a blížícímu se konci života nemocní hovoří o dopadech a 

důsledcích této situace. Svoji situaci se snaží nějakým způsobem řešit. 

Z jednotlivých výpovědí nemocných je možné rozeznat projevy popření, 

v jednom případě i smlouvání. Nemocní i v tak vážném stavu doufají. Na 

druhou stranu můžeme v textech zachytit způsoby, jakými se člověk snaží 

vyrovnat jak s nemocí, tak s blížícím se koncem života. Do popředí jejich 

zájmu se dostává náboženská víra. Mění se jejich vztah k životu a jeho 

vnímání. Nemocní věnují mnoho myšlenek smrti a posmrtnému životu, 

vyslovují přání související se smrtí, přemýšlí o možné příčině jejich nemoci. 

 

1.1 sdělení diagnózy 

• šok, strach, smutek /R1,R2,R4,R5/ „Diagnózu mi sdělili v XY 

nemocnici, byl to pro mě hrozný šok, strašně jsem se bála, bylo mi 

smutno.“/R1/  

• samota /R2/ „…to je prostě nesdělitelný. To je pocit nesdělitelnej a 

neskutečněj.“ /R2/ 

• tušení /R3,R4/. „…ale tak nějak sem byla připravená, že to tak nějak … 

žádná legrace nebude. Vy jste to tušila… Hm…“ /R4/ „Ale tušila jsem 

to pochopitelně, dneska má rakovinu kde kdo.“ /R3/ 
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• konfrontace s konečností vlastního života /R5/: „Řekli mi: „máte šanci 

tak do Vánoc.“ /R5/ 

• boj již od prvopočátku /R2/ "To jsem mu taky řek, to jsem mu taky 

zdůraznil, že se s tím poperu.“ /R2/ 

• opakování šoku /R1,R5/ „…mi sdělili, že se mi nemoc horší, že to mám 

znova. Zase to byl šok, musela jsem to znova vydýchat.“ /R1/ „…oni mi 

řekli, že vybrali všechno, to jsem byla ráda, ale pak to nebyla 

pravda.“/R5/   

• prvotní informování rodiny /R5/ „Oni to nejprve řekli holce /dceři/ a 

pak až teprve mě.“/R5/ 

• přečtení si diagnózy z výsledku vyšetření /R3,R5/ „Oni mi to nikdy 

neřekli … Neřekli, protože to napsali a já jsem si to přečetla … To oni 

jsou zase ohleduplní ...“/R3/ „Dřív než mi to řekli, tak jsem si to 

přečetla sama z nějaké zprávy z vyšetření, co mi dali do ruky…že jsou 

tam metastázy na žaludek, to jsem si přečetla sama.“ /R5/ 

 

1.2 negativní emoce 

• strach: z budoucnosti /R1,R5/ „…mám strach, jak se to bude dělat dál“ 

/R1/; „…mám strach, obavy, co bude.“ /R5/, z následků nemoci /R1/ 

„protéza už několik týdnů nejde vyndat a já se bojím, že to tam nějak 

přirostlo, nebo že když to vyndám, tak to nebudu moct dát zase zpátky… 

/R1/, ze samoty „Lidi potřebuju, samoty se bojím.“ /R5/, z umírání /R4/ 

„No to bych lhala, kdybych řekla, že se nebojím, každej se bojí … a 

hlavně se bojím kdy a jak. /R4/, ze smrti /R5/  „Smrt je černá díra. Je to 

příliš hrůzné. Mám hrůzné myšlenky.“ /R5/  

• výskyt strachu /R2,R5/ „Strašně se toho bojim…Najednou vám to příde 

na mysl a pořád na to myslíte…Furt se to vrací, neúmyslně…Noce 

v nemocnici jsou hrozný, když nemůžete spát….“ /R5/ 

• úzkost /R1,R5/. „Občas pociťuju úzkost. Svírá mě to u srdce, když si 

uvědomím jak vypadám.“ /R1/ 

• stud /R1,R5/. „Strašně se stydím, jak vypadám, vždycky jsem o sebe tak 

dbala, ale já to dám do pořádku.“ /R1/ „Stydím se, že jsem vyplivla kus 

knedlíku, když jsem ho nemohla spolknout a umazala jsem peřinu. Taky 
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jsem se připokakala. Radši to sama schovám, doplazím se, abych to 

vyhodila, aby to po mě někdo nemusel uklízet.“ /R5/ 

• pocity méněcennosti /R2/. „…já jsem se nepovažoval za méněcenýho 

člověka.“ /R2/ 

• různé popisy prožívání negativních emocí /R1,R5/ „Svírá mě to u 

srdce…/R1/; „Často mám slzy na krajíčku…Hned mě všechno 

rozhodí...“ /R5/ 

• intenzivní prožívání emocí/R1,R2,R4,R5/. „Často mám slzy na krajíčku. 

Hned mě všechno rozhodí...“ /R5/ 

 

1.3 ovlivnění všedního života /denních aktivit/ 

• změna vyprazdňování /R1,R2,R3,R4/ „…musím nosit plenky, což je 

ostuda, to bych si nikdy nepomyslela.“ /R1/ „Ale poslední dobou jsem se 

budil třeba pořád na záchod, ale to bylo psychický.“ /R2/ 

• změna možnosti pohybu /R1,R2,R3,R4,R5/ „Teď pro mě bude 

nejkomplikovanější jakýkoliv překládání koupání…. Já se nedostanu 

teďkonc na bok…. Takže se budu muset zase nadzvedávat. To je jako 

dřina. Fyzická i psychická.“ /R2/ „Ale ta noha třeba bolí, když se za to 

veme.“/R3/ „…Já nemám potom sílu ani otevřít si lahev … Unavená 

jsem, to je jasný, ale to pořád. Ona ta nemoc bere strašně moc 

sil…“/R4/ 

• změna příjmu potravy /R1,R2,R4,R5/; nemocný může změnit charakter 

jídelníčku, do kterého vkládá naději, že mu pomůže v boji s nemocí 

/R2/, nebo nemoc zapříčiní ztížení příjmu potravy /R1,R4,R5/. „Pití a 

jídlo mi vůbec nejde… Ale nejím nic jiného. Voda jde jen po kapičkách a 

pomalu.“/R1/ „Ale jen tak asi hleny dou, já tady mám mističku…teď to 

jsou jen takový hleny.“ /R4/ „Strašně mě to tam svíralo a blbě se mi 

polykalo. Pak jsem pila jen brčkem.“ /R5/ 

• obtížné čtení /R2,R5/„Tímhle okem nepřečtu písmena s brejlema ani na 

dálku ani na blízko… pak jsem zjistil, že je to následek toho 

sedmitýdenního ozařování. Mě to sice teda jako nebolí, ale zase to je 

nepříjemný…“/R2/ „…nemůžu číst, blbě vidím…četba mi dělá 

problémy…“/R5/ 

 68



• zhoršení sluchu /R2/ „…špatně slyším na levý ucho.“ /R2/ 

• omezená schopnost komunikace /R1/ „Bolesti mám jen při mluvení a 

spíš je to jen takový dráždivý pocit, ne přímo krutá bolest.“ /R1/ 

• zamezení kouření /R1/ „Díky tomu jsem přestala kouřit z hodiny na 

hodinu. Jednou to prostě nešlo, tak to nešlo a už jsem si nikdy 

nezapálila.“ /R1/ 

• závislost na pomoci druhého člověka./R2/ „…člověk pokud se nemůže 

hejbat, je absolutně zívislej na druhejch, tak to je velice těžký.“ /R2/ 

• ztráta aktivit /R1,R2,R3/ „Vždyť já měla obchod se značkovou 

módou…/R1/“ „…vzala mi … zaměstnání, bezvadný zaměstnání… další 

věci, který pro mě byli důležitý, jenže co se stane, když člověk leží tady a 

nemůže… já jsem normálně ved normální život, já jsem si nakoupil, já 

jezdil s dcerou nakupovat…“/R2/ „To je těžký, to co bych chtěla, tady 

dělat nemůžu … No jelikož jsem teď absolutně zubožená…„To už jsem 

byla prakticky od kolen dolu nemožná, ale furt mi to myslelo. Zatímco 

teď, teď mi to taky myslí, ale s velkou námahou….“/R3/ 

 

1.4 ovlivnění pohledu na sebe sama, na druhé lidi, na život 

• celý pohled na život, přehodnocení životních hodnot /R1,R2/ „Celý život 

se mi změnil a prožila jsem si strašně moc utrpení a bolestí…“ /R1/; 

„…změnil celý život  …to víte, že jo …dřív jsem jakoby někam chvátal… 

Nějaký takový fyzický postižení, jako když nemůže hýbat půlkou obličeje, 

tak to vem čert. Dřív jsem myslel, že na tom stojí svět…no dala mi úplně 

nový pohledy na život. Co má vlastně cenu, co má význam, že nemá cenu 

hrabivost, majetek a nějaká pýcha a vztekání a kritizování, člověk má 

jiný vidění světa. Prostě nějaký plánování jako přehnaný nebo že není 

důležitý že je to nějakej cíl, ale spíš ta cesta k tomu cíli. Aby to bylo 

vyvážený, aby to bylo v pohodě…takže dokázala mi prostě, že vrátit 

třeba rodinu, dokázala mi vrátit tu rodinou tradici, v tom že je štěstí, to 

lidský, prostě dokázala mi, že se člověk nesmí povyšovat, nad boha a 

nad to co tady existuje… člověk by měl opravdu umět odpouštět, neměl 

by bejt pyšnej. To jsou takový prostě zásady.“ /R2/ 
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• změna vzhledu /R1,R5/ „Strašně se stydím, jak vypadám, vždycky jsem o 

sebe tak dbala…“ /R1/ 

• závislost na pomoci druhého člověka /R2/ „…člověk pokud se nemůže 

hejbat, je absolutně zívislej na druhejch, tak to je velice těžký.“ /R2/ 

• víra jde do popředí /R2/ „Pamatuju si něco málo, co nám říkala 

babička, člověk byl v tom vychován, jenom si to osvěžit. No tak já si 

myslím, že tohle je úplnej základ.“ /R2/ 

• změna postojů a chování k druhým lidem /R2/. „K tomu vedly dva 

aspekty, jednak chování člověka…chování ke svým blízkým. Dřív jsem se 

o to nezajímal…Tam jde o to i strašně důležitý, aby se člověk dobře 

choval, nejenom sám k sobě, ale i k jinejm. Protože ona každá zloba, 

pýcha, to se potom zpátky vrací do toho těla. … A tak to má být celý 

život. To se těžko dá říct pár slovama … Je to otázka chování, jak se 

člověk chová k druhým lidem…Na prvním místě je láska, vždycky že jo, 

láska k bohu a láska k těm lidem nejbližším.“ /R2/ 

• vznik pevných přátelství /R2/ „Taky mi ukázala spoustu přátel, který 

člověk má… Já jsem poznal spoustu báječnejch lidí, který prostě 

najednou zjistí, že není sám.“/R2/ 

• ztráta sociálních rolí. /R2/ „…vzala mi…zaměstnání, bezvadný 

zaměstnání, no a vzala mi třeba ty poslední dva měsíce styk s rodinou, 

další věci, který pro mě byli důležitý, jenže co se stane, když člověk leží 

tady a nemůže, vždyť já jsem se považoval jako zdravej, já jsem když 

jsem byl doma, tak jsem všecko. Já jsem normálně ved normální život, já 

jsem si nakoupil, já jezdil s dcerou nakupovat…“/R2/ 

• obracení myšlenek směrem k nemoci /R2,R5/ „Ono na tu nemoc pořád 

myslíte, pořád jí máte v podvědomí…“/R2/ „Najednou vám to příde na 

mysl a pořád na to myslíte…Furt se to vrací, neúmyslně.“/R5/ 

• ztráta domova „…vzala mi třeba ty poslední dva měsíce styk 

s rodinou…“/R2/ „No tak já jsem takovej typ, že všechno líp snesu doma 

…“ /R4/ 

• omezení potřeby společnosti, preference samoty a klidu /R4/ „A ani si 

nepřeju nějaký velký návštěvy … člověk je když tak radši sám…teď 

v týdle době samotu…“ /R4/ 
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• omezení společnosti z důvodu studu /R5/ „Mám ráda společnost. Ale 

nejsem upravená. Jsem ale dost unavená, sedím jen v křesle, jsem slabá, 

proto chci omezené návštěvy. Když je mi dobře, tak chci být mezi lidmi. 

Lidi potřebuju, samoty se bojím…Pokud vypadám, tak jak vypadám 

/nemá vlasy, nosí paruku/, neupravená, nenalíčená, tak jsem radši 

sama. Někam si zalézt. Zahrabat se, schovat se až po krk pod peřinu…“ 

/R5/ 

• omezení společnosti z důvodu únavy /R4,R5/ „No tak popovídat si 

každej rád, i když mi teda to dělá potíže, na dlouhý povídání to taky 

není…“ /R4/ „Jsem ale dost unavená, sedím jen v křesle, jsem slabá, 

proto chci omezené návštěvy.“  /R5/ 

 

1.5 aktivity nemocného  

• snaha o udržení tělesného komfortu, péče o vzhled /R1/ „Taky mi bratr 

musí přinést ta tělová mléka, pak si musím udělat nehty a vlasy.“ /R1/ 

• snaha být aktivní, vykonávání příjemných činností /R2,R3/ „Čtu, občas 

mi přinesou nějakej časopis, tak zase čtu, různě to rozbírám, říkám si, co 

je blbost … já jsem aktivní ještě teď.“ /R3/ „…takoví ty radosti duševní 

jako přečíst si sport, nebo se třeba podívat na televizi…“/R2/ 

• poslední vůle /R3/ „Vy to musíte zařídit, buďto jako v mém případě sem 

ten majetek nikoliv převedla, ale já sama jsem udělala poslední vůli, a 

ten majetek, kterej mám, toho není málo, tak já jsem ho odkázala dětem 

a na 4 díly. Synovi, snaše a dvěma vnoučatům. Proč oni by s tim měli 

mít potom problémy jenom proto, že babička byla blbá. Takže jsem to 

takhle udělala a nelituju toho, a oni jsou opravdu moc skvělí.“ /R3/ 

• svépomoc/R2,R5/ „Radši to sama schovám, doplazím se, abych to 

vyhodila, aby to po mě někdo nemusel uklízet.“ /R5/ 

• užívání léků /R2,R4,R5/ „No a je fakt, že jsem nejdřív, je potřeba se 

vyspat…..takže dneska určitý prášky na spaní a na bolest beru, ale 

snažím se to vůbec nepřehánět. Snažil jsem se i to třeba překonávat, ale 

nebylo to dobře, člověk nemohl akorát spát  To ne.. jsou mí síly potřeba 

jinak.“ /R2/ „To je to ulehčení, trochu to by se mi doma nedostalo…No 
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to je moje, to je dycky moje záchrana, prášek a spát…“ /R4/ „V noci je 

to nejhorší. Musím mít prášek na spaní.“ /R5/ 

• Do aktivit nemocného patří také konkrétní způsoby, jakými se snaží 

s nemocí bojovat a pomoci svému uzdravení. /R1,R2,R5/ Patří sem:  

pohyb a cvičení /R1,R2/  „… se snažím i cvičit, to dýchání, chodí za 

mnou rehabilitační sestřička…v nemocnici už jsem začal a tady se to 

pokračuje. Cvičili jsem co šlo.“ /R2/, speciální diety /R2/ „A tu dietu co 

mám já, tak ta je taková specielní, kuchařka. Té jsem se já snažil 

držet…díky který taky si myslim, že se člověk z toho dostává. No a to 

znamená třeba nejíst hovězí a vepřoví, a toho je plnej jídelníček, tak to je 

velkej problém… ….A to je ten problém, že tady je výběr jenom ze dvou 

jídel. Většinou tam bývá to maso, tak to buďto jím bez masa, nebo mi nosí 

z domova, pořád se snažím získat možnost, abych si mohl vybrat, když tak i 

to, co mají zaměstnanci…“/R2/, pozitivní myšlení a odproštění se od 

myšlenek na nemoc /R1,R2,R5/ „Takže já teď musím myslet na to pozitivní. 

Potřebujete pozitivní energii. Takže to podvědomí je umět se od toho 

odprostit. Kdybych měl přemejšlet o nemoci, tak se zbláznim.“ /R2/ 

„…snažím se to brát optimisticky…Snažím se na to nemyslet.“ /R5/, denní 

režim /R2/ „No a pak třeba člověk potřebuje nějakej režim, aby todle 

zvládnul…Ta organizace toho času je strašně důležitá, aby to člověk přežil, 

musí si člověk udělat určitý radosti, musí ten režim udělat takovej, aby 

prospíval zase tomu zdraví. Takže mít čas na takovou relaxaci  

duševní…spát přes den tomu se vyhybám. Protože pak zas člověk nemůže 

spát třeba celou noc… No to si člověk musí na všechno udělat čas.“/R2/. 

 

1.6 popření 

• výpovědi s rysem popření/R1,R2/: „Na to, že by se to mohlo zhoršit 

nemyslím, bude to dobré, já tomu věří, jinou variantu si nepřipouštím, 

nemůžu. Když se to zlepšilo tehdá, tak teď to půjde taky…To, že bych se 

nemusela uzdravit, si nepřipouštím. O smrti nepřemýšlím, tyto myšlenky 

si nedovoluji.“ /R1/ „To si nesmím připustit, já se musím uzdravit, tak 

jako jsem v to celou dobu do dneška doufal, mám víru, že se to zlepší. Já 

už jsem to říkal, že jsem sem nepřišel umřít. Já vím, že to nejde 

operovat, ale já se uzdravím…já musím /věřit/, vždyť pro to dělám úplně 
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všechno… já jsem sem nepřišel umřít, já chci domů, já se chci dát 

dohromady… Jó tak na to myslet nemůžu /na smrt/, protože to bych se 

zbláznil…“ /R2/ 

• odmítání léků proti bolesti, na spaní /R2/ „… ze začátku se divili, že 

jsem nechtěl ani žádný prášky na bolest, ani na spaní, já jsem říkal, já se 

chci vyléčit a já nepotřebuju jenom něco do sebe cpát.“/R2/ 

  

1.7 víra ve zlepšení, naděje 

• víra v zastavení nemoci, úplné uzdravení /R1,R2/  „Nejdůležitější pro 

mně teď je, aby se ta nemoc zase usadila…“/R1/ „…mám víru, že se to 

zlepší…“/R2/ 

• víra ve zlepšení mobility /R1/ „Chození mi nejede, ale to já zase 

rozchodím, bude to dobré, hlavně že sem chodí ta rehabilitační, budu 

cvičit a zas to bude dobré.“ /R1/ 

• víra v dokončení neuskutečněných plánů /R2/ „No nestihl, nestihl…, já 

věřím, že to ještě všechno stihnu, proto todle všechno dělám… /R2/ 

• víra v návrat domů /R1,R5/ „Ve skrytu duše doufám, že se vrátím domů. 

Umřít tu nechci.“ /R5/  

• předávání víry okolním lidem /R2/ „…ale to je také tím, a to je taky ten 

problém, kterej sem měl, že jsem musel mnoha lidem vysvětlit, aby mi 

v tom pomohli.“ /R2/ 

• ztráta víry /R4/ „Pokud jsem ještě chodila o holi, to je vlastně tři dny … 

tak jsem si sedla k oknu, prošla jsem se na chodbu, šla jsem normálně 

na záchod … To jsem si ještě myslela, bude líp. No a pak to přišlo 

najednou.“ /R4/ 

• víra a její všudypřítomnost /R4/ „No, tak vždy jsem řikala doufejme, nic 

jinýho…. Nic jinýho nemůžete.“ /R4/ 

• víra v sebe sama /R1,R2/ „…hlavně věřím v sebe, že to zvládnu, když 

budu chtít.“/R1/ 
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1.8 způsoby vyrovnávání se, smíření  

• vliv blízkých nemocného /R2/ „…v úzkym kruhu těch lidí, který mi 

pomohli se dostat se z toho nejhoršího. Tak s těma jsem si o tom 

vyprávěl a hledali jsme cestu.“ /R2/ 

• vliv víry /R2/ „…taky jsem narazil na ten důležitej moment, tý víry a 

toho, že když je člověk věřící, tak věří, že je nějaká duše, a ta duše potom 

opuští tu tělesnou schránku, a zase funguje někde dál. Je to takový i 

lepší, když o tom člověk takhle přemýšlí a myslí si, že to tak bude.“ /R2/  

• verbální projevy smíření /R3,R4/„Samozřejmě, že mě napadlo, že by se 

ten můj stav mohl zhoršit. Ale s tím se budu muset smířit, že když to bude 

horší, tak si myslím, že už pak o tom nebudu vědět … Já jsem smířená 

s tim, že brzo umřu. Nevim kdy, ale umřu. Na druhý straně jsem toho 

zažila tolik, já jsem například procestovala celou Evropu.“ /R3/„Musíte 

žít s tím, co máte.“ /R4/ 

• preferování samoty /R4/ „A ani si nepřeju nějaký velký návštěvy … 

Člověk je když tak radši sám.“ /R4/ 

• i v popírání se může objevit okamžik připuštění možného konce života 

/R2,R5/„Je to něco přirozenýho, když by to mělo nastat, tak ať to 

nastane.“/R2/ „Nebudu strkat hlavu do písku…Pochybuju, že se z toho 

dostanu.“ /R5/ 

 

1.9 náboženská víra 

• vyznávání různých náboženství: katolické /R3/, evangelické /R2,R4/ a 

Československá církev husitská /R5/. 

• víra v Boha /R3,R4,R5/ „Já už jsem se setkala se situacema, kdy jsem si 

říkala, to není možný. Přeci bůh je jeden, tomu věřím, že je. Bůh je, ale 

rozděluje podle svého. Nikoliv podle svého jak si zrovna usmyslí, nýbrž 

opravdu spravedlivě. … Takže já si myslím, že bůh existuje, ale ne tak, 

že by bezhlavě lidem rozdával, ale tomu komu myslí.“ /R3/ „…věříte, že 

je bůh? To ano, to kdyby člověk nevěřil, tak proč by žil…“ /R4/ 

• víra v „něco“ /R1,R2,R3/ „Věřím v nějakou sílu, která mi pomáhá 

překonávat tohle utrpení…“/R1/ „Já jsem věřicí potud, né klasicky, ale 

že věřím, že něco nad námi je. Ale nevim co. Ale 100x ne 10x jsem se 
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přesvědčila, že musí něco být, musí, protože kdybych vám vyprávěla svůj 

život, tak to by jste ještě žasla.“/R3/ 

• návrat k víře /R2/ „Pamatuju si něco málo, co nám říkala babička, 

člověk byl v tom vychován, jenom si to osvěžit.“ /R2/ 

• nevyužití služeb duchovního, odmítání účasti na mši /R4/ „No tak věřící 

jsem evangelička jako křtěná. Né fanaticky, ale do toho kostelíčka si 

rádi zajdeme…Spíš chci ten klid než mši. Já si svoje modlitbičky řikám, 

tak to stačí …“/R4/ 

• vliv víry /R2/ „…taky jsem narazil na ten důležitej moment, tý víry a 

toho, že když je člověk věřící, tak věří, že je nějaká duše, a ta duše potom 

opuští tu tělesnou schránku a zase funguje někde dál. Je to takový i 

lepší, když o tom člověk takhle přemýšlí a myslí si, že to tak bude.“ /R2/ 

 

1.10 vnímání života, vztah k životu 

• v popírání není na život pohlíženo jako na uzavírající se kapitolu 

/R1,R2,R5/ „Svůj život nepovažuji za skončený, předpokládám, že se 

vrátím mezi ostatní lidi a co jsem v životě ještě nestihla, ještě dodělám. 

Nemyslím si, že jsem na konci života. Nejsem přece ještě tak stará.“ /R1/ 

„No nestihl, nestihl…, já věřím, že to ještě všechno stihnu, proto todle 

všechno dělám… Mě je 50 let a cejtim se na 30 a říkají, že tak 

vypadám…“/R2/ 

• ztráta smyslu života /R4/ „To je škoda, že se člověku nemůže pomoct, 

když …ach… hlavně aby to netrvalo dlouho a …aby to bylo trošku jako 

důstojně… ať tu dlouho nejsem a to není v našich silách… No je to 

smutný, ale život to tak někdy komplikuje…No jak to cítí člověk třebas, 

že umře, prostě aby už to byl konec…Nic jinýho…že to může bejt hned… 

protože, když už to není ani k živobytí ani k žití…tak je lepší potom…a 

teď už aby to skončilo…“ /R4/ 

• úcta k životu /R1,R2,R3,R5/ /otázka na předčasné ukončení života/ „… 

To ne, to nikdy ne, na to je příliš krásnej.“ /R2/ 

• život mají těžší dobří lidé /R3/ „… a já mám takovou povahu, že si 

řikám, že víc nemocnejch je těch poctivejch, to si říkám, to je moje 

krédo. A doposud jsem nepřišla na to, že bych neměla pravdu.“ /R3/ 
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• vědomí nesplněných přání /R3,R4/ „To jsou jenom maličkosti. Já jsem 

nikdy netoužila mít obrovskej majetek. Ale bezesrandy, protože je s tím 

spojeno spousta trápení, intriky a na to nejsem zvědavá.“ /R3/ … A 

litujete třeba něčeho, co jste v životě nestihla? ……… no, myslím, že to 

asi každý člověk.“/R4/ 

• lítost nad nesprávnými životními rozhodnutími /R4/ „…úplně jinak. Jó, 

je … No to úplně, jinak. Jo. Tak jako v každym manželství nějakej nesvár 

je… udělat něco jinýho…“/R4/ 

• starosti jsou součástí života /R4/ „Musíte žít s tím, co máte.“ /R4/ 

• nespokojenost se životem /R5/ „Život jsem měla těžký, plný bolestí a 

mám ho do dneška.“ /R5/ 

 

1.11 představy o smrti, posmrtný život 

• víra v převtělení do jiné bytosti /R2/ „…že je nějaká duše, a ta duše 

potom opouští tu tělesnou schránku, a zase funguje někde dál…bude 

pokračovat dál /život/. Teď už tomu věřím…Dřív jsem tomu třeba 

nevěřil…“/R2/ 

• víra v existenci posmrtného života /R3/ …/zda si myslí, že něco existuje 

po smrti/ „Upřímně řečeno si to nemyslím.“/R3/  

• strach ze smrti /R5/ „Smrt je černá díra…Je to příliš hrůzné… Mám 

hrůzné myšlenky.“ /R5/ 

• neobávání se smrti /R3/ "No, co jsem kdy kde slyšela, tak smrt nebolí. 

Prostě najednou umřete, co je před tím to nevím, ale samotná smrt 

nebolí … Ne. Smrti se nebojim, spíš se bojim toho, toho okolo. Já se 

bojím…spíš komunismu. Ale já jsem myslela, čeho se bojíte při tom, až 

se ten život bude chýlit ke konci. To se nebojím moc ničeho, ničeho. 

Nevim to, jak to bude vypadat, za druhé nějak musim umřít, ať už vemu 

zpátky historii, opravdu historii, tak ten umřel protože ho zapíchli, 

tendleten umřel protože zase jinak, zkrátka to přijde a vy to netušíte.“ 

/R3/ 

• sny o konci života /R4/ „Já mám plastické sny jak to vypadá … Když 

přišla moje maminka a řikala mi …. Neboj se, podívej se z okna…Tam 

všechny barvy svítily dohromady a…říkala tak se neboj, takhle vypadá 
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smrt…. Jako hezkej teda? … Ano. …Ano /R4/.“ „Seděli jsme 

v kremaci… a na komíně jsem seděla já…Takhle a ta jako zubatá … na 

mě volala, já jsem se drásala ven šíleně…a ta zubatá mi povídá: no tak 

naposled mi utekla.“ /R4/ 

 

1.12 přání související se smrtí  

• klidná smrt /R2,R4/ „…ale třeba určitě bych to chtěl v klidu.“ /R2/ 

„Taky se těším, že až k tomu dojde, tak …ach…že nebudu moc trpět.“ 

/R4/ 

• přání brzkého konce života /R4/… ať tu dlouho nejsem a to není 

v našich silách… No je to smutný, ale život to tak někdy komplikuje…No 

jak to cítí člověk třebas, že umře, prostě aby už to byl konec…Nic 

jinýho…že to může bejt hned… protože, když už to není ani k živobytí ani 

k žití…tak je lepší potom…a teď už aby to skončilo…“ /R4/ 

 

1.13 vina na nemoci, příčina nemoci 

• myšlenky o příčině nemoci /R1,R2,R3,R4,R5/ 

• vliv kouření /R1/ „Nevím, co způsobilo mou nemoc, možná to, že jsem 

kouřila.“/R1/  

• vliv stravování /R2/ 

• vliv chování a jednání člověka /R2,R3/ „K tomu vedli dva aspekty, 

jednak chování člověka, pak stravování, chování ke svým blízkým.“ /R2/ 

„…já mám takovou povahu, že si říkám, že víc nemocnejch je těch 

poctivejch…“/R3/ 

• vliv dědičných faktorů /R3,R5/ „Nehledíc k tomu, maminka měla 

nádor…“/R3/ „Maminka mi umřela v pěti letech na akutní leukémii, 

byla z 10ti sourozenců a všichni umřeli na rakovinu a proto já to taky 

mám.“/R5/ 

• vliv selhání lékařské péče /R4/ 

• vliv vlastní nedůslednosti /R4/ „Částečně selhání doktorů a v první řadě 

mě…vždycky to ukazovalo to je dobrý, to je dobrý, to je v pořádku…já 

jsem měla když původně začlo takový pochybování a to už je hodně…A 

v tý době jsem mohla…když jsem byla fit  eště možná začít něco s tim, 
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protože mladé tělo víc snese…Že kdyby se to razantněji začlo léčit, tak 

by to bylo lepší. Netvrdim, že …stoprocentně, ale…“ /R4/ 

 

1.14 smlouvání 

• sliby s odměnou zastavení nemoci nebo uzdravení /R1/ „Celý život se mi 

změnil a prožila jsem si strašně moc utrpení a bolestí, ale já to všechno 

přežiju a vydržím, hlavně když se to spraví.“ /R1/ 

 

 

4.3.3 Kategorie číslo 2 – nejbližší umírajícího 
Významnou součástí života umírajícího jsou jeho nejbližší. I na ně 

doléhá jeho tíživá situace a snaží se mu různými způsoby pomoci nebo jeho 

situaci zlepšit. Samotný umírající si uvědomuje, jak jeho nemoc zasahuje do 

života jeho blízkých, přiznává náročnost jejich postavení, snaží se jim i 

různými způsoby pomoci a vyjadřuje jim svůj dík.  

 

2.1 snaha nejbližších pomoci nemocnému 

• blízcí jako zdroj pocitu bezpečí a ochrany /R1,R3,R4/ „Mám velké 

štěstí, že mám svého bratra. Ten je nejúžasnější, udělal by pro mně 

cokoliv. Vždycky mi říkal, že mě nikdy nedá. To on i tam si na ně 

došlápnul.“/R1/ Ale vůbec zase nemám nějaký starosti, protože se můžu 

spolehnout na snachu. To je strašně pěkný. Ona je skvělá … Úzkosti 

nemám, smutkama netrpím, protože vím, že když se o tom zmíním snaše, 

tak to zařídí. /R3/ 

• omezení pocitu opuštění /R1/ „Když budu mít jeho, nebude nikdy 

sama.“ /R1/ 

• pomoc ve smíření s chorobou /R2/ „Povídal jste si o tom někdy s 

 někym, nebo říkal jste to někomu.“ „Určitě v úzkym kruhu těch lidí, 

který mi pomohli se dostat se z toho nejhoršího. Tak s těma jsem si o tom 

vyprávěl a hledali jsme cestu.“ /R2/ 

• naslouchání nemocnému /R2/ 

• poskytnutí konkrétní pomoci /R2,R3/ „…já jí tady mám vždycky na 

krmení v poledne i večer, téměř každej večer chodí manželka. 
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Manželka.. a v poledne zase chodila maminka, a lidi z příbuzenctva 

nebo ty nejbližší známí.“ /R2/ 

• vliv na rozhodování nemocného /R5/ „Operaci jsem odmítala, ale dcera 

mně přesvědčovala.“ /R5/ 

• utěšování /R4/ „Všichni, ale ono to bude dobrý, to bude dobrý“…„A jak 

vám bylo když vám říkali vlastně, že to bude dobrý, že to bude dobrý, 

pomohlo vám to?“ …/vrtí hlavou že ne/ „…protože člověk sám cítí… no 

pak jsem neměla ráda, když…já vim, je to jen taková útěcha, prosím tě, 

kdyť to bude ještě dobrý…“ /R4/ 

• pomoc starých rodičů /R2/ „No maminka ta si mě chtěla vzít v 83 letech 

k sobě… jenže ona by to nezvládala, to si nedovedu představit. Ještě by 

jí to i psychicky asi nedodalo.“/R2/ 

 

2.2 snaha nemocného pomoci nejbližším 

• nemocný nechce být doma /R3/ „…nemůžu jí obtěžovat, aby se o mě 

starala, taková já nejsem, ty nohy jsou slabí, to nevim, jak by to se mnou 

dělala. Tak proto jsem jí já sama nabídla, že půjdu do špitálu. Ona mě 

ctí, nikdy neřekla já todle dělat nebudu, koukej bábo jít do špitálu. To 

jsem šla sama z vlastní vůle. On to byl jedinej způsob.“/R3/ 

• nemocný chce rodinu ušetřit bolesti a smutku při pohledu na něj /R4/ 

„To akorát až tady budou, tak aby to na mě nepoznali … spíš abych jim 

nedělala lítost. /R4/ 

• nechce přidělávat starosti /R5/ „Dceři nechci se sebou přidělávat 

starosti.“ /R5/ 

 

2.3 projevy vděku 

• úvahy o tom, jak se odvděčit /R1/ „Já ho mám taky ráda a pro něj bych 

taky, kdybych mohla, udělala všechno.“ /R1/ 

• chválení blízkých /R3/ „…za druhé jsem měla štěstí, že se mám snachu 

… ale je to tak, já prostě, moje snacha je prostě dokonalá. A já taky co 

chci, tak mám. Takže tu mám pořád, tu mi žádná nemoc nemůže vzít….A 

je prostě skvělá. A musí to bejt pravda, když já to řeknu.“ /R3/ 
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2.4 ovlivnění nejbližších 

• vědomí náročnosti situace pro blízké /R2/ „…manželka má na starosti 

dvě děti, zaměstnání, tam se zvyšujou výkony, přechází na novej systém 

výpočetní techniky, pracujou přes čas. Teď ona má ještě tu denodenní 

péči, když jezdí sem a tam, jezdí přes půl Prahy sem a tam. … Takže to 

je teda obrovský zatížení…No maminka ta si mě chtěla vzít v 83 letech 

k sobě… jenže ona by to nezvládala, to si nedovedu představit. Ještě by 

jí to i psychicky asi nedodalo.“ /R2/ 

• vědomí smutku blízkých /R4/ „Jsou smutný, to jistě. To je 

pochopitelný…“/R4/ 

 

4.3.4 Kategorie číslo 3 - tělesné obtíže 
Umírajícího trápí nejrůznější tělesné potíže, jako je například: bolest, 

porucha spánku, příjmu potravy, vyprazdňování, smyslů, mozkových 

funkcí. Dále nemocný trpí nadměrnou únavou a omezenou schopností 

pohybu. Nemocní uvádějí i potíže, které vznikají následkem léčebných 

zákroků.  

 

3.1 bolest 

• zkušenost s bolestí /R1,R2,R3,R4,R5/ 

• bolest kostí a končetin /R2,R3,R5/, „…tam byl prvotní nádor v obličeji a 

natáhlo se to do kostí, a to je dost bolestivý…Co se týče bolesti, tak to 

jsou hlavně kosti…No a potom to jsou hlavně ty žebra na konci. Tady na 

tom konci, tady v oblasti tý pánve. Protože tam jako je to nejbolestivější, 

samozřejmě, jsou při tý nemoci cejtit kosti…“/R2/ „…všechno mi teď 

bolí, nejvíc ty žebra po operaci…Durogesic mám 1 měsíc a asi bych ho 

potřebovala zvýšit, bolí mi záda.“ /R5/, oblasti úst /R1/, břišní dutiny 

/R4/ „…Mám bolesti, chvílema vyčerpanost…… táhne se to už třetí 

měsíc…tak postupně bolesti…“/R4/  

• bolest v závislosti na pohybu /R1,R2,R3/. „Bolesti mám jen při mluvení 

a spíš je to jen takový dráždivý pocit, ne přímo krutá bolest.“ /R1/ 

„…když se takhle zvedám, tak už cejtim tlak a bolest na tom.“ /R2/ „Ale 

ta noha třeba bolí, když se za to veme.“/R3/ 
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3.2 poruchy spánku 

• porucha spánku /R2,R4,R5/ „…spát přes den tomu se vyhybám. Protože 

pak zas člověk nemůže spát třeba celou noc…Já jako zdravej úplně, já 

jsem usínal do 5ti minut. Ale poslední dobou jsem se budil třeba pořád 

na záchod, ale to bylo psychický…já dokážu usnout i bez prášku na 

spaní. Někdy se vzbudím i v půl 4 a pak už neusnu.“/R2/  

• užívání léků na spaní /R2,R4,R5/ „Teď jsem se naučil ten prášek brát ve 

dvanáct a spím až do půl osmí.“/R2/ „Na prášku, jinak neusnu…No to je 

dycky moje záchrana, prášek a spát“ /R4/ „V noci je to nejhorší.  Musím 

mít prášek na spaní.“ /R5/ 

 

3.3 poruchy příjmu potravy a tekutin 

• mechanická porucha příjmu potravy a potíže s polykáním /R1,R5/ „Pití 

a jídlo mi vůbec nejde…Ale nejím nic jiného /než Nutridrinky/. Voda jde 

jen po kapičkách a pomalu.“/R1/ „Strašně mě to tam svíralo a blbě se 

mi polykalo. Pak jsem pila jen brčkem. Vylepšilo se to, teď sním i 

chleba.“/R5/ 

• nechutenství a zvracení /R4/ „Ale jen tak asi hleny dou, já tady mám 

mističku…teď to jsou jen takový hleny.“ /R4/ 

• žízeň /R4/ „Mě trápí už ta žízeň.“/R4/ 

 

3.4 poruchy vyprazdňování 

• zácpa /R1/ „Se stolicí to je špatné, potřebuju něco, aby mi to šlo, ale 

zase v poslední době v podstatě nejím, takže ani asi nemám co.“ /R1/ 

 

3.5 poruchy smyslů 

• porucha zraku /R2,R5/ „No s tím zrakem, tady jde o to, že jsem měl 

přerušenej lícní nerv, tak se musím o to oko pečlivě mazat, kapat, no … 

Dost špatně a potom teď že tímhle okem nepřečtu písmena s brejlema 

ani na dálku ani na blízko.“ /R2/ „…nemůžu číst, blbě vidím…četba mi 

dělá problémy…“/R5/  

• porucha sluchu /R2/ „…špatně slyším na levý ucho.“ /R2/ 
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3.6 porucha mozkových funkcí  

• zhoršení schopnosti pamatování si /R4,R5/ „…vidíte už ztrácím i 

paměť…“/R4/ „Ale zapomínám…“/R5/ 

• problematické myšlení /R3/ „To už jsem byla prakticky od kolen dolu 

nemožná, ale furt mi to myslelo. Zatímco teď, teď mi to taky myslí, ale 

s velkou námahou…A to teda trvá asi do dneška a to zapomínání. Né já 

nezapomínám. Tak né zapomínání, jako že jste taková oblblá jste 

říkala. Nó to jo, ale to je rozdíl.“/R3/ 

 

3.7 tělesné následky léčebných opatření, zákroků 

• odstranění určitých částí těla /R1/ „Bylo to strašné, nemohla jsem jíst, 

mluvit…najednou jsem neměla patro, bylo to hrozný“ /R1/ 

• ovlivnění tělesných funkcí nemocného následkem odstranění části těla 

/R1/ „Horší jsou ty zuby, protože je nemůžu vyndat z pusy, mám tam 

jenom protézu, patro nemám, ale ta protéza už několik týdnů nejde 

vyndat a já se bojím, že to tam nějak přirostlo, nebo že když to vyndám, 

tak to nebudu moct dát zase zpátky, tak se o to ani nesnažím.“/R1/ 

• ovlivnění tělesných funkcí následkem ozařování /R2/ „…tak jsem si 

myslel, že mám poškozenou tu rohovku, kde je šance nějaký nápravy, ale 

pak jsem zjistil, že je to následek toho sedmitýdenního ozařování…“/R2/ 

• odstranění části těla nebo poškození tělesných funkcí doprovází 

negativní emoce /R1,R2/ „Bylo to strašné, nemohla jsem jíst, 

mluvit…všude jsem měla slinty a hleny, teď ten hrozný strach, najednou 

jsem neměla patro, bylo to hrozný… Horší jsou ty zuby, protože je 

nemůžu vyndat z pusy, mám tam jenom protézu, patro nemám, ale ta 

protéza už několik týdnů nejde vyndat a já se bojím, že to tam nějak 

přirostlo, nebo že když to vyndám, tak to nebudu moct dát zase zpátky, 

tak se o to ani nesnažím.“ /R1/ „…tak jsem si myslel, že mám 

poškozenou tu rohovku, kde je šance nějaký nápravy, ale pak jsem zjistil, 

že je to následek toho sedmitýdenního ozařování…/pláče/. Mě to sice 

teda jako nebolí, ale zase to je nepříjemný /pláče/.“/R2/ 
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3.8 únava 

• tělesná vyčerpanost /R4,R5/ „…Já nemám potom sílu ani otevřít si lahev 

… Unavená jsem, to je jasný, ale to pořád. Ona ta nemoc bere strašně 

moc sil…“/R4/ 

• vliv únavy na sociální kontakty nemocných /R4,R5/ „No tak popovídat 

si každej rád, i když mi teda to dělá potíže, na dlouhý povídání to taky 

není…“ /R4/ „Jsem ale dost unavená, sedím jen v křesle, jsem slabá, 

proto chci omezené návštěvy.“ /R5/ 

 

3.9 pohyb 

• schopnost samostatného pohybu omezena /R1,R2,R3,R4/ 

• nutná asistence druhé osoby /R1,R2,R3,R4,R5/ „S mytím mi ale musí 

někdo pomoct.“/R1/ „…člověk pokud se nemůže hejbat, absolutně 

zívislej na druhejch, tak to je velice těžký.“ /R2/ „Já nemám potom sílu 

ani otevřít si lahev…“/R4/ 

• riziko patologických fraktur /R2,R3/ „…to víte mě teďkonc nejvíc trápí 

ty dvě zlomeniny konkrétně, tady ta tý levý nohy…Teď pro mě bude 

nejkomplikovanější jakýkoliv překládání koupání … Já se nedostanu 

teďkonc na bok…Takže se budu muset zase nadzvedávat. To je jako 

dřina. Fyzická i psychická.“ /R2/ 

• porucha hybnosti jen určité části těla /R2/ „Nějaký takový fyzický 

postižení, jako když nemůže hýbat půlkou obličeje, tak to vem čert.“ /R2/ 

 

4.3.5 Kategorie číslo 4 – negativní zkušenosti se sestrami 
Tato kategorie obsahuje přímé zkušenost umírajících. Umírající byli 

vyzváni, aby se zamysleli nad situacemi, ve kterých sestry dělaly chyby, co 

se jim nelíbilo a v čem nebyli s prací sestry spokojeni. Oblasti, o kterých se 

zmiňovali, souvisely se základní ošetřovatelskou péčí, prováděním 

odborných zákroků, přístupu sester k nim a vzhledu sestry. Nemocní také 

popisovali, jak tyto negativní zkušenosti ovlivnily jejich další život. 
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4.1 základní ošetřovatelská péče  

• nedostatečná hygienická péče /R1/ „To mytí tam bylo celkově hrozné. 

Ani jednou jsem se tam nemohla vykoupat, protože jsem tam neměla 

kde. V koupelně měli pořád nějaké prádlo na šňůrách, ve vlasech jsem 

měla nalepenou krev, cucky, ale nedalo se s tím nic dělat, nikdo mi 

nepomohl, nikdo si mě ani nevšimnul, netušil, že bych něco mohla 

potřebovat.“ /R1/ 

• dlouhá doba čekání na očištění po vyprázdnění /R2/ „A když už třeba 

člověk jde, tak oni vás v tom nechají půl dne…A ještě další věc, no třeba 

když jsem v půl osmý požádal o přebalení, tak jsem přesně věděl, kdy 

přijdou. Víte jak jsem to věděl…Stačilo si vzít televizní program, to jsem 

třeba věděl, že to tam končilo v půl jedenáctý nebo ve čtvrt, tak se tam 

objevili jako na koni.“ /R2/ 

• necitlivá, rychlá manipulace bez přihlédnutí k individuálnímu potřebám 

/R2,R3/ „…když jste ležící pacient, kterej má poměrně velký bolesti, tím 

že máte otevřenou zlomeninu, ve smyslu že není nějak fixovaná, tak jako 

tam třeba tak tam každý ráno i když jsem se bránil, tak mě tam hodili 

násilím… To jsem prostě řval bolestí.“ /R2/ „Ale ta noha třeba bolí, 

když se za to veme. Proto se na to musí pomalu a šetrně a né hr a šup 

tam, jak to někdo umí.“/R3/ 

• nedostatečná ošetřovatelské péče o ostatní pacienty, týkající se: 

podávání jídla /R2/ „…tam ty pacienti, který byli závislí na stravě od 

nich, tak ty nedostali najíst…A někdy radši ty pacienti řekli nemám hlad, 

odneste to, ty byli šťastný…“ /R2/ a nízké hygienické péče /R1/ „A ta 

paní vedle, to bylo ještě horší. Já jsem mohla alespoň chodit, ale ona ne, 

takže se nemyla vůbec.“/R1/  

• absence individualizované péče /R2,R3/ „… já vím, že když všichni 

pijou kafe, tak to neznamená, že já ho musim mít taky, já jsem zvyklá na 

čaj. No tak prostě budu chtít čaj.“/R3/ 

• nedostatečné sledování a řešení bolesti /R1,R2/ „Měla jsem bolesti a oni 

to nechápali, nic s tím nedělali. Když jsem to řekla sestře, tak ona jen na 

mně čuměla a nedělala nic.“ /R1/ „… i když jsem se bránil, tak mě tam 

hodili násilím… To jsem prostě řval bolestí.“ /R2/ 
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4.2 odborné zákroky  

• opakované pokusy o zavedení žilní kanyly i přes stálé nezdary /R1/ „V 

XY nemocnici jsem měla úplně ruce zničené po kapačkách, měla jsem 

ohromné modřiny a pořád mě píchali a pořád…Když mně šla píchnout 

kanylu, tak jí to nešlo, ale ona do mně pořád a pořád píchala. Jsem 

zvyklá na hodně, ale tohle bylo příliš.“/R1/ 

• nedodržení aseptického postupu /R1/ „Krev mi tekla z ruky na zem, 

sestra tu krev utřela ubrouskem z té země a pak tím samým ubrouskem 

mi utírala ten vpich, ze kterého tekla krev. To se mi dělalo úplně špatně. 

Bylo to, jako kdyby si ze mě dělala srandu.“/R1/ 

• nesprávná aplikace injekcí do svalu /R2/ „…jak třeba píchat injekce, 

způsob píchání injekcí třeba, nebo proti bolesti, do tý zdraví nohy 

normálně přímo proti kosti, to bylo hrozný…To bylo hrozný.“ /R2/ 

 

4.3 přístup  

• bagatelizace pocitů nemocné a utěšování /R1/“Jste hrozně zhejčkaná, to 

bude dobrý, nebojte“./R1/ 

• zaměření pouze na tělesnou stránku nemocné /R1/ „brali mě jen jako 

kus masa“ /R1/  

• nedostatek taktu, empatie a citu pro situaci /R1/ „Na pokoj přišla vrchní 

sestra a začala si se mnou povídat, bylo to strašné. Pořád mluvila a 

mluvila, že už je jí hodně let, jak je stará, jak vypadá /vrchní sestra  o 

sobě/ a já tam jen bezmocně stála, sotva jsem se držela umyvadla, sestra 

vůbec nehleděla na to, jak vypadám, že sotva stojím a že mě to vůbec 

nezajímá a ani jsem se nakonec nestihla ani umýt.“ /R1/ 

• pocit opuštění, ponechání bez pomoci /R1/ „ale i tak se nade mnou 

nerozplývali, byla jsem tam úplně na pospas ponechaná sama sobě.“ 

/R1/ 

• nedostatek času /R1,R4/ …sestřičky říkaly: až bude čas, že až budou mít 

čas, tak přijdou.“ /R1/ „Když jsem na ně zazvonila, tak jim to taky někdy 

trvalo … Často řikaj přijdu za chvilku, nebo teď nemám čas. Hlavně ta 

dlouhá přestávka mezi zvonkem a sestřičkama.“ /R4/ 
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• spěch sester na pacienta /R1,R2,R3,R4/ „A ta vrchní, ta byla také se 

vším hned hotová, taková rázná a moc rychlá byla.“/R1/ „Jak řikám, 

spěchají rychle… Zrovna právě že neklid takový všude…“/R4/ 

• čekání na sestru /R2,R4/ „…Jako když řekne, přijdu za 10 minut, přijdu 

za půl hodiny, tak jako člověk tomu věří…Čeká na to…“/R2/ „Hlavně ta 

dlouhá přestávka mezi zvonkem a sestřičkama.“/R4/ 

• malá citlivost při bolestivém výkonu /R1/ „Říkala: „bolí to co, bolí to 

co?“ Strašně mě ubližovala.“/R1/ 

• nedostatek informací /R1,R5/ „Strašně jsem se bála, že mě tam odvezou 

a nechtěla jsem tam, měla jsem hrozný strach…Až teprve pak mně 

vysvětlili, že by mi nikam na ARO nedali, že jenom někoho z ARA 

zavolali. Ale to mně přeci měli říct.“ /R1/ „Když se mi tady ptali na 

vyznání, tak jsem si hned pomyslela: no tak to je moje poslední. Kněze 

na mě budou chtít zavolat, aby mi dal poslední pomazání.“ /R5/ 

• rychlý vstup do pokoje /R1/„To se potom nedá srovnat, když se pak 

k vám do pokoje vřítí nějaká taková…“/R1/ 

• výhružné oslovení, vykřiknutí /R1,R3/„To se potom nedá srovnat, když 

se pak k vám do pokoje vřítí nějaká taková, vykřikne na vás…“/R1/ „Ale 

někdy to taky nebylo ono. /oni říkali:/Co chcete /výhružně/.“ 

• odmítání aktivního zájmu pacienta o problém, vynucená pasivní reakce 

/R1/ „…vykřikne na vás: „máte nějaké přání?“ A vy nemůžete ani nic 

říct, ona hned mluvila a řekla: „vy poslouchejte, mluvit budu já a vy 

jenom kejvejte.“ /R1/ 

• nedostatečný zájem o pacienty, zaměření se pouze na podávání léků. 

/R2,R5/ „Ty pak akorát ty akorát rozdat prášky, píchnout injekci a 

pacient jim byl ukradenej.“ /R2/ „Tam mi akorát přinesli léky a jinak 

jsem s nima ani nemluvila.“ /R5/ 

• nepříjemný mimický výraz sestry, nedostatek vlídnosti. /R3/ „Ale snad 

oni se vobčas tvářej, já vim, je jich na to málo, ale milejší by bejt 

mohli.“/R3/ 

• nesplnění slibu /R3/. „No tak třeba například když člověk o něco prosí, 

a oni řeknou za chvíli a pak nejdou nebo přídou za dlouho… Ale někdy 

to taky nebylo ono. /oni říkali:/Co chcete /výhružně/. A já jsem řekla to 

 86



a to a oni řekli musíte počkat. No já čekám, čekám, uplynulo půl hodiny 

a nic.“/R3/  

• kárání sestry /R5/ „Jednou mě tam zprdli, že jsem se mazala, že jsem 

tam zamořila celý oddělení.“ /namazala si záda tygří mastí/. /R5/  

• nedůvěra sestry/R5/ „Tam v té XY nemocnici jsem prošvihla jsem jeden 

den s náplastí. Říkala jsem jim, že už se to má vyměnit, ale je to 

nezajímalo a říkali: „My to tu máme napsaný, to jste si to přetočila.“ 

Ale nemohla jsem si to přetočit, protože to zpátky nejde točit.“ /R5/ 

• v komunikaci nemocné vadilo, pokud byla sestra: „…přísná, komisní, 

kategoricky něco říká.“ /R5/ 

• náladovost sester /R5/ 

 

4.4 vliv na budoucnost  

• obavy z opakované hospitalizace způsobené předchozí negativní 

zkušeností se sestrou /R1,R2/ „Pak jsem tam byla přijatá znova a 

strašně jsem se bála, že tam bude zase, že mě bude zase trápit.“ /R1/ 

„No a jako můžu říct, že jsou oddělení, kam bych se třeba nechtěl 

vrátit.“/R2/ 

• obavy o to, jak o něj bude pečováno /R2/ „…takže najednou člověk 

viděl, že to taky může fungovat normálně, že nemusí bejt ve stresu, kdo 

zase přijde, a co na něj bude zkoušet…A měl jsem z toho pak horečky, 

šok, to znamená, že jste ve stresu. Kdo zase přijde, co s váma bude 

dělat…/R2/ 

• obavy zda bude nakrmen /R2/ „…Když je člověk ve stresu, jestli ho 

vůbec někdo obslouží, jestli mu dá někdo vůbec najíst…“ /R2/ 

• obavy z vyprazdňování /R2/ „…s tím souvisí vyměšování, protože při 

tom musíte jít na bok, a zase když se bojíte vyměšování, ale zároveň to 

potřebujete.“ /R2/ 

• pocit nejistoty a obav z dlouhého čekání na sestru /R4/ „…Často řikaj 

přijdu za chvilku nebo teď nemám čas. A teď já čekám, přemejšlim, 

zapoměla na mě, vrátí se eště a přemejšlim, mám zazvonit znova? Mám 

nejistotu.“ /R4/ 
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• nemocný byl připraven odmítat stravu /R2/ „…A někdy radši ty pacienti 

řekli nemám hlad, odneste to, ty byli šťastný, to já jsem si taky říkal, že 

kdybych měl bejt odkázanej na todle, tak bych taky radši nejedl, to bych 

to nepřežil…“/R2/  

• nahrazení nedostatečné ošetřovatelské péče péčí rodinných příslušníků 

/R2/ „…a v poledne zase chodila maminka, a lidi z příbuzenctva nebo ty 

nejbližší známí. Aby se člověk někdy ušetřil toho stresu, kým a jak bude 

nakrmenej.“ /R2/ 

• omezení ve svých potřebách /R2/ „…Jenže nikdy jste nevěděla, která 

bude mít kdy službu, takže vašim úkolem bylo zjišťovat, která bude mít 

službu, protože podle toho se musíte zařídit, aby jste pokud možno na 

toho, co víte, že tu službu poskytuje rád a nebo vůbec, tak aby jste 

věděla, co budete moci potřebovat.“ /R2/ 

 

4.5 vzhled 

• kouření „…Že v kolektivu sestřiček to kouření…Protože  já jsem 

nekuřák a poznám to hned…Když mě krmí nebo když se ke mně 

skloní.“/R2/ 

 

4.3.6 Kategorie číslo 5 – pozitivní zkušenosti se sestrami 
Vedle negativních zkušeností nemocní během rozhovoru nalézali i 

situace, ve kterých byli s prací sestry spokojeni. Subkategorie pozitivního 

hodnocení sestry se shodují s negativními /vyjma subkategorie vzhledu/. 

 

5.1 základní ošetřovatelská péče 

• manipulace s pacientem podle jeho přání /R2/ „…A udělala to tak, jak já 

jsem chtěl. To znamená na žádnej bok a já jsem se nadzdvihnul, tu 

zlomeninu jsem si podržel, tak aby mě teda očistili…“ /R2/ 

 

5.2 odborné zákroky 

• neopakování pokusů o zavedení venósní kanyly po předchozím 

neúspěchu /R1/ „Pak se tam stalo, že mi znova nemohli napíchnout 
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kanylu a ta jedna řekla, že to zkouší jenom dva krát a pak už jde volat na 

ARO.“ /R1/ 

• zručnost při aplikaci injekce a zavedení venósní kanyly /R1,R4/ „Pak 

ale přišla bezvadná baba s rezavým ježourem, ta měla zlatý ruce a oči, 

ta to píchla hned, ani nevím jak a už jsem to tam měla.“ /R1/ „Ale 

šikovný byly, kapačky sem dostávala, to dělaly dobře.“ /R4/ 

 

5.3 přístup 

• zájem sester týkající se názoru na kvalitu péče /R1/ „…že mi dali při 

odchodu dotazník, jak se mi tam líbilo. Řekla jsem jim, že jsem s nimi 

byla moc spokojená a vyplnila jsem jim ho na výbornou. Ono ani tak 

nešlo moc o to, co bych do toho dotazníku napsala, ale o to, že mi ho 

vůbec dali, že se vůbec někdo zajímal o to, jak mi je, vůbec o ten zájem, 

ten byl hlavní.“ /R1/ 

• podílení se na ošetřovatelské péči /R1/ „…vždy jsme se spolu na něčem 

dohodly a bylo.“ /R1/ 

• zájem sester o nemocného a aktivní sledování /R1,R2/ „Ale pak to bylo 

zase dobré, když mě sestry pořád kontrolovaly, ruce mně prohlížely, 

dávaly na ně sáčky s ledem. Oni mě z toho vylízali, tou svou 

pečlivostí.“/R1/„…Víte to je prostě nejkrásnější pocit, když vy nic 

nepotřebujete a za váma přijde ta sestra a zeptá se vás, jestli něco 

nepotřebujete pohladí vás, to jsou obrovský okamžiky štěstí. Který vás 

rozhoděj, protože vy víte, uvědomíte si, že je tady někdo, komu na vás 

záleží……takže já si strašně vážím, když za mnou přijde ta sestřička a 

mile se mne zeptá, jestli něco nepotřebuju……jestli ta sestřička přijde a 

zeptá se, jak vám můžu pomoct? Injekci potřebujete…Už jenom takovej 

dotaz vás dostane do hrozně příjemný situace, protože tak dává najevo, 

že o vás pečuje.“ /R2/ 

• kladná reakce na zvonek /R2/ „…když člověk zazvoní, tak oni přišli, 

zeptali se mile, co potřebuju, bez jedinýho křivýho pohledu, bez 

nějakejch výčitků bez nějakýho komentáře…člověk zazvonil, vona přišla, 

milej úsměv, co potřebujete? 
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• individuální přístup /R2/ „…A když jsem jí o něco poprosil, tak to 

udělala. A udělala to tak, jak já jsem chtěl. To znamená na žádnej bok a 

já jsem se nadzdvihnul, tu zlomeninu jsem si podržel, tak aby mě teda 

očistili, a to šlo.“ /R2/ 

• laskavé vystupování a milý výraz sestry při provádění výkonu./R2/ 

„…ty udělali všechno mile, laskavě, jak člověk chtěl, to jsem si připadal 

jako v nebi.“ /R2/ 

• tělesný dotyk /R2/ 

• úsměv /R4/ „Třeba takovej úsměv, jako máte vy.“/R4/ 

• zdrobnělé oslovení a možnost s tímto oslovením souhlasit /R5/ „Taky mi 

sestřička udělala radost, když mi řekla: „miloučký broučku“. Pak se 

zarazila /sestra/, jestli mi to nevadí. Tak mě to potěšilo, byla moc 

hodná.“/R5/ 

• pečlivost /R1/ „…ty mladé víc jemné a citlivé… sestra nesmírně milá a 

pečlivá, pozorná.“/R1/ 

• citlivost, jemnost /R1/ 

 

5.4 vliv na budoucnost 

• nemocný se na sestru těší /R1/ „Je výborné, když se člověk může na 

někoho těšit.“ /R1/ 

• nemocní mají dobrou náladu /R1,R2/ „Člověk žije z toho celý den, jak 

jsou ti lidé ohromní, když je ta práce baví.“ /R1/ „…Už jenom takovej 

dotaz vás dostane do hrozně příjemný situace…“/R2/ 

• pozitivní ovlivnění zdravotního stavu /R1/ „Pomohla mi vyhrabat se 

z nejhoršího.“ /R1/ 

• kvalitnější spánek /R2/“… A když takovídle lidi maj službu, tak člověk 

úplně jinak to přijme. Není ve stresu kdo se objeví, ví že v dobrejch 

rukou, spí daleko klidnějc.“/R2/  

 

4.3.7 Kategorie číslo 6 – vnímání sestry, přístup k sestře 
V následující kategorii jsou zahrnuty výpovědi, které ilustrují, jak 

nemocný vnímá sestru, jaký k ní má vztah, co si myslí o její práci. Nemocní 
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někdy nevyužili pomoc sestry, jindy se snažili s ní spolupracovat. Také se 

zamýšleli nad tím, co ovlivňuje její práci s nemocnými.  

 

6.1 pohled na sestru 

• sesterské povolání je náročné /R1,R2,R3/ „Chápu, že mají spoustu 

starostí a povinností.“ /R1/ „…já vim, že maj moc práce, a že jsou i 

důležitější věci……já se to proto snažim i těm sestrám taky ulehčit, že 

vlastně za normálních okolností, já jí tady mám vždycky na krmení 

v poledne i večer…“/R2/ „Tak co se týče toho kdy přijde, tak v zápětí si 

řeknu, vona má svoje příkazy, nemůže je nechat jen tak, třeba 

rozbalenou paní, protože X. si na něco vzpomněla … Já už vím, že ona 

má taky co dělat… Já samozřejmě chápu, že ty sestřičky tady nejsou 

jenom proto, aby s někým kecali, ty mají svojí práci.“/R3/  

• vděčnost sestře /R1/ „Za odměnu jsem jí něco koupila.“ /R1/  

• sestra má velkou odpovědnost /R5/ „Sestra má velkou odpovědnost.“ 

/R5/ 

• nemocný si váží dobré sesterské péče /R2,R5/ …takže já si strašně 

vážím /pláče/ když za mnou přijde ta sestřička a mile se mne zeptá, jestli 

něco nepotřebuju…/R2/ „To není povolání, ale poslání.“  /R5/ 

• rozdíly v sestrách, všechny sestry nejsou stejné /R2,R5/ „…ne všechny 

sestřičky, každej člověk je jinej, takže nemůžu házet všechny do jednoho 

pytle, já mám všechny rád, já je respektuju, ale už člověk poznal prostě, 

co je v kom… Heleďte se, je to prostě všechno to je vo lidech, každej 

člověk je jinej…takže byly tam sestřičky na práci a setřičky třeba na 

parádu.“ /R2/ „Některý sou lidský, některý ne.“ /R5/  

• nedostatečné věnování se práci /R2/ „Jako já mám dojem, že prostě 

spousta těch sestřiček, alespoň co jsem viděl já v těch nemocnicích, tak 

ta se věnuje i jiný práci než těm pacientům. .. I třeba své zábavě.“ /R2/  

• málo sester umí správně s nemocnými jednat /R2/ „Ale zase to těch 

sestřiček moc neumí.“ /R2/ 

• sestra je málo dosažitelná a velmi zaměstnaná /R4/ „ale mám dojem, 

že je nás tu dost pacientů, který vás často potřebujou. Že tady by jich 

bylo na místě nějak víc… Vím že je tady hodně těch pacientů.“ /R4/ 
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• sestra přenáší svou nervozitu na pacienta /R4/ „Víc sestřiček, 

protože to nezvládaj, pak jsme nervózní pacienti, jsou nervózní, 

takže jako…“ /R4/ 

 

6.2 nevyužití pomoci sestry 

• odmítnutí sestry /R1/ „Řekla jsem jí, ať jde pryč, že jí tady nechci.“ /R1/ 

• neobtěžovat sestru, nepřidělávat práci /R1,R2,R5/ „Radši jsem se 

snažila všechno si udělat sama, abych je nemusela obtěžovat a něco 

chtít…Nechtěla jsem je nějak využívat, zvonit.“ /R1/ „A já si desetkrát 

rozmyslim než zazvoním, než to udělám, protože vím, že jsou tady další 

lidi, který taky potřebujou něco a důležitějšího.“ /R2/ „Nechci jí 

přidělávat práci.“ /R5/ 

• zatajení problémů /R2/ „když třeba si dá prášek, velkej, tak ten má 

tendenci se vracet, a člověk musí zůstat nahoře a tlačit ho tam dál, takže 

jsou věci, který jako který se tý sestře ani neříkaj…“ /R2/ 

• řešení problému jiným způsobem záměrně bez účasti sestry /R2,R5/ 

„…a v poledne zase chodila maminka, a lidi z příbuzenctva nebo ty 

nejbližší známí. Aby se člověk někdy ušetřil toho stresu, kým a jak bude 

nakrmenej.“ /R2/ „Radši to sama schovám, doplazím se, abych to 

vyhodila, aby to po mě někdo nemusel uklízet.“ /R5/ 

• neočekávání pozornosti /R3/ „…já si nedělám iluze, že bych byla jako 

hvězda, všichni se kolem mne motali, to bych ani nechtěla, to je 

blbost…No, já jsem dost tolerantní, že mě je skoro 80 a těm sestřičkám 

je 20, 30 let. Takže nemůžu očekávat, to bych byla úplně blbá, nemůžu 

očekávat, že budou skákat kolem mne…“ /R3/ 

 

6.3 spolupráce se sestrou 

• problém řeší obě strany /nemocný i sestra/ /R1/ „Snažili jsme se obě 

strany.“ /R1/ 

• informování sestry o požadovaném způsobu péče /R2/ „To znamená, jak 

jste říkala, s každym já jsem se a já jsem myslel si myslel, že já jsem 

s každou z vás jsem si to musel vyříct. Tak jsem řek prosim vás, já jsem 

tady proto, abych tady ležel a mě stačí strašně málo.“ /R2/ 
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• nemocný je ochoten na sestru počkat /R2,R3/ „…počkám chvíli, 10 

minut, 20 minut… /R2/ „Když má jinou práci, tak mě nemůže obsloužit. 

Já to beru čistě logicky. A není důvod, abych se rozčilovala.“ /R3/ 

• nemocný vypozoroval, které činnosti dělá která sestra nejlépe a podle 

toho vznášel k sestrám žádosti /R2/ „Takže to u těch sestřiček třeba kde 

jsem viděl, že to není úplně tak, jak by to mohlo bejt, tak sem si to s nima 

prostě s každou zvlášť přebral a vim,  kterou o co můžu poprosit. … 

Tomu říkám najít si cestu. Já taky se snažim jednat podle toho. Když mi 

některá řekne, že není trpělivá na krmení, tak řeknu dobře, já to 

respektuju. Já se tomu budu snažit vyhnout, abych vás o to požádal. Já 

vim, jaký která dělá věci.“ /R2/ 

• nemocný si chce najít cestu k sestře /R2/ „…jde o to hlavně si najít tu 

cestu k tý sestře. Aby si člověk zase našel cestu k vám.“ /R2/ 

• nemocná se snaží být k sestrám tolerantní /R3/ „Člověk se musí naučit 

bejt tolerantní. Ale když říkám naučit, tak vskutku myslím naučit, já jsem 

totiž musím se přiznat, dost rozmazlená ženská.“ /R3/ 

 

6.4 co ovlivňuje její práci, přístup k pacientovi 

• věk sestry /R1/ „Starší sestry jsou spíš vyhořelé, pacient je většinou 

nezajímá…Starší sestry jsou razantnější, ty mladé víc jemné a 

citlivé…Starší jsou odosobněné…Mladé jsou většinou slušné nebo 

ohromné.“ /R1/ 

• víra sestry /R2/ „To se týká všech, protože jinak se chovaj lidi myslim 

z obou stran třeba tady v hospicu a z obou stran to myslím pacienty, lidi 

který se o ně staraj…mám zkušenosti, že i sestrám tady kolem, který v to 

taky věřej, to pak dělá menší práci s těma pacientama.To je taky důležitá 

věc, když v něco věří…proto i pro tyhle některý sestřičky, který nemaj 

tadydle tu víru, je asi těžký se dívat do očí smrti.“ /R2/ 

• nadřízený sestry /R2/ „No a já jsem si říkal, to není možný, to je někde 

jak na západě, pak jsem poznal čím to je. A potom jsem poznal staniční 

sestru. Tak jsem jí to říkal, že to není možný, a ona se smála a říkala, že 

když se podívá jakákoliv sestra křivě na pacienta, tak tady prostě končí. 

Takže to ani není o penězích, ale ve výchově…“ /R2/ 
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• strach sestry z nemoci /R2/ „Nevím, jestli je to zase tím, tou vírou já 

vím, že i ta víra se dá zneužít, že třeba i ta víra někdy může dělat něco 

špatnýho, jako náboženství, ale zase nějak můžou lidi vědět, jak to 

vlastně je. Není vyloučený, že některý ty sestry se třeba tady s tím 

nemohou vypořádat. A potom se toho bojej. A utíkají před tím. 

V momentě kdy vlastně ten pacient je nejvíc potřebuje…“ /R2/ 

• kouření /R2/ „…v kolektivu sestřiček to kouření….. Jo a pakliže v tom 

má někdo žít a pracovat, tak polovička sester trpí prostě tím, že druhý 

kouřej. No a z toho se pak odvíjí vlastně to chování vůči těm pacientům, 

protože oni jsou z toho podrážděný. Ta sestřička je naštvaná z toho 

kouření, takže to jde pak k ostatním pacientům.“ /R2/ 

• velká pracovní zátěž /nedostatečný počet sester/ /R3,R4/ „Ale snad oni 

se vobčas tvářej, já vim, je jich na to málo, ale milejší by bejt 

mohli.“/R3/ Vím že je tady hodně těch pacientů. Mělo by to bejt lepší, to 

jo. /R4/ 

• generační rozdíly /R3/ „…No, já jsem dost tolerantní, že mě je skoro 80 

a těm sestřičkám je 20, 30 let. Takže nemůžu očekávat, to bych byla 

úplně blbá, nemůžu očekávat, že budou skákat kolem mne…“ /R3/ 

• vlastní zkušenost /R4/ „…no to musí člověk poznat sám. Jak ty pocity 

jsou.“ /R4/ 

• osobní problémy /R5/ „Nechodit do práce s problémy, radši ať si hodí 

marod…chápu, že je to těžký, někdy to nejde.“ /R5/ 

• povahové vlastnosti, charakter /R5/ „Asi milý od přírody, to se asi nedá 

naučit…musí to mít tady /ukazuje si na srdce/…Nemůže to dělat 

každej.“/R5/  

• znalost pacienta /R2,R3/ „…Protože člověka neznají, tak pochopitelně 

tu nemůžou bejt stále, ale…“ /R3/ 

• sledování televize ve službě /R2/ „…Třeba nevím, na co mají mít 

sestřičky třeba celou noc televizi normálně. Ty jsou tam proto a teď si 

stěžujou, že když je tam 36 pacientů a jich je tam pár, a že to nestíhaj, 

tak a to maj čas teda se dívat na televizi? Tady se šetří všude, já bych za 

to udělal postihy, a vzal bych jim to, chápu že jedinej důvod kterej je 

rozumnej, třeba v noci když aby neusnula.… .To třeba není zakázaný, 
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spát ve službě, vždyť stejně reaguje na zvonek, já nevim, ale kdyby to 

bylo zakázaný spát, tak pak by byla řešením televize. Jenže tady se řeší 

spousta věcí, jak ušetřit zdravotnický peníze, a ono by stačilo jenom 

nevybavovat ty zdravotní sestry tou televizí.“ /R2/ 

• ne finanční ohodnocení /R2/ „Není to všechno jenom o penězích.“ /R2/ 

• ne míra náboženského přesvědčení /R5/ „Nevidím rozdíl mezi civilními 

sestrami a řádovými. V náboženství to není, to musí mít člověk v sobě.“ 

/R5/ 

 

4.3.8 Kategorie číslo 7 – doporučení pro sestry  
Do tohoto okruhu jsou zařazeny ty výpovědi, ve kterých nemocní 

radili sestrám, jak si přejí, aby o ně bylo pečováno, jak má sestra 

s nemocným jednat a jaká by sestra měla být a jak by svou práci měla 

vnímat.  

 

7.1 doporučení pro sesterskou péči 

• dostatečně vypnuté ložní prádlo /R2/ „…natáhlo se to do kostí, a to je 

dost bolestivý při takovim stavu musí být všechno vypnutý, každá 

nerovnost pak je znát.“ /R2/ 

• časné očištění nemocného /R2/ „… třeba potom potřebuju přebalit, tak 

bych prosil, aby to bylo co nejdřív a né aby někdo přišel za tři za čtyři za 

5 za 6 hodin. To je zase velký úsilí přetrvat v tom.“ /R2/ 

• šetrná manipulace /R3/ „Ale ta noha třeba bolí, když se za to veme. 

Proto se na to musí pomalu a šetrně a né hr a šup tam…“ /R3/ 

• správná aplikace injekcí /R5/ „Já bych píchla injekci a omdlela bych…. 

a to taky musí umět.“ /R5/ 

  

7.2 doporučení pro přístup sestry 

• zapomenout na své osobní starosti /R1,R5/„Sestra nemůže nemít 

náladu.“ /R1/ „Nechodit do práce s problémy, radši ať si hodí 

marod…nesmí to odnášet ty druhý.“ /R5/ 

• nepřeceňovat své síly /R1/ „Nemá cenu machrovat a ubližovat 

pacientovi.“ /R1/ 
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• přiznat chybu /R1/ „…přiznat chybu, když jí něco nejde.“ /R1/ 

• mít dostatek znalostí, zkušeností /R1/ „…musí taky něco umět…“/R1/ 

• schopnost empatie /R2,R4/ „…a to je taková věc, aby prostě ten 

ošetřovatel se prostě na toho pacienta podíval, jako by byl sám na jeho 

místě… To je totiž vůbec to klíčový.“ /R2/ „No to musí člověk poznat 

sám. Jak ty pocity jsou…“ /R4/ 

• posilovat pocit bezpečí nemocného /R2,R5/ „Já jen potřebuju a moc o 

to prosim, aby že když zazvoním, tak je lepší nebo jednoduší než když 

třeba opravdu potřebuje pomoct dávíte se dusíte se,  a aby pokud možno 

rychle někdo strčil hlavu do dveří, a zeptal se teda, zjistil, co se děje, 

když je to dobrý, tak řekněte máme práci jinde, počkám chvíli, 10 minut, 

20 minut ale když je člověku zle, tak potom závisí na rychlosti…“/R2/ 

„Chci, aby sestra byla vždy v dosahu.“ /R5/ 

• říkat pravdu /R2/ „Já vždycky potřebuju slyšet pravdu. Není možný, aby 

mi někdo řek třeba že mě přijde nakrmit, že mě nakrmí, a nepřišel. Nebo 

řek, že mi přinese jídlo, a nepřinese mi…a hlavně, když něco řekne, aby 

to byla pravda. Jo, prostě, protože ten pacient to pozná, ztratí pak 

důvěru. Prostě nesmí si vymejšlet, protože to je jako v životě.“ /R2/ 

• individuální přístup /R2/ „A taky každej člověk je úplně jinej, já na to 

potřebuju víc času, někdo možná míň a na to by ta sestřička měla taky 

brát ohled.“ /R2/ 

• nezaměřovat se jen na tělesnou stránku nemocného /R2/ „…některý 

sestry,…., by si měli uvědomit, že v těch pacientech existujou taky 

lidi…“ /R2/ 

• navazovat kontakt s nemocným pokud o to stojí /R3,R4,R5/ „…někdy 

bych byla ráda, kdybych si chvilku mohla popovídat. Ale taky občas 

ne…“ /R3/ „No tak popovídat si každej rád, i když mi teda to dělá 

potíže, na dlouhý povídání to taky není…“ /R4/ „Abych věděla, že tu 

nejsem opuštěná.“ /R5/ 

• použít dotek /R2/ 

• neslibovat nesplnitelné /R3/ „No já čekám, čekám, uplynulo půl hodiny 

a nic. Kdyby mi řekla rovnou, nemám čas, počkejte až na vás příde řada, 

tak to uznám, ne to neřekla … vždyť na tom nic není.“ /R3/ 
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• spolehlivost /R5/ „…že se na ní můžu spolehnout.“/R5/ 

• nenechat nemocného dlouho čekat /R4/ „Pokud by byla ta rychlejší 

služba, když zazvoním, tak to asi by bylo.“ /R4/  

• zajistit dostatek informací /R5/ „Hlavně je pro mně důležité, abych 

věděla, kdo mi co dává, ne všechno můžu /léky/.“ /R5/ 

• dostatečně se nemocnému věnovat, mít na něj dost času /R4/ „… že je 

nás tu dost pacientů, který vás často potřebujou. Že tady by jich bylo na 

místě nějak víc … Víc sestřiček, protože to nezvládaj, pak jsme nervózní 

pacienti, jsou nervózní, takže jako…“ /R4/ 

 

7.3 vystupování sestry 

• milé /R1,R3,R5/ „Podle mně by sestra měla být hlavně milá,…“ /R1/ 

„Měla by bejt lidská, milá.“ /R5/ 

• s úsměvem /R5/  

• společenské /R5/ „Taky by měla bejt společenská.“ /R5/ 

• vlídný tón hlasu /R2/ 

• příjemný pohled /R2,R3,R5/ „Takže ten kontakt a to chování tý sestry je 

úplně klíčovej. Počínaje pohledem, pohlazením, tónem, to je prostě 

úplnej základ. Opravdu, v tom je ta důstojnost…“/R2/ „Ale snad oni se 

vobčas tvářej, já vim, je jich na to málo, ale milejší by bejt mohli.“ /R3/ 

„Měla by být: usměvavá, milá…“ /R5/ 

 

7.4 doporučení pro vztah, přístup k sesterské práci  

• vážit si práce /R1/, mít vztah k práci /R1/ „To by ale neměla tam vůbec 

pracovat, když je zvyklá na lidi v bezvědomí, proč potom dělala tuhle 

práci…A ta práce jí musí bavit…Práce si musí vážit…“/R1/  

• mít vztah k lidem /R1/ „… musí mít vztah k lidem.“ /R1/ 

• v něco věřit, mít víru /R2/ „No tak já si myslím, že tohle je úplnej 

základ. /víra/…To je taky důležitá věc, když v něco věří.“ /R2/ 

• vědomí, že je tu pro druhé /R3/  „Ona tu je pro lidi nikoliv pro zábavu.“ 

/R3/ 

• být připravena na utrpení /R4/  „…každá by si měla uvědomit, do čeho 

de. Jinak potom to nemá smysl…“ /R4/ 
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4.4 HODNOCENÍ KATEGORIÍ  
 

Prožívání závěru života 

Šok jako první reakci na sdělení diagnózy popisuje většina 

nemocných. Někteří nemocní již před vlastním sdělení vážné diagnózy 

tušili, že výsledek vyšetření nebude dobrý. Nemocní se také dostávají do 

přímé konfrontace s konečností vlastního života. Šok si nemocní neprodělali 

jen jednou, v některých případech došlo k opětovnému vzplanutí nemoci a 

reakce na toto zhoršení stavu byla opět popisována jako šoková. Se šokem 

jde ruku v ruce strach, smutek a pocity samoty. Ve výpovědích můžeme 

nalézt chyby v informování nemocných, kterých se zdravotníci dopustili. 

Příkladem je prvotní informování dcery o vážnosti diagnózy a dále přečtení 

si výsledku vyšetření samotným nemocným.       

V rozhovorech je možné vypozorovat velké množství negativních 

emocí. Umírající se přímo zmínili o strachu z budoucnosti, z následků 

nemoci, ze samoty, z umírání a ze smrti. Co se týká časového faktoru 

výskytu strachu, tak nemocní jej hůře vnímali v nočních hodinách. Z dalších 

negativních emocí nemocní uvedli úzkost, stud a pocity méněcennosti.  

Vážná nemoc s vědomím konce života velmi ovlivňuje všední život 

nemocného, jeho denní aktivity, které byl zvyklý provádět celý svůj život 

bez omezení. Nemocný je ovlivněn především ve zvycích týkající se 

vyprazdňování, hygienických návyků a celkové možnosti pohybu. Objevují 

se potíže s příjmem potravy. Nemocný mění svůj jídelníček záměrně, 

protože do způsobu stravování vkládá naději v uzdravení. Nemocný je 

omezen následkem choroby i v dalších běžných denních aktivitách, jako je 

například čtení při poruše zraku, nebo obecně v komunikaci pokud špatně 

slyší. Vlivem nemoci jsou omezeny i zvyky, mezi které patří například 

kouření. Čím více přibývá obtíží tělesných, čím více je člověk závislý na 

pomoci druhé osoby, tím více ztrácí své různé aktivity, počínaje prací, 

koníčky a konče až neschopností provádět aktivity týkající se běžných 

denních a sebeobslužných činností. Život nemocného je značně ovlivněn 

bolestí. Bolest může být vnímána jako minulá zkušenost, nebo je to pocit, 

který je stále přítomen, či je jím nemocný ohrožen. Bolest zasahuje do všech 
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stránek lidské osobnosti a výrazně ovlivňuje a snižuje kvalitu života 

nemocného. Následkem všech výše uvedených změn je nemocný vystaven 

před situaci, ve které se stává více či méně závislý na pomoci druhého 

člověka. 

Nemoc neovlivňuje jen denní aktivity nemocného, ale i jeho pohled 

na život. Mění se pořadí životních hodnot a priorit. Nemocný je nucen 

vyrovnat se se změnou svého vzhledu. Druhý člověk pro něj představuje 

pomoc a náhradu za to, co on již nedokáže. V myšlenkách nemocného se 

častěji objevují otázky víry, smyslu života. Člověk mění své postoje a 

chování k druhým lidem, vytváří se nová přátelství, některé vztahy zanikají. 

Ztrácí mnoho sociálních rolí, které do té doby úspěšně v životě zastával. 

Opouští své milované prostředí domova, je donucen se přizpůsobit určitému 

řádu. Většinu svých myšlenek věnuje nemoci. Velká změna nastává také 

v oblasti společenského styku. Nemocný může vyhledávat samotu, protože 

zjistil, že hovoření s druhými lidmi již tolik nepotřebuje jako dřív, může se 

stydět, za svůj zubožený vzhled a velké návštěvy ho mohou velmi unavovat. 

Emoce a myšlenky jsou nemocným hluboce prožívány.  

I když se nemocný stává nesoběstačný v některých aktivitách, je pro 

něj nesmírně důležité, aby si udržoval určité rituály spojené s hygienickou 

péčí, aby pečoval o svůj vzhled. Proto je pro něj významné mít upravené 

vlasy, nehty. Tato problematika úzce souvisí se snahou o udržení lidské 

důstojnosti, aby se mohl cítit jako člověk. Nemocný se velmi snaží 

„neobtěžovat“ své okolí požadavky, které má. Snaží se co nejvíce využít 

svých vlastních možností k vyřešení svého problému. Nemoc sebou přináší 

řadu vážných okamžiků, proto si je nemocný snaží zpříjemnit různými 

milými činnostmi či aktivitami. Umírající člověk si je vědom závažnosti své 

choroby, proto jsou pro něj řešením ve spoustě situací léky, které musí 

užívat. Do záležitostí, které musí umírající řešit, patří i okolnosti týkající se 

poslední vůle a odkázání majetku. Pokud nemocný s chorobou bojuje, má 

určité způsoby, jakými se snaží napomoci svému uzdravení. Mezi takové 

způsoby patří například: pohyb a cvičení, speciální diety, pozitivní myšlení, 

oproštění se od myšlenek na nemoc a určitý režim dne. 
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V provedených rozhovorech byly popsány výpovědi, ve kterých si 

umírající  odmítali připustit možnost konce svého života. Popření je možné 

také pozorovat v odmítání léků proti bolesti a na spaní.  

I umírající doufá. Naděje je všudypřítomná a nemocní hovořili o 

naději v uzdravení, zastavení nemoci, ve zlepšení pohyblivosti, v dokončení 

neuskutečněných plánů, věřili v návrat domů nebo ve svou vlastní sílu. Víru 

může nemocný předávat i okolním lidem. Pokud nemoc umírajícího 

postupuje, naděje se může postupně vytrácet, i když určitá část jí stále 

zůstává.  

Snahy by vždy měly směřovat ke konečnému smíření se situací. 

V rozhovorech se odkryly dva druhy smíření. Smíření s chorobou a smíření 

se smrtí. Na smíření má velký vliv okolí nemocného a jeho víra. Cesta ke 

smíření je dlouhá a jedením ze znaků toho, že se nemocný smiřuje 

s konečností svého života, je preferování samoty. I v popírání nemoci 

můžeme v rozhovoru vysledovat situaci, kdy si je nemocný na okamžik 

ochoten připustit, že i ten jeho život může být konečný. 

Všichni oslovení nemocní byli nějakým způsobem věřící. Na 

nemocného mají vliv také předchozí zkušenosti s náboženstvím, nemocný 

se může vrátit k víře, se kterou se setkal, když byl malý. Víra má velký vliv 

na prožívání nemoci. Potřeba víry je individuální a i když je nemocný 

nábožensky věřící, nemusí vždy vyžadovat péči duchovního. Mezi 

náboženskou víru a služby duchovního nelze stavět rovnítko. 

Ve výpovědích nemocných se odrazily také jejich pohledy na život. 

Pokud nemocný popírá, tak život nepovažuje za uzavírající se kapitolu. 

Většina nemocných si života váží jako největšího daru, ovšem pro někoho 

život může ztratit smysl. Člověk si je vědom nesplněných přání, lituje 

nesprávných životních rozhodnutích, není se svým životem spokojen, nebo 

přichází se zjištěním, že těžší život mají dobří lidé. Nemocná upozorňuje na 

to, že život je nutné brát se vším, co k němu patří.   

Smrt může i nemusí u nemocného vzbuzovat obavy. Stejně tak víra 

v posmrtný život a v další existenci může být i nemusí. V souvislosti se 

smrtí se objevují sny s tímto tématem. Mohou být příjemné i nepříjemné.  

S otázkami dotýkající se smrti a umírání vyslovili nemocní přání 

klidné smrti a brzkého konce života.  
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Všichni nemocní uvažovali o příčině své choroby. Jako možný vliv 

uvedli: kouření, způsob stravování, chování a jednání člověka, dědičné 

faktory, selhání lékařské péče, vlastní nedůslednost.  

Během prožívání vážné nemoci s vědomím konce života je možné u 

nemocného objevit i projevy smlouvání. 

 

Nejbližší umírajícího 

Blízcí znamenají pro umírajícího pocit bezpečí, ochrany. Díky nim 

se necítí opuštěni, uvědomují si, že někam patří. Napomáhají nemocnému 

ve smíření s chorobou, naslouchají mu. Jsou důležitými nositeli konkrétní 

pomoci, jakou je třeba pomoc při příjmu potravy. Ovlivňují rozhodnutí 

umírajícího. Jejich pomoc, byť i sebelépe míněná, nemusí být vždy 

nemocnému ku prospěchu. Takovým příkladem je například plané 

utěšování. Do péče o nemocného zasahují i staří rodiče. 

Pomoc ale probíhá i opačným způsobem, to znamená, že sám 

umírající se snaží svým blízkým situaci ulehčit. Může odmítat být doma, 

protože si uvědomuje náročnost péče o něj, nechce, aby rodina byla 

přítomna jeho utrpení, aby netrpěli také, nechce jim přidělávat starosti.  

Nemocní jsou velmi vděční za pomoc, kterou jim blízcí poskytují. 

Chválí je, jejich péči jim touží oplatit.  

Pro nejbližší umírajícího je situace nemoci a blížící se smrti jejich 

blízkého také nesmírně náročná. Tuto náročnost si umírající uvědomují. 

Uvědomují si také, jak velký smutek jejich rodina prožívá.   

  

Tělesné obtíže 

Každý nemocný má určitou zkušenost s bolestí. Bolest je 

lokalizována na různých místech těla a může být v závislosti na pohybu. 

Z nejrůznějších příčin mívají nemocní poruchy spánku. Často je 

jediným řešením užívání léků na spaní. 

Velmi nepříjemně je nemocnými vnímána nevolnost, zvracení a 

potíže s polykáním. Následkem toho může nemocný trpět pocitem velké 

žízně.  

Z poruch vyprazdňování nemocná uvedla zácpu. 
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Zhoršení smyslových funkcí /zrak, sluch/ má pro nemocného 

negativní následky. 

Oblast pamatování a myšlení může být také postižena. 

Vážná nemoc sebou nese i řadu problémů, které souvisí 

s odstraněním určité části těla nebo s ozařováním. Odstranění části těla nebo 

poškození tělesných funkcí doprovází negativní emoce. 

Nemocní se zmiňují o únavě až tělesné vyčerpanosti. V souvislosti 

s tím hovoří o omezení sociálních kontaktů.  

Choroba má velký dopad na samostatnou schopnost pohybu 

nemocného. Pohybové omezení se může týkat jen určité části těla nebo 

hybnosti jako celku. Následkem toho je nemocný závislý na asistenci druhé 

osoby. Pokud je nádorovým onemocněním postižen i skelet, hrozí zde velké 

riziko patologických zlomenin.  

 

Negativní zkušenosti se sestrami 

Špatné zkušenosti měla nemocná s hygienickou péčí. Hlavní byl 

nezájem ze strany sester o potřebu hygieny a nedostatek místa pro její 

provádění. Negativně byla také vnímána dlouhá doba čekání na očištění po 

vyprázdnění. Sestra nereagovala na stížnosti nemocné týkající se bolesti a 

tuto situaci neřešila. Nemocní byli přímými účastníky necitlivé a rychlé 

manipulace, aniž by se přihlédlo k tomu, jak by pohyb pacientovi nejlépe 

vyhovoval. Nemocní si velice všímají i způsobu péče o spolupacienty. Jako 

špatné uvedli nedostatečné podávání jídla nemohoucím spolupacientům a 

nízkou úroveň hygienické péče. Ve výpovědích se objevila zkušenost 

s absencí individualizované péče.  

Opakované pokusy o zavedení žilní kanyly i přes stálé nezdary byly 

nemocnou negativně hodnoceny. Další negativní zkušenosti se týkaly 

nedostatečného dodržení aseptického postupu při zavádění žilní kanyly a 

nesprávná aplikace injekce do svalu. 

Nemocná byla smutná, když sestra bagatelizovala její pocity a 

zbytečně ji utěšovala. Nemocná postrádala celostní pohled na její osobu, 

setkala se s přístupem, kdy na ní bylo hleděno “jen jako na kus masa“. 

V další zkušenosti neměla sestra dostatek taktu, empatie a citu pro situaci. 

Při hospitalizaci se nemocná cítila opuštěná, ponechaná bez pomoci. 
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Negativně na nemocné působil nedostatek času, spěch sester a dlouhé 

čekání na sestru. Nemocná se setkala i s tím, že sestra byla naprosto 

necitelná při bolestivém výkonu. Nemocní popisovali situace, ve kterých 

zbytečně prožívali negativní emoce, které vznikly z nedostatečného podání 

informací. Nemocné se nelíbilo, když sestra rychle vstoupila do pokoje, 

nebo ji výhružně oslovila, až vykřikla. Pacient byl díky špatnému přístupu 

sestry donucen k pasivitě, jeho aktivní zájem byl odmítnut. Jako chybu 

uvedla nemocné zkušenost, kdy jí sestry pouze podaly léky a o nic jiného se 

nestaraly. Nemocný si všímá výrazu sestry, negativně hodnotil, když byla 

sestra málo vlídná, přísná, komisní a kategoricky něco říkala. Za závažný 

problém nemocný uvedl situaci, kdy sestra nedodržela daný slib. 

Nepříjemný pocit měla nemocná ze sestry, která jí vynadala. Uvedla také 

situaci, kdy ji sestry nevěřily a ona díky tomu neměla včas vyměněnou 

náplast proti bolesti. Nemocná negativně hodnotila zkušenost s náladovostí 

sester. 

Špatná péče a přístup sestry značně pacienta ovlivnily. Nemocný se 

obával hospitalizace, obával se toho, jak o něj bude pečováno, zda dostane 

najíst, obával se vyprazdňování. Z dlouhého čekání na sestru vyplynul pocit 

nejistoty a strach. Byl připraven odmítat stravu. Následkem nedostatečné 

ošetřovatelské péče zmobilizoval síly blízkých, kteří tuto péči nahrazovali. 

Následkem špatné péče se omezil ve svých potřebách.     

Nemocný poukázal na problematiku kouření sester. Uváděl 

skutečnost, že je mu nepříjemné cítit cigarety ze sesterské uniformy a 

nepříjemný pocit, pokud ho taková sestra krmí. 

 

Pozitivní zkušenosti se sestrami 

Kladně byla hodnocena šetrná manipulace s nemocným podle jeho 

přání. 

Z odborných zákroků nemocní viděli jako správné to, že sestra po 

neúspěchu při zavádění venósní kanyly už další pokusy neopakovala. 

Nemocní chválili sestru, pokud byla zručná při aplikaci injekcí a zavádění 

žilní kanyly. 

Nemocné se líbilo, když viděla zájem o její názor na ošetřovatelskou 

péči ze strany sester. Celkový zájem o nemocné, otázka typu: „Potřebujete 
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něco?“ a aktivní sledování pacienta sestrou bylo rovněž nemocnými dobře 

vnímáno. Nemocní byli rádi, pokud se také mohli podílet na ošetřovatelské 

péči. Nemocný byl spokojen se sestrou, která reagovala mile, příjemně, se 

zájmem na jeho žádost o pomoc. Pacientům se líbilo, pokud sestra měla 

laskavé vystupování, milý výraz při provádění určitých výkonů a pokud 

prováděla péči individuálně s přihlédnutím k aktuálním potřebám 

nemocného. Nemocní byli rádi, jestliže sestra při kontaktu s nimi použila 

dotek, byla pečlivá, usměvavá, jemná a citlivá. Nemocnou potěšilo i 

zdrobnělé oslovení. 

Když byla péče sestry dobrá, nemocní se na sestru těšili, měli dobrou 

náladu a kvalitnější spánek. Jedna nemocná hovořila také o zlepšení svého 

zdravotního stavu v souvislosti s kvalitní prací sestry. 

 

Vnímání sestry, přístup k sestře 

Dle nemocných je povolání sestry náročné a velmi odpovědné. 

K sestrám pociťují vděčnost, váží si dobré sesterské práce. Nicméně vidí 

rozdíly mezi jednotlivými sestrami. O některých sestrách jsou přesvědčeni, 

že se nedostatečně věnují své práci. Pacient může vnímat sestru také jako 

osobu málo dosažitelnou a velmi zaměstnanou. Sestra může přenášet svou 

nervozitu na pacienta. Nemocný uvedl, že jen málo sester umí s nemocnými 

správně jednat. 

Pacient mnohdy nechce sestru obtěžovat, nechce jí svými požadavky 

přidělávat práci, může některé problémy i zatajovat. Jindy se nemocný snaží 

o řešení svého problému jiným způsobem než za účasti sestry. Pacientka od 

sestry některé služby ani neočekává.  

Pacienti se snaží se sestrou spolupracovat, chtějí, aby problém řešili 

společně. Přejí si, aby sestra byla informována o tom, jak oni chtějí, aby o 

ně bylo pečováno. Nemocný je ochoten na sestru v některých případech 

počkat. Jeden nemocný vypozoroval, které činnosti dělá která sestra lépe a 

podle toho vznášel k sestrám požadavky. Nemocný si chce najít k sestře 

cestu, snaží se být k ní tolerantní.  

Podle nemocné práci sestry ovlivňuje její věk. Nemocná má daleko 

lepší zkušenosti s mladšími sestrami. Nemocný se zmiňuje o víře sestry a 

říká, že pokud má sestra tuto otázku vyřešenou, daleko lépe přistupuje 

 104



k trpícím a umírajícím. Na kvalitní práci sestry má také vliv její nadřízená 

/staniční sestra/. Špatný přístup sestry k nemocným může být dán i jejím 

vlastním strachem z nemoci. Sestry, které nejsou kuřačky, mohou být 

negativně ovlivněny kolegyněmi, které kuřačky jsou a znepříjemňují jim tak 

pracovní prostředí. V závislosti na tom je pak sestra nekuřačka podrážděna a 

své pocity pak přenáší na nemocného. Do péče o pacienta zasahuje také 

vytíženost sestry a generační rozdíly mezi sestrami a nemocnými. Paní se 

zmiňovala o tom, že mladá 20tiletá sestra může těžko pochopit problémy 

80tileté ženy. Velký vliv na péči o nemocného má i vlastní zkušenost 

s nemocí. Dopad na práci sestry mají také její osobní starosti, povahové 

vlastnosti, charakter a míra informací, které o nemocném má. Negativní 

důsledek na péči má sledování televize sestrou ve službě. Její práce není 

ovlivněna druhem náboženského přesvědčení a ani výší finančního 

ohodnocení.   

 

Doporučení pro sestry 

Nemocní v souvislosti s ošetřovatelskou péčí od sester požadují, aby 

měli dostatečně vypnuté ložní prádlo, aby očištění po vyprázdnění proběhlo 

co nejdříve, šetrnou manipulaci a správnou aplikaci injekcí.  

Nemocní si přejí, aby sestra při práci s nimi zapomněla na své osobní 

problémy, chtějí sestru, která nepřeceňuje své síly, je schopná přiznat svou 

chybu a má dostatek znalostí a zkušeností. Nemocní by byli rádi, aby sestra 

byla schopna vcítit se do jejich role a v nemocném vytvářela pocit bezpečí. 

Nemocný si přál, aby sestra mluvila pravdu a dodržovala dané sliby. Dále 

byla zdůrazňována nutnost individuálního přístupu při ošetřování a pacienti 

také doporučovali, aby se sestry nezaměřovaly jen na péči o tělesnou 

stránku nemocného. Nemocní připomněli, že by sestra měla s nemocným 

častěji hovořit a navazovat s ním tak kontakt. Nemocní chtějí sestru 

spolehlivou, která má na ně dostatek času a plně se jim věnuje. Požadují, 

aby byli sestrou plně informováni. Nemocní nechtějí na sestru čekat. 

Připomínají sestrám, aby nezapomněly při práci s nimi používat dotek a 

neslibovat nesplnitelné.  

Vystupování sestry by mělo být především milé, společenské. Sestra 

nemá zapomínat na příjemný pohled, vlídný tón hlasu a úsměv.  
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Sestra by si podle nemocných měla své práce vážit, mít k ní vztah a 

mít vztah k lidem. Musí si uvědomit, že pracuje pro druhé a připravit se na 

utrpení. Nemocný dále zdůraznil, že by sestra měla v něco věřit, mít 

urovnaný vnitřní život.    

 

 

4.5 SHRNUTÍ A VZTAHY MEZI KATEGORIEMI 
 

Mezi jednotlivými kategoriemi i subkategoriemi byly nalézány 

určité spojitosti a vazby. Bylo snahou zachytit společné prvky, určité linie 

jdoucí všemi již výše uvedenými kategoriemi. Z nich byly vyvozeny tyto 

závěry. 

 

Negativní emoce 

Ve všech výpovědích bylo možné poznat určité množství 

prožívaných negativních emocí. Emoce byly v různých intenzitách a 

z nejrůznějších příčin. Toto zjištění utvrzuje v přesvědčení, že prožívání 

závěru života je nesmírně náročné. Sestra musí být na tyto emoce u 

umírajícího připravena a počítat s tím, že každý umírající může mít obavy, 

úzkost, stud a podobně. Tím jsou dány požadavky na sestru týkající se 

způsobu jednání, vystupování, přístupu k terminálně nemocným. 

Obtíže  

Umírající trpí mnohými těžkostmi, které se objevují ve všech 

rovinách tedy v rovině tělesné, duševní, sociální i spirituální. Roviny jsou 

mezi sebou propojeny vazbami, kdy ovlivnění jedné, sebou zákonitě nese 

ovlivnění všech zbývajících. 

Duševní práce  

Umírající mají velké množství duševní práce. Tato práce převyšuje 

práci fyzickou. Jestliže činnost fyzická, nebo snaha o ni převažuje, pokud 

svůj problém se snaží umírající řešit konkrétní činností, tak je to známka, že 

se ještě nesmiřuje s vidinou konce života, že popírá. Dojít ke konečnému 

smíření znamená opustit mnoho a přestat truchlit nad tím, co je v průběhu 
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nemoci ztráceno. Toho umírající, který popírá, není schopen. Mnoho svých 

myšlenek věnují umírající problematice týkající se jejich vlastní existence.    

 

Porucha soběstačnosti  

Porucha soběstačnosti je u terminálně nemocných popisována vždy. 

Vážná nemoc bere člověku velké množství sil. Každý je v závěru života 

závislý na pomoci druhé osoby.  Pokud víme, že každý umírající ztrácí do 

určité míry soběstačnost, předpokládejme tedy, že pravděpodobnost 

kontaktu zdravotní sestra – umírající je velmi vysoká. V závislosti na 

tělesných obtížích, poruše soběstačnosti s následnou závislostí na pomoci 

druhé osoby nemocní popisují problémy, které můžeme označit jako tělesný 

dyskomfort.  

Tělesná bolest  

Zkušenost s tělesnou bolestí má velká většina nemocných. Bolest 

může být různé intenzity, charakteru, lokalizace, původu a podobně. Tyto 

jednotlivé popisy bolesti se velmi liší, ale základní bolestivý vjem zůstává. 

Bolest má výrazný vliv na prožívání nemoci. 

Sociální zařazení  

Terminálně nemocný až do konce svého života zůstává členem 

určité sociální skupiny. Může to být rodina, přátelé, bývalí kolegové. 

Z tohoto zjištění vyplývá poznatek, že umírání nepostihuje jen toho 

konkrétního nemocného, ale má vliv i na jeho rodinu a okolí. 

Role umírajícího 

Umírající díky své nemoci ztrácí řadu sociálních rolí a přijímá roli 

novou, roli pacienta, roli umírajícího. Problémy se sestrami, které umírající 

měli, vycházely z chybného pohledu sestry na roli umírajícího. Sestra si 

v situacích neuvědomovala, co tato role sebou nese a vytvářela na 

umírajícího nepřiměřené požadavky, kterých on nebyl schopen vzhledem ke 

své roli dostát.   

Informace  

Okruh informací, které umírající přijímá, je omezený. Příčiny jsou 

různé. Umírající nemusí mít o nové informace zájem, mohou být porušeny 

jeho smysly, má omezený styk s okolím, žije v uzavřeném prostředí, trpí 

různými obtížemi, které mu znemožňují mít o cokoliv zájem atd. Tento 
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výběrový příjem informací může být dobrovolný, i nemusí. Sestra by měla 

mít toto omezení na mysli, pracovat s ním a vysledovat, které informace 

nemocný požaduje. Důležité je vědět, zda umírající již o nové informace 

nestojí, nebo zda zájem o ně z jeho strany trvá, ale vzhledem k různým 

okolnostem je mu to znemožněno.  

Léky 

Velké místo v životě umírajícího zaujímají léky. Následkem toho 

vstupuje zdravotní sestra do vztahu s nemocným, v tomto případě jako 

odborník, kdy jsou na ni kladeny odborné požadavky, znalosti, odpovědnost 

a přesnost. 

Přístup sestry  

Jak je zřejmé z výpovědí v tomto výzkumu, sestry nejvíce chybovaly 

v oblasti přístupu k umírajícímu. Negativních zkušeností souvisejících 

s přístupem sestry, bylo daleko více než chyb, které se týkaly odborné či 

ošetřovatelské části sesterské práce. To nás staví před otázku, zda-li nejsou 

sestry více školeny v oblasti souvisí s odbornými zákroky a ošetřovatelskou 

péčí, než v problematice komunikace, prožívání a způsobech 

psychologického přístupu k nemocným. Nebo je to snad důsledek i nadále 

přetrvávajícího trendu dnešního ošetřovatelství i medicíny, které stále na 

vrchol člověka staví jeho stránku tělesnou? Nicméně umírající mají tento 

pohled obrácený. I v doporučeních, které umírající na sestru vznesli, se 

velká většina týkala přístupu sestry k nim. 

Zaměření pozornosti     

Všímavost, schopnost pozorovat je u umírajících veliká. Vidí i to, co 

si sestra ani neuvědomuje, že na nemocného nějak působí, že ho to může 

nějak ovlivnit. Jedná se nejen o její slovní vyjádření, ale i výraz ve tváři 

nebo vzhled. Sestra by si toto měla uvědomit a podle toho jednat. I tak 

vážně nemocný člověk vidí, slyší, cítí /dotyk i čich/. Umírající je člověk, 

který vnímá sestru všemi smysly. 

Bezpečí a jeho dimenze 

Umírající chce být v bezpečí, v bezpečí po všech stránkách. Bezpečí 

v oblasti ošetřovatelské péče neznamená jen kontrolu pro případ akutní 

situace, ale je třeba jej brát z celkového pohledu. Potřeba bezpečí má čtyři 

dimenze. Tělesné bezpečí souvisí s pocitem tělesné pohody /sestra 

 108



umírajícího dobře umyje, podá mu léky tlumící bolest, upraví polohu 

v lůžku atd./, psychické bezpečí nalézá nemocný tehdy, pokud je sestra 

schopna mírnit jeho negativní emoce /strach, depresi, úzkost apod./, sociální 

bezpečí znamená jistotu umírajícího, že nezůstane opuštěn a spirituální 

bezpečí je možno chápat ve smyslu akceptace vyznání a s ním souvisejících 

potřeb umírajícího. Pokud není uspokojena některá z těchto dimenzí, 

nemocný se cítí ohrožen. 

Poznání potřeb umírajícího 

Nemocný klade na sestru určité požadavky. Má své specifické 

potřeby a ty chce mít uspokojeny. Požadavek, který z toho na sestru plyne, 

je zájem o nemocného a o poznání  člověka s jeho specifickými potřebami. 

Aby věděla, co nemocný požaduje, co je pro něj důležité a k tomu mít 

respekt.  

Vliv sestry 

Velice mnoho obav, negativních emocí, které umírající prožívá, 

přímo či nepřímo souvisí se špatnou prací a přístupem sestry. Stejné je to i 

naopak v pozitivním slova smyslu.  

Individuální přístup versus instituce 

Základem správného uspokojení potřeb terminálně nemocného je 

individuální přístup. Ovšem všichni zmínění nemocní se museli 

přizpůsobovat určitému režimu, řádu. Otázkou je, jak je možné dobře o 

umírající pečovat, když se nemocný musí přizpůsobit daným podmínkám. 

Řešením je nalezení kompromisů mezi oběma modely, kdy péče o 

umírajícího v institucích se nevyhne určitému řádu, ale vždy s přihlédnutím 

k individuálním potřebám.  

Naděje a popření 

Za nesmírně těžký úkol se ukázala snaha odděleně prezentovat 

naději a popření. Je vůbec možné udělat někde tlustou čáru, za kterou začíná 

naděje a končí popření? V tomto výzkumu bylo vycházeno z faktu, že 

popření bývá doprovázeno kategorickým odmítáním myšlenky na možnou 

smrt, zhoršení situace. Nemocní ve fázi popření lpěli na mnoha aktivitách, 

které pro nemocné, kteří vykazovali známky smíření s chorobou, byly již 

nepodstatné. Jestliže nemocní v „něco“ doufali, dokázali si připustit, že mají 
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určitý problém, který vážně ohrožuje jejich další existenci, že se jejich 

nemoc může ještě zhoršit.   

Aktivní spoluúčast  

Umírající nejsou jen pasivními příjemci sesterské péče. Chtějí se na 

péči o sebe aktivně podílet, jsou rádi, pokud sestře mohou ulehčit práci. 

Sesterského povolání si váží, chápou vytíženost sestry. Proto je možné říci, 

že nemocní mají mnohdy větší schopnost empatie než sestry.   

 

Hlavní linie- ovlivnění obou stran 

Hlavní výsledek tohoto výzkumu je možné označit jako provázanost 

vztahů s následným ovlivněním obou stran. Vyjděme z předpokladu, že 

v péči o umírajícího má sestra významnou úlohu. Sestra velmi zasahuje do 

prožívání umírání a je výrazným prvkem, který ovlivňuje konečné smíření 

umírajícího s odchodem z tohoto světa a to tím způsobem, že umírajícímu 

připravuje podmínky pro možnost smíření se. Na druhou stranu lze 

identifikovat i vliv, který má umírající na sestru. Tento výzkumný problém 

však přesahuje rámce této práce a zasluhoval by si vlastní zkoumání.   

 

 

4.6 DISKUSE 
 

Při kontaktu s terminálně nemocnými je nesmírně důležité položit si 

otázku týkající se utrpení. Jaké místo má v našem životě, jaký je jeho 

význam a zda vůbec nějaký význam má. Sami umírající by měli být těmi, 

kteří druhého člověka zastaví a upozorní ho na tyto otázky. Ve shodě 

s Křivohlavým /19/ lze říci, že utrpení nás vede k zamyšlení. Je to 

prostředek, díky němuž jsme ochotni se zastavit, uvažovat o těch 

nejhlubších myšlenkách týkající se samotné podstaty života. Díky utrpení 

člověk nachází moudrost, podstatu světa, jeho místa na této zemi a vlastního 

bytí.  

Elias /5/ hovoří o tom, že umírající ztrácí všední starosti. Z části 

tomu jistě tak je. Pokud se umírající smiřuje s konečností svého života, 

smiřuje se také s tím, že opouští svůj všední život a běžné starosti ho 
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přestávají trápit. Nicméně si myslím, že nelze ztrátu všedních starostí 

považovat za kategoricky platnou. Umírání nemusí být proces krátkodobý, 

člověk může žít s vědomím konečnosti svého života i řadu měsíců. Proto 

nelze s jistotou tvrdit, že umírající ztrácí všední starosti. Nemocnému 

musíme také ponechat čas oddechu, čas ve kterém nabírá nové síly k dalším 

složitým úvahám týkající se vlastní existence.  

Souhlasím s tvrzením Bartošíkové /26/, která hovoří o ztrátě mnoha 

sociálních rolí vlivem nemoci. Zároveň bych ale k tomuto tvrzení dodala, že 

nemocný role nejen ztrácí, ale také se ve své situaci staví do role nové, do 

role umírajícího. 

Pokud chceme s umírajícími hovořit a dobře o ně pečovat, je na nás 

kladen požadavek pokládat si otázky související s vědomím vlastní 

konečnosti, smyslu života, postavení naděje a víry v našem životě. Toto 

tvrzení ve své publikaci uvádí i Blumethal-Barby /2/. 

I v této studii bylo možno ověřit si platnost stadií v prožívání velmi 

vážné nemoci, jak je popsala E. Kübler-Rossová /16,18/. Z jednotlivých 

rozhovorů je možné rozpoznat, v které fázi se  nemocný nachází. Umírající 

nemusí nutně spadat jen do jedné oblasti, ale jednotlivé fáze se mohou 

překrývat. U jednoho umírajícího pak můžeme vypozorovat např. jak prvky 

popření, tak prvky deprese. 

U některých nemocných, kteří byli během tohoto výzkumu 

dotazováni, je možné také identifikovat tzv. nulitní fází, jak ji zmiňuje 

Haškovcová /16/.   

V rozhovoru R2 nemocný uvedl oblasti, které se týkaly možných 

příčin chyb v jednání sestry s umírajícím. Jeho výpověď se shoduje 

s názorem, který uveřejnil Blumenthal-Barby /2/ ve své knize. Oba se 

zmiňují o tom, že velký význam na dobrou práci sestry má i její vlastní víra, 

do které můžeme zařadit schopnost uspořádání vlastního prožitkového 

světa, hodnot, existence a  utrpení v životě. V druhém případě, stejně jako 

Blumenthal-Barby, nemocný hovořil o strachu sestry z nemoci, jako o 

možné příčině jejího profesního selhání.  
Haškovcová /16/ zdůrazňuje důležitost přítomnosti druhého člověka. 

Umírající nechtějí být ve svém trápení opuštěni, zapomenuti, ukryti za bílou 

plentu v rohu pokoje. Touží být se svými blízkými, touží po zájmu a 
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kontaktech se sestrou. Nicméně je dobré mít na paměti, že v některých 

okamžicích umírající naši přítomnost nepotřebuje, může ji i odmítat. Chce 

přemýšlet sám a přítomnost druhého člověka ho ruší. Vždy je nutné toto 

respektovat a najít vyváženost mezi potřebou klidu, samoty a potřebou 

společnosti.  

Bez výhrad souhlasím s E. Kübler-Rossovou /18/, která říká, že 

mlčení nahradí tisíce slov. Mlčení je nedílnou součástí rozhovoru a kontaktu 

s umírajícím. Díky němu člověk proniká k nemocnému daleko více, daleko 

lépe se může snažit pochopit jeho pocity. 

 

 

5 ZÁVĚR 
 

Problematika týkající se umírání a smrti je značně rozsáhlá. 

Neexistují jednoznačné definice pojmů smrt a umírání. Jejich rozdílnost 

spočívá v tom, že jsou pokaždé interpretovány jiným vědním oborem. 

Nejednotnost názoru panuje také v otázce definování pojmu paliativní léčba.  

Umírání vždy vyvolá v psychice nemocného výraznou odezvu. 

Elisabeth Kübler-Rossová popsala jednotlivé fáze psychické odezvy 

v prožívání vážné nemoci. Prožívání umírání je vždy specifické pro 

konkrétního člověka, což vyplývá z hluboké lidské individuality. Umírající 

prožívají řadu negativních, ale i pozitivních emocí.  

Názory na prožívání vlastní smrti se rovněž různí. Tato kapitola 

zůstává stále zahalena do závoje tajemství. Jedna z cest ke snaze o poznání 

smrti vede přes naslouchání těm, kteří prošli klinickou smrtí. Není možné 

tyto teze vyvrátit ani potvrdit.  

Umírání je spjato s utrpením. Utrpení může být přítomno v rovině 

tělesné, duševní, sociální i spirituální. Tyto roviny jsou mezi sebou těsně 

svázány a navzájem ovlivňovány. Umírající prožívá řadu negativních 

tělesných prožitků, mezi ty nejvýznamnější patří např.: bolest, dušnost, 

únava, nevolnost a zvracení. 

Sestra zastává v péči o umírajícího významnou úlohu. Měla by 

sledovat, jaké jsou psychosociální, spirituální a tělesné potřeby umírajících. 
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Následně by se její snahy měly upínat k co nejlepšímu uspokojení těchto 

potřeb.  

Specifickou a velmi náročnou úlohou sestry v péči o terminálně 

nemocné je doprovázení umírajících. Sestra musí pamatovat na to, že tento 

nelehký úkol na ni klade velké požadavky.  

Péče o zemřelého náleží sestře. Zemřelý by měl být sestrou šetrně a 

pečlivě ošetřen. K zemřelému sestra musí vždy přistupovat s úctou a taktem. 

Bylo by vhodné, aby se některé způsoby péče o zemřelé v hospici přenesly 

také do prostředí nemocnic.  

Komunikace s umírajícími má svá specifika. Pokud chce sestra o 

umírající dobře pečovat, měla by se i ona sama snažit o rozřešení otázek 

týkající se např. smyslu života, utrpení, životních hodnot a podobně. 

Existují doporučení, kterými se sestra může řídit při komunikaci 

s umírajícím. Pokud je komunikace s terminálně nemocným jakýmkoliv 

způsobem ztížena nebo znemožněna, jsou popsány způsoby jak ji zkvalitnit. 

Dobré je vědět o chybách, kterých se můžeme v komunikaci dopusit.  

Neoddělitelnou součástí umírajícího je jeho rodina a blízcí. Sestra 

pracuje také s nimi a snaží se jim co nejvíce ulehčit těžké období umírání a 

posléze i úmrtí jejich blízkého.  

Významnou úlohu v péči o terminálně nemocné hraje hospic. 

Existují různé druhy  hospicové péče. Hospic neznamená jen místo, ale ji i 

způsobem přístupu. Představuje určitou filosofii. Hospic má bohatou 

historii. Za zakladatelku hospicového hnutí je ve světě pokládána Cicely 

Soundersová. V České republice se o rozvoj hospicové myšlenky zasloužila 

jako první MUDr. Marie Opatrná a po ní následovala MUDr. Marie 

Svatošová, která se podílela na založení prvního hospice v České republice. 

Hlavním cílem této studie bylo vylíčit prožívání závěru života onkologicky 

nemocných. Druhým úkolem bylo zjistit, jakým způsobem zdravotní sestra 

ovlivňuje tuto závěrečnou část života, jak ji nemocní vnímají a jaká 

doporučení pro ni mají. 

Všichni oslovení byli klienti Hospice Štrasburk v Praze. Tento 

hospic byl vybudován v roce 1998 a jeho cílem je zajistit terminálně 

onkologicky nemocným důstojné umírání. To se děje v příjemném prostředí 
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a za pomoci odborného zdravotnického personálu, který se snaží o 

komplexní uspokojování potřeb svých klientů. 

Pro zkoumání daného tématu byl vybrán kvalitativní přístup. 

Získávání dat bylo provedeno pomocí tzv. individualizovaného 

polostandardizovaného rozhovoru pomocí návodu. Před vlastním 

rozhovorem předcházelo studium dokumentů a navázání vztahu důvěry 

s příslušným klientem. Do výzkumu bylo zahrnuto 5 klientů, kteří museli 

splnit daná kritéria.  

Přepisy rozhovorů byly dále analyzovány. Z těchto přepisů bylo 

vyhodnoceno sedm kategorií /prožívání závěru života, nejbližší umírajícího, 

tělesné obtíže, negativní zkušenosti se sestrami, pozitivní zkušenosti se 

sestrami, vnímání sestry, přístup k sestře, doporučení pro sestry/, přičemž 

každá kategorie obsahovala několik subkategorií. Z takto utříděného 

materiálu byla vypracována shrnutí a následně závěry, které se vztahují 

k oběma výzkumným tématům.  

 

Zkoumání problematiky závěru života je velmi rozsáhlé a náročné. 

Při výzkumu se vynořily některé oblasti, které by si zasloužily další 

výzkumnou práci.   
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1: Ochrana lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně   
                                      nemocných a  umírajících 

 
Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ 

(„Charta práv umírajících“) 

1. Posláním Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze odvodit. 

2. Pokrok medicíny umožňuje v současné době léčit mnohé dosud neléčitelné nebo 
smrtelné choroby, zlepšení lékařských metod a rozvoj resuscitačních technik dovolují 
prodlužování života lidského jedince a odsouvání okamžiku jeho smrti. V důsledku toho se 
však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího člověka a na osamělost a utrpení jak 
pacienta, tak jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují. 

3. V roce 1976 v rezoluci č. 613 deklarovalo Parlamentní shromáždění, „že umírající 
nemocný si nejvíce ze všeho přeje zemřít v klidu a důstojně, pokud možno v komfortu a za 
podpory jeho rodiny a přátel.“ V Doporučení číslo 779 z roku 1976 k tomu dodalo, že 
„prodloužení života by nemělo být jediným cílem medicínské praxe, která se musí 
současně zabývat i úlevou od utrpení.“ 

4. Konvence o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti s ohledem na aplikaci biologie a 
medicíny od té doby vyjádřila důležité zásady a připravila cestu, aniž se explicitně 
věnovala specifickým potřebám nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí. 

5. Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících 
osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt 
a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku 
důstojné umírání. 

6. Jak v minulosti i v současnosti ukázaly mnohé zkušenosti s utrpením, je třeba tato 
opatření uskutečňovat zvláště v zájmu nejzranitelnějších členů společnosti. Tak jako lidská 
bytost začíná svůj život ve slabosti a závislosti, stejně tak potřebuje ochranu a podporu, 
když umírá. 

7. Základní práva odvozená z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob 
jsou dnes ohrožena mnoha faktory: 

• Nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti  
• Častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na 

psychologické, sociální a spirituální potřeby  
• Umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním 

medicínských postupů nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného  
• Nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou podporou 

ošetřujícího personálu činného v paliativní péči  
• Nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně nemocných či 

umírajících osob, kteří by jinak mohli přispět ke zmírnění lidského utrpení v jeho 
různých dimenzích  
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• Obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i institucích 
a stane se pro ně zátěží  

• Chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, které by mu 
umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli  

• Nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu nevyléčitelně 
nemocných nebo umírajících  

• Sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti 

8. Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily nezbytnou 
legislativní i sociální ochranu, aby se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se kterými 
mohou terminálně nemocní nebo umírající lidé být v právním řádu konfrontováni, a to 
zejména: 

• Umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.)  
• Prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo umírajícího člověka proti jeho 

vůli  
• Umírání o samotě a v zanedbání  
• Umírání se strachem, že jsem sociální zátěží  
• Omezováním život udržující léčby (life-sustaining) z ekonomických důvodů  
• Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči 

terminálně nemocných nebo umírajících  

9. Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vyzval členské státy Rady Evropy, 
aby ve všech ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo 
umírajících lidí, a to tím: 

a) že uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí na 
komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření: 

• aby zajistily, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech 
členských státech  

• aby byl všem nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám dopřán rovný 
přístup k přiměřené paliativní péči  

• aby byli příbuzní a přátelé povzbuzováni, aby doprovázeli nevyléčitelně nemocné a 
umírající a aby jejich snaha byla profesionálně podporována. Pokud se ukáže, že 
rodinná nebo soukromá péče nestačí nebo je přetěžována, musejí být k dispozici 
alternativní nebo doplňkové formy lékařské péče  

• aby ustavily ambulantní týmy a síť pro poskytování paliativní péče, které by 
zajišťovaly domácí péči vždy, pokud je možné pečovat o nevyléčitelně nemocné 
nebo umírající ambulantně  

• aby zajistily spolupráci všech osob podílejících se na péči o nevyléčitelně 
nemocného nebo umírajícího pacienta  

• aby vyvinuly a vyhlásily kvalitativní normy pro péči o nevyléčitelně nemocné nebo 
umírající  

• aby zajistily, že nevyléčitelně nemocné a umírající osoby, pokud si nebudou přát 
jinak, dostanou přiměřenou paliativní péči a tišení bolestí, i kdyby tyto léčba mohla 
mít u příslušného jedince jako nežádoucí (vedlejší) účinek léčby za následek 
zkrácení života jedince  

• aby zajistily, že ošetřující personál bude vyškolen a veden tak, aby mohl každému 
nevyléčitelně nemocnému nebo umírajícímu člověku poskytnout v koordinované 
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týmové spolupráci lékařskou, ošetřovatelskou a psychologickou péči v souladu s 
nejvyššími možnými standardy  

• aby založily další a rozšířily stávající výzkumná, výuková a doškolovací centra pro 
obor paliativní medicíny a péče, stejně jako pro interdisciplinární thanatologii  

• aby zajistily alespoň ve větších nemocnicích vybudování specializovaných oddělení 
paliativní péče a thanatologických klinik, které by mohly nabídnout paliativní 
medicínu a péči jako integrální součást každé lékařské činnosti  

• aby zajistily, že bude paliativní medicína a péče ukotvena ve veřejném vědomí jako 
důležitý cíl medicíny  

b) tím, že budou chránit právo nevyléčitelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení a 
že pro to přijmou nutná opatření: 

• aby se prosadilo právo nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby na pravdivou, 
úplnou, ale citlivě podanou informaci o jejím zdravotním stavu a aby přitom bylo 
respektováno přání jedince, který nechce být informován  

• aby měla každá nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba možnost konzultovat 
ještě jiné lékaře než svého pravidelného ošetřujícího  

• aby bylo zajištěno, že žádná nevyléčitelně nemocná nebo umírající osoba nebude 
ošetřována a léčena proti své vůli, že při svém rozhodování nebude ovlivňována 
nikým jiným a že na ni nebude nikým činěn nátlak. Musejí být zvážena taková 
opatření, aby takové rozhodnutí nebylo učiněno pod ekonomickým tlakem  

• aby bylo zajištěno, že bude respektováno odmítnutí určitého léčebného postupu, 
vyjádřené v písemném projevu vůle (living will), v „pořízení“ nevyléčitelně 
nemocné nebo umírající osoby, která již nebude aktuálně schopná se vyjádřit. Dále 
musí být zajištěno, aby byla stanovena kritéria platnosti takových prohlášení, pokud 
jde o rozsah předem vyjádřených pokynů (advance directives), ale i pokud jde o 
jmenování zmocněnců a rozsah jejich pravomocí. Rovněž musí být zajištěno, že 
rozhodnutí, učiněná zmocněncem v zastoupení nemocného neschopného se 
vyjádřit, a která se opírají o předchozí vyjádření vůle nebo o předpokládanou vůli 
nemocného, budou uznána jen tehdy, když v nastalé akutní situaci nemocný sám 
svou vůli nijak neprojeví nebo když ji není možno poznat. V takovém případě musí 
být jasná souvislost s tím, co příslušná osoba říkala v době krátce před okamžikem 
rozhodování, nebo přesněji, krátce než začala umírat, a to v odpovídající situaci, 
bez cizího ovlivnění a nátlaku, a ještě při zachovaných duševních schopnostech. 
Konečně má být zajištěno, aby nebyla respektována zástupná rozhodnutí, jež se 
opírají jen o všeobecné hodnotové soudy platné v příslušné společnosti a aby ve 
sporných případech bylo vždy rozhodnuto ve prospěch života a jeho prodloužení  

• aby bylo zajištěno, že výslovná přání nevyléčitelně nemocné nebo umírající osoby 
týkající se určitých léčebných postupů budou respektována bez ohledu na zásadní 
terapeutickou odpovědnost lékaře, pokud nejsou v rozporu s lidskou důstojností  

• aby bylo zajištěno, že v případě, kdy není k dispozici předchozí vyjádření vůle 
pacienta či pacientky, nebude porušeno jeho právo na život. Musí být vytvořen 
katalog léčebných úkonů, které musejí být poskytnuty za všech okolností a jež 
nesmí být zanedbány  

c) že zachovají předpis, zakazující úmyslné usmrcení nevyléčitelně nemocných nebo 
umírajících osob a že zároveň: 
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• uznají, že právo na život, zejména ve vztahu k nevyléčitelně nemocným a 
umírajícím osobám, je členskými státy garantováno v souladu s článkem 2 
Evropské úmluvy o lidských právech, který říká, že „nikdo nemá být úmyslně 
zbaven života“  

• uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, 
nezakládá v žádném případě právní nárok na smrt z ruky jiné osoby  

• uznají, že přání zemřít, vyjádřené nevyléčitelně nemocnou nebo umírající osobou, 
samo o sobě nezakládá legální ospravedlnění činností, úmyslně způsobujících smrt 

Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na 
svém 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti.  

Z anglického originálu přeložil MUDr. Zdeněk Bystřický 

© Cesta domů 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 3: Barthelův test základních aktivit 
 
 

AKTIVITA PROVEDENÍ ČINNOSTI BODY 
 
příjem potravy a tekutin

samostatně 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
oblékání 
 

samostatně 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
koupání 

samostatně bez pomoci 
neprovede 

10 
0 

 
osobní hygiena 
 

samostatně 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
kontinence moče 
 

plně kontinentní 
občas inkontinentní 
trvale inkontinentní 

10 
5 
0 

 
kontinence stolice 
 

plně kontinentní 
občas inkontinentní 
trvale inkontinentní 

10 
5 
0 

 
použití WC 
 

samostatně 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
přesun lůžko – židle 
 

samostatně 
s pomocí 
vydrží sedět 
neprovede 

15 
10 
5 
0 

 
pohyb po rovině 
 

samostatně nad 50 m 
s pomocí do 50ti m 
na vozíku nad 50 m 
neprovede 

15 
10 
5 
0 

 
chůze po schodech 
 

samostatně 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

 
 

HODNOCENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI V ZÁKLADNÍCH AKTIVITÁCH 
   

0 – 40 bodů totální závislost 
45 – 60 bodů    závislost středního stupně 
65 – 95 bodů lehká závislost 

100 bodů nezávislost 
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KATEGORIE ČÍSLO 1/I

šok,strach,smutek

samota

tušení

boj již od provopočátku

opakování šoku

prvotní informování rodiny

přečtení si dg. z výsledku vyšetření

konfrontace s konečností vlastního života

sdělení diagnózy

změna vyprazdňování

změna pohybu, hygienických
návyků

změna příjmu potravy

obtížné čtení

zhoršení sluchu

zamezení kouření

závislost na pomoci druhé osoby

ztráta aktivit

vliv bolesti

ovlivnění všedního života,denních aktivit

vliv blízkých

vliv víry

verbální projevy smíření

preferování samoty

i v popírání okamžik připuštění si konce života

způsob vyrovnávání se, smíření

víra v převtělení do jiné bytosti

víra v existenci posmrtného života

strach ze smrti

neobávání se smrti

sny o konci života

představy o smrti, posmrtný život

PROŽÍVÁNÍ ZÁVĚRU ŽIVOTA I
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KATEGORIE ČÍSLO 1/II

víra v zastavení nemoci,úplné uzdravení

víra ve zlepšení mobility

víra v dokončení neuskutečněných plánů

víra v návrat domů

předávání víry okolním lidem

ztráta víry

víra a její všudypřítomnost

víra v sebe sama

víra ve zlepšení, naděje

v popírání není život brán jako uzavírající
se kapitola

ztráta smyslu života

úcta k životu

život mají těžší dobří lidé

vědomí nesplněných přání, ale smíření se s tím

lítost nad nesprávnými životními rozhodnutími

starosti jsou součástí života

nespokojenost se životem

vnímání života,vztah k životu

strach: z budoucnosti,následků nemoci,
ze samoty, z umírání, ze smrti

výskyt strachu

úzkost

stud

pocity méněcennosti

různé popisy prožívání negativních emocí

negativní emoce

vyznávání různých náboženství

víra v Boha

víra v "něco"

návrat k víře

nevyužití duchovních služeb

vliv víry

náboženská víra

klidná smrt

přání brzkého konce života

přání související se smrtí

výpovědi s rysem popření

odmítání léků na bolest,na spaní

popření

PROŽÍVÁNÍ ZÁVĚRU ŽIVOTA II
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KATEGORIE ČÍSLO 1/III

celý pohled na život,přehodnocení živ. hodnot

změna vzhledu

závislost na pomoci druhého člověka

víra jde do popředí

změna postojů, chování k druhým lidem

vznik pevných přátelství

ztráta sociálních rolí

obrácení myšlenek směrem k nemoci

ztráta domova

omezení potřeby společnosti, preference klidu

omezení společnosti z důvodu studu

omezení společnosti z důvodu únavy

intenzivnější prožívání emocí

ovlivnění pohledu na sebe sama,
na druhé lidi,na život

myšlenky o příčině nemoci

vliv kouření

vilv stravování

vliv chování a jednání člověka

vliv dědičných faktorů

vliv selhání lékařské péče

vliv vlastní nedůslednosti

vina na nemoci, příčina nemoci

udržení tělesného komfortu,péče o vzhled

aktivita,vykonávání příjemných činností

užívání léků

poslední vůle

svépomoc

konkrétní způsoby boje proti nemoci

řešení situace

sliby s odměnou zastavení nemoci,uzdravení

smlouvání

PROŽÍVÁNÍ ZÁVĚRU ŽIVOTA III
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KATEGORIE ČÍSLO 2

blízcí jako zdroj bezpečí,ochrany

omezení pocitu opuštěnosti

pomoc ve smíření s chorobou

naslouchání nemocnému

poskytnutí konkrétní pomoci

pomoc strarých rodičů

vliv na rozhodování nemocného

utěšování

snaha nejbližších pomoci nemocnému

nemocný nechce být doma

nemocný chce ušetřit nejbližší bolesti při
pohledu na něj

nechce přidělávat starosti

snaha nemocného pomoci nejbližším

úvahy o tom, jak se odvděčit

chválení blízkých

projevy vděku

vědomí náročnosti situace pro blízké

vědomí smutku blízkých

ovlivnění nejbližších

NEJBLIŽŠÍ UMÍRAJÍCÍHO

 
 
 

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 



KATEGORIE ČÍSLO 3

zkušenost s bolestí

bolest kostí a končetin

bolest v závislosti na pohybu

bolest

mechanická porucha,potíže s polykáním

nechutenství, zvracení

žízeň

poruchy příjmu potravy a tekutin

odstranění určitých částí těla

ovlivnění tělesných fu.následkem
odstranění určité části těla

ovlivnění tělesných funkcí následkem
ozařování

odstranění části těla, poškození fu. doprovází
negativní emoce

tělesné následky léčebných opatření,
zákroků

omezení schopnosti samostatného pohybu

nutná asistence druhé osoby

riziko patologických fraktur

porucha hybnosti jen určité části těla

pohyb

tělesná vyčerpanost

vliv únavy na sociální kontakty

únava

porucha zraku

porucha sluchu

poruchy smyslů

zhoršení schopnosti pamatování si

problematické myšlení

porucha mozkových funkcí

přítomnost poruchy spánku

užívání léků na spaní

poruchy spánku

zácpa

poruchy vyprazdňování

TĚLESNÉ OBTÍŽE
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KATEGORIE ČÍSLO 4

obavy z opakované hospitalizace

obavy o kvalitu sesterské péče

obavy z pomoci při jídle

obavy z vyprazdňování

nemocný byl připraven odmítat stravu

nedostatečnou oše.péči nahradila rodina

omezení ve svých potřebách

nejistota, obavy z dlouhého čekání na sestru

vliv na budoucnost

bagatelizace pocitů nemocné

zaměření se pouze na tělesnou stránku

nedostatek taktu,empatie,citu pro situaci

pocit opuštění, ponechání bez pomoci

nedostatek času

spěch sester na pacienta

čekání na sestru

malá citlivost při bolestivém výkonu

nedostatek informací

rychlý vstup do pokoje

výhružné oslovení, vykřiknutí

odmítání aktivního zájmu pacienta

nedostatečný zájem,pouze podávání léků

nepříjemný mimický výraz,nedostatek vlídnosti

nesplnění slibu

kárání sestry

nedůvěra sestry

sestra přísná, komisní, kategorická

náladovost sester

přístup

nedostatečná hygienická péče

nedostatečné sledování a řešení bolesti

necitlivá, rychlá manipulace

dlouhé čekání na očištění po vyprázdnění

nedostatečná oše.péče o spolupacienty

absence individualizované péče

základní ošetřovatelská péče

opakované pokusy o zavedení žilní kanyly

nedodržení aseptického postupu

nesprávná aplikace injekcí do svalu

odborné zákroky

kouření

vzhled

NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI SE SESTRAMI
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KATEGORIE ČÍSLO 5

manipulace s pacientem podle jeho přání

základní ošetřovatelská péče

naopakování pokusů o zavedení žilní kanyly
po předchozím neúspěchu

zručnost při aplikaci injekce a zavedení žilní
kanyly

odborné zákroky

zájem sestry na názor týkající se kvality péče

podílení se na ošetřovatelské péči

zájem sester o nemocného, aktivní sledování

kladná reakce na zvonek

individuální přístup

laskavé vystupování a milý výraz

projevy zájmu ze strany sestry

tělesný dotyk

úsměv

zdrobnělé oslovení a možnost s tímto
oslovením souhlasit

pečlivost

jemnost a citlivost

přístup

nemocný se na sestru těší

nemocní mají dobrou náladu

pozitivní ovlivnění zdravotního stavu

kvalitnější spánek

vliv na budoucnost

POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI SE SESTRAMI
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KATEGORIE ČÍSLO 6

věk sestry

víra sestry

nadřízený sestry

strach sestry z nemoci

kouření

velká pracovní zátěž

generační rozdíly

vlastní zkušenost

osobní problémy

povahové vlastnosti, charakter

znalost pacienta

ne finanční ohodnocení

ne náboženské přesvědčení

sledování televize ve službě

co ovlivňuje její práci, přístup k pacientovi

sestreské povolání je náročné

vděčnost sestře

rozdíly v sestrách

nedostatečné věnování se práci

málo sester umí správně s nemocnými jednat

nemocný si váží dobré sesterské péče

sestra je málo dosažitelná,velmi zaměstnaná

sestra přenáší svou nervozitu na pacienta

sestra má velkou odpovědnost

pohled na sestru

problém řeší obě strany

nemocný sestru informuje

nemocný na sestru počká

sleduje práci sestry

hledá cestu k sestře

tolerance k sestrám

spolupráce se sestrou

odmítnutí sestry

neobtěžovat sestru, nepřidělávat jí práci

zatajení problémů

řešení prolému bez sestry

neočekávání pozornosti

nevyužití pomoci sestry

VNÍMÁNÍ SESTRY, PŘÍSTUP K SESTŘE
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KATEGORIE ČÍSLO 7

bez osobních starostí

nepřeceňovat síly

přiznat chybu

znalosti, zkušenosti

empatie

posilovat pocit bezpečí

mluvit pravdu

individuální přístup

nezaměřovat se jen na tělesné potřeby

navazovat kontakt s nemocným, pokud to chce

použít dotek

neslibovat nesplnitelné

spolehlivost

nenechat nemocného čekat

podat dostatek informací

dostatečně se nemocnému věnovat

doporučení pro přístup k nemocnému

vážit si práce

mít vztah k lidem

mít vztah k práci

v něco věřit

vědomí, že pracuje pro druhé

být připravena na utrpení

doporučení pro přístup k práci

dostatečně vypnuté ložní prádlo

časné očištění nemocného

šetrná manipulace

správná aplikace injekcí

doporučení pro ošetřovatelskou péči

milé

s úsměvem

společenské

vlídný tón hlasu

příjemný pohled

vystupování sestry

DOPORUČENÍ PRO SESTRY
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