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Anotace 

 Bakalářská práce pojednává o jednotlivých teologicko-etických 

aspektech nejaktuálnějšího odborného dokumentu v oblasti paliativní péče, 

kterým je Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v Německu. 

Vychází přitom z přesvědčení o nutnosti směřovat péči o nevyléčitelně 

nemocné a umírající tak, aby docházelo k zajištění podmínek pro stav nemoci  

a umírání v důstojnosti. 

 Cílem této práce je představit onu Chartu péče jako zdařilý mezioborový 

výsledek mezinárodní spolupráce a zkušeností lidí působících v oblasti 

paliativní péče.  

Práce chce naplňovat jednu z důležitých výzev této charty s ohledem na 

interdisciplinární přístup a na zařazování do vzdělávání. Zároveň také přispět 

k lidsky důstojnému utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících, 

k podpoře paliativní péče a ke vzdělávání aktérů činných v oblasti paliativní 

péče. Pro tu je lidská důstojnost základem a cílem lidských práv, jejíž kořen je, 

z pohledu teologické etiky, spatřován v biblickém pojetí člověka (Imago Dei). 

Práce se opírá o relevantní dokumenty v oblasti paliativní péče  

a o ilustrativní biblické pasáže.   

 

Klíčová slova: Charta péče, Charta práv umírajících, lidská důstojnost, 

lidská práva, paliativní péče, eutanázie, teologická etika, étos lékařů, přikázání 

lásky, imago Dei. 



Summary 

This bachelor thesis deals with individual theological and ethical 

aspects of the current professional dokument in the field of palliative care; the 

Charter for the care of the critically ill and the dying in Germany. It is based on 

conviction that it is necessary to provide dignified conditions for the critically 

ill and the dying. 

The aim of this bachelor thesis is to introduce the Charter for the care as 

a successful  interdisciplinary result of international cooperation and 

experience of people working in the field of palliative care. 

This thesis wants to fulfil one of the important appeal of this charter in 

regard to interdisciplinary attitude and integration in education. It also wants to 

contribute to humanly dignified life formation of the critically ill and the dying, 

palliative care support and education of actors being active in the field of 

palliative care. The dignity of the human person constitutes the real basis and 

aim of human rights.  The source of human dignity is according to theological 

ethics rooted in the biblical conception of the human being (Imago Dei). 

This thesis is based on relevant documents about palliative care and 

illustrative biblical passages. 

 

Key words: 

Charter for the care, Charter of rights of the dying, human dignity, 

human rights, palliative care, euthanasia, thelogical ethics, medical ethos, love 

command, Imago Dei 
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Úvod 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Teologicko-etické 

aspekty v paliativní péči (Charta péče)“. Již ve své absolventské práci jsem se 

zabývala paliativní péčí, kde jsem chtěla ukázat, že její dostupnost, 

dostatečnost a kvalitní péče jsou pádnými argumentem a alternativou proti 

úmyslnému usmrcení člověka na jeho žádost.  

Toto téma bakalářské práce jsem si zvolila z toho důvodu, protože bych 

se chtěla nadále věnovat paliativní péči, která splňuje aspekty lidsky 

důstojného umírání. 

V práci se budu zabývat Chartou péče o nevyléčitelně nemocné  

a umírající v Německu, která je ve shodě s Doporučením Rady Evropy  

o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti nevyléčitelně nemocných  

a umírajících („Charta práv umírajících“). Ta usiluje o zlepšení péče  

o nemocné a umírající skrze paliativní péči a její zákonnou úpravu. Vzhledem 

k tomu, že stav paliativní péče není dostatečný, čímž neodpovídá současným 

potřebám, je nutná změna této situace, ve které se potýkáme již se základními 

problémy spočívajícími jednak v neexistující zákonné úpravě paliativní péče, 

která vede k nedostupnosti, tak také v nedostatečném vzdělávání lékařů.  

Cílem mé práce je pohlédnout na nejaktuálnější odborný dokument 

v oblasti paliativní péče, a sice na zmíněnou Chartu péče o nevyléčitelně 

nemocné a umírající z hlediska teologicko-etických aspektů, a tím naplňovat 

jeden z důležitých výzev této charty s ohledem na interdisciplinární přístup  

a na zařazování do vzdělávání. Tím vším pak přispět k lidsky důstojnému 

utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících, k podpoře paliativní 

péče a k vzdělávání aktérů, kteří s nimi mají něco do činění. Mezi takové aktéry 

patří určitě i sociální a pastorační pracovníci a studenti fakulty, na které tato 

práce vzniká. Cílem je taky představit onu Chartu jako zdařilý mezioborový 
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výsledek mezinárodní spolupráce a zkušeností lidí, kteří působí v oblasti 

paliativní péče. 

Ke svému cíli budu postupovat prostřednictvím následujících kroků. 

Nejprve uvedu samostatný obor teologickou etiku a představím paliativní péči 

(její dělení, principy, organizační formy, využívání sedativ, potřeby těžce 

nemocných a její dosavadní právní rámec), což bude základem pro další 

zpracování mého tématu. Ve třetí kapitole pak zmíním Chartu práv umírajících, 

v jejímž souladu je Charta péče o nemocné a umírající v Německu. Tu 

představím ve čtvrté kapitole včetně jejích pěti oblastí podpory a rozvoje 

 (stupně vzdělávání, výzkum, politika, kvalitní management a všeobecná 

přístupnost léků). Tato část je pro moji práci stěžejní, neboť má směřovat ke 

srovnávání těchto linií Charty péče ve vztahu k teologicko-etickým aspektům 

paliativní péče. Tyto aspekty lze na základě dělení teologické etiky rozdělit na 

fundamentální (lidská důstojnost, imago Dei), sociální (lidská práva, étos 

lékařů, sociální spravedlnost), individuální (přikázání lásky, lidská práva)  

a meziosobní (přikázání lásky, ochrana života). Ty pak budu v páté kapitole 

jednotlivě rozebírat.  
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1 Teologická etika 

K tomu, abychom se vůbec mohli zabývat teologicko-etickými aspekty 

v paliativní péči, tak je nejprve nutné vysvětlit, co to vlastně teologická etika 

je. V této kapitole se tedy budu snažit představit samostatný obor – 

Teologickou etiku.  

1.1 Vymezení oboru 

Již ze samotného názvu „Teologická etika“ nám samo vyplývá, že se 

jedná o etiku, která souvisí s teologickými zkušenostmi a obsahy. Zaměřme se 

však nyní na její charakteristiku a specifika. 

Teologická etika vychází z poznatků a argumentací obecné či filosofické 

etiky, od které se učí. Charakteristickým rysem teologické etiky je 

multidisciplinární přístup vedoucí k interdisciplinárnímu řešení a působení, 

který by směřoval k humánnímu, lidsky důstojnému utváření lidské praxe.
1
 Zde 

můžeme vidět, že teologická etika před tím, než začne hledat dobré a správné 

rozhodování a jednání dané problematiky, tak naslouchá různým zkušenostem 

a znalostem z pohledu různých disciplín.  

Specifikem této etiky je východisko a kontext křesťanského poselství, 

jeho reflexe a prožívání, kde biblická svědectví a zprávy zaujímají postavení 

hlavních normativních pramenů.
2
 Podstatným tématem a zároveň úkolem 

fundamentální teologické etiky je „význam křesťanského poselství a víry pro 

etickou praxi a mravní jednání a mravní utváření lidské praxe“.
 3

 

Teologická etika je specifikací etiky, kterou nelze chápat jako speciální 

oblast v teologii jako celku nebo její speciální výraz. Teologickou etiku je 

nutno vnímat jako etickou reflexi pracující na základě křesťanského poselství  

                                                 

1
 Srov. Milfait, Teologická, str. 39 

2
 Srov. Milfait, Teologická, str. 57 

3
 Milfait, Teologická etika, str. 57 
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a křesťanské, biblicky založené, víry. Teologická etika vychází z lidské praxe 

a jejího etického i morálního posouzení, k čemuž se snaží přispět 

z křesťanského pohledu, jakožto „ve světle evangelia“ či „horizontu křesťanské 

víry“, kterou je nutno nadále rozvíjet a objasňovat.
4
 Na základě tohoto můžeme 

říci, že teologická etika je „vědeckou reflexí morálně-mravního posouzení  

a jednání člověka v horizontu křesťanské víry spojující otázku smyslu jednání, 

mravního požadavku a základních podmínek vědecké reflexe s horizontem 

křesťanské víry a života“.
 5

  

To, co je v Teologické etice jedinečné označujeme jako tzv. proprium. 

Jde o rozhodnutí se pro osobu Ježíše Krista, z kterého pak následně vyplývají 

rozhodnutí pro porozumění člověku (Imago Dei, lidská důstojnost, rovnost, 

jedinečnost) a horizont smyslu (Bůh jako stvořitel volající člověka  

k zodpovědnosti, Bůh - garant smyslu lidského života). Z této charakteristiky 

pak plyne praxe spočívající v respektu, solidaritě, pomoci utlačovaným  

a slabým, ochraně a zajištění lidské důstojnosti, spravedlnost apod., jejímž 

základem je přikázání lásky k Bohu, k sobě a k bližnímu.
6
   

Cílem Teologické etiky je zprostředkovat své přístupy lidem různých 

profesí nehlásící se ke křesťanské víře a vést s nimi diskuzi.
 7
  

1.2 Dělení Teologické etiky 

Na základě předmětů, ke kterým se Teologická etika vztahuje, ji 

rozdělujeme do dvou velkých celků, a to na: 

 fundamentální (obecnou) teologickou etiku zabývající se 

základy, kam patří svědomí, základní pojmy etiky, morálka, 

mravnost apod. Ta se snaží zdůvodnit morální posouzení  

                                                 

4
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 57 

5
 Milfait, Teologická etika, str. 57 

6
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 59 

7
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 57-58 
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a jednání. Jejím základem jsou otázky: „co mám konat“  

a „proč mám závazek ne/konat“. Hledí na člověka jako na 

mravní subjekt a zohledňuje jeho otázky, jak se může jeho život 

plně zdařit.
 8

  

 Speciální (aplikovanou) teologickou etiku stavějící na 

fundamentální teologické etice. Té jde především o konkrétní 

mravní praxi a její hodnocení. Stěžejní zde je otázka „jak se 

rozhodovat a jednat v konkrétním případe/situaci“. Tato etika se 

snaží zodpovědět otázku po smysluplném utváření konkrétního 

lidského života a lidsky důstojném utváření lidské praxe. 

Aplikovanou teologickou etiku lze ještě rozdělit na: 

o  individuální zabývající se tématy dotýkající se 

mravního subjektu ve vztahu k němu samému, k druhým, 

v problematice vztahů či bio-medicínsko-etických 

diskusí  

o sociální, která se věnuje morální kvalitě podmínek  

a problémů lidského života a praxe v rámci institucí či 

sociálních útvarů.
 9

 

Při rozlišování nesmíme opomenout vzájemnou odkázanost  

a propojenost oblastí. Subjekt jednání je vždy určován a utvářen individuálními 

podmínkami a společenskými kontexty.
 10

 Rozlišené oblasti i jejich odkázanost 

a provázanost budeme sledovat, zohledňovat a využívat i v této práci. 

                                                 

8
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 58 

9
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 58-59 

10
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 58-59 
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2 Paliativní péče 

V předchozí kapitole jsem představila obor – Teologickou etiku k tomu, 

abych se z jejího pohledu mohla věnovat paliativní péči dle Charty péče  

o nevyléčitelně nemocné a umírající.  

V této části své práce se budu věnovat paliativní péči. Uvedu význam 

jejího pojmu, který doposud není jednotný. Zároveň uvedu dimenzionální 

potřeby člověka, které jsou významné pro zajištění kvality života, o kterou 

paliativní péče usiluje. Představím úrovně paliativní péče, její principy  

a dělení. Také se zmíním o jejím dosavadním zákonném rámci a organizačních 

formách, ve kterých je paliativní péče poskytována. 

2.1 Definice paliativní péče
11

 

Termín „paliativní péče“ vychází z latinského „pallium“, což znamená 

v překladu maska, pokrytí, zakrytí pláštěm. Munzarová tvrdí, že jedině v této 

etymologii lze nalézt pravou podstatu paliativní péče. Cílem této péče je 

zakrývat účinky neléčitelné choroby a zahalovat pláštěm trpící, kteří nemohou 

být ponecháni, aniž by jim nemohlo být pomoženo prostřednictvím kurativní 

léčby (jejím cílem je úplné vyléčení nemocného i za cenu úplných či trvalých 

následků). Základním principem tohoto paliativního přístupu je ošetřování 

všech dimenzí člověka – fyzické, psychické, sociální a spirituální. V této 

„léčbě“ se jedná především o to, jak žít i přesto, že je člověk v poslední fázi 

života.
12

 

Obsah pojmu paliativní péče není doposud ustálen. Z tohoto důvodu se 

můžeme setkat s celou řadou různorodých definic, které se mohou v oblasti 

                                                 

11
 V této kapitole jsem použila text kapitoly 6.2 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

     paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
12

 Srov. Munzarová, Proč ne eutanazii, str. 41 
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zdravotní péče vzájemně překrývat. Aby přístup ke kvalitní paliativní péči byl 

účinný, je nutné používat jednoznačných definic.
13

  

Nyní uvedu nejčastěji citovaná vymezení pojmu paliativní péče. 

Rada Evropy definovala  v roce 2003 paliativní péči jako „aktivní, na 

kvalitu života orientovanou péči poskytovanou nemocným, kteří trpí 

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Jejím cílem 

není primárně vyléčení pacienta či prodloužení jeho života, ale prevence  

a zmírnění bolesti a dalších tělesných i duševních strádání, zachování 

pacientovy důstojnosti a podpora jeho blízkých.“
14

  

Další definicí nám může být pojetí odborníků ve Velké Británii, kteří 

uvádějí, že: „paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, 

progredujícím, pokročilým onemocněním. Délka života je u těchto nemocných 

omezená a cílem léčby a péče je kvalita jejich života.“
15

 

Světová zdravotnická organizace WHO definuje paliativní péči takto: 

„Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc 

nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších 

symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních 

problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality 

života nemocných a jejich rodin.“
16

 

Definice Evropské asociace pro paliativní péči ve své definici paliativní 

péče má sjednocující vliv na hnutí a organizace, které působí v oblasti 

paliativní péče v mnoha zemích Evropy
17

: „Paliativní péče představuje aktivní 

celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění neodpovídá na kurativní léčbu. 

Zásadně důležité je mírnění bolesti a dalších příznaků a sociálních, 

                                                 

13
 Viz Radbruch, str. 13 

14
 Špinková, str. 5 

15
 Haškovcová, str. 34 

16
 Marková in Vorlíček, str. 19 

17
 Srov. Radbruch, str. 14 
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psychologických a duchovních problémů. Paliativní péče je ve svém přístupu 

interdisciplinární a do své působnosti zahrnuje pacienta, rodinu a komunitu.  

V jistém smyslu nabízí paliativní péče nejzákladnější koncepci péče – péči 

zaměřenou na naplnění pacientových potřeb a to bez ohledu na místo, kde 

pacient pobývá, ať doma, nebo v nemocnici. Paliativní péče ctí a chrání život. 

Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje, ani 

neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné kvality života až do smrti.“
18

 

Jak můžeme vidět, tak i přesto, že existuje velké množství definic 

paliativní péče, tak jedno mají neustále stejné – je tím kvalita života 

nemocného, která má být ošetřena nejen těsně před smrtí, nýbrž i v průběhu 

onemocnění člověka. Důraz je kladen nejen na péči nemocného, ale i na péči  

o blízké a osoby doprovázející nemocného. Cílem není primární léčení bolesti 

či urychlení smrti, ale především mírnění bolesti, přičemž se hledí na všechny 

dimenzionální problémy člověka, které se u něj mohou v průběhu nemoci 

vyskytnout.  

2.2 Dimenzionální potřeby těžce nemocného
19

 

Svatošová na základě definice zdraví odvozuje čtyři oblasti potřeb těžce 

nemocného, kam se řadí potřeby biologické, psychologické, sociální  

a spirituální. Tyto potřeby se v průběhu nemoci mění, a to obvykle v popředí 

od potřeb biologických až po spirituální. Tím, že si tyto potřeby uvědomíme, 

tak můžeme snáze vyvozovat, co můžeme pro nemocného udělat, či co pro 

sebe může udělat nemocný sám.
20

 Co však znamenají jednotlivé dimenze 

člověka, nastíním v této části své práce. 

 

                                                 

18
 Radbruch, str. 14 

19
 V této kapitole jsem použila text kapitoly 6.1 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

    paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
20

 Viz Svatošová, str. 19 
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▪ Biologické potřeby 

Jde o takové potřeby, které vyžaduje lidské tělo nemocného - potřeba 

přijímat potravu, zbavit se přirozeným způsobem produktů vlastního 

metabolismu, potřebný dodej kyslíku, tělesná aktivita jako prevence zchátrání  

a vzniku dekubitů (proleženin). Tato stránka potřeb bývá v rámci nemocnicí 

obvykle dobře uspokojena.
21

 

 

▪ Psychologické potřeby 

K těmto potřebám patří především respektování lidské důstojnosti a to 

nezávislým způsobem ve vztahu k tělesné schránce člověka. Každý člověk je 

jedinečnou bytostí s vlastním neopakovatelným posláním. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí člověka brát a respektovat takového, jaký je a to i ve chvílích 

posledních dnů života.
22

 

 

▪ Sociální potřeby 

Člověk je společenský tvor, který nežije izolovaně. Z toho vyplývá, že  

i každý nemocný potřebuje a stojí o návštěvy, ale ne vždy a o všechny, což 

bychom měli plně respektovat, neboť na to má nemocný právo.
23

 

 

▪ Spirituální potřeby 

Za podstatné úkoly člověka na cestě ke smrti se pokládá především 

smíření a odpuštění se sebou samým; s průběhem a náplní vlastního života; 

s bližními, kteří již zemřeli; s bližními, kteří ještě žijí a s Bohem (dle stupně 

víry nemocného). Člověk má na této životní cestě úkoly, které k životu patří  

a to nalezení smyslu toho, co prožívá; naplnit vlastní život i ve fázích, kdy jsou 

možnosti aktivity velmi omezené; smíření; odpoutání se od toho, co už 

                                                 

21
 Srov. Svatošová, str. 19 

22
 Srov. Svatošová, str. 20 

23
 Srov. Svatošová, str. 20 
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nemůžeme užívat, dělat; dokončit vztahy v životě k upřímnosti a naplnění, 

dořešit a vyřešit své spirituální otázky, atd.
24

 Mezi spirituální potřeby patří 

například: potřeba smíření, odpuštění, vnitřního klidu, dovolení zemřít, 

vyslyšení, apod.  

Spirituální potřeby vystupují do popředí a jsou prioritou především  

u pacientů s nepříznivou prognózou, kdy se u nich objevuje potřeba usmíření, 

uzdravení vztahů jak s lidmi, tak i s Bohem. Pokud, že pacient k vyřešení 

těchto svých niterných záležitostí potřebuje vytvořit podmínky, tak je nutné mu 

pomoci – přivolat mu toho, koho potřebuje, což jsou většinou nejbližší, 

duchovní či psycholog.
25

 Zaměřme se však nyní na univerzální duchovní 

potřebu, kterou je potřeba lásky. I přesto, že duchovní potřeby každého člověka 

jsou individuální, tak mají stejného jmenovatele, který je společný nám všem, 

tím je touha po lásce, touha milovat a být milován. Je to ze všech živočichů 

právě člověk, který je vybaven svědomím, který se může svobodně rozhodnout 

mezi dobrem a zlem, umí si klást otázky po smyslu života a jeho cíli a může na 

ně hledat odpověď. Člověk je ten, který si uvědomuje pomíjivost svého 

pozemského bytí a zamýšlí se nad tím, co ho přesahuje a to nezávisle na tom, 

zdali je člověk věřící, či nikoliv. Svatošová ze svých osobních zkušeností 

z hospiců potvrzuje, že spirituální potřeby nejsou výsadou pouze věřících, 

neboť i ten, kdo sám sebe označoval za nevěřícího v závěru svého života, 

překvapí své nejbližší tím, že nepochybuje o tom, že za hranicí smrti existuje 

určitý konkrétní cíl, ve kterém se sbíhají tužby každého člověka. Jsou tací, pro 

které je tímto cílovým bodem Bůh a bez ostychu ho i pojmenují, jiný se tomuto 

pojmenování vyhne, ale o smyslu a konečném cíli svého života za horizontem 

smrti v hloubi duše nepochybuje. Ona společná touha po lásce je v každém 

člověku zakotvena proto, že jsme byli stvořeni z lásky a pro lásku Bohem, 

                                                 

24
 Srov. Opatrný, str. 35 

25
 Srov. Svatošová, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, str. 48 
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který je opět láskou. Jsme jím nejen stvořeni, ale i pro něho, dle něho a k jeho 

obrazu a podobenství. To je vysvětlením, proč každý touží milovat a být 

milován. Tato láska nakonec dostává konkrétní podobu – tvář, oči, úsměv, 

soucit, krásu.
26

  

Samozřejmě k tomu, aby zdravotník byl schopný identifikovat a posoudit 

duchovní potřeby svého pacienta je zapotřebí, aby si uvědomoval též svoje 

vlastní duchovní potřeby. Pokud těmto bolestem nerozumí, nechce se jimi 

zabývat či je vytěsňuje, tak tohoto posouzení duchovního stavu není schopen, 

což nemocný rozpozná a drží si ho od těla.
27

 Přítomnost této spirituální bolesti 

se může projevovat přehnanou potřebou pozornosti, respektu a lásky, 

zmínkami o zradě, nespravedlnosti, opuštěnosti, vlastním selhání  

a neschopnosti. Navenek se může projevit rezignací, různými somatickými 

problémy, emocemi (smutek, slzy, apod.). V této situaci však stačí obyčejná 

lidská, bezpodmínečná láska a trpělivost.
28

  

Na základě těchto všech potřeb člověka můžeme vyvodit, že jejich 

společným cílem je nutnost kvality a dostupnosti komplexní péče. Té lze 

dosáhnout jedině za předpokladu kvalitní týmové spolupráce zdravotníků 

a představitelů ostatních (potřebných) profesí, včetně duchovního, kterou skýtá 

právě paliativní péče. 

2.3 Dělení (úrovně) paliativní péče
29

 

Výbor ministrů Rady Evropy rozdělil paliativní péči dle rozsahu její 

komplexnosti, čímž členské státy vyzývá k tomu, aby byly schopny poskytovat 

                                                 

26
 Srov. Svatošová, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, str. 41-43 

27
 Srov. Svatošová, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, str. 40 

28
 Srov. Svatošová, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, str. 55 

29
 V této kapitole jsem použila text kapitoly 6.3 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

    paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
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obecnou paliativní péči, a zároveň podporuje zřizování zařízení zaměřených na 

specializovanou paliativní péči.
30

  

Jak již bylo zmíněno, tak v dnešní době se můžeme často setkat 

s dvouúrovňovým přístupem k paliativní péči, který můžeme rozdělit na tři 

stupně, a to na: paliativní přístup, obecnou paliativní péči a specializovanou 

paliativní péči.
31

  

2.3.1 Obecná paliativní péče 

Obecná paliativní péče by měla být zajištěna v každém zdravotnickém 

zařízení v rámci své specializace, což však není hlavním profesionálním 

zaměřením zdravotníků. Součástí je včas vyhodnotit stav pacienta  

a smysluplnost další aktivní léčby. Zároveň sledovat, porozumět a poskytnout 

takovou léčbu a péči, která je důležitá pro kvalitu života pacienta. Sem řadíme 

především respekt k autonomii pacienta, léčbu bolesti a dalších symptomů, 

podpora rodiny a doporučení dalších odborníků.
32

  

Mezi faktory, sloužící k posouzení úrovně obecné paliativní péče na úrovni 

zdravotního systému jakožto celku a na úrovni jednotlivých zdravotnických 

zařízení, jsou: 

 Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotníky (diagnóza, 

prognóza, cíl a rozsah léčby);  

 Znalosti a dovednosti zdravotníků při řešení potíží, které jsou spojené 

s nevyléčitelnou nemocí (léčba bolesti a symptomů); 

 Kvalita ošetřovatelské péče; 

 Dostupnost léků a zdravotnických pomůcek; 

                                                 

30
 Srov. Marková, str. 20 

31
 Srov. Radbruch, str. 27 

32
 Srov. Marková, str. 20 
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 Dostupnost psychologické péče, poradenství v ambulantní i ústavní 

péči; 

 Dostupnost pastorační a duchovní péče; 

 Kvalita v lůžkových zařízeních (počet lůžek na pokojích, jejich kvalita, 

ostatní pomůcky, kvalita stravy); 

 Dostupnost specialistů v paliativní péči v případě potřeby; 

 Kontinuita a koordinace péče vycházející z aktuálních potřeb pacienta; 

 Možnost volby místa poskytování paliativní péče (doma, 

ve  zdravotnickém zařízení, v různých typech zařízení zdravotní nebo 

sociální péče).
33

 

2.3.2 Specializovaná paliativní péče 

Specializovaná paliativní péče je poskytována ve specializovaných 

institucích (oddělení paliativní péče, domácí a lůžkové hospice, ambulance 

paliativní péče, denní stacionáře, apod.), které se věnují paliativní péči jako své 

hlavní činnosti. To však vyžaduje vyškolený personál s vyšší úrovní profesní 

kvalifikace a větší počet zaměstnanců odvozující se od poměru k počtu 

pacientů. Všichni zdravotníci by měli mít přístup ke konzultacím  

a podpoře. Služby v těchto zařízeních by měly být dostupné ve všech formách 

péče a měly by poskytnout podporu klientovi, ať se nachází kdekoliv (doma, 

nemocnice, denní stacionář, apod.).
34

 V zařízeních tohoto typu dochází k řešení 

komplexních problémů pacientů, které nelze v dostatečné míře řešit v jiných 

zdravotnických zařízeních. Služby specializované paliativní péče vyžadují 

týmový přístup, který spojuje různé profese s interdisciplinárním způsobem 

práce.
35

 

                                                 

33
 Srov. Strategie paliativní péče v České republice na období 2011-2015 dostupné in:  

    www.vlada.cz/assets…rady/Strategie-paliativni-pece_schvaleno-RLP.doc 
34

 Srov. Marková, str. 21 
35

 Srov. Radbruch, str. 28 
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2.3.3 Paliativní přístup 

Paliativní přístup představuje cestu, jak sloučit metody a postupy 

paliativní péče do prostředí, kde dochází k poskytování této péče pouze 

příležitostně (zařízení na ni není specializováno). Přístup zahrnuje opatření pro 

tlumení příznaků, ale též i komunikaci s pacientem a rodinou či dalšími 

zdravotníky. Dále je součástí rozhodování a stanovování cílů péče, která má 

být v souladu s principy paliativní péče.
36

 

2.4 Principy paliativní péče
37

  

Obecně platí, že paliativní péče má být zahájena tehdy, když negativní 

důsledky kurativní léčby jsou větší než její přínos. Zároveň současná paliativní 

péče též umožňuje i léčbu kurativní, bez které by nebylo možno podat určitou 

dávku tlumících léků. Z toho vyplývá, že paliativní péče se nebrání 

kurativnímu zásahu v případě, že dojde ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

Paliativní přístup plně respektuje potřeby umírajících, které jsou u každého 

jedince individuální, a které se od potřeb lidí s příznivou prognózou značně 

liší.
38

  

Nyní stručně shrnu podstatné principy, na kterých paliativní péče spočívá: 

 Paliativní péče vnímá umírání jako součást lidského života, 

které prožívá každý zcela individuálně, 

 vychází důsledně z přání a individuálních potřeb pacientů  

a jejich blízkých (rodin) s tím, že respektuje jejich hodnoty, 

 úspěšně zvládá bolest a průvodní projevy konečných stádií 

smrtelného onemocnění (neodstranitelnou bolest stejně jako 

                                                 

36
 Srov. Radbruch, str. 26 

37
 V této podkapitole jsem použila text podkapitoly 6.4 a 7.3 mojí absolventské práce na téma  

    „Dostupná paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok   

    2012) 
38

 Srov. Haškovcová, str. 36 
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zmatenost pacientů onkologicky nemocných kompenzuje citlivým 

lidským přístupem), 

 spočívá v týmové spolupráci (lékařská, psychologická, sociální  

a duchovní), 

 umožňuje nemocnému prožít poslední období života  

ve společnosti svých blízkých a v důstojném a vlídném prostředí 

(poskytuje oporu i příbuzným a přátelům umírajících),
39

 

 chrání lidskou důstojnost nevyléčitelně nemocných a klade důraz 

na kvalitu života.
40

 

Rada Evropy (2003) se k principům paliativní péče vyjadřuje takto:  

1. Paliativní péče přisvědčuje životu a hledí na umírání jako na normální 

proces. Toto vyjádření se snaží propojit jednoznačný postoj, který přeje 

životu s takovým přístupem vidící v umírání zcela normální proces, který 

k lidskému životu patří. Vychází z reality, kdy je nutno smrt přijmout, 

nelze ji odsouvat do nekonečna. Člověk přeci není tvor nesmrtelný, nýbrž 

smrtelný. Paliativní péče nevnímá umírání jako selhání medicíny, nýbrž 

tento přístup je přístupem aktivním. Z tohoto důvodu je nutno zbavit se 

takového pojetí, které vidí v paliativní péči jen péči, která nastupuje, když 

už nic jiného nezbývá.  

2. Paliativní péče nemá v úmyslu smrt ani urychlit ani odsunovat. Přístupy 

paliativní medicíny nejsou zaměřeny k tomu, aby předčasně ukončily 

lidský život. Zároveň je v paliativní péči důležité to, aby veškeré moderní 

technologie, které se v medicíně používají, nesloužily k nepřirozenému 

protahování života nad únosnou mez. Lékaři nejsou povinni v léčbě 

pokračovat v případě, že by to nemocného nadměrně zatěžovalo. Nemocní 

mají samozřejmě právo takovouto léčbu odmítnout. V situaci, kdy je již 

                                                 

39
 Srov. http://www.osobniasistence.cz/?tema=3&article=3 

40
 Viz Špinková, str. 5 
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zřejmé, že se život z důvodu chorobného procesu blíží ke svému konci, 

musí být pacientovi poskytnuty veškeré možnosti, které zajišťují fyzický, 

psychický a spirituální komfort. Respektování rozhodnutí pacienta, 

z důvodu nadměrné zátěže v  nepříznivém zdravotním stavu, v léčbě dále 

nepokračovat, nelze vnímat jako eutanázii, neboť je to odlišné od zabití 

nemocného.  

3. Do péče pacienta integruje i psychologické a spirituální aspekty. Při péči  

o nemocného je vždy velmi důležité vnímat člověka v jeho celistvosti. Je 

samozřejmé, že absolutní nutností převažující nad ostatními oblastmi je 

vysoká úroveň fyzické péče. Ta však sama o sobě není dostatečná a to 

obzvlášť při blížící se smrti. Právě v této fázi nabývají na ostrosti obtíže 

pramenící z jiných dimenzí.  

4. Paliativní péče nabízí takové uspořádání podpory, která pomáhá nemocným 

žít aktivně až do smrti. 

5. Paliativní péče nabízí podporu rodině, která se vyrovnává s chorobou 

pacienta a vlastním zármutkem, a to jak v době života nemocného, tak i po 

jeho smrti. 

6. Paliativní péče využívá týmového přístupu při řešení potřeb nemocných  

a jejich rodin, včetně poradenství. Samozřejmou nutností v paliativní péči 

je mnohorozměrná péče, neboť jeden odborník není schopný zajistit takto 

složitou oblast.  

7. Paliativní péče se snaží zlepšit kvalitu života a zároveň může pozitivně 

ovlivnit proběh nemoci.  

8. Paliativní péči lze aplikovat již v raných fázích nemoci v propojení se 

škálou jiných léčebných postupů, jejichž cílem je prodloužení života 
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(chemoterapie). Zároveň zahrnuje taková zkoumání, která jsou nutná 

k lepšímu pochopení a zvládnutí nebezpečných klinických komplikací.
41

  

 

K  hlavním principům a postojům v paliativní péči patří především 

důstojnost pacienta a jeho autonomie. Respektování důstojnosti samozřejmě 

souvisí i s respektování autonomie pacienta. Řídit se však dle lidské důstojnosti 

znamená v paliativní péči především: pohlížet na nevyléčitelně nemocné  

a umírající pacienty v jejich jedinečnosti, individuální zacházení, zohledňovat 

při komunikaci a jednání s pacientem jeho zranitelnost a zabývat se tématy 

umírání a smrti, smyslem konečnosti a dát pacientovi možnost tematizovat 

existenční otázky. Autonomie závisí na informacích, aktuální situaci, 

způsobilosti a ochotě pacienta brát zodpovědnost za svůj život a umírání. 

Autonomie samozřejmě zahrnuje též zodpovědnost vůči druhým. Respektovat 

tuto autonomii nevyléčitelně nemocných a umírajících v paliativní péči 

znamená brát v úvahu biografii pacienta, rodinnou dynamiku, poskytování 

pravdivých informací a to jak pacientovi, tak i jeho příbuzným s ujištěním 

jejich porozumění, stálé ujišťování se o plnění vůle pacienta. Respektování 

autonomie též znamená, i u již nezpůsobilých pacientů, respektovat předem 

jejich ústně nebo písemně vyjádřenou vůli či morální přesvědčení. Při 

rozhodování o provedení, neprovedení či ukončení zákroku u pacientů 

způsobilých vyjádření vycházet z lidského práva na informovaný souhlas.
42

 

2.5 Bolest a využití sedativ v paliativní péči 

Bolest patří k nejobvyklejším příznakům v paliativní péči. Je nejčastěji 

považována za zdroj utrpení, které je odpovědí na bolest. Je velice individuální, 

                                                 

41
 Srov. Munzarová. Eutanazie, nebo paliativní péče?, str. 62-64 

42
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 319-320 
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subjektivní a je nutné ji nemocnému věřit.
43

 Saundersová mluví o celkové 

bolesti, která je složena z více položek, ve kterých se odráží dimenze člověka. 

Takto zmiňuje bolest fyzickou, sociální (ztráta sociální role), duševní (hněv, 

smutek, úzkost, apod.) a spirituální (pocit ztráty smyslu). Je však také věcí cti 

lékařské profese, aby lékaři dokázali řádně tlumit fyzickou bolest
44

, což 

vyplývá již z étosu lékaře, kde stojí, že „Lékař u nevyléčitelně nemocných  

a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči 

neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova 

jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium 

nejsou přípustné.“
 45

 

Za dobrou pomoc pacientovi zemřít a dobré doprovázení umírajících lze 

brát takové doprovázení mírnící utrpení nebo přispívající ke snesitelnosti 

utrpení či bolesti umožňující člověku přijmout skutečnost nutnosti zemřít.
46

 

Hlavním cílem paliativní péče je zmírnění a předcházení utrpení, aby pacient 

netrpěl žádnou bolestí, k čemuž se využívá sedativ.
 
 

Vzhledem k tomu, že existují jistá rizika a zneužití, tak Evropská 

společnost pro paliativní péči (EAPC) navrhla rámcové standardy pro takový 

postup. V kontextu paliativní péče se paliativním a terapeutickým použitím 

sedativ rozumí nasazení léků, kdy cílem je vyvolat stav sníženého 

vědomí/bezvědomí k tomu, aby se eticky přijatelným způsobem redukovala 

zátěž pacienta, příbuzných a paliativního týmu a to v situacích, ve kterých 

nelze utrpení jinak léčebně zvládnout (např. v terminální fázi k léčbě jinak 

nezvladatelných symptomů, apod.). Samozřejmě s podáváním sedativ je 

spojeno mnoho nežádoucích následků a rizik, mezi které patří například 

poškození či ztráta způsobilosti interakce či předčasná smrt. Též se poukazuje  

                                                 

43
 Srov. Munzarová, Zdravotnická etika od A do Z, str. 74-75 

44
 Srov. Munzarová, Zdravotnická etika od A do Z, str. 78-79 

45
 Milfait, Teologická etika, str. 511  

46
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 514 



27 

 

i na praktiky, kdy dochází ke zneužití, neoprávněnému či neodbornému 

nasazení. Někdy dochází k tomu, že pacientovi nejsou podána sedativa 

v situacích, která si to vyžadují, někdy dochází k nerespektování klinických 

standardů i přesto, že je využití sedativ oprávněné nebo k nedostatečnému 

zohlednění všech faktorů přispívajících k utrpení pacienta, nedostatečné 

kontrole symptomů či jejich mírnění. Paliativní nasazení sedativ je považováno 

za eticky legitimní v případě, že jsou využívána v oprávněných situacích. Jde  

o situace, ve kterých dochází k nesnesitelné zátěži, která je způsobená 

fyzickými symptomy a neexistuje jiná vhodná metoda.
47

   

Etické směrnice a doporučení Švýcarské akademie medicínských věd 

vystihují pravidla pro podání sedativ v paliativní péči tak, že „se zaměřuje na 

to, aby udržela pacientovu schopnost komunikovat. Příležitostně se může ale 

indikovat časově omezené uklidnění pacienta pomocí podání sedativ, aby se 

dočasně učinily snesitelnými těžko léčitelné symptomy, dokud nepřinesou 

žádoucí účinek odpovídající léčebné zákroky. V tomto případě se mají sedativa 

podávat kvalitativně a časově jen natolik, nakolik je to nutné pro mírnění 

symptomů. U zatěžujících symptomů, které nereagují na léčbu, může být 

žádoucí kontinuální podávání sedativ (…) U pacienta, který již není způsobilý 

se rozhodnout, se musí možnost podání a působení sedativ předem projednat 

nebo se stát obsahem jeho předem projeveného přání. (…) Ve zvláštní situaci 

ukončení léčby, v níž se předvídá smrt pacienta, se může indikovat podání 

sedativ. Podání sedativ na konci lidského života se nesmí používat ke zkrácení 

života.“
48

 

                                                 

47
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 516-517 

48
 Milfait, Lidská práva, str. 322 
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2.6 Organizační formy paliativní péče 

Paliativní péče může být poskytována v domácím prostředí, 

v nemocnicích či v lůžkových hospicích, při kterých mohou vznikat ambulance 

paliativní péče. Nyní blíže představím jednotlivé organizační formy.  

2.6.1 Domácí paliativní péče 

Domácí paliativní péče je péčí multidisciplinárního týmu, který 

poskytuje všestrannou péči rodinám, které pečují o umírajícího člena doma. 

Dle sociálního a psychického hlediska je domácí paliativní péče tou nejlepší 

alternativou. Pro mnohé zdravotníky může být na této péči obtížná skutečnost 

nestálé kontroly nad zdravotním stavem pacienta, která je přenechávaná na 

laicích. Pro domácí paliativní péči musí být splněny tyto tři podmínky, kterými 

jsou:  

1. Rodina, která je schopna a ochotna převzít celodenní péči  

o nemocného,  

2. Souhlas nemocného s touto formou péče, 

3. Tým odborníků, který je k dispozici při náhle vzniklých komplikacích 

pacientova stavu, tak i podporou rodině samotné 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Na tento personál jsou kladeny specifické nároky – tým musí 

umět rychle a zodpovědně zhodnotit a zasáhnout v obtížných situacích, 

nést smutek a bolest pacienta a jeho rodiny obvykle bez bezprostřední 

podpory ostatního personálu.
49

  

2.6.2 Paliativní péče v nemocnici 

Další formou je paliativní péče, která je poskytovaná na nemocničních 

lůžkách. Pro její kvalitu je zapotřebí většího počtu personálu na počet pacientů 

                                                 

49
 Srov. Marková, str. 21-24 
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(uvádí se poměr 1:3)
50

 a vznik multidisciplinárního týmu tvořeného lékaři 

specializovanými v paliativní medicíně, zdravotními sestrami, ošetřovateli, 

sociálním pracovníkem, psychologem, fyzioterapeutem, nutričním specialistou, 

pastoračním pracovníkem a duchovním, který bude poskytovat faktickou péči  

o umírající. Členové tohoto týmu musí projít edukací v paliativních přístupech  

a být pod neustálou supervizí své práce. Mohou pak sloužit pro naplňování 

individuálních potřeb a přání v konkrétních podobách umírajících. Cíleně by 

jako členové tohoto týmu měli být považováni také příslušníci pacientovy 

rodiny a samotný pacient, který by měl mít rozhodující slovo o své léčbě. 

Pouze v takovémto týmu lze skutečně zachovat důstojnost pacienta  

a individuálně řešit obtíže samotného nemocného a jeho blízkých.
51

 

Samozřejmě kvalita péče nezávisí pouze na personálu, ale i na dalších 

faktorech, mezi které patří:  

▪ schopnost týmu včas rozpoznat, kdy kurativní postup nepomáhá a je 

třeba přejít na postup paliativní, 

▪ kvalita vzdělání v paliativní medicíně a péči, 

▪ fungování a kvalita komunikace uvnitř multidisciplinárního týmu 

(pro skutečnou péči o umírajícího je velice důležitý 

multidisciplinární paliativní tým), 

▪ otevřenost oddělení pro rodinné příslušníky a dobrovolníky.
52

 

Nejtěžším faktorem k dobré paliativní péči je dojít k poznání, že stav 

nemocného je velice vážný, a tedy léčebné prostředky už nepovedou 

k pacientovu uzdravení.
53

 K paliativnímu přístupu v nemocnicích přispělo také 

doporučení Představenstva České lékařské komory o rozhodování o změně 

                                                 

50
 Srov. Marková, str. 24 

51
 Srov. Marková, str. 35 

52
 Srov. Marková, str. 24-26 

53
 Srov. Marková, str. 24-25 
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intenzivní léčby na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stádiu, kteří již 

nejsou schopni vyjádřit svou vůli.
 54

 

2.6.3 Paliativní péče v lůžkových hospicích 

Hospice jsou specializované jednotky paliativní péče, které se řadí mezi 

zdravotně sociální zařízení. Kromě zdravotnické péče je zde též sociální 

poradenství a pomoc, která je poskytovaná jak hospitalizovaným nemocným, 

tak i jejich rodinám a pozůstalým. Na rozdíl od nemocnice je zde péče  

o umírající hlavním posláním, což umožňuje soustředit se na zajišťování 

dobrého umírání nemocných. Mezi pacienty hospice patří především 

onkologicky nemocní, neboť u této choroby lze zcela jednoznačně vyjádřit, že 

kurativní přístup již nemá žádný efekt.
 
Hospicová péče zahrnuje dle Svatošové 

tři období, ve kterých by hospice měly rozvíjet svoji péči. Mezi tyto období 

patří: 

 „pre finem“, kdy kurativní léčba nepůsobí a umírající si uvědomuje 

blížící se konec, 

 „in finem“, kdy nemocnému postupně ubývají síly a příbuzní se s ním 

pomalu loučí, 

 „post finem“, zahrnující důstojné rozloučení se zemřelým a doprovázení 

pozůstalých.
55

 

2.7 Právní rámec paliativní péče 

Jak jsem již v úvodu zmínila, tak doposud neexistuje zákonný rámec, 

který by nemocnému či umírajícímu člověku garantoval právo na komplexní 

paliativní péči a rovný přístup k ní, neboť „Charta práv umírajících“ je pouze 

Doporučením Parlamentního shromáždění Rady Evropy o ochraně práv  

                                                 

54
 Srov. Marková, str. 26 

55
 Srov. Marková, str. 27-28 
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a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, které však nemá vysokou 

právní platnost (nemá legislativní charakter), tudíž není pro členské státy Rady 

Evropy závazné.  

2.7.1 Legislativa týkající se paliativní péče 

Český právní systém do roku 2006 vůbec neobsahoval termín 

„paliativní péče“. Ke změně dochází až teprve vznikem novely zákona  

č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kde je v § 22 zmíněna zvláštní 

ústavní péče – péče paliativní lůžková. Jde o paliativní a symptomatickou léčbu 

osob v terminálním stádiu, která je poskytována ve speciálních lůžkových 

zařízeních hospicového typu. Tímto Česká republika začíná poprvé naplňovat 

Chartu práv umírajících a Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy  

o organizaci paliativní péče.
56

 Vyhláškou č. 619/2006 a č. 620/2006 Sb. bylo 

definováno minimální personální zajištění a způsob výpočtu úhrady za 

ošetřovací den na lůžkách hospicového typu.
57

 

2.7.2 Doporučení České lékařské komory (ČLK)
58

 

V únoru roku 2010 Představenstvo ČLK přijalo doporučení k postupu při 

rozhodování o změně intenzivní léčby na léčbu paliativní u pacientů 

nacházejících se v terminálním stádiu nemoci, kteří nejsou schopni vyjádřit 

svoji vůli. To se týká skupiny hospitalizovaných pacientů, u kterých: 

 i přes maximální možnou podporu fungování orgánů dochází 

ke značnému zhoršování zdravotního stavu, 

 vyvolávající příčina či důsledky nejsou léčebně ovlivnitelné,  

                                                 

56
 Srov. Hubeš, str. 27 

57
 www.vlada.cz/assets…rady/Strategie-paliativni-pece_schvaleno-RLP.doc 

58
 V této kapitole jsem použila text kapitoly 6.5 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

    paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
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 u pacientů v hlubokém bezvědomí bez předpokladu obnovení 

integrity mozkových funkcí z důvodu poškození centrálně 

nervové soustavy.
59

  

Toto doporučení ČLK je prvním impulsem v naší zemi, kdy je lékař 

podporován upřednostnit paliativní léčbu před léčbou kurativní v případě, že 

přínos léčebné metody nepřevažuje nad rizikem komplikací a nedává možnost 

příznivě ovlivnit zdravotní stav pacienta či zachránit jeho život.
60
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60
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3 Charta práv umírajících 

V předešlé kapitole jsem se věnovala paliativní péči, kde jsem se též 

zmínila o právním rámci paliativní péče, dle kterého je paliativní péče doposud 

poskytována. V souvislosti s paliativní péčí však nelze opomenout Doporučení 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy o ochraně práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících z roku 1999, která je více známá pod 

názvem „Charta práv umírajících“. Ta jednotlivým státům doporučuje, aby 

respektovali a chránili lidskou důstojnost pomocí tří okruhů opatření: Uznání  

a hájení nároku na komplexní paliativní péči, Ochrana práva na sebeurčení  

a Zákaz úmyslného usmrcení těchto osob, které blíže představím v této 

kapitole. V tomto Doporučení Rady Evropy můžeme vidět aplikaci 

fundamentálních a sociálně-etických aspektů.
61

  

Struktura Charty práv umírajících je vystavěna na dvou základních 

pilířích, kde jsou vymezena základní práva odvozující se z lidské důstojnosti, 

která jsou ohrožena konkrétními faktory. Na druhé straně vymezuje konkrétní 

potřebné kroky, které by zajišťovaly respektování a ochranu lidské důstojnosti. 

U Charty práv umírajících můžeme vidět konkretizaci principu lidské 

důstojnosti v konkrétní oblasti, kde je zohledněna triáda lidskoprávních 

povinností
62

 – respektování, ochrana a zajištění lidské důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných a umírajících, která je odvozena z nedotknutelnosti ve všech fázích 

života, tudíž i ve stáří a při umírání. Požadavek této Charty práv umírajících se 

snaží ve svých principech naplňovat právě paliativní péče. 
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3.1 Ochrana lidské důstojnosti a práv
63

  

Charta práv umírajících vychází z poslání Rady Evropy, jejímž úkolem je 

chránit lidskou důstojnost a práva.
64

 V preambuli této charty se můžeme dočíst, 

že „povinnost respektovat a chránit lidskou důstojnost všech nevyléčitelně 

nemocných a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské 

důstojnosti ve všech obdobích života.“
65

 Tento respekt a ochrana se mají 

projevovat v poskytování přiměřeného prostředí, které člověku umožňuje 

důstojné umírání. Základní práva, která se odvozují z důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných či umírajících osob, jsou v dnešní době ohrožena mnoha faktory, 

mezi které patří: 

 Nedostatečná dostupnost paliativní péče a kvalitní léčba bolesti, 

 Zanedbávání léčby fyzického utrpení a opomenutí psychologických, 

sociálních a spirituálních potřeb, 

 Umělé prodlužování umírání nepřiměřeným využíváním medicínských 

postupů či pokračování v léčbě bez souhlasu nemocného, 

 Nedostatečné kontinuální vzdělávání a malá psychologická podpora 

ošetřujícího personálu v paliativní péči, 

 Nedostatečná podpora a péče o příbuzné a přátele terminálně 

nemocných či umírajících osob, které by jinak přispěli ke zmírnění 

utrpení v jeho různých dimenzích, 

 Obavy nemocného ze ztráty autonomie, závislosti na rodině či 

institucích, strach z přítěže pro ostatní, 

 Chybějící sociální či institucionální prostředí zajišťující nemocnému 

pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli, 
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 V této kapitole jsem použila text kapitoly 5.1 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

    paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
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 Srov. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

    http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 
65

 Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

     http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 

http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf
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 Nedostatečné rozdělení zdrojů a prostředků pro péči a podporu 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, 

 Sociální diskriminace.
66

 

3.2 Doporučení Rady Evropy členským státům
67

 

Shromáždění doporučuje, aby členské státy Rady Evropy ve všech 

ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo 

umírajících lidí pomocí tří okruhů opatření, a to tím, že: 

a) Uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných a umírajících na 

komplexní paliativní péči 

 Paliativní péče jako zákonný nárok jedince, 

 Rovný přístup k paliativní péči, 

 Podpora a doprovod příbuzných a přátel nevyléčitelně nemocných, 

 Ustanovení ambulantního týmu pro poskytování paliativní péče, 

 Spolupráce všech osob pečujících o nevyléčitelně nemocné, 

 Zajištění přiměřené paliativní péče a tišení bolesti (i za předpokladu 

zkrácení života jedince jakožto vedlejšího účinku), 

 Vyškolení ošetřujícího personálu v koordinované týmové spolupráci 

v souladu s nejvyššími možnými standardy, 

 Zajištění vybudování specializovaných oddělení paliativní péče 

nabízející paliativní medicínu a péči.
68

 

b) Budou chránit právo nevyléčitelně nemocných a umírajících osob na 

sebeurčení, se kterými souvisí přijetí nutných opatření 
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 Srov. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

    http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 
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 V této kapitole jsem použila text kapitoly 5.2 mojí absolventské práce na téma „Dostupná  

    paliativní péče jako odpověď na argumenty zastánců eutanázie“ (Praha, Jabok 2012) 
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 Srov. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

    http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 

http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf
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 Právo na pravdivou, úplnou a citlivě podanou informaci o zdravotním 

stavu, zároveň respektování přání jedince o neposkytnutí informací  

o jeho zdravotním stavu, 

 Možnost konzultovat nemoc i s jiným, než ošetřujícím lékařem, 

 Respektování odmítnutí určitého postupu léčby či neléčení proti vůli 

umírajícího, 

 Zajištění neporušení práva umírajícího na život.
69

 

c) Zachování předpisu, který zakazuje úmyslné usmrcení nevyléčitelně 

nemocných či umírajících osob 

 Uznání, že právo na život je v souladu s čl. 2 Úmluvy, 

 Uznání, že přání nemocného zemřít v žádném případě nezakládá právní 

nárok na smrt z ruky jiné osoby, ani legální ospravedlnění činností, 

které úmyslně způsobují smrt.
70

  

 

Výše jsem uvedla Doporučení Rady Evropy v oblasti ochrany lidských 

práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných či umírajících osob. Za podstatné 

body tohoto rozhodnutí, ohrožující práva nemocných a umírajících, považuji 

především nedostatečnou dostupnost kvalitní paliativní péče a nedostatečnou 

léčbu bolesti, od čehož se odvíjí především problematika nedostatečného 

přerozdělení zdrojů a prostředků pro poskytnutí paliativní péče a podporu 

nemocných a umírajících, která je značně nákladná.  

 

 Pokud, že bereme v úvahu všechny možnosti paliativní péče, tak 

můžeme říci, že naplňuje veškeré aspekty lidsky důstojného umírání. Z tohoto 

důvodu je tedy třeba přiznat pacientovi právo na paliativní péči zahrnující 
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 Srov. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

    http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 
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 Srov. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 in:  

    http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf 

http://www.umirani.cz/res/data/010/001137.pdf
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medicínské a ošetřovatelské zásahy, včetně psychologické, sociální  

a pastorační podpory pacientů a jeho příbuzných.
71

 Paliativní péče klade důraz 

na mírnění utrpení s cílem zajistit pacientovi co největší kvalitu života. 

Současně se varuje před nadsazeným očekáváním od paliativní péče, kdy se 

berou v úvahu i její rizika. Tímto očekáváním může být právě nevyskytnutí se 

přání eutanázie či asistovaného suicidia. K nebezpečím v této oblasti se řadí 

redukce paliativní péče na předepisování opiátů, přenášení paliativní péče 

pouze na specialisty, vnímání paliativní péče jako náhrady za smysluplné 

možnosti léčby, apod.
72

 

 

O zákonnou úpravu a zlepšení péče o nemocné a umírající skrze 

paliativní péči usiluje Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 

v Německu, kterou se budu zabývat v následující kapitole.   
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 Srov. Milfait. Lidská práva, str. 322 
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4 Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající  

V předešlých kapitolách jsem představila paliativní péči, kde jsem se 

také zmínila o právním rámci paliativní péče, dle kterého je paliativní péče 

doposud poskytována. Neopomněla jsem Doporučení Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy o ochraně práv a důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných a umírajících z roku 1999. V této kapitole představím 

nejaktuálnější odborný dokument z oblasti paliativní péče, a to z hlediska 

teologicko-etických aspektů, kterým je Charta péče o nevyléčitelně nemocné  

a umírající, jenž je svými návrhy ve shodě se zmíněnou Chartou práv 

umírajících vydanou Radou Evropy. Po bližším představení této Charty péče se 

zaměřím na teologicko-etické aspekty paliativní péče.  

4.1 Představení Charty péče  

Německá Charta péče vznikla v roce 2007 na pozadí mezinárodní 

iniciativy dohodnuté na 10. kongresu Evropské asociace pro paliativní péči 

(EAPC). Jejím cílem je zlepšit péči o nevyléčitelně nemocné a umírající  

a poskytnout orientaci ke společnému a dalšímu diferencovanému rozvoji 

hospicové a paliativní péče v Německu. Ve středu této Charty péče stojí práva 

a potřeby nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí. Tato péče o nemocné  

a umírající musí směřovat k zajištění podmínek pro stav nemoci a umírání 

v důstojnosti. Charta péče klade důraz především na pět oblastí a na podporu 

jejich rozvoje (stupně vzdělávání, výzkum, politika, kvalitní management  

a všeobecná přístupnost léků). Tyto myšlenky přijalo 18 zemí, mezi které patří 

též Německo a Česká republika.
73

  

                                                 

73
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 403 
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4.2 Hlavní zásady Charty péče 

Jak již bylo zmíněno, tak Charta péče se zaměřuje především na podporu 

a rozvoj pěti oblastí, které v této podkapitole blíže představím. 

4.2.1 Společensko-politické výzvy 

Charta péče se v této oblasti dotýká práva člověka na umírání 

v důstojných podmínkách, které je nutně závislé na rámcových podmínkách, 

ve kterých lidé žijí a na společenských hodnotových představách a sociálních 

danostech odrážejících se v právních úpravách. Charta též poukazuje  

na nutnost, aby každý člověk měl možnost spolehnout se na to, že v  poslední 

fázi svého života bude respektován se svými představami, hodnotami  

a přáními, a že též budou respektována jeho rozhodnutí, která jsou v souladu 

s jeho vůlí. Charta péče se v této oblasti zasazuje o to, aby člověku bylo 

umožněno umírat v důstojných podmínkách, a aby se působilo skrze 

perspektivu péče a lidské sounáležitosti vůči snahám o legalizaci eutanázie či 

asistovaného suicidia.
74

  

Zde můžeme vidět, že ústředním bodem této první oblasti je zajištění 

lidsky důstojných podmínek při umírání člověka, které je zmíněno již 

v samotné preambuli. Poukazuje se zde na to, že k naplnění tohoto požadavku 

je nutná úprava rámcových podmínek a její rozvoj včetně právních úprav, které 

jsou doposud v této oblasti nedostatečné. Charta péče se též staví proti 

eutanázii a asistovanému suicidiu. 

Pokud si tuto první zásadu více přiblížíme, tak docházíme k několika 

podstatným bodům, na které se Charta péče zaměřuje: 

 Umírání je přirozenou a neoddělitelnou součástí lidského života, stejně 

jako stáří a nemoc. 
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 Péče o umírající nesmí být určována ekonomickými zájmy, neboť každý 

má právo na adekvátní léčbu symptomů a bolesti včetně 

psychosociálního doprovázení, a to prostřednictvím multiprofesní péče. 

Je též velmi nutné při terapeutických zákrocích zohledňovat 

odsouhlasený cíl léčby pacientem. V mezních situacích vedoucích 

k omezení zákroků, které potenciálně prodlužují život, ulehčuje 

rozhodování předem prohlášená vůle pacienta.  

 Nutnost vytvářet a rozvíjet rámcové podmínky zahrnující kulturní  

a náboženské zvláštnosti, což pro důstojné umírání vyžaduje komplexní 

přístup. Je nutno mít na paměti, že nemocný či umírající člověk se nikdy 

nesmí stát předmětem péče nebo pomáhání. 

 Ve vztahu k lidským právům je zapotřebí vycházet z potřeby zvláštní 

ochrany práv nevyléčitelně nemocných a umírajících, kam spadá 

garance sociálních práv, přiměřené doprovázení, zajištění autonomie  

a sebeurčení, bez žádné formy diskriminace dle sociálního statusu, věku, 

postižení, pohlaví, náboženství, apod. Účinná právní ochrana je 

v sociálním právním státě zakotvena (např. právo na sebeurčení).  

Je však též nutné eticky zakotvit existující konflikty hodnot či domnělou 

vůli pacienta a právně reflektované, dialogické postupy rozhodování. 

Vychází se zde opět z nezbytnosti zajistit a rozvíjet rámcové podmínky 

přispívající k zbavení strachu z umírání, které narušují lidskou 

důstojnost. 

 Umožnit, dle přání umírajícího, spoluzodpovědné doprovázení 

nejbližšími (rodina, přátelé, dobrovolníci). Doprovázení umírajících je 

úkolem, který se musí ukládat společnosti. Je nutné, aby docházelo 

k jejímu většímu uznávání a všeobecnému podporování, neboť 

nevyléčitelně nemocní a umírající (včetně těch, co vyžadují zvýšenou 

pozornost) jsou zvláštním způsobem na doprovázení, podporu  
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a solidaritu odkázáni. Na druhé straně též pečující osoby nesmějí být ve 

svém povolání poškozeni za své příslušné angažmá ve prospěch své 

rodiny. 

 Nutností je též odtabuizovat téma umírání prostřednictvím podpory 

komunikace o sociálních otázkách spojenými s umíráním a smrtí,  

a to diferencovaným zacházením a nabídkou kompetentních témat  

a informací skrze média, která by zahrnovala každodenní skutečnosti 

včetně osobních zkušeností.
 75

 

4.2.2 Potřeby dotyčných (požadavek struktury péče) 

Druhá oblast zaměřující se na podporu a rozvoj se týká individuálních 

potřeb každého nemocného a umírajícího člověka. Ten má právo na úplnou 

medicínskou, ošetřovatelskou, psychosociální a spirituální péči, včetně 

doprovázení odpovídající životní situaci dotyčné osoby. Zde se chce Charta 

péče zasazovat o provázanost struktur péče, vysokou kvalitu rozvoje, která by 

zahrnovala přístup všem potřebným, a především o její kontinuitu.
76

 Z výše 

uvedené snahy Charty péče nám jednoznačně vyplývá, že k uspokojení potřeb 

nemocného či umírajícího je nutný interdisciplinární přístup a vzájemná 

spolupráce vyplývající z individuálních potřeb a situace člověka. Důraz je tu 

kladen především na všeobecnou dostupnost a kontinuitu péče, k čemuž je však 

zapotřebí propojení struktur péče. 

Jedním z výrazů občanské angažovanosti, kterou je nutno aktivně 

podporovat, a která je též i jádrem hospicové práce, je dobrovolnictví. Tato 

práce zajišťuje psychosociální doprovázení a péči ulevující jak samotnému 

nemocnému, tak i jeho rodině. To však vyžaduje podpůrné rámcové podmínky 

včetně finančního zajištění a to především v oblasti kvalifikované způsobilosti 
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a trvalém profesionálním doprovázení. Důležitá je zde především motivace 

veřejnosti vykonávat tuto činnost. Propojení struktur je nutné jak v ambulantní 

péči projevující se především její kvalifikací a sladěním, tak i v oblasti 

stacionární péče (oddělení paliativní péče, stacionární hospice). Nutným 

faktorem kvalitní péče je zohlednění rodinné a sociální situaci smrtelně 

nemocných, včetně ohledu na zvláštní potřeby lidí s postižením, kteří by mohli 

využívat bez omezení a bariér nutné nabídky paliativní péče.
77

 

4.2.3 Požadavky na vzdělávání 

Jedním z předpokladů kvalitně poskytnuté paliativní péče je také 

patřičné vzdělání v této oblasti. To by mělo vést k přiměřené, kvalifikované  

a multiprofesní péči včetně doprovázení, které se snaží tato péče zajistit. 

K tomu, aby pracovníci v paliativní péči mohli disponovat odbornými 

znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi, tak je nezbytné, aby měli možnost 

dále se vzdělávat. Zásadní je též reflektovaný postoj vyžadující ochotu 

vyrovnat se s vlastní smrtelností, etickými a spirituálními otázkami. Charta 

péče se tedy chce v této oblasti zasazovat o to, aby zacházení s nevyléčitelně 

nemocnými a umírajícími bylo diferencovaně a specifikovaně včleněno do 

různých stupňů vzdělávání.
78

 

Nyní ještě blíže vysvětlím, proč je vzdělávání v oblasti paliativní péče 

tak důležité. Nevyléčitelně nemocní a umírající jsou doprovázení  

a opečovávaní různými činiteli a dobrovolníky. To však klade určité 

požadavky na jejich kvalifikaci, která má chránit jak zranitelné nemocné, tak  

i samotné doprovázející osoby. U těch odborné poučení slouží k tomu, aby se 

mohli s umírajícími a jejich příbuznými přiměřeně setkávat a podporovat je. 

Cílem tedy je umožnit zúčastněným snížit jejich psychickou zátěž, aby ve 
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výjimečných situacích stáli po boku přiměřeně a podpůrně. Právě v rámci 

vzdělávání mají účastníci možnost reflektovat svoje zážitky a upravovat své 

postoje. Vysokou kvalifikací se předpokládá, že kvalitou opatření se trvale 

zlepší péče o nevyléčitelně nemocné. Nutné je však mít neustále na zřeteli 

interdisciplinární a multiprofesní aspekty.
79

 

4.2.4 Perspektivy rozvoje a výzkumu 

V této oblasti Charta péče vychází z toho, že každý nevyléčitelně 

nemocný a umírající má právo na poskytnutí léčby a péče dle obecně uznaného 

stavu poznatků. Toho chce Charta péče docílit kontinuálním získáváním 

nových poznatků o paliativní péči z výzkumu a praxe. Ty by měly být 

transparentní  

a měly by se převádět do každodenní péče s ohledem na etické a právní normy. 

Zde se chce Charta péče zasazovat o to, aby se na tomto základě nadále 

rozvíjel mezioborový výzkum a zajišťoval přenesení vědomostí do praxe.
80

  

Toto hledisko Charty péče zde poukazuje na naléhavost zlepšení 

interdisciplinární spolupráce, která vyplývá z faktu, že účast různých 

odborných oborů je nezbytně nutná při péči o nevyléčitelně nemocné  

a umírající, která patří k rostoucím oblastem výzkumu na národní  

a mezinárodní úrovni. Samozřejmě nelze opomenout potřebu zesílení 

transparence možností podpory paliativní péče. Též se bere v úvahu potřeba 

usilovat o nabídky systematické kvalifikace dorostu ve výzkumu paliativní 

péče. Výzkum má sloužit především ke zlepšení paliativní péče. Nezbytné však 

je, aby v něm byly zahrnuty též sociální, kulturní, náboženské a etnické životní 

poměry nemocných a umírajících lidí, neboť se v této oblasti můžeme setkat 

s nebezpečím, které spočívá v tom, že výzkum se bude zaměřovat pouze na 

                                                 

79
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 408-409 

80
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 408-409 
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optimalizaci medicínské a ošetřovatelské péče bez ohledu na tyto okolnosti, 

čímž opomene zodpovědět podstatné otázky komplexního pole výzkumu.
81

 

4.2.5 Evropská a mezinárodní dimenze 

Pátou oblastí Charty péče je snaha o mezinárodní propojení organizací, 

výzkumných institucí a osob činných v oblasti paliativní péče, a o kontinuální  

a systematickou výměnu informací s ostatními zeměmi. Dále se snaží o to, aby 

pro dobro pacienta bylo naplněno jeho právo na přiměřené zohlednění 

mezinárodních doporučení a standardů týkajících se paliativní péče. V této 

souvislosti poukazuje na úsilí o národní rámcovou politiku, která je společně 

formulována a realizována všemi zodpovědnými.
82

  

4.3 Charta péče – malé shrnutí 

V předešlé podkapitole jsem představila pět základních oblastí včetně 

jejich hlavních zásad, na které se Charta péče ve svém dokumentu zaměřuje,  

a ve kterých usiluje především o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné  

a umírající. Nyní shrnu podstatné body této Charty.  

Ústředním bodem Charty péče je lidsky důstojné utváření života 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, od kterého se následně odvíjejí 

veškeré snahy usilující o zajištění práv a potřeb nevyléčitelně nemocných  

a umírajících naplňovaných skrze podporu paliativní péče, přičemž stojí proti 

legalizaci eutanázie. Dále je v Chartě zmíněno právo na adekvátní léčbu 

symptomů a bolesti včetně doprovázení, kde se upozorňuje na to, že péče 

nesmí být určována ekonomickými zájmy. Charta péče poukazuje na to, že 

umírání v důstojnosti je závislé na rámcových podmínkách a právních 

úpravách, čímž se snaží o uzákonění práva na paliativní péči.  
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 410-411 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 404 
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 Samozřejmě nutnou součástí kvalitně poskytnuté péče, na kterou Charta 

klade důraz, je požadavek na vzdělání. Předpokladem tedy je příslušná 

kvalifikace aktérů činných v této oblasti. Nezbytnou podmínkou je však 

vysoká kvalifikace vyučujících v oblasti paliativní péče, která by vedla  

k trvalému zlepšení péče. Vždy je důležité ohlížet se na interdisciplinární 

přístup.  

Další podstatnou výzvou Charty péče je požadavek propojení struktur 

péče, vedoucí k zajištění kontinuální péče a k její přístupnosti všem. Vždy je 

však zapotřebí zohledňovat individuální potřeby a situaci nevyléčitelně 

nemocných a umírajících. Charta dále usiluje o další rozvoj 

interdisciplinárního výzkumu, který by vedl nejen ke zlepšení paliativní péče, 

ale zároveň by se věnoval i sociálním, kulturním, náboženským a etickým 

poměrům nevyléčitelně nemocných a umírajících. V poslední řadě se Charta 

snaží o mezinárodní spolupráci, o zohlednění standardů a doporučení,  

a o výměnu informací v oblasti paliativní péče.  

 

Když shrneme jednotlivé výzvy Charty péče, tak docházím k závěru, že 

je ve shodě s Chartou práv umírajících. Obě se snaží chránit lidskou důstojnost 

nevyléčitelně nemocných a umírajících. Charta péče stejně jako paliativní péče 

vnímá umírání jako přirozenou součást lidského života a neusiluje o urychlení 

či oddálení smrti. Zaměřuje se na mírnění bolesti, přičemž vychází z celostního 

pojetí člověka.
83

 Dále poukazuje na to, že je nutno usilovat o rámcovou 

politiku se zřetelem na paliativní péči, která by zajišťovala dostupnost 

paliativní péče všem, kteří ji potřebují.
84

    

Ve vztahu k Chartě péče a k opatřením v oblasti paliativní péče považuji 

za důležité zmínit též aktuální snahy České republiky. V roce 2009 vznikla 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 318 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 411 
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Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM), která je kolektivním členem 

Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Jejím cílem a posláním je rozvoj  

a podpora vzdělávání a dobré klinické praxe v oblasti paliativní péče. 

Významným krokem vedoucí k naplnění tohoto cíle bylo uveřejnění Standardů 

paliativní péče 2013
85

, která je koncipována jako charakteristika cílového 

stavu, o který je nutno při péči o nevyléčitelně nemocné a umírající usilovat. 

Tyto standardy usilují o podporu a usnadnění implementace paliativní péče  

u nevyléčitelně nemocných pacientů, čímž se snaží zprostředkovat koncepční 

rozvoj paliativní péče v České republice. Dokument se zaměřuje především na 

specifika paliativní péče.
86

 Dalším významným dokumentem, na kterém se 

ČSPM též podílela je Strategie paliativní péče v ČR, který vznikl v roce 2011 

na přání Výboru pro lidská práva Rady vlády pro lidská práva. Doposud však 

nedošlo k jejímu projednání a přijetí.
87

 U příležitosti Evropského kongresu 

paliativní péče došlo na podzim roku 2012 ke vzniku „Pražské charty“, na 

které se podílela Evropská asociace paliativní péče, Mezinárodní asociace 

paliativní péče, Světová aliance paliativní péče a  Human Rights Watch 

(HRW). Dokument je výzvou vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně 

nemocných a uznaly dostupnost paliativní péče jako lidské právo. Tato Pražská 

charta vyzývá vlády ke čtyřem zásadním krokům: 

1. vypracovat takovou zdravotní politiku, která by též do systému péče 

integrovala paliativní péči, čímž by odpovídala na potřeby pacientů  

a zároveň by zajistila zákonnou podporu příbuzným pečující  

o nemocné a umírající, 

                                                 

85
 Srov. http://www.paliativnimedicina.cz/aktualita/paliativni-pece-v-cr-v-roce-2013 

86
 Srov. http://www.paliativnimedicina.cz/standardy-normy/standardy-paliativnich- 

    postupu/standardy-paliativni-pece-2013 
87

 Srov. http://www.paliativnimedicina.cz/aktualita/paliativni-pece-v-cr-v-roce-2013 

http://www.paliativnimedicina.cz/standardy-normy/standardy-paliativnich-
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2. zabezpečit a garantovat trvalou dostupnost léčivých přípravků 

potřebným pacientům, kteří trpí bolestí a dostupnost opiátů 

k lékařskému použití, 

3. zajistit vzdělání v paliativní péči všem zdravotnickým pracovníkům 

v rámci pregraduální a následné specializační přípravy včetně změn 

ve vzdělávání všech profesí podílející se na poskytování paliativní 

péče. Podpora by se měla též týkat kontinuálního celoživotního 

vzdělávání v této oblasti,  

4. zabezpečit integraci paliativní péče do systému zdravotní péče na 

všech možných úrovních.
88

 

 

Když pohlédneme na obě výše zmíněné Charty, tak můžeme vidět 

společnou snahu o zajištění dostupnosti paliativní péče každému nevyléčitelně 

nemocnému a umírajícímu člověku, která by byla jeho lidským právem. 

Nedílnou součástí je též úsilí o vzdělávání všech aktérů v oblasti paliativní 

péče jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, které by vedlo 

k poskytnutí náležité péče i osobám s komplexními potřebami. Usiluje se též  

o zajištění dostupnosti léčebných přípravků tlumících bolest a integraci 

paliativní péče do zdravotního systému.  

 

                                                 

88
 Pražská charta.  Dostupná z:   

http://www.paliativnimedicina.cz/sites/www.paliativnimedicina.cz/files/users/simicek/the_prag

ue_charter_2013_cz.pdf 
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5 Teologicko-etické aspekty v paliativní péči 

V předešlé kapitole jsem představila nejaktuálnější odborný dokument 

z oblasti paliativní péče, a to Chartu péče, kde jsem se zabývala hlavními pěti 

oblastmi (stupně vzdělávání, výzkum, politika, kvalitní management  

a všeobecná přístupnost léků), ve kterých charta usiluje o podporu a rozvoj.  

Ve vztahu s touto chartou jsem též zmínila aktuální snahy České republiky 

v oblasti paliativní péče.  

Představená Charta péče zahrnuje aspekty fundamentální i aplikované 

teologické etiky, tudíž i individuální, meziosobní a sociální. Ty budu nyní 

sledovat a některé z nich blíže rozvinu. Nejprve se však zaměřím na pojetí 

člověka, který stojí ve středu Charty péče, tudíž na lidskou důstojnost.  

5.1 Lidská důstojnost  

Pojem „lidská důstojnost“ bývá velmi častým argumentem etických  

a právních diskusí, najdeme ji ve všech lidsko-právních dokumentech přijatých 

v kontextu biomedicínckých témat.
89

 Ve vztahu k ochraně práv a důstojnosti 

nemocných a umírajících jde o zmíněnou Chartu práv umírajících  

a představenou Chartu péče.  

Když pohlédneme na člověka v kontextu jeho existence, tak je nutné si 

nejprve zodpovědět, co vlastně etický a právní pojem „lidská důstojnost“ je,  

na čem je založen, a jak ji lze ztratit. Ve vztahu s lidskou důstojností bývá též 

sporný rozsah a dosah její ochrany a stanovení toho, která jednání jsou 

v souladu či v rozporu s lidskou důstojností.
90

 Konkrétním příkladem otázek 

 pluralitní společnosti týkajících se konce života je lidsky důstojné umírání.  

                                                 

89
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 211 

90
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 211 
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Vzhledem k tomu, že je lidská důstojnost stále porušována, stanovuje se 

normativně, že je nedotknutelná. Je takto jakýmsi kritickým nástrojem proti 

jejímu porušování. Jasným příkladem porušování lidské důstojnosti nám jsou 

bolestné zkušenosti z období nacistického režimu.
91

  

5.1.1 Koncepty lidské důstojnosti 

Existuje mnoho konceptů lidské důstojnosti, mezi které patří například 

lidská důstojnost jako ochrana sebeurčení, jakožto vztah uznání, jako ochrana 

základních práv, jako subjekt možné zodpovědnosti, jako ochrana před 

ponižováním, narušením sebeúcty, jako symbol solidarity apod. Samozřejmě 

nelze opomenout ideu člověka stvořeného k obrazu Božímu a podobenství, 

který představuje duchovní neopomenutelné kořeny pro lidskoprávní pojem 

lidské důstojnosti, kterou církev využívá při odůvodnění svých morálních 

stanovisek.
92

 

5.1.2 Lidská důstojnost v právních dokumentech 

Při interpretaci lidské důstojnosti je důležité uvést Všeobecnou deklaraci 

lidských práv a svobod (VDLP), kde v samotné preambuli stojí, že „uznání 

přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny 

je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,“
93

 dále se pak v článku 1 

dočítáme, že „všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti  

a právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu 

bratrství.“
 94

 Pojem „lidská důstojnost“ uvedený v VDLP zde poukazuje na to, 

že lidská práva představují určitou konkretizaci lidské důstojnosti, tzn., že jí 

dávají obsah, rozvíjejí ji a vedou k jejímu respektování, ochraně a zajištění.  

                                                 

91
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 211 

92
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 212 
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 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020101 

94
 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020101 
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Na tomto základě docházíme ke stanovisku, že lidskoprávní princip lidské 

důstojnosti je tedy základem a cílem lidských práv.
95

 Hlavním znakem 

lidských práv je nedílnost. Tuto vnitřní jednotu lidských práv zajišťuje právě 

lidská důstojnost. Lidská práva a lidská důstojnost jsou dány samotným 

faktem, že jde o lidské bytí. Důstojnost člověka vztažená na jeho lidské bytí 

bez ohledu na jakékoliv potřebné znaky zakládá normativní univerzalizmus 

lidských práv, který spočívá v tom, že jsou formulovány pro inkluzi  

a nediskriminaci. Lidsko-právní princip lidské důstojnosti tedy náleží každému 

člověku na základě jeho lidství, bez toho aniž by se vázal na nějaké podmínky. 

Z toho vyplývá, že je nutné každému člověku lidskou důstojnost přiznat  

a nikomu ji nelze odebrat či ztratit. Lidská důstojnost nalézá výslovné uznání 

v lidských právech, která jsou z ní odvozená. Z tohoto důvodu se lidská práva 

označují jako nezcizitelná či nezadatelná.
96

  

Lidská důstojnost je zmíněna nejen ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv a svobod, ale také v Listině základních práv a svobod ČR (LZPS), 

především v článku 1, kde je uvedeno, že „lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelně a nezrušitelné“
97

 a v článku 10, kde stojí, že 

„každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“
 98

  

Lidská důstojnost nabývá v lidských právech instituční ochranu a je tak 

předmětem výslovného uznání. Tímto mají lidská práva v právním řádu 

zvláštní postavení orientované dle důstojnosti všech. Zde může být účinně 

chráněn nárok každého jedince na respekt v případě možného porušování.
99
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 213 

96
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 257-259 
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http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020102
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020102


51 

 

5.1.3 Lidská důstojnost v étosu různých profesí 

Princip lidské důstojnosti se vyskytuje nejen v lidskoprávních 

dokumentech usilujících o její podporu a ochranu, ale má též výsadní postavení 

v étosu různých profesí a to jak sociálních pracovníků, (viz Mezinárodní etický 

kodex sociálních pracovníků, čl. 4 Principy: „sociální práce je založena na 

respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho 

vyplývají“)
100

, tak zdravotních sester (Etický kodex sester) a lékařů. V Etickém 

kodexu České lékařské komory stojí, že lékař je povinen pečovat o zdraví 

jedince i společnosti s ohledem na důstojnost jedince, kdy jeho úkolem je 

především chránit zdraví a život, a mírnit utrpení.
101

  

5.1.4 Lidská důstojnost v kontextu biomedicíncko-etických diskusí  

S lidskou důstojností se setkáváme také v lidsko-právních standardech 

v kontextu biomedicíny a etiky, kde se základ lidských práv odvozuje z lidské 

důstojnosti. K této univerzalitě lidskoprávního principu lidské důstojnosti, ze 

které vyplývají negativní a pozitivní práva se hlásí též „Charta práv 

umírajících“ (Doporučení Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících). Ta své poslání spatřuje právě 

v ochraně lidské důstojnosti. Zaměřme se na to, co tento lidskoprávní 

dokument, zabývající se speciálními potřebami a oblastí života nevyléčitelně 

nemocných a umírajících osob
102

, uvádí ve své preambuli: „Povinnost 

respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících 

osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích 

                                                 

100
 http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 220 

102
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života. Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného 

prostředí, umožňující člověku důstojné umírání.“
103

  

Věnujme nyní pozornost významnému sdělení tohoto dokumentu 

týkajícího se nedotknutelnosti lidské důstojnosti. Charta práv umírajících ve 

své preambuli poukazuje na lidskou důstojnost ve všech fázích života, z čehož 

vyplývá, že ani žádný znak, fáze, či období lidského života nemůže být 

v žádném případě kritériem, na jehož základě by někdo nepřiznával nebo 

odebíral lidskoprávní status lidské důstojnosti. Též nemůžeme přehlédnout 

důležité vyjádření, které se týká respektu a ochrany lidské důstojnosti a to 

skrze zajištění přiměřeného prostředí, které by umožnilo člověku důstojné 

umírání.
104

  

  Charta práv umírajících je tvořena dvěma základními pilíři. V jednom 

jsou vymezena základní práva vyplývající z lidské důstojnosti včetně jejích 

ohrožujících faktorů (nedostatečná dostupnost paliativní péče, zanedbání léčby, 

prodlužování procesu umírání, obavy nemocného, omezování život udržující 

léčby, nedostatečná alokace prostředků pro péči), ve druhém jsou uvedeny 

konkrétními kroky potřebné k zajištění, respektování a ochraně lidské 

důstojnosti, proto Charta jednotlivé státy vybízí ke třem okruhům opatření, 

kam patří: 

 Uznání a hájení nároku na komplexní paliativní péči 

 Ochrana práv a sebeurčení 

 Zákaz úmyslného usmrcení
105

 

 Chartě práv umírajících vidíme, že konkretizuje princip lidské 

důstojnosti v konkrétní oblasti se zohledněním na triádu lidskopárvních 

povinností včetně aplikace fundamentálních i sociálně etických aspektů.
106
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5.1.5 Člověk jako obraz a podobenství Boha  

V kontextu teologické etiky nelze opomenout stěžejní postavení principu 

lidské důstojnosti z pohledu židokřesťanské a islámské tradice, kde lze ideu 

člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství, považovat za duchovní 

impuls či kořen pro lidsko-právní a etický princip lidské důstojnosti.
107

  

Pojem obraz Boha je uveden v Bibli, především v knize Genesis, v ní 

čteme „I  řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší 

podoby“…. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 

obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“
108

 Z tohoto textu První smlouvy 

plyne, že židovská tradice považuje ideu člověka za zásadní výpověď  

a zároveň nejhlubší pravdu o významu tajemství a určení člověka a jeho 

existence. Člověk je stvořen Bohem, který představuje nejvyšší spravedlnost  

a milosrdenství. Člověk má takto účast na božském způsobu života. Člověk je 

člověkem především skrze to, co má s Bohem společného – je takto jako celý 

člověk partnerem Boha. Tato idea obrazu a podobenství, na které je vystavěná 

lidská důstojnost není, a ani nesmí být, vázána na určité vlastnosti, ctnosti, 

úspěchy, apod., neboť je spojena s celým bytím.
109

 Na této idey je založena 

nejhlubší rovnost všech lidí, má též univerzální charakter, což znamená, že ji 

můžeme vztáhnout na každého člověka jako člověka.
110

  

Kromě toho, že je člověk stvořen Stvořitelem, je skrze tuto ideu 

vykreslen i jedinečný vztah člověka k Bohu. Předpokladem sebeporozumění 

člověka je však nutné nejprve zmínit vztah Boha k člověku. V knize Genesis 

stojí „učiňme člověka v našem obrazu“. Tento výrok vyjadřuje prostor,  

ve kterém člověk vzniká. Bůh ve svém osobním rozhodnutí a zvláštním 
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 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 486 
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tvůrčím aktu tvoří člověka jakožto „stín, který vrhá Bůh.“ Tvoří ho tedy v Boží 

blízkosti, která označuje postavení člověka, ve kterém je člověk člověkem. 

Stvoření člověka k obrazu Božímu tedy znamená postoj naslouchající, 

zastupující bytosti před Bohem, vztah člověka ke svému původci. Tudíž člověk 

vděčí za své stvoření pouze stvořitelskému oslovení, které ho volá 

k bezprostřednímu vztahu.
111

 Výraz podobenství chce zdůraznit blízkost, 

důvěrný a přátelský vztah, příbuznost a zároveň rozdílnost, která se má 

projevovat ve vztahu člověka k ostatnímu stvoření. Vztah podobnosti tak 

můžeme spatřovat jednak v tom, že člověk naslouchá a odpovídá na Boží 

oslovení, a také tak, že zachází s ostatním stvořením jako zodpovědný 

správce
112

 a to nejen tím, že by se měl zasazovat za důstojnost člověka tam, 

kde je jeho důstojnost porušována, neboť tam, kde dochází k ochraně 

důstojnosti člověka lze poznávat něco o lidském bytí, které je zaslíbené 

v pojmu člověk jako Imago Dei a objevovat, kým je člověk v Božích očích.
113

  

Na starozákonní odůvodnění etického požadavku a její univerzální ideu 

člověka, který je stvořen k Božímu obrazu a podobenství navazuje Nový 

zákon, ve kterém se nám dává neviditelný Bůh jedinečně a vrcholně poznat 

v osobě Ježíše Krista. Toho můžeme interpretovat jako nepřekonatelný výklad 

Boha. Ježíš Kristus nám takto ukázal původní, a již obnovenou ideu Imago Dei 

s plně zdařilým lidským bytím, které je s ní spojené. Z tohoto důvodu musí být 

Ježíš Kristus, jeho dílo a stálé působení pro křesťany hlavním měřítkem, 

principem a normou pro cestu mravnosti a spirituality.
114

 Člověk je tedy 

stvořený jako obraz a podobenství jedinečného obrazu a podobenství, tedy 

Ježíše Krista. Tento obraz se má v životě člověka odrážet v jeho postojích, 

smýšlení, jednání a rozhodování, a tím se tomuto obrazu stále více 
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připodobňovat. Z tohoto důvodu označení Imago Christi. V Ježíši Kristu lze 

takto spatřovat hlavní cíl a nejvyšší naplnění lidského života.
115

  Nutné je též 

zmínit, že neexistuje situace či propast lidské existence, ve které by nebylo 

možné dostihnout imago Dei, neboť i v Ježíšově utrpení se neustále ukazuje 

člověk jako obraz a podobenství Boží. Z toho vyplývá, že lidskou důstojnost 

není možno člověku odebrat nebo se jí nějakým způsobem zbavit.
 116

 

5.1.6 Shrnutí 

V této kapitole jsem se snažila interpretovat princip lidské důstojnosti. 

Měli jsme možnost zjistit, že důstojnost člověka je základem a cílem lidských 

práv. Je univerzální, nezcizitelná a nedotknutelná. O nedotknutelnosti lidsko-

právní dokumenty hovoří jako o principu v právu a etice. V právním řádu vede 

uznání lidské důstojnosti k uznání vrozených a nezadatelných práv každému 

člověku, které učiní součástí pozitivního práva.
117

  

Lidská důstojnost je obsažena nejen v lidsko-právních dokumentech, ze 

kterých je nutno uvést Chartu práv umírajících, která odvozuje lidská práva 

z lidské důstojnosti, což uvádí již v samotné preambuli. Ta své poslání spatřuje 

v ochraně této důstojnosti. Poukazuje na nedotknutelnost lidského života ve 

všech jeho fázích a nutnost poskytnout přiměřené prostředí zajišťující důstojné 

umírání, ve kterém se odráží respekt a ochrana této důstojnosti. Charta dále hájí 

nárok jedince na poskytování paliativní péče, odmítá zbytečné prodlužování 

utrpení včetně asistovaného suicidia. V souladu s touto Chartou práv 

umírajících je pak Charta péče - nýbrž zaujímá též výsadní místo v různých 

profesích, kdy je zakotvena především v různých kodexech. Sdělení a struktura 

těchto dokumentů společně s étosem sociálních pracovníků a vyjádřením církví 

(především Pastorální konstituce Gaudium et spes a v Dignitas Personae) nás 
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přivádí k pojetí lidské důstojnosti jako základu lidských práv. Z tohoto důvodu 

je nutno lidskou důstojnost vnímat jakožto premisu lidských práv, které ji 

konkretizují. Respektování, ochrana a zajištění jednotlivých lidských práv je 

zároveň respektováním, ochranou a zajištěním lidské důstojnosti,
118

 která se 

neváže na nějaké podmínky či výkony, nýbrž je dána lidským bytím. Vychází 

ze samotné lidské podstaty – z toho, že člověk je samostatná jedinečná bytost. 

Takto při důsledné aplikaci univerzality principu lidské důstojnosti docházíme 

k závěru, že ani fáze lidského života a ztráta či narušení vědomí, paměti, 

komunikace, apod. nemohou být znaky či vlastnostmi, které by dovolovaly 

někomu neuznávat či upírat morálně-právní status označený lidskou důstojností 

a základními právy. Také je patrné, že princip lidské důstojnosti a z ní 

vycházející lidská práva nekončí jen u respektu a ochrany, ale znamenají také 

závazek zajišťovat potřebné předpoklady, podmínky a péči pro jejich 

naplňování a využívání. Jedním z hlavních témat biomedicínskoeticko-

právních otázek je vztah lidské důstojnosti a práva na život. Je nutno je 

rozlišovat, ale neoddělovat.
119

  

Lidská důstojnost je pro nás vlastně jakousi výzvou k jejímu střežení  

a zachování i v době, kdy člověk zestárne, zeslábne, trpí či je odkázán na 

pomoc druhých. Z toho pro nás vyplývá, že bychom měli důstojnost 

bezmocných a umírajících skrze péči potvrzovat a zachovávat.
120

  

Samozřejmě nelze opomenout interpretaci podstaty lidské důstojnosti 

spočívající ve stvoření člověka k obrazu Božímu a podobenství, který je 

obnovený Ježíšem Kristem. Člověk je volán k tomu, aby se ve svých postojích, 

jednáních a rozhodováních stále více tomuto obrazu připodobňoval, tudíž  

i v solidární svobodě, neboť i Bůh Stvořitel je ve své svobodě s člověkem 

solidární. Tato solidarita se má projevovat především v poskytování péče, 
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neboť lidsky důstojné umírání je možné pouze za předpokladu zachování 

osobních vztahů a lidské blízkosti. Právě tato láskyplná náklonnost 

k umírajícím nás vede k hloubce a moudrosti přikázání lásky, ve které má 

člověk možnost pocítit, že je přijímán, uznáván a bezpodmínečně milován. 

Právě v tomto člověk může nalézt sílu v překonávání strachů, bezmoci, ztráty 

kontroly, zklamání, beznaděje, přítěže pro druhé a nalezení smyslu tam, kde již 

viděn není. Je to právě boží láska skrze Ježíše Krista k člověku, která pomáhá 

člověku vyrovnat svůj vztah jak k sobě, tak i k druhému. Je nutné mít na 

paměti, že tyto vztahy lásky nelze oddělovat. Proto tento přísun Boží lásky, 

opory, věrnosti a soucítění je nutno vnímat a též i zakoušet prostřednictvím 

druhých, kteří nenechají člověka osamoceného v jeho nouzi. Ti, co jsou 

oporou, mohou též zakoušet motivaci a sílu ze zdroje božské lásky.
121

 Takto 

můžeme říci, že lidská důstojnost spočívající v Imago Dei, nás vede  

k povinnosti chránit život člověka ve všech jeho fázích – od početí do 

přirozené smrti.  

Své místo v oblasti lidské důstojnosti zaujímá též Kantův kategorický 

imperativ, který spočívá v tom, že člověk má být v každém jednání vždy 

účelem sám o sobě, nikdy ne pouhým prostředkem. 

Nutné je také dodat, že respektování důstojnosti člověka vlastně znamená 

chránit a podporovat všechny rozměry jeho celostně chápané integrity 

(celostního pojetí člověka). Takto je zaměřená též Všeobecná deklarace  

o bioetice a lidských právech, když si uvědomuje, že identita osoby zahrnuje 

biologickou, psychologickou, sociální, kulturní a spirituální dimenzi.
122

 Právě 

toto celostní pojetí člověka a kvalita života zajištěná především uspokojením 

všech dimenzionálních složek člověka je jedním z principů paliativní péče, 

která vnímá umírání jako přirozenou součást lidského života, kdy usiluje  
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o ochranu a zajištění lidské důstojnosti do poslední chvíle lidského života 

(přirozené smrti) a to poskytnutím přiměřeného prostředí a podmínek, které 

umožňují člověku důstojné umírání.  

Aplikujme nyní princip lidské důstojnosti na paliativní péči, o kterou 

usiluje Charta péče. Ta nutnost ctít důstojnost člověka staví do samotného 

středu paliativní a hospicové péče, která je zmíněna již v samotné preambuli. 

Charta vychází ze zkušeností, že lidská důstojnost nevyléčitelně nemocných  

a umírajících se ne vždy dostatečně zohledňuje a ne vždy se vytvářejí takové 

rámcové podmínky, které by důstojnost při umírání umožňovaly. Poukazuje 

přitom na to, že ne vždy odpovídá místo umírání přání pacienta, včetně toho, že 

v různých zařízeních není ani dostatek prostoru, času a personálu, k tomu, aby 

mohli být umírající doprovázeni přiměřeně jejich lidské důstojnosti.
123

  

Respektování, ochrana a zajištění lidské důstojnosti v Chartě péče tedy 

spočívá především v dodržování vůle umírajících a v zajištění podmínek pro 

stav nemoci a umírání v důstojnosti, které jsou podstatně závislé na rámcových 

podmínkách, ve kterých lidé žijí, a které je nutno dále rozvíjet.
124

 

„Respektování a ochrana důstojnosti jedince je odkázána na sociální kontext. 

Respektování důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících a jejich života 

je také otázkou kultury společnosti… Proto se chceme zasazovat za to, aby bylo 

umožňováno umírání v důstojných podmínkách“.
125

 Charta péče se snaží o to, 

aby se působilo především skrze péči a lidskou sounáležitost proti snahám  

o legalizaci eutanázie a asistovaného suicidia, a to skrze podporu paliativní 

péče, která by byla dostupná všem, kteří ji potřebují.
126

 Z tohoto důvodu 

formuluje úkoly, cíle a potřebná jednání v péči o nevyléčitelně nemocné  
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a umírající osoby
127

 a to v pěti hlavních oblastech (stupně vzdělávání, výzkum, 

politika, kvalitní management a všeobecná přístupnost léků). Důstojné utváření 

životního prostoru nevyléčitelně nemocných a umírajících Charta péče tedy 

spatřuje v zákonné úpravě, která by pacientovi zajistila právní nárok na 

požadovanou paliativní péči. 

Při zajištění dostupnosti, kvalitě a přiznání práva na paliativní péči, o což 

Charta péče usiluje, můžeme konstatovat, že naplňuje potřebné aspekty lidsky 

důstojného umírání každému člověku.  

5.2 Autonomie a právo na sebeurčení 

Dalšími aspekty v paliativní péči jsou autonomie a právo na sebeurčení, 

které představují též jedny z hlavních principů biomedicínské etiky. Tyto 

pojmy jsou též jedním z častých a hlavních argumentů zastánců eutanázie  

a asistovaného suicidia. Než však budeme tyto aspekty aplikovat na zásady  

v Chartě péče, zastavme se nejprve u problematiky autonomie, která spočívá 

v překreslování její podoby jakožto právu, kdy člověk může o svém životě 

rozhodovat, jak uzná za vhodné. Vysvětleme si tedy nejprve jak ji správně 

rozumět.  

5.2.1 Význam slova „autonomie“
128

 

Pojem „autonomie“ vychází ze slov „autos“ (sám, vlastní), „nomos“ 

(pravidlo, zákon.) Předpokladem autonomie je tedy vlastní dobrovolné 

rozhodování s jasným cílem a záměrem.
129

 Autonomie bere zřetel na 

následující faktory: 
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 Právo poučeného člověka, který není pod nátlakem, rozhodnout se ve 

věci týkající se primárně jeho. 

 Způsob rozhodování souměřitelný se závažností věci všímající si práv 

druhých. 

 Rozhodnutí odpovídající životním hodnotám daného člověka. 

 Morální zhodnocení problému morálního významu.
 
 

Samozřejmě ne všechna rozhodnutí budou vyžadovat naplnění všech těchto 

faktorů, aby byla považována za autonomní, avšak v případě, kdy je v sázce 

lidský život, je nutné brát zřetel na všechny tyto faktory, neboť jde  

o rozhodnutí vážného morálního dosahu.
130

  Pollard uvádí, že etický princip 

autonomie spočívá v uznání zásadní rovnosti všech lidských bytostí a nezcizení 

odpovědnosti všech, kteří mají možnost volit, kdy jejich volba bude ve shodě 

s plností lidského bytí. Z toho vyplývá, že skutečná autonomie nespočívá 

pouze v právu volby, nýbrž též v odpovědnosti. Vzhledem k tomu,  

že autonomie a důstojnost spočívají ve svobodném uplatnění volby a vůle, tak 

by bylo paradoxní říci, že autonomie schvaluje čin, který autonomii trvale 

zahubí (příkladem nám je provedení eutanázie).
131

  

5.2.2 Autonomie a sebeurčení jako synonymum? 

Může se nám objevit otázka, zdali autonomie a sebeurčení je synonymem. 

Je to právě koncepce autonomie, která má zvláště závažné důsledky pro 

názory, rozhodování, postoje a jednání, která jsou spojená s koncem lidského 

života. Autonomie a sebeurčení tedy proto nemůžeme považovat za synonyma, 

ale je nutné zachovat rozlišení, kdy je nutno autonomii vnímat jako podstatnou 
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konstituci či koncepci člověka a sebeurčení pak jako konkrétní aktuální 

projev autonomie.
132

  

Rakouská Bioetická komise vymezuje sebeurčení a právo na sebeurčení 

tak, že nejprve sebeurčení označuje jako instrument umožňující  nevyléčitelně 

nemocnému a umírajícímu pacientu naplňovat přání a potřeby a odvracet 

škodlivé následky, následně připomíná, že medicínský zákrok lze provést 

pouze s pacientovým souhlasem, přičemž může též odmítnout nabízenou 

pomoc i přesto, že je rozhodnutí neadekvátní. Na závěr tuto absolutní platnost 

práva na sebeurčení omezuje tím, že nemusí být respektována tehdy, požaduje-

li pacient zákrok neúčinný, neúčelný či neslučitelný s osobním svědomím 

lékaře, lékařským étosem a platným právem. Samotné toto vymezení by bylo 

nedostatečné, kdyby nezaznělo společně s nárokem nevyléčitelně nemocných  

a umírajících na podporu ze strany svých bližních a solidaritu společnosti. 

Z tohoto důvodu jim musí být zajištěna ochrana garantující jejich práva jakožto 

osob, podpora dle možností ke způsobilosti k sebeurčení a umožnění umírat 

v důstojných podmínkách.
133

  

Právo na sebeurčení není tedy předkládáno jednostranně pouze jako 

možnost vyjádřit svoje přání a požadavky a ochránit se odmítnutím něčeho, ale 

přidružuje se též podpora sebeurčení. Z toho je patrné, že není třeba sebeurčení 

a pomoc a podporu ze strany okolí vykládat jako protichůdné a vzájemně se 

vylučující. Právě naopak neposkytnutí takovéto podpory ohrožuje či dokonce 

znemožňuje sebeurčení, čili konkrétní výkon autonomie.
134

  

5.2.3 Respekt autonomie jako jeden z principů lékařské etiky 

 Respekt k autonomii, společně s dobročinností, neškozením  

a principem spravedlnosti patří k nejdůležitějším principům moderní lékařské 
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etiky.
135

 Tímto respektem můžeme rozumět respekt ke stavu nezávislého, 

samostatného jednání, bez nějakého vnějšího ovlivnění. Autonomie je jakousi 

formou svobodné aktivity, ve které jednotlivec určuje způsob svého jednání, 

který je v souladu se svými plány, dle svého vlastního výběru, preferencí, 

přání, hodnot a ideálů. Z toho vyplývá, že člověk sám si je nejlepším soudcem 

svých vlastních záměrů a zájmů. Tato autonomie však předpokládá schopnost 

člověka zvážit a rozlišit jednotlivé alternativy a schopnosti uskutečnit vlastní 

plány. V kontextu lékařské etiky jde především o právo nemocného na 

sebeurčení, které je doložené informovaným souhlasem s veškerým jeho 

děním.
136

  

Princip autonomie byl do lékařské etiky zaveden především na základě 

ohromujících zkušeností nacistické medicíny jako princip ochrany, a stejně tak 

i právo na sebeurčení bylo začleněno do lidských práv jako právo na ochranu, 

čímž se má zabraňovat tomu, aby pacient byl instrumentalizován a bylo o něm 

rozhodováno druhými. Pacient má proto mít právo s léčbou či zákrokem 

souhlasit, nebo je odmítnout. Jedná se tedy o normativní pojetí autonomie jako 

bezpodmínečného nároku, které má být nezávislé na všech empirických 

faktorech zdravotního stavu, soudnosti a institučních rámcových podmínkách. 

Jedinec má v autonomním rozhodnutí projevit svou nezávislost. Pokud, že se 

autonomie odvozuje z lidské důstojnosti, pak by se nemělo opomenout,  

že lidsky důstojná léčba, péče a ošetřování nevyléčitelně nemocných  

a umírajících znamená vždy podpůrné doprovázení člověka, které respektuje 

právo na sebeurčení.
137
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5.2.4 Argumentace pomocí autonomie a práva na sebeurčení 

Jak jsem již zmínila, tak pojem právo na sebeurčení a autonomie jsou 

jedny z hlavních principů biomedicíncké etiky. Též Charta práv umírajících 

spojuje a využívá toto právo na sebeurčení, společně s lidskou důstojností  

a právem na život, ve své argumentaci. Ta toto právo zahrnuje výslovně a to 

tím, že hovoří například o předchozím prohlášení vůle pacienta v situacích, kdy 

se nebude moci sám rozhodovat či vyjadřovat, a o nepřípustnosti provádět 

zákroky proti jeho vůli. V tomto se projevuje snaha o respektování, ochranu  

a zajištění autonomie pacienta vycházející z lidskoprávního pojetí lidské 

důstojnosti a to i pro případy, kdy pacient není schopný svoji vůli aktuálně 

projevit. Pojetí autonomie má pak závažné důsledky v oblasti smýšlení, 

rozhodování, postojích a jednáních, která jsou spojená s koncem lidského 

života.
138

  

Etická rada SRN se ve svém stanovisku Sebeurčení a péče na konci 

života zabývá léčbou i z hlediska ústavního práva, přičemž vyjmenovává 

základní související ustanovení ústavy, kam mimo jiné patří též právo na 

tělesnou nedotknutelnost. Tato nedotknutelnost lidské důstojnosti zavazuje 

státní moc k tomu, aby nemocného, slabého a křehkého jedince ochraňovala 

před jeho nerespektováním jako subjektu, čímž by se chránila jeho autonomie. 

Právo na důstojné umírání je zde ukotveno v lidské důstojnosti, které je dále 

rozvinuto pojetím, ve kterém se člověk v terminální fázi svého života nesmí 

stát objektem rozhodnutí třetích osob. V článku 2. odst. 2 Ústavy SRN 

odkazuje na právo na tělesnou nedotknutelnost chránící jedince v biologicko-

fyzické existenci před poškozením jeho fyzické a psychické integrity, která by 

mohla být narušena právě zákrokem bez souhlasu pacienta. Ta se týká samotné 

osoby a může způsobovat bolest a utrpení. Právo na sebeurčení je tu projevem 
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uznání jedinečnosti každého člověka. To se zdůrazňuje v souvislosti 

s respektováním souhlasu a práva této osoby na odmítnutí nabídky pomoci,  

i přesto, že se ostatním jeví jako nerozumné. V případě nezpůsobilosti 

nevyléčitelně nemocných určit svoji vůli, je nutné postarat se prostřednictvím 

lidské náklonnosti, podpory a mírnění bolestí o to, aby byla zachována a znovu 

obnovena co největší schopnost utváření vlastní vůle a způsobilost 

sebeurčení.
139

  

V souvislosti s autonomií se na lidskou důstojnost, jakožto nezbytnou 

zásadu, odvolávají i medicínsko-etické směrnice švýcarské SAMW, které 

uvádějí, že nárok na respektování lidské důstojnosti a autonomie se týká 

neomezeně všech lidí. Právo pak materializuje základní nárok jako právo na 

respektování lidské důstojnosti, na ochranu osobnosti a na sebeurčení. Dále 

směrnice zdůrazňují to, že omezená způsobilost, která vyplývá z autonomie, 

s kterou se dá u dané skupiny osob počítat, neruší tento nárok na respektování 

důstojnosti a autonomie. Z tohoto důvodu jsou nutné závazné rozhodující 

postupy a struktury umožňující rozhodovací proces se zřetelem na důstojnost  

a sebeurčení. S ohledem na demografický nárůst osob potřebujících péči, 

včetně nárůstu zdravotních nákladů, roste i význam autonomie jedince, který 

může vést k napětí mezi prohlašovanou autonomií a nutnou péčí. Též z tohoto 

důvodu je nutno stanovit rámcové podmínky a požadavky pro lidsky důstojnou 

péči těchto osob.
140

  

Také Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech ve svém čl. 5 

uvádí, že je nutno respektovat autonomii jednotlivce v rozhodování, nést za ně 

zodpovědnost a uznat též autonomii ostatních. Dále si uvědomuje, že je nutné 
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přijmout speciální opatření, která by chránila práva a zájem osob, které nejsou 

v této oblasti plně způsobilé.
141

  

Jak sdělení SAMW, tak i deklarace o bioetice poukazuje na zásadní 

důležitost těchto pojmů včetně potřeby rozhodnutí závazných rámcových 

měřítek pro postoje, rozhodování a jednání v této oblasti.
142

    

5.2.5 Hranice práva na sebeurčení s požadavkem péče  

a solidarity
143

 

Etická rada Spolkové republiky Německa se ve svém stanovisku 

k otázkám, které jsou spojené s koncem lidského života, vyjadřuje podobně  

a to tak, že nárok na sebeurčení osoby a požadavek na sebeurčení utvářejí étos 

moderního vedení života – lidé mohou, ba musejí sami rozhodovat o tom, jak 

chtějí žít. Poukazuje se tu na to, že člověk potřebuje sebeurčení podporu skrze 

solidaritu, prostřednictvím čehož se stává teprve možným. Sebeurčení však 

neznamená, že by člověk mohl rozhodovat bez jakékoliv omezující podmínky, 

nýbrž vždy za daných společenských podmínek.
144

 Též se ukazuje na diskuze 

řešící otázku, zda, a jakým způsobem má člověk moci samostatně stanovovat 

svoji smrt a do jaké míry může k tomuto provedení využívat druhé. 

Upozorňuje se na to, že sebeurčený život nemocných a umírajících je ohrožen 

vnitřními (tělesná a kognitivní omezení, bolesti, strach z obtíže pro druhé, 

ztráta kontroly, závislost, bezmocnost, opuštěnost apod.) a vnějšími faktory 

(společenské, sociální či institucionální rámcové podmínky). Z tohoto důvodu 

je nutné vyvarovat se iluzorním představám o sebeurčení mající důsledky  

i v oblasti rozhodování na konci lidského života. Pokud, že se předloží obecněji 

chápané porozumění jakožto způsobilost jedince vést svůj život takovým 
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způsobem dle vlastního zhodnocení a za daných okolností, nelze zároveň 

zapomínat na to, že takováto způsobilost též předpokládá další schopnosti, 

mezi které patří též uvážení nejlepšího zájmu člověka s ohledem na jeho 

přítomnost, minulost a budoucnost, tudíž i vnitřní a vnější změny, a proto také 

určitá otevřenost pro přání, naděje, očekávání apod., která v budoucnu člověka 

utvářejí. Nesmíme zapomínat také na to, že člověk je ve svém životě určován 

také tím, s kým a v čem žije.
145

 

5.2.6 Eutanázie jako autonomie bez hranic?
146

 

Jak jsem již výše zmínila, tak autonomie a sebeurčení nemocného patří 

k hlavním argumentům zastánců eutanázie. Ta je jedním z problémů v rámci 

rozhodování a jednání, která jsou spojená s koncem lidského života. 

Vysvětleme si tedy nejprve, co se eutanázií vlastně myslí.  

Výraz „eutanázie“ se skládá z řeckých slov eu- (normální, dobrý)  

a thanatos (smrt). V překladu bychom tedy mohli eutanázii definovat jakožto 

„dobrou smrt“.
147

 Jak však popisuje Munzarová, tak tento pojem je značně 

převrácený a neodpovídá popisu dobré smrti. Je tedy nutné vycházet z definice 

Světové lékařské asociace (WMA) starající se o etiku lékařského povolání. Ta 

definuje eutanázii jako vědomé a úmyslné provedení činu s jasným záměrem 

ukončit život jiného člověka za těchto podmínek: 

 subjektem je kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou 

chorobou, která dobrovolně zažádala o ukončení svého života, 

 jednající si je vědom stavu této osoby a jejího přání zemřít, kdy 

tento skutek vykonává s prvořadým úmyslem ukončení života 

dané osoby, 
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 skutek je proveden se soucitem bez osobního zisku.
148

 

Na základě výše uvedených podmínek, můžeme vidět, že mezi klíčové prvky 

eutanázie tedy patří: úmysl zabít, zabití a vlastní žádost pacienta. 

Obsah tohoto pojmu byl hrůzně zneužit nacistickým režimem v rámci 

programu „Euthanasie“, který spočíval v systematické likvidaci psychicky 

nemocných lidí, osob s postižením a nevyléčitelně nemocných, a to na základě 

ideových východisek různých vědních disciplín, kdy eutanázie byla 

označována jako „smrt z milosti“ pro životy lidí, které nestojí za to, aby byly 

žity.
149

  

Při vymezování pojmu „eutanázie“ je tedy velmi nutné vyvarovat se 

nevhodným definicím, které popisují eutanázii jako usmrcení pacienta na jeho 

žádost. To by totiž mohlo vést k přesvědčení, že jde o pacienta jakékoliv 

prognózy a diagnózy, což by mohl vykonat kdokoliv. Toto obecné definování 

by pak bylo mnohem nebezpečnější než právní úpravy v některých státech 

umožňující lékaři vykonat eutanázii bez trestněprávního stíhání. Pod pojmem 

eutanázie je tedy zapotřebí rozumět usmrcení nevyléčitelně nemocného nebo 

umírajícího pacienta na jeho žádost prostřednictvím lékaře jako třetí osoby a to 

za přesně právně vymezených podmínek.
150

  

V souvislosti s problematikou eutanázie se můžeme velmi často setkat 

s  dělením, kterému bychom se měli v současnosti vyvarovat, neboť je 

zavádějící a matoucí. Takto bývá eutanázie často dělena na „aktivní“, kterou je 

myšleno aktivní jednání urychlující či navozující smrt druhého člověka 

(eutanázie v pravém slova smyslu), a „pasivní“, kterou se rozumí nejednání, 

jehož následkem dochází k uspíšení smrti (příkladem nám mohou být případy 

lidí napojených na přístroje, které jim nahrazují jejich životní funkce).
151
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Ve vztahu s pasivní eutanázií je však nutno dát pozor na dva diametrálně 

odlišné postupy. První postup spočívá v nejednání, které je spojeno s úmyslem 

zabít. Ten má po mravní stránce úplně stejný význam jako eutanázie aktivní. 

Druhý postup spočívá v nepodání léčby či odstoupení od dalších postupů, které 

nemocnému přinášejí další utrpení, a zároveň při aplikaci léčby není naděje na 

zlepšení stavu pacienta. Na odmítnutí tohoto postupu má pacient právo, jen on 

rozhoduje o životě při svém umírání. Z tohoto důvodu nemůžeme druhou 

variantu označit za eutanázii, neboť je v souladu s lékařskou etikou  

a  respektem k důstojnosti umírajícího.
152

 Dalším výrazem, se kterým se v této 

oblasti můžeme setkat, je „přímá“ a „nepřímá“ eutanázie. Za eutanázii bychom 

však měli považovat pouze „přímou“ eutanázii, tedy tu, jejímž primárním 

cílem je uspíšení smrti druhého člověka. O „nepřímé“ eutanázii mluvíme 

tehdy, když smrt či její uspíšení je pouze vedlejším, primárně nezamýšleným 

důsledkem jednání, kdy hlavním cílem je například zbavení nemocného bolesti 

a utrpení prostřednictvím vysokých dávek bolest tišících prostředků.
153

 Třetím 

dělením eutanázie je rozlišení mezi „dobrovolnou“ a „nedobrovolnou“ 

eutanázií, kdy dobrovolnost je na straně toho, o jehož zkrácení života se jedná. 

Dobrovolná eutanázie se tedy má dít na základě žádosti pacienta, zato 

nedobrovolná se týká méně kompetentních pacientů a to na základě žádosti 

rodiny a rozhodnutí lékaře, jež je přesvědčen o tom, že život pacienta není 

hoden žití.
154

  

Vyhodnoťme si nyní, co je a co není eutanázie. U eutanázie je nutné 

brát zřetel na tři základní prvky a to, zda jde o aktivní čin, kdy je podána látka 

navozující smrt; zda jde o vědomé chtění pacienta (otázkou pak je rozhodnutí 

týkající se mentálně postižených, kteří i přesto, že mají svého zákonného 

zástupce, mají svá lidská práva) a záměr daného jednání, čili úmysl zabít. Za 
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eutanázii tedy rozhodně nemůžeme považovat podání léků tišící bolest či 

odstoupení od nadměrně zatěžující léčby pacienta, jehož stav se již blíží ke 

smrti.  

Zaměřme se nyní na právo na sebeurčení z pohledu zastánců eutanázie. 

Ti toto právo vidí jako stěžejní motiv lékaře, který by respektoval vůli pacienta 

a provedl by eutanázii či asistované suicidium. Toto právo však uvádějí jako 

jedinou hodnotu. Zde však vyvstává problematika jednostranného používání 

respektu k sebeurčení. Ta skrývá nebezpečí, že provedení eutanázie bude 

považováno za jakousi službu ve výkonu lékařů, což by znamenalo závažný 

zásah do étosu lékařů, který stojí na ochraně, podpoře života, doprovázení  

a tišení bolesti. V případě respektování vůle pacienta, ukončit svůj život, by 

však znamenalo fakt, že se sice pacientovi nebrání ve vykonání sebezabití, 

avšak nevyplývá z něj závazek pomoci při něm. Z tohoto důvodu se 

doporučuje nenechávat pacienta samotného v jeho rozhodnutí, nýbrž mu 

poskytnout oporu, která by mu pomohla nalézt snesitelnost smrti a zamezila by 

nebezpečí odchodu ze života takovýmto způsobem. Autonomie pacienta má 

tedy za předpoklad lékařskou péči. Pacientovi je nabízena určitá léčba a je na 

něm samotném, zdali se pro ni rozhodne, či ji odmítne. Co se však týče 

vykonání eutanázie či spáchání suicidia, tak nejde o žádnou medicínskou 

službu, která by byla pacientovi nabízena. Toto rozhodnutí je pouze na 

zodpovědnosti pacienta, proto neexistuje povinnost lékaře žadateli pomoci.
155

 

5.2.7 Shrnutí s aplikací na Chartu péče 

Z této kapitoly jsme se měli možnost dozvědět, že autonomie a právo na 

sebeurčení představují jedny z hlavních principů biomedicíncké etiky.  

V lékařské etice jde především o právo nemocného na sebeurčení, které je 

doložené informovaným souhlasem s veškerým jeho děním. O respekt, ochranu 
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a zajištění autonomie vycházející z lidskoprávního pojetí lidské důstojnosti 

usiluje Charta práv umírajících, zmiňující se o prohlášení vůle pacienta pro 

případy, kdy ji nebude schopný aktuálně projevit. 

Dále bylo zmíněno, že autonomii a sebeurčení je nutno oddělovat, 

neboť autonomii vnímáme jako podstatnou konstituci či koncepci člověka  

a sebeurčení pak jako konkrétní aktuální projev autonomie.  

Uvedla jsem, že právo na sebeurčení není předkládáno jen jednostranně, 

a to jako možnost vyjádřit svá přání a požadavky a chránit se odmítnutím 

něčeho, ale přidává se k ní též podpora sebeurčení. Z tohoto důvodu není nutné 

stavět a vykládat sebeurčení, pomoc a podporu okolí jako protichůdné  

a vylučující se. Naopak z ní vyplývá, že člověk především v těchto krajních 

situacích svého života, potřebuje k uplatnění sebeurčení podporu svého okolí. 

Jako pomoc k sebeurčení můžeme brát to, že budeme s člověkem mluvit o jeho 

přání zemřít, jeho pohledu na situaci, o jeho životním prostředí a porozumění, 

dále nabídnutím alternativ ve vztahu k možnostem medicínského doprovázení 

v jeho zbylé fázi života, ve které by neměl zůstávat sám, ale ve které bychom 

mu měli pomoci překonat jeho strach, beznaději či zoufalství. Neposkytnutí 

této podpory může dokonce znemožnit či ohrozit sebeurčení (konkrétní úkon 

autonomie). Též Etická rada Spolkové republiky Německa poukazuje na to, že 

člověk potřebuje podporu sebeurčení skrze solidaritu, prostřednictvím čehož se 

stává teprve možným. Sebeurčení však neznamená, že by člověk mohl 

rozhodovat bez jakékoliv omezující podmínky, nýbrž vždy za daných 

společenských podmínek. 

Z teologického hlediska, by byla samozřejmě chyba chápat sebeurčení, 

které se chce osvobodit od vztahů vzájemné péče, neboť svoboda a solidarita 

dle biblických svědectví náležejí k sobě. Vycházíme z toho, že Stvořitel Bůh je 

ve své svobodě s člověkem solidární, proto je člověk jako imago Dei a imago 

Christi vyzýván ke stejnému jednání. Z tohoto důvodu lze na péči nahlížet jako 
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na „umožnění solidární svobody“. Péče slouží k sebepřijetí, proto izolovat 

jedince či nedostatek solidárních vztahů může vést k dojmu konfliktu mezi 

právem na sebeurčení a péči.
156

 Na těchto úvahách a konkrétním doprovázení, 

ve kterém se má odrážet láska Boha k člověku nás vede k hloubce a moudrosti 

přikázání lásky, který pěkně vystihuje tento biblický verš: „Radujte se  

s radujícími, plačte s plačícími.“ (Řím 12, 15) 

Jak již bylo zmíněno, tak autonomie pacienta má za předpoklad 

lékařskou péči, kdy je pacientovi nabízena určitá léčba (včetně sdělení 

následků léčebných postupů) a je pouze na něm samotném, zda se pro léčbu 

rozhodne, či ji odmítne. Skutečné sebeurčení tedy zahrnuje možnost pacienta 

mít poslední slovo v předložených možnostech jeho léčby. Takovéto 

představení péče nejde v žádném případě proti autonomii pacienta, nýbrž 

naopak je její podmínkou nebo předpokladem. Tuto absolutní platnost práva na 

sebeurčení však omezuje rakouská Bioetická komise tím, že nemusí být 

respektováno v případě, že by pacient požadoval zákrok neúčinný, neúčelný či 

neslučitelný s osobním svědomím lékaře, lékařským étosem a platným právem. 

Konkrétním příkladem nám může být žádost o eutanázii. Její zastánci využívají 

práva na sebeurčení a autonomii jako jeden z hlavních argumentů. Ti však toto 

právo vidí jako stěžejní motiv lékaře, který by respektoval vůli pacienta  

a provedl by eutanázii či asistované suicidium. Právo na sebeurčení však 

uvádějí jako jedinou hodnotu. Již zde se ovšem setkáváme s problematikou 

jednostranného používání respektu k sebeurčení, které skrývá to nebezpečí, že 

provedení eutanázie bude považováno za jakousi službu ve výkonu lékařů, což 

by znamenalo závažný zásah do étosu lékařů, který stojí na ochraně, podpoře 

života, doprovázení a tišení bolesti. V případě respektování vůle pacienta, 

ukončit svůj život, by však znamenalo fakt, že se sice pacientovi nebrání ve 
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vykonání sebezabití, avšak nevyplývá z něj závazek pomoci při něm. Z tohoto 

důvodu se doporučuje nenechávat pacienta samotného v jeho rozhodnutí, nýbrž 

mu poskytnout oporu, která by mu pomohla nalézt snesitelnost smrti  

a zamezila by nebezpečí odchodu ze života takovýmto způsobem.  

Z biblického a teologicko-etického pohledu lze chápat autonomii 

s porozuměním svobodě a to tak, že pojetí svobody zpochybní argumentaci 

pomocí autonomie vedoucí k eutanázii, neboť pojem svobody je spojen se 

Stvořitelem a se zodpovědností za svůj život nejen před Bohem, ale i před 

sebou samým a druhými. Svoboda je takto odůvodněna vztahem se 

Stvořitelem, od kterého člověk dostává život jako dar. Proto je svoboda 

spojena se zodpovědností a výzvou. Takto důstojnost člověka, která je 

postavena na stvoření člověka k Božímu obrazu a podobě a ospravedlněného  

a obnoveného Ježíšem Kristem, směřuje k základní povinnosti chránit 

lidský život ve všech fázích zahrnující ochranu aspektů lidského života a osoby 

(např. autonomie a sebeurčení) umožňující člověku vnímat svoji zodpovědnost 

vůči Bohu a druhým.
157

 Z tohoto důvodu nelze považovat svobodu za absolutní 

disponování sebou a svým životem.  

Pohlédněme nyní na princip autonomie a na právo na sebeurčení  

ve vztahu k  Chartě péče. Hned v první zásadě můžeme číst, že „umírající 

člověk si musí být jistý, že bude respektován se svými představami, přáními  

a hodnotami. Důstojné umírání vyžaduje čas, prostor a kompetentní oporu.“
 158

  

Na základě tohoto výroku se Charta péče snaží upozornit na to, že je nutno 

vytvářet a rozvíjet takové rámcové podmínky, které by umožnily umírání 

v důstojných podmínkách, což mimo jiné znamená též bránit snahám  

o legalizaci eutanázie či asistovaného suicidia, a to prostřednictvím perspektivy 

péče a sounáležitosti. Dále upozorňuje na to, že člověk se nikdy nesmí stát 
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objektem péče či pomáhání.
159

 Dále se Charta péče k této první zásadě 

vyjadřuje, že „umírající člověk musí mít možnost se spolehnout na to, že jsou 

činěna rozhodnutí, která respektují jeho vůli. Na konci života může být 

rozhodující i domnělá vůle pacienta.“
160

 Z této části plyne, že nevyléčitelně 

nemocní a umírající tvoří zranitelnou skupinu, jež vyžaduje zvláštní ochranu 

lidských práv, která jsou považována za významné dobro ve společnosti. 

K jejím znakům náleží zajištění lidsky důstojných rámcových podmínek, 

garance sociálních práv, přiměřené doprovázení, stejně jako zajištění 

autonomie a sebeurčení a to bez jakékoliv formy diskriminace. Samozřejmě 

účinná právní ochrana v sociálně právním státě zakotvena je (např. právo na 

sebeurčení), nutné je však ještě zajistit a rozvíjet rámcové podmínky, které by 

přispívaly ke zbavení strachu z umírání, zachování zákazu eutanázie a zakotvit 

eticky a právně reflektované, dialogické postupy rozhodování pro situace,  

ve kterých se vyskytují konflikty hodnot, či se musí zkoumat domnělá vůle 

pacienta.
161

   

Též sdělení medicínsko-etických směrnic švýcarské SAMW a deklarace 

o bioetice poukazuje na zásadní důležitost těchto pojmů včetně potřeby 

rozhodnutí závazných rámcových měřítek pro postoje, rozhodování a jednání 

v této oblasti.  

5.3 Lidská práva 

K individuálním i sociálním aspektům v paliativní péči patří nutně lidská 

práva, která v této podkapitole blížeji popíši. Vysvětlím, co se jimi myslí, 

v čem jsou od ostatních práv odlišná, kde mají svůj původ, základ a cíl. 

Následně se opět zaměřím na zásady Charty péče.  
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5.3.1 Práva se zodpovědností a povinnostmi  

Již ze samotného výrazu „lidská práva“ nám vyplývá, že jde o práva.  

Ve vztahu k  právům se však může objevit otázka týkající se též povinnosti. 

K tomu je nutno dodat, že z lidských práv vyplývají též povinnosti či 

zodpovědnosti. Konkrétním příkladem nám může být například „právo na 

život“. Moje právo na život zakládá nejen povinnost státu ho respektovat, 

chránit a zajišťovat pro něj potřebné podmínky, nýbrž také povinnost každého 

člověka mé právo na život ctít a chránit. Samozřejmě to funguje i obráceně –  

i já sám jsem povinný ctít toto právo druhých. Analogicky lze říci, že moje 

svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.
162

 Této zodpovědnosti si je 

vědoma i Charta základních práv EU, která v preambuli připomíná, že uvedená 

práva „vyžadují odpovědnost a povinnosti k druhým, k lidskému společenství  

a k příštím generacím.“
163

 V souvislosti s lidskými právy nelze opomenout tzv. 

triádu lidskoprávních povinností,  tožit „obligations to respect-protect-fulfil“, 

kde je primárním adresátem povinností stát. Z toho vyplývá nutnost 

respektovat lidská práva jako zadanou veličinu a hranice svého jednání; aktivně 

chránit lidi před vzájemným porušováním jejich práv a zajišťovat příslušná 

strukturální opatření k uskutečňování a využívání těchto práv.
164

 Tato triáda 

lidskoprávních povinností se týká nejen nezasahování do rozhodování jedince 

ze strany státu, ale i o jeho ochranu před druhými i o zajištění potřebných 

podmínek pro naplňování práv, což můžeme vidět i v paliativní péči. 
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5.3.2 Znaky lidských práv 

Lidská práva lze vnímat jako nejsilnější eticko-právně-politickou 

ochranu či jako oprávněné morální nároky jedince zajišťující lidskou 

důstojnost a svobodu člověka, které jsou právně institucionálně zaručeny. Tato 

lidská práva jsou vyznačena následujícími znaky
165

: 

 Morální 

Morální východisko lidských práv spočívá v morálním závazku 

uznat všechny ostatní jako subjekty rovných (stejných) práv, což je 

odůvodněním morální úcty k individuálnímu sebeurčení každé osoby. 

Jejich základem je lidská důstojnost, jejíž respektování se projevuje 

úctou ke každému člověku jako subjektu svobodného sebeurčení  

a svobodného spolurozhodování. Takto můžeme dát lidským právům 

též označení právo na svobodu. Tento lidskoprávní princip svobody je 

neoddělitelně spojen s principem rovnoprávnosti vyplývající ze stejné 

důstojnosti každého tzn. z univerzalismu lidské důstojnosti a lidských 

práv.
166

  

 Univerzální a rovná 

Základem pro platnost lidské důstojnosti a z ní vyplývajících 

lidských práv je lidské bytí jako takové, a to v jakékoliv podobě. 

Nejsou tedy vázána na nějaké znaky, vlastnosti, postavení, funkci, roli, 

věk, vyznání, pohlaví, rasu apod. V opačném případě se tento přístup 

označuje jako partikularismus, který je v příkrém rozporu 

s universalismem lidské důstojnosti a lidských práv, tedy s jádrem 

lidskoprávní myšlenky. Tento znak lidských práv nás přivádí 
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k antidiskriminačnímu jádru lidských práv, tedy k zákazu diskriminace 

jakožto strukturálnímu principu lidských práv.
167

 

 Vrozená a nezcizitelná (nezadatelná) 

Výraz „vrozená“ chce vystihnout, že oprávnění lidských práv se 

zakládá na lidském bytí, proto se tato práva nezískávají, nezasluhují, 

nepropůjčují ani neztrácejí,
168

 z čehož vyplývá, že lidská práva mají i ti, 

kteří nejsou způsobilí se o sobě rozhodovat ať už dočasně či trvale.  

 Předstátní a předpozitivní 

Tento znak vyjadřuje morální právo s univerzální platností pro 

všechny lidi, a to nezávisle na faktickém uznání tzn., že existuje ještě 

před implementací do zákonodárství konkrétního státu. Tento aspekt 

chce poukázat na fakt a zkušenosti, že soubor právních norem a proces 

jejich tvorby a sepsání (pozitivní právo) samo o sobě nezajistí rovné 

zacházení a spravedlnost, nýbrž potřebuje stěžejní měřítko pro 

přezkoumání a testování (předpozitivní).
169

 

 Pozitivně-právní (legální) 

Tento znak lidských práv vyjadřuje, že se morální práva stávají 

„silnými“ právy a to kodifikací (uzákoněním), kdy jsou součástí 

právního systému (pozitivním právem). Takto se stávají základními 

ústavními právy, jejichž porušení je v rámci určitého právního celku 

právně žalovatelné a trestané státními donucovacími prostředky. Takto 

rozlišujeme tři roviny vydávání dokumentů: 

 globální (např. OSN, VDLP apod.), 

 regionální (např. konvence v Evropě – Rada Evropy: Evropská 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod), 
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 rovina jednotlivých států (ústavy; např. Listina základních práv 

a svobod ČR). 

Lidská práva jsou měřítkem pro spravedlnost pozitivního práva  

a legitimitu politického vládnutí.
170

 

 Kritická 

To, že jsou lidská práva kritická, znamená, že jsou jakýmsi 

nástrojem s vysokou právní a morální silou umožňující kritizovat 

poměry, ve kterých dochází k nedostatečnému respektování, ochraně  

a zajištění lidské důstojnosti, ze které tato práva vycházejí. Tato 

„kriticko-normativní idea“ má vést ke změně poměrů, které by utvářely 

lidský život se sebeurčením a bez diskriminace. S tímto znakem 

zároveň souvisí věcný původ lidských práv – jsou totiž odpovědí na 

zkušenosti strukturálního bezpráví, které se má překonávat, proto jejich 

formulace podléhá dějinné změně.
171

 

 Nedílná a vzájemně závislá a podmíněná 

Tento znak lidských práv poukazuje na to, že je nutno 

respektovat, chránit a zajišťovat všechna práva, a že si nelze vybírat 

pouze některá z nich, protože nezajištěním či porušením jednoho práva 

se porušuje i právo jiné (např. porušením práva na vzdělání se zároveň 

porušuje i právo na svobodu projevu, právo zvolit si povolání a právo 

na práci), neboť lidská práva jako kriticko-normativní, univerzální  

a nedílná se vzájemně doplňují v utváření svobodného sociálního řádu 

odpovídajícímu lidské důstojnosti.
172
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5.3.3 Kategorizace a koncepce hlavních dimenzí lidských práv  

Existuje více druhů dělení lidských práv, nejčastěji se však můžeme 

setkat s dělením katalogu lidských práv na občanská, politická, sociální, 

hospodářská a kulturní. Někdy se též uvádějí tzv. solidární práva, ke kterým 

se přiřazuje právo na rozvoj, životní prostředí a mír. Tato dělení však nic 

nemění na podstatném znaku lidských práv, a to na nedílnosti, vzájemné 

podmíněnosti a závislosti. Potvrzuje se pojetí člověka jako individuální  

i sociální (též také uváděno solidární či celostní bytosti) se všemi jejími 

rozměry včetně strachu, bolesti, nouze, vykořisťování, ponižování, 

zranitelných dimenzí a základních existenčních potřeb člověka.
173

 

Kromě kategorizace lidských práv se též můžeme setkat s tzv. koncepcí 

hlavních dimenzí lidských práv. Takto, se v první dimenzi vyznačují práva, 

která se zaměřují na ochranu lidské důstojnosti a lidského života (např. právo 

na život, zákaz mučení apod.); ve druhé dimenzi se vyskytují práva politická  

a svobody (např. svoboda vyznání, svědomí, myšlení apod.); třetí dimenze 

obsahuje práva hospodářská, sociální a kulturní a čtvrtá dimenze je pak tvořena 

právy, která mají smíšenou povahu, a která se nově utvářejí. Ty se tematizují 

jakožto práva na solidaritu.
174

 

5.3.4 Lidská práva z pohledu církve  

Lidská práva vyplývající z lidské důstojnosti jsou z pohledu teologie  

a církve založena na ideji člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství 

(imago Dei). Tato idea vystihuje nejhlubší určení, tajemství a význam člověka. 

Zde je lidská důstojnost odůvodněna povoláním člověka ke společenství 

s Bohem, které vyplývá právě z této ideje a z vtělení v Ježíši Kristu. Tato 

zmíněná idea se týká všech lidí na základě lidství, je darem i úkolem a vyplývá 

                                                 

173
 Viz Milfait, Teologická etika, str. 317-318 

174
 Srov. Jandejsek, Důstojně a radostně, str. 72-73 
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z ní zásadní rovnost všech lidí.
175

 K nejdůležitějším morálním důsledkům 

imago Dei náleží ochrana života. K respektování základních práv člověka však 

vede i Bible (např. hlasy proroků zastávající se práv chudých, vdov, sirotků, též 

Ježíš se přednostně zaměřoval na trpící, nemocné, vyloučené, chudé apod.).
176

  

Lidská práva v církvi mají nezastupitelnou roli. Z tohoto důvodu 

dochází ke vzniku různých církevních dokumentů, spisů a encyklik, ve kterých 

je vyjádřen její postoj. Průlomem k hlásání lidských práv byl II. vatikánský 

koncil. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů lze uvést Deklaraci  

o náboženské svobodě „Dignitatis humanae“. Té však předcházela encyklika 

Jana XXIII. „Pacem in terris“ z roku 1963 o míru mezi všemi národy v pravdě, 

spravedlnosti, lásce a svobodě. Té jde o zajištění světového řádu, odmítání 

násilí a diskriminaci. Kromě výzev k toleranci, porozumění a spolupráci též 

vyzývá k důslednému dodržování lidských práv a povinností. Roku 1974 

vydala Biskupská synoda „Poselství o lidských právech a smíření“, ve které 

sděluje přesvědčení o nejplnějším vyjádření lidských práv v evangeliu, a to 

skrze  lidskou důstojnost a lidská práva jakožto „společné dobro všech lidí“. 

Podstatným požadavkem poslání církve tedy je zasazování se za lidská práva,  

a to tak, aby v duchu evangelia působila spravedlnost a lásku. K tomu, aby 

práce církve byla účinná, je nutno zasazovat se o respektování, uznávání, 

ochranu a podporu lidských práv ve světě.  Nejprve však musí církev začít  

u sebe a zkoumat své svědomí.
177

 

5.3.5 Lidská práva a Charta péče  

Lidská práva samozřejmě hrají stěžejní roli v biomedicíncko-etických 

diskusích. Z tohoto důvodu nelze opomenout dokumenty, které se týkají 

zvýšené ochrany práv ohrožených skupin obyvatelstva. Tímto konkrétním 
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 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 75 

176
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 353 
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 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 342-345 
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dokumentem je myšlena již zmíněná „Charta práv umírajících“ usilující  

o respekt, ochranu a zajištění lidské důstojnosti nevyléčitelně nemocných  

a umírajících. Odvození těchto relevantních práv z principu lidské důstojnosti 

je patrné, již ze samotné preambule: „Povinnost respektovat a chránit 

důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících osob je odvozena 

z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt  

a ochrana nachází svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, 

umožňujícího člověku důstojné umírání.“
178

 Tato Charta práv umírajících 

vymezuje základní práva, jež jsou ohrožena konkrétními faktory (např. 

nedostatečná dostupnost paliativní péče, dobrá léčba bolesti, umělé 

prodlužování procesu umírání apod.) a dále zajišťování pomocí konkrétních 

kroků: uznání a hájení nároku nevyléčitelně nemocných a umírajících  

na komplexní paliativní péči; ochrana práv sebeurčení; uznání práva na život  

a zákaz úmyslného usmrcení. Jak jsem již zmínila, tak doposud neexistuje 

zákonný rámec, který by nemocnému či umírajícímu člověku garantoval právo 

na komplexní paliativní péči a rovný přístup k ní, neboť „Charta práv 

umírajících“ je pouze Doporučením Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

o ochraně práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, které však 

nemá vysokou právní platnost (nemá legislativní charakter), tudíž není pro 

členské státy Rady Evropy závazné.  

 Lidská práva a nutnost ctít důstojnost těchto osob klade, 

s mezinárodním rozměrem a dopadem, do samotného středu paliativní  

a hospicové péče též Charta péče.
179

 Ta si je vědoma toho, že nemocní  

a umírající potřebují zvláštní ochranu lidských práv, proto za významné dobro 

                                                 

178
 http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html 

179
 Srov. Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland.  

      Herausgeber Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospiz- und  

      PalliativVerband und Bundesärztekammer, 2010, in: http://www.charta-zur-betreuung-  

      sterbender.de/ 

http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html
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společnosti vidí zajištění a rozvoj lidsky důstojných rámcových podmínek pro 

nevyléčitelně nemocné a umírající, stejně jako přiměřené doprovázení, garanci 

sociálních práv a zajištění autonomie, a to bez jakékoliv přítomnosti 

diskriminace. Přitom poukazuje na nutnost zakotvit eticky a právně 

reflektované, dialogické postupy rozhodování, zachovat zákaz eutanázie.
180

 

Kromě zlepšení paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající Charta 

péče usiluje též o zákonnou úpravu, která by zajistila právní nárok pacienta na 

požadovanou paliativní péči, což patří ke zdůrazněnému utváření důstojného 

životního prostoru pro nevyléčitelně nemocné a umírající.
181

 

5.3.6 Shrnutí 

Výše jsem uvedla pojetí lidských práv a to na základě určitých znaků 

(morální, univerzální a rovná, vrozená, nezcizitelná, předstižní a předpozitivní, 

pozitivně právní, kritická, nedílná a vzájemně závislá a podmíněná). Mohli 

jsme zjistit, že základem a cílem lidských práv je lidská důstojnost, která je 

připisována každému člověku na základě jeho bytí jako takového. Lidská práva 

tedy nejsou závislá na nějakých podmínkách či vlastnostech a nikomu je nelze 

ani odebrat. Respektování, ochrana a zajištění těchto práv se má projevovat 

uznáním každého člověka jako subjektu svobodného sebeurčení a svobodného 

spolurozhodování. Nutné je však zajišťovat všechna práva, ne jedno právo na 

úkor druhého, neboť jsou na sobě vzájemně závislá a podmíněná. Zajištění 

respektu lidských práv se děje prostřednictvím kodifikace, kdy se stávají 

součástí právního systému, jejichž porušení je právně žalovatelné a trestané. 

Můžeme tedy říci, že lidská práva slouží též jako nástroj kritiky a změny. 

Lidským právům tedy lze rozumět jako nejsilnější eticko-právně-politické 

ochraně. V kontextu teologické etiky nelze opomenout stěžejní postavení 
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principu lidské důstojnosti vyplývající z ideje člověka stvořeného k Božímu 

obrazu a podobenství, který je považován v židokřesťanské a islámské tradici 

za duchovní impuls či kořen pro lidsko-právní a etický princip lidské 

důstojnosti.  

Z hlásání církve zmiňující lidská práva lze pozorovat jisté důrazy  

a odůvodnění. Lidská práva vycházejí z principu lidské osoby, čímž představují 

principy sociálního učení církve. Dochází zde k zohlednění jedinečnosti osoby 

včetně její individuality a sociality, tedy se vztahy zahrnující vzájemnost, 

oporu, náklonnost, péči apod. Z tohoto důvodu se lidská práva vnímají jako 

nedílná. Zvláštní pozornost je věnována slabým a trpícím jedincům  

a skupinám.
182

 Konkrétním příkladem nám může být podobenství  

o milosrdném Samařanu, které slouží jako příklad. Z něj plyne závazek učit se 

vnímat vlastní jednání i jednání celku, struktury a instituce z pohledu trpících, 

slabých a obětí bezpráví. Perspektiva těchto zranitelných osob má mít v církvi 

a jejích lidskoprávních úvahách postavení primárního pravidla výkladu  

a sociálně etického kritéria spravedlnosti.
183

   

O nutnosti zvýšené ochrany práv nemocných a umírajících si je vědoma 

jak „Charta práv umírajících“, tak též Charta péče, která usiluje o zlepšení 

paliativní péče a o zákonnou úpravu, která by každému pacientovi garantovala 

právní nárok na požadovanou paliativní péči. 

5.4 Étos lékařů 

Dalším sociálním aspektem a zároveň prvkem křesťanské sociální etiky, 

kterým se budu v této části zabývat, je étos lékařů. Ten můžeme definovat jako 

„mravně odborné zakotvení vlastního života lékaře,“
184

 který „vědomě  

a svobodně přitakává ideálu lékařské praxe, která je posláním prostřednictvím 
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obětavé služby nemocným.“
185

 Étos lékaře tedy lze vnímat jako etickou 

odpovědnost při praktické realizaci lékařského rozhodnutí, výkonů a jeho 

postojů. Étos je však vyšším fenoménem, jde totiž o odborně mravní zakotvení 

vlastního života lékaře, které je výsledkem trvalého dialogu s vlastním 

svědomím lékaře. Tento étos lékaře je nutný kultivovat a to prostřednictvím 

svědomí, lékařské etiky a lékařských stavových ctností.
186

 

Povolání lékaře je spojeno se zvláštní odpovědností. Jejím důvodem je 

fakt, že lékař chrání hodnoty, jež jsou pro člověka nejcennější, tedy život  

a zdraví. Jejich ohrožení navíc staví člověka do situací, které se dotýkají jeho 

lidské důstojnosti, osobní svobody či osobnostních práv. Na lékaře jsou však 

kladeny i další požadavky, kam patří např. důvěrnost poskytnutých informací  

a jejich ochrana. Etickými otázkami při výkonu profese lékaře se zabývá 

lékařská etika, která odpovídá na to, jak by se měl lékař v konkrétní situaci 

chovat, aby chránil nejcennější lidské hodnoty.
187

  

5.4.1 Lékařská etika 

 Kořenek definuje lékařskou etiku jako „etiku lékařského povolání, ta se 

jako profesní etika zabývá etickými stálými hodnotami a mravními normami  

a jejich realizací v konkrétní praxi.“
188

 Dle Světové zdravotnické asociace 

(WMA) je lékařská etika ukotvena v respektování lidské důstojnosti, z které 

vyplývají lidská práva. Tímto se má předcházet a chránit před ideologickým 

zneužíváním a svévolným zacházením.
189

 Zdrojem profesní etiky lékaře je 

především Hippokratova přísaha, ve které se lékaři zavazují, že: „…Lékařské 

úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností  

a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo 
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 Kořenek, Lékařská etika, str. 205 
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 Srov. Kořenek, Lékařská etika, str. 175-176 

187
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 141-142 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 220 
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správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoliv 

požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)….“
190

 Tato přísaha obsahuje 

etické pokyny pro chování lékaře, jehož cílem je dobro pacienta v nejširším 

slova smyslu (ochrana pacienta, jeho života, důvěrnost informací apod.).
191

  

V kontextu lékařské etiky je klíčovým pojmem svědomí lékaře, které je 

určeno hodnotami profesní mravnosti. Svědomí hraje podstatnou roli v případě 

dilematických situací, kdy jde o zdraví či život pacienta, přičemž neexistuje 

jednoznačné zákonné ustanovení či konkrétní etické pravidlo jednání lékaře. 

Ke svědomí se vyjadřuje Etický kodex České lékařské komory tak, že lékař 

nemůže být nucen k výkonu, který je v rozporu s jeho svědomím. Tím se řídí 

též při doporučování léků, prostředků a pomůcek. Etický kodex dokonce 

obsahuje závažné ustanovení, že lékař se nemusí cítit vázán zákony  

či závaznými předpisy v případě, že svým obsahem či v důsledcích narušují 

lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva.
192

 Evropská charta lékařské 

etiky v jednom ze svých principů uvádí, že: „lékař vykonává své povolání  

v souladu se svým svědomím a s respektem k důstojnosti vlastní i ostatních lidí, 

a to vždy zcela nezávisle a svobodně.“
193

 

5.4.2 Principy (pilíře) lékařské etiky 

Rozlišujeme čtyři principy lékařské etiky, které slouží při 

napomáhání řešení etických dilemat v lékařské praxi, ty jsou též možností, jak 

se vyhnout přímému střetu v rozporuplných otázkách, ke kterým patří 

například eutanázie. Takto rozlišujeme:   
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 Hippokratova přísaha in: http://www.primaweb.cz/2010120001-hippokratova-prisaha.html 

191
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 142 

192
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 142-143 
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 Evropská charta lékařské etiky in: 
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     etiky-15-etickych-principu 
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1. Princip beneficence (dobročinnosti) 

Tento princip vyjadřuje požadavek na jednání lékaře, které by bylo 

v zájmu života a zdraví nemocného (pro jeho dobro). Obsahuje tedy 

ochranu života, obnovení zdraví, zlepšení kvality života a úlevu od 

strádání a bolesti. Jeho základ se vyskytuje již v Hippokratově zásadě: 

„Salus aegroti suprema lex“ (zdraví nemocného je nejvyšším 

zákonem).
194

 

2. Princip nonmaleficence (druhému neškodit) 

Tento princip vyjadřuje požadavek na lékaře, aby omezil  

a předcházel možným rizikům jak v preventivním diagnostickém, tak  

i léčebném procesu. Jeho základ je též zakotven v Hippokratově zásadě: 

„Nil nocere“ (především neškodit).
195

 

3. Princip autonomie nemocného  

Respektování autonomie nemocného lékařem předpokládá zájem  

o jeho existenci, kdy nemocný nemá být pouze příjemcem lékařských 

informací, nýbrž jeho zájem má být brán v potaz jak v diagnostické, tak 

i léčebné praxi. Zde můžeme vidět, že tento princip chrání pacienta 

v jeho právu rozhodovat o sobě samém, avšak je nutno mít na zřeteli 

jeho omezení, neboť respektování autonomie nemocného neznamená 

dovolit mu, aby sám určoval o tom, co je odpovídající zdravotní 

péče.
196

 

4. Princip spravedlnosti 

Ideál etického principu spravedlnosti spočívá v zajištění 

poskytování zdravotnické péče každému nemocnému nezávisle na 
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ekonomických či lidských a geografických možnostech, které zabraňují 

dostupnosti této péče. Zde se však setkáváme s ožehavou etickou 

otázkou tzv. alokace ekonomických a lidských zdrojů, kdy to, co je sice 

medicínsky možné, je po finanční stránce méně realizovatelné.
197

 Při 

aplikaci tohoto principu na oblast utváření života nevyléčitelně 

nemocných a umírajících, tak můžeme vidět, že tento princip 

distributivní spravedlnosti však hraje významnou roli, neboť 

ekonomické rámcové podmínky spoluurčují trvání života člověka
198

  

(o tom však blíže pojednám v další kapitole: aspektu sociální 

spravedlnosti).  

5.4.3 Významné dokumenty lékařské etiky 

Hippokratova přísaha, která je považována za základ lékařské etiky, byla 

novelizována Ženevskou deklarací roku 1948. Ta se pokusila nově formulovat 

dřívější morální zásady lékařské profese. V porovnání s Hippokratovou 

přísahou se v ní vyskytují lidsko-právní, občansko-právní a antidiskriminační 

momenty.
199

 Dalším významným dokumentem je již zmíněný Etický kodex 

České lékařské komory z roku 1996, k jehož novelizaci došlo v roce 2007. 

Ten se skládá z pěti oddílů: obecných zásad, lékaře a výkonu povolání, lékaře  

a nemocného, vztahy mezi lékaři, lékaři a nelékaři. V tomto kodexu můžeme 

číst, že „úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu 

na národnost, rasu, barvu pleti…“
200

 dále se uvádí, že tyto zásady zavazují 

lékaře k povinnosti pečovat o zdraví jedince i společnosti „v souladu se 

zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku 
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až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince“
 201

 dále tu 

stojí, že „lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří 

lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně 

očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat zdraví  

za každou cen. Eutanázie a asistované suicidium nejsou přípustné.“ 
202

 Zde 

můžeme vidět, že lékař je ve svém výkonu povolání zavazován k tomu, aby 

nemocným a umírajícím pomáhal tak, aby mohli lidsky důstojně zemřít. Tato 

pomoc spočívá právě v paliativní péči, opoře a zajištění základní péče.  

Čeští lékaři si skrze ČLK a její doporučení č. 1/2010 týkající se 

terminálního stádia nemoci, kdy pacient není způsobilý projevit svoji vůli, 

stanovili jako cíle též formulovat základní principy a východiska pro 

rozhodování týkající se zahájení paliativní péče u nemocných v terminálním 

stádiu či s nevratnou poruchou integrity orgánových funkcí; omezit 

poskytování marné a neúčelné léčby v situacích, kdy přínos léčebné metody 

nepřevažuje nad rizikem komplikací, bolesti a strádání pacienta; nepokračování 

léčby při nemožnosti zastavit průběh choroby, což nelze vnímat jako omezení 

práv pacientů, nýbrž je naopak sledován zájem pacienta.
203

 Církevní stanovisko 

přesto vyzývá k opatrnosti při ukončení umělé výživy a přísunu tekutin, a to  

i u tzv. trvale vegetativních stavů. To vysvětluje právem i těchto pacientů, kteří 

čekají buď na uzdravení či přirozený konec, přičemž připomíná zásadu 

lékařského povolání „To cure if possible, always to care“ (jestliže je možno, 

tak léčit, vždy ale pečovat), což doplňuje biblickými slovy
204

: „Cokoliv jste 

učinili pro jednoho z mých nejnepatrnějších, pro mě jste učinili.“ (Mt 25,40)  

Ve vztahu k lékařské etice nelze opomenout nejnovější dokument, 

kterým je Evropská charta lékařské etiky, která byla schválena v červnu 

                                                 

201
 Viz příloha 3, Etický kodex České lékařské komory 

202
 Viz příloha 3, Etický kodex České lékařské komory 

203
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 512-513 

204
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 513 
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2011 představiteli lékařských komor. Tato charta shrnuje základní etické 

principy, kterými se lékaři musí při výkonu svého povolání řídit. Těchto 

principů je celkem 15, a týkají se jak ochrany života a zdraví pacienta, tak jeho 

zájmu, péče, prostředí, lékařského tajemství, odborných znalostí, osobní 

integrity pacienta, zaručení kvality léčby, svědomí lékaře a respektu 

k důstojnosti.
 205

 

5.4.4 Shrnutí  

V této kapitole jsem se zabývala étosem lékařů. Ten můžeme vnímat 

jako „psanou i nepsanou ústavu, která se snaží definovat jednak hranice, aby 

nebyla poškozována důstojnost lidské osoby a doporučovat atmosféru, v níž 

probíhají křehké a komplikované vztahy lékařů a pacientů.“
206

 Étos lékaře tedy 

lze chápat jako etickou odpovědnost při praktické realizaci rozhodnutí, výkonů 

a postojů lékaře, který se už pouhým vědomím étosu dobrého chování stává 

nedílnou součástí každodenního života společnosti. 

Dále jsem zmínila lékařskou etiku, její původ v Hippokratově přísaze, klíčový 

pojem „svědomí lékaře“, ke kterému se vyjadřuje jak Etický kodex České 

lékařské komory, tak i, v jednom ze svých principů, Evropská charta lékařské 

etiky. Z něj vyplývá, že lékař má své povolání vykonávat v souladu se svým 

svědomím, přičemž má respektovat lidskou důstojnost. Neopomněla jsem uvést 

čtyři principy lékařské etiky, mezi které patří princip dobročinnosti, neškození, 

autonomie a spravedlnosti. Následně jsem stručně zmínila významné 

dokumenty v oblasti lékařské etiky, mezi které patří Ženevská deklarace, 

Etický kodex ČLK a Evropská charta lékařské etiky, ze kterých jsme se mohli 

dozvědět hlavní úkoly lékaře, kterými jsou ochrana zdraví a života nemocných 

                                                 

205
 Srov. Evropská charta lékařské etiky in:  

      http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/administrativa/evropska-charta-lekarske- 

      etiky-15-etickych- principu 
206

 Kořenek, Lékařská etika, str. 205 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/administrativa/evropska-charta-lekarske-%0b%20%20%20%20%20%20etiky-15-etickych-%20principu
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/administrativa/evropska-charta-lekarske-%0b%20%20%20%20%20%20etiky-15-etickych-%20principu
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a umírajících, mírnění utrpení s ohledem na lidskou důstojnost jedince, 

umístění do vhodného prostředí, náklonnost, doprovázení, mírnění bolesti, 

neprodlužování umělého procesu umírání a respekt k právu na sebeurčení 

pacienta. Na základě něj mu lze umožnit zemřít nekonáním, omezením či 

ukončením započaté léčby, pokud že to koresponduje s jeho vůlí. Usmrcení 

pacienta na jeho žádost je však trestné. V žádném případě nesmí být 

rozhodování podmíněné ekonomickými úvahami, nýbrž se musí vždy zohlednit 

okolnosti daného případu.
207

 Tyto nároky se též odrážejí v paliativní péči 

v požadavcích Charty péče. 

5.5 Sociální spravedlnost 

V předchozí kapitole jsem se zmínila o principu spravedlnosti jakožto 

jednom z pilířů lékařské etiky. Tato sociální spravedlnost je dalším z aspektů, 

kterým se budu ve vztahu k paliativní péči zabývat. Nejprve však vysvětlím, 

jak rozumět pojmu „sociální spravedlnost“. 

5.5.1 Vymezení pojmu 

Spravedlnost jako taková bývá stavěna proti křivdě a bezpráví, velmi 

často bývá považována za měřítko mezilidských vztahů, za mravní  

a náboženskou hodnotu a za základ právního řádu. Sociální spravedlnost pak 

lze vymezit pravidly, podle kterých dochází ve společnosti k rozdělování  

a přerozdělování příjmů a šancí. Sociální spravedlnost tedy můžeme vidět 

jakožto hodnotu, která je vedena myšlenkou humanizmu, lidského dobra 

a prospěchu.
208

 Sociální spravedlnost je jedním z aspektů, které tvoří základ 

společnosti podporující lidskou důstojnost. Zahrnuje uspokojení základních 

lidských potřeb, rovné zacházení, a rovný podíl na využití materiálních zdrojů. 

                                                 

207
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 315 

208
 Srov. Krebs, str. 28-29 
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Můžeme ji tedy považovat za hlavní obranu proti veškerým útiskům a jako 

základ spravedlivějšího způsobu lidského rozvoje.
209

 Za sociálně spravedlivé 

tedy lze považovat to, co zakládá stejná práva a povinnosti, zajišťuje přiměřené 

vyrovnání vzájemných služeb a minimální výbavu základních dober pro 

všechny a přitom zároveň odstraňuje strukturální příčiny nestejně 

přidělovaných možností účasti na společenském rozvoji. V konceptu 

spravedlnosti se názorně ukazuje sociálně-eticky významná odkázanost 

individuálních postojů a společenských struktur, proto je nutné ji vnímat jako 

měřítko vnějších vztahů osob a sociálních struktur.
210

  

5.5.2 Princip sociální spravedlnosti 

V souvislosti s principem sociální spravedlnosti nám do středu zájmu 

vstupuje otázka spravedlnosti společenského řádu.  Ten má všem lidem 

poskytovat stejné společenské životní možnosti a nemá předem poškozovat 

žádné skupiny. Zde nám opět vyznívá požadavek rovnosti, který se vztahuje  

i na slabé, nemocné, postižené, staré apod. Z toho vyplývá, že společnost 

přiznává všem lidem nejenom základní práva na svobodu a politická práva na 

spolupůsobení a spolurozhodování, ale též zajišťuje naplnění základních 

potřeb. Sociální spravedlnosti tedy můžeme rozumět jako tzv. spravedlnosti 

šancí. Princip spravedlnosti nám tedy udává základní cíl, kterým je 

odstraňování nespravedlností všeho druhu a spolupráce na utváření sociálně 

spravedlivých společenských struktur.
211

  

                                                 

209
 Srov. Fischer, Milfait, Etika pro sociální práci, str. 105-106 

210
 Srov. Etika a lidská práva v sociální práci, str. 71 

211
 Srov. Etika a lidská práva v sociální práci, str. 73-74 
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5.5.3 Základní dimenze principu spravedlnosti 

Pojem spravedlnosti se zakládá na třech základních dimenzích, jež tvoří 

základní kostru sociálního soužití, těmi jsou: všeobecná spravedlnost, výměnná 

spravedlnost a distributivní spravedlnost
212

, kterou blíže představím.  

Požadavkem distributivní spravedlnosti je, aby se každému člověku 

dostalo to, co mu náleží a co je nezbytné na základě jeho důstojnosti. Tato 

forma spravedlnosti upravuje vztah mezi společenským celkem a jednotlivými 

osobami či skupinami. Jde o rozdělování dober, služeb i nákladů ze strany státu 

vůči jednotlivým osobám. Jedinci takto náleží nezbytná osobní základní práva, 

jež musí společnost chránit a respektovat. Člověk má též právo na podporu od 

společenství ve formě pozitivní pomoci. To má za cíl přivést ho opět do stavu, 

který náleží jeho důstojnosti. Zde můžeme vidět, že v demokratickém právním 

státě základní principy (tzn. i spravedlnost) a lidská práva vycházejí z rovnosti 

všech lidí a to na základě bezpodmínečně stejné důstojnosti.
213

  

5.5.4 Aplikace sociální spravedlnosti na utváření života 

nevyléčitelně nemocných a umírajících 

Ideál etického principu spravedlnosti aplikovaný na oblast utváření 

života nevyléčitelně nemocných a umírajících spočívá v zajištění zdravotnické 

péče každému nemocnému, a to nezávisle na ekonomických, lidských či 

geografických možnostech, které by zabraňovaly dostupnosti této péče.
214

  

V souvislosti s tímto požadavkem se setkáváme s problematikou tzv. 

alokace ekonomických a lidských zdrojů, na které můžeme vidět významnou 

úlohu distributivní spravedlnosti, která ovlivňuje trvání života člověka. Ta je 

spoluurčováno ekonomickými rámcovými podmínkami. Toto spravedlivé 

                                                 

212
 Srov. Etika a lidská práva v sociální práci, str. 72 

213
 Srov. Etika a lidská práva v sociální práci, str. 72 

214
 Srov. Kořenek, Lékařská etika, str. 54 
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rozdělování omezených zdrojů ve zdravotnictví se dělí na makroalokaci  

a mikroalokaci, kdy dostupné zdroje na úrovni makroalokace ovlivňují úroveň 

mikroalokace. Tímto se poukazuje na konkrétní situaci jednání (nebezpečí), 

kdy rozhodování o neposkytnutí medicínsky smysluplných zákroků bude 

přenášeno na individuální rovinu jednání lékaře a pacienta, přičemž se bude 

odkazovat na obecné ekonomické faktory. Z tohoto důvodu etická reflexe 

vyzývá k tomu, aby rozhodnutí v kontextu lidského života, pokud je dána 

medicínská indikace, byla výlučně zaměřená dle dobra individuálního pacienta 

a na jeho vůli, neboť požadavky distributivní spravedlnosti se nevylučují 

s respektováním individuální autonomie a důstojnosti. Zároveň je zapotřebí je 

uvádět v souladu s představami o lidsky důstojném umírání.
215

 

5.5.5 Shrnutí 

U aspektu sociální spravedlnosti se setkáváme s požadavkem na 

uspokojení základních lidských potřeb, rovné zacházení a rovný podíl na 

využití materiálních zdrojů pro všechny. Spravedlnost zakládá stejná práva  

a povinnosti, má zajišťovat přiměřené vyrovnání vzájemných služeb  

a minimální výbavu základních dober pro všechny, přičemž se mají zároveň 

odstraňovat strukturální příčiny nestejně přidělovaných možností účasti na 

společenském rozvoji. Požadavkem distributivní spravedlnosti tedy je, aby se 

každému člověku dostalo to, co mu náleží a co je nezbytné na základě jeho 

důstojnosti, která je podstatou rovnosti všech lidí (i slabých, nemocných, 

postižených, starých apod.). Ve vztahu k nemocným a umírajícím se jedná  

o zajištění zdravotnické péče každému nemocnému, a to nezávisle na 

jakýchkoliv možnostech, které by zabraňovaly dostupnosti této péče. Zde se 

však setkáváme s problematikou tzv. alokace ekonomických a lidských zdrojů 

ovlivňující trvání života člověka. Z tohoto důvodu etické reflexe vyzývají 

                                                 

215
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 304-305 
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k tomu, aby rozhodnutí v kontextu lidského života byla výlučně zaměřená dle 

dobra individuálního pacienta a na jeho vůli, která by byla v souladu 

s představami o lidsky důstojném umírání.  

Charta práv umírajících poukazuje na ohrožení základních práv 

nemocných a umírajících, mezi které, ve vztahu ke spravedlnosti, patří 

nedostatečná dostupnost paliativní péče, nedostatečná alokace prostředků  

a zdrojů a nedostatečné kontinuální vzdělávání v paliativní péči. Charta péče 

pak usiluje o zlepšení péče o nemocné a umírající skrze péči paliativní a její 

zákonnou úpravu, která by zajišťovala přístup k paliativní péči všem 

potřebným.  

Když pohlédneme na současnou situaci, tak můžeme vidět, že stav 

paliativní péče je nedostatečný a neodpovídá aktuálním potřebám. Mnohé 

významné instituce zdůrazňují, že paliativní péče musí být jednou z prioritních 

oblastí rozvoje zdravotnické péče, a že občané mají mít právo na její 

všeobecnou dostupnost. Též Světová zdravotnická organizace (WHO) 

považuje rozvoj kvalitní paliativní péče za jednu ze svých priorit již od začátku 

90. let 20. století.
216

 Faktem je, že kvalitní paliativní péče sice existuje, ale je 

dostupná pouze omezenému počtu občanů. Aby bylo možné poskytovat 

paliativní péči v rozsahu, který doporučuje Charta práv umírajících, tak je 

nezbytné dosáhnout skrze legislativní a systémové úpravy změn této situace. 

Nejzávažnějšími nedostatky, kterými paliativní péče trpí je především 

neexistence zákonné úpravy specializované paliativní péče, což vede k tomu, 

že je dostupná pouze malému procentu těch, kteří ji skutečně potřebují  

a nedostatečné kontinuální vzdělávání lékařů a ostatních pracovníků týkající se 

paliativní péče, což se též odráží ve kvalitě poskytované péče.
217

 

                                                 

216
 Srov. Strategie paliativní péče in: www.vlada.cz/assets…rady/Strategie-paliativni- 

      pece_schvaleno-RLP.doc 
217

 Srov. Strategie paliativní péče in: www.vlada.cz/assets…rady/Strategie-paliativni- 

      pece_schvaleno-RLP.doc 
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Jak bylo již výše zmíněno, tak o změnu těchto nedostatků se snaží 

Charta péče. Ta se ve své druhé zásadě zasazuje o provázanost struktur péče, 

její kontinuitu a o vysokou kvalitu rozvoje, která by zajišťovala přístup všem 

potřebným. Ve své třetí zásadě usiluje o to, aby paliativní péče byla 

integrována do různých stupňů vzdělávání v nejrůznějších oblastech, neboť si 

je dobře vědoma toho, že každý nemocný a umírající má právo na přiměřenou, 

kvalifikovanou a multiprofesní péči, jejíž podmínkou pro požadované odborné 

znalosti, dovednosti a způsobilosti je možnost dalšího vzdělávání.
218

 

5.6 Přikázání lásky 

Dalším z individuálních aspektů, které budu v této podkapitole rozebírat, 

je přikázání lásky. To dává určité směrnice k zacházení a k postojům 

pracovníků různých profesí při péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Ty 

jsou mimo jiné zakotveny nejen v etických kodexech jednotlivých profesí, ale 

jejich zdroj a cestu najdeme též v Bibli. V samotné Chartě péče můžeme toto 

přikázání vidět v požadavku na umírání v sounáležitosti zahrnující doprovázení 

a uspokojování zvláštních potřeb nemocných a umírajících (včetně potřeb 

spirituálních).  

5.6.1 Láska jako nejsilnější projev lidství 

Láska bývá označována jako nejvyšší ze všech ctností, nebo také jako 

její vnitřní forma, neboť orientuje vnímání, smýšlení, postoje, pocity a jednání 

člověka dle posledního cíle jeho krajní možnosti bytí. Právě v lásce se naplňuje 

jednota lidské osoby, ve které lze spatřovat základní skutečné 

sebeuskutečňování lidské osoby.
219

 Po lásce všichni toužíme, spoutáváme se jí, 
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 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 404 
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 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 213-214 
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osvobozujeme a poznáváme ji. Láska je tedy nejkrásnějším a nejsilnějším 

projevem lidství.
220

 Bez ní se pomáhající profese nedají plně uskutečňovat. 

5.6.2 Interpretace přikázání lásky 

Při interpretaci přikázání lásky vycházíme z veršů Lukášova evangelia 

(Lk 10, 27):  „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou 

duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám 

sebe.“ Jako příklad dobrého a správného jednání bývá uváděno podobenství  

o milosrdném Samařanu (Lk, 10, 30-37), na kterém můžeme vidět, že bližní je 

tu někdo, s kým se setkáváme za konkrétních okolností a v určité situaci.
221

 

Z tohoto podobenství nám vyplývá závazek učit se vnímat vlastní jednání  

i jednání celku, struktury a instituce z pohledu trpících, slabých a obětí 

bezpráví.
222

   

Přikázání lásky dle křesťanského poselství a zkušenosti zahrnuje 

zakládající lásku Boha k člověku a to skrze Ježíše Krista a odpověď člověka, 

která se projeví ve vztazích k druhému. Přikázání lásky tedy má jako základní 

zdroj bezpodmínečnou Boží lásku k člověku, která má danému člověku 

umožnit zakusit, že mu někdo říká bezpodmínečné ano, že o něj stojí, a že ho 

miluje. Teprve v tomto proudu lásky se může nejhlubším způsobem najít  

a vztahovat se k sobě i druhým. Předtím, než se však očekává láska člověka 

k druhým a k sobě samému, potřebuje člověk nejprve zažít, že je sám milován. 

Vztah k Bohu se tak stává důvodem a zároveň i podmínkou veškerého etického 

jednání. Již z tohoto důvodu nelze argumentovat Boží láskou na úkor lásky 

k člověku. Vrcholem lásky Boha k člověku je osoba Ježíše Krista (její slova, 

                                                 

220
 Srov. Kořenek, str. 184 

221
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 204 

222
 Srov. Milfati, Teologická etika, str. 354 
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činy, příběh a jeho smysl). Můžeme tedy říci, že Bůh je všude tam, kde někdo 

trpí a kde na to lidé reagují lidskostí.
223

  

5.6.3 Přikázání lásky v Chartě péče 

Hloubka a moudrost přikázání lásky nás přivádí k důležitosti vztahů, 

péči a potřebné láskyplné náklonnosti. Jak již bylo výše zmíněno, tak Boží 

láska k člověku skrze Ježíše Krista napomáhá člověku vybalancovat jak svůj 

vztah k sobě samému, tak i k druhým. Tyto vztahy lásky nelze oddělovat, proto 

přísun Boží lásky, opory, věrnosti a soucítění je nutno vnímat a zakoušet též 

skrze druhé, kteří nenechají člověka samotného v jeho nouzi, nýbrž mu 

nabídnou a poskytnou péči a oporu. Takto s ním nesou těžké chvíle a bolesti, 

které třeba už nelze změnit.
224

 Konkrétním příkladem v praxi nám je láska 

k nemocnému. Ta dává člověku sílu, aby řeč a jednání byly touto láskou 

prozářeny - umožňuje volit taková slova, jež konstruktivně potěší a dává sílu 

projevovat takové postoje, které nemocné povzbudí. Touto láskou získávají 

nejen nemocní, ale i ti, kteří o nemocné pečují, neboť se jí prohlubuje nejen 

vnímání tělesné a duševní nouze nemocných a umírajících, ale zároveň  

i altruistické ladění osobnosti. Tato láska k nemocnému, která vyrůstá ze 

zodpovědnosti vůči němu, je soucítěním bez sentimentálního soucitu. V péči  

o nemocné a umírající se takto může prokazovat nejen platnost morálních 

hodnot, ale zároveň může být také zdrojem aktivních činů a tím tedy  

i radostným svědectvím.
225

 Ochota pak vede ke vnímavosti pro potřeby (i ty 

méně zřetelně vyslovované) nemocného v celé jeho bio-psycho-sociální 

struktuře osobnosti.
226

  

                                                 

223
 Srov. Milfait, Teologická etika, str. 208-209 

224
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 310 

225
 Srov. Kořenek, str. 184 

226
 Srov. Kořenek, str. 189 
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Přikázání lásky můžeme vidět též obsažené v Chartě péče, a to 

v požadavku umírání v sounáležitosti zahrnující doprovázení a uspokojování 

zvláštních potřeb nemocných a umírajících (včetně potřeb spirituálních). Zde 

můžeme číst: „nevyléčitelně nemocní – zejména ti ve vysokém věku – lidé 

potřebují zvláštním způsobem společnost. Umírajícímu člověku je potřeba 

umožnit podle jeho přání spoluodpovědné doprovázení rodinou, přáteli, 

dobrovolníky.“
227

 Charta péče si je tedy velmi dobře vědoma toho, že 

nevyléčitelně nemocní a umírající lidé jsou zvláštním způsobem odkázáni na 

doprovázení a podporu jak příbuzných, přátel a profesionálních pracovníků, tak 

také na solidaritu a zodpovědné doprovázení od ostatních bližních. To pak vidí 

jako úkol, který si musí společnost ukládat. Z tohoto důvodu Charta péče 

vybízí k pečujícímu a ulehčujícímu doprovázení projevující se mimo jiné též 

skrze práci dobrovolníků, kterou je nutno aktivně podporovat.
228

 I v tomto 

dobrovolnictví můžeme vidět onen projev zmíněného „přikázání lásky“.  

5.6.4 Shrnutí 

Láska je nejkrásnějším a nejsilnějším projevem lidství, ve kterém se 

naplňuje jednota lidské osoby. V lásce lze spatřovat základní skutečné 

sebeuskutečňování lidské osoby. Tato láska vychází z bezpodmínečné lásky 

Boha k člověku a to prostřednictvím Ježíše Krista, ze které vyplývá závazek 

jednání člověka ve vztazích k druhému. Tento vztah k Bohu se tak stává 

důvodem a zároveň i podmínkou veškerého etického jednání. Ve vztahu 

k nemocným a umírajícím, ve kterých můžeme též vidět Krista, se má tato 

láska projevovat skrze péči a podporu, která je též obsažená v zásadách Charty 

péče. Ta vybízí k umírání v sounáležitosti, které by mělo zahrnovat pečující  

                                                 

227
 Příloha č. 1, Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v Německu 

228
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 406-407 
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a ulehčující doprovázení (též skrze práci dobrovolníků) a uspokojování 

zvláštních potřeb nemocných a umírajících a to včetně potřeb spirituálních. 

5.7 Ochrana života 

Posledním (meziosobním) aspektem, kterým se budu v této kapitole 

zabývat, a se kterým se můžeme v paliativní péči setkat, je ochrana lidského 

života. Ta je obsažena v přikázání lásky a lze ji vnímat i ve vztahu k sobě  

a k druhým.  

Když pohlédneme do minulosti, tak můžeme na bolestných zkušenostech 

bezpráví nacistických sterilizací a programu „Eutanázie“ vidět, že právo na 

život a jeho ochrana byla značně porušována. Právo na život bylo přiznáváno 

lidem ne na základě lidské důstojnosti, jak jsem pojednala již v kapitole 5.1, 

nýbrž dle výkonnosti, dědičné výbavy a zdravotního stavu. Tato selekce byla 

prováděna v souvislosti jak s počátkem (včetně nenarozeného života)  

a průběhem, tak i koncem lidského života.
229

   

5.7.1 Právo na život 

Vzhledem k tomu, že lidský život je fundamentálním dobrem, tak má být 

i náležitě chráněn. Proto je právo na život a jeho ochrana jedním ze základních 

lidských práv, které se týká též nevyléčitelně nemocných a umírajících.  

V našem právním řádu je ochrana života ustanovena v Listině základních práv 

a svobod (oddíl druhý, čl. 6). Ta stanovuje, že: „Každý má právo na život. 

Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Nikdo nesmí být zbaven 

života. Trest smrti se nepřipouští. Porušením práv podle tohoto článku není, 

jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona 

není trestné.“
230

 Toto právo je též zakotveno ve většině zásadních 

                                                 

229
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 210 

230
 Listina základních práv a svobod in: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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lidskoprávních dokumentů, např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, 

Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Evropské úmluvě  

o lidských právech.
231

  

V oblasti ochrany lidského života hraje významnou roli trestní právo. 

Jeho úkolem je především zabraňovat porušování či ohrožování lidského života 

a to hrozbou trestněprávních sankcí. Tuto trestněprávní ochranu lidského života 

najdeme v našem platném právním řádu v zákoně č. 140/ 1961 Sb., především 

pak v Hlavě VII, kde jsou upraveny trestné činy proti životu a zdraví.
232

  

Ve vztahu k ochraně života nemocných a umírajících trestní zákoník z roku 

2004 upravoval trestněprávní postih usmrcení na žádost a to v hlavě I. 

ustanovení § 118, který definoval jako trestný čin se všemi svými důsledky.
233

 

Toto vymezení eutanázie však už nový trestní zákoník z roku 2010 neobsahuje 

a usmrcení druhého na žádost je vnímáno jako vražda.  

Zde můžeme vypozorovat, že právo na život od státu požaduje nejen 

zdržet se úmyslného a protiprávního zbavení života jednotlivce, ale ukládá mu 

též povinnost zajistit podmínky pro zachování každého lidského života. V této 

souvislosti je nutné zmínit rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

(ESLP) ve věci Pretty vs Spojené království (ta žádala o vykonání sebevraždy 

za pomoci svého manžela bez jeho trestního stíhání, kdy se při zamítnutí 

odkazovala na porušení svých práv, mimo jiné i práva na život), kde můžeme 

na čl. 2 Úmluvy názorně vidět výhradní postavení práva na život, bez něhož by 

jiná práva a svobody byly nereálné. Toto rozhodnutí ESLP se vyjadřuje ku 

prospěchu práva na život, které však nelze též vysvětlovat jako právo na smrt. 

Stanovisko ESLP je v souladu s Doporučením Parlamentního shromáždění 

Rady Evropy o ochraně práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných  

                                                 

231
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 165 

232
Srov. http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/history/popovicova_darina.pdf. 

233
 http://www.epravo.cz/top/clanky/eutanazie-v-pravnim-radu-cr-28721.html 

http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/history/popovicova_darina.pdf
http://www.epravo.cz/top/clanky/eutanazie-v-pravnim-radu-cr-28721.html
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a umírajících („Charta práv umírajících“)
234

 a zároveň i ve shodě s požadavky 

etického chování lékařů, které jsou vyjádřeny v etických kodexech  

a Hippokratově přísaze,
235

 která byla vždy spojována s mravním závazkem  

a důrazem na to, aby život a umění bylo v souladu.
236

 

5.7.2 Ochrana života v étosu lékařů 

Jak jsem již výše zmínila, tak ochrana života je též bezpodmínečně 

zakotvena v étosu lékařů, který vnímáme jako etickou odpovědnost při 

praktické realizaci lékařského rozhodnutí, výkonů a jeho postojů. Ten má vést 

k ochraně nejcennějších hodnot člověka, kterými jsou život a zdraví.  

V Etickém kodexu ČLK, je psáno: „úkolem lékaře je chránit zdraví a život, 

mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti…“
237

 Z toho 

vyplývá, že každá nevyléčitelně nemocná osoba má právo na to, aby prožila 

zbývající čas důstojným způsobem.
238

 V této souvislosti lze odkázat na Chartu 

práv umírajících, která vybízí členské státy Rady Evropy k ochraně práv 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, mezi které patří kromě práva na 

sebeurčení též právo na paliativní péči. Ta přisvědčuje životu, neboť hledí na 

umírání jako na přirozený proces. Ve vztahu k ochraně lidského života se pak 

Charta péče snaží zasazovat za to, aby se prostřednictvím perspektivy péče  

a lidské sounáležitosti umožňovaly podmínky pro důstojné umírání a to oproti 

snahám o legalizaci eutanázie.
239

 

                                                 

234
 Srov. MATOCHOVÁ, str. 25 

235
 Srov. MATOCHOVÁ, str. 27-28 

236
 Srov. Munzarová. Eutanazie nebo paliativní péče? str. 54 

237
 Viz příloha 3, Etický kodex České lékařské komory 

238
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 165 

239
 Srov. Milfait, Lidská práva, str. 403 
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5.7.3 Shrnutí 

Právo na život patří k základním lidským právům, které vyplývají 

z lidské důstojnosti. Je zakotveno ve většině zásadních lidskoprávních 

dokumentů a je chráněno prostřednictvím trestního práva. Na základně 

rozhodnutí ESLP si toto právo na život nelze vykládat též jako právo na smrt. 

Nýbrž ho lze u nemocných a umírajících podporovat skrze péči a lidskou 

sounáležitost, o kterou se chce zasazovat Charta péče, jež je v souladu 

s Chartou práv umírajících. Ta vybízí členské státy Rady Evropy k ochraně 

práv nemocných a umírajících včetně práva na paliativní péči, o jejíž zákonnou 

úpravu usiluje Charta péče. 

V souvislosti s ochranou života však nelze opomenout Kantův 

kategorický imperativ, ze kterého vyplývá bezpodmínečná úcta k životu svému 

i druhého a zákaz zabití. Tento Kantův imperativ zní: „Jednej tak, abys 

používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy jako účel 

a nikdy pouze jako prostředek.“
240

 Tedy „jednej tak, aby se maxima tvé vůle 

vždy mohla zároveň považovat za princip všeobecného zákonodárství“  

a „jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát 

obecným přírodním zákonem.“
241

 

                                                 

240
 Kant Emmanuel: Základy metafyziky mravů, cit. podle: Milfait, Lidská práva, str. 264 

241
 Milfait, Lidská práva, str. 265 
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Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala nejaktuálnějším odborným 

dokumentem v oblasti paliativní péče, a to Chartou péče o nevyléčitelně 

nemocné a umírající v Německu, která je ve shodě s „Chartou práv 

umírajících“. Ta usiluje o zlepšení a rozvoj péče o nemocné a umírající skrze 

paliativní péči a její zákonnou úpravu, k čemuž vyzývá v jednotlivých 

zásadách.  

Cílem mé práce bylo pohlédnout na tento nejaktuálnější odborný 

dokument v oblasti paliativní péče z hlediska teologicko-etických aspektů, a tím 

naplnit jeden z důležitých výzev této charty s ohledem na interdisciplinární 

přístup a na zařazování do vzdělávání. Tím vším pak přispět k lidsky 

důstojnému utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících, k podpoře 

paliativní péče a k vzdělávání aktérů, kteří s nimi mají něco do činění. Cílem 

bylo též představit onu Chartu jako zdařilý mezioborový výsledek mezinárodní 

spolupráce a zkušeností lidí, kteří působí v oblasti paliativní péče. 

Pro dosažení cíle jsem postupovala následujícími kroky. Nejprve jsem 

v první kapitole představila samostatný obor teologickou etiku, která vychází 

z lidské praxe a jejího etického i morálního posouzení, k čemuž se snaží přispět 

z křesťanského pohledu, jakožto „ve světle evangelia“ či „horizontu křesťanské 

víry“. Uvedla jsem proprium teologické etiky, kterým je rozhodnutí se pro 

osobu Ježíše Krista, ze kterého následně vyplývají rozhodnutí pro porozumění 

člověku. Zmínila jsem též dělení teologické etiky, a to fundamentální  

a speciální, která se ještě dále dělí na individuální, sociální a meziosobní.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala paliativní péčí, kde jsem uvedla 

význam jejího pojmu, který doposud není jednotný; dimenzionálními 

potřebami člověka, které jsou důležité pro zajištění kvality života; dále jsem 

pak zmínila úrovně, formy, dělení a principy paliativní péče, ke kterým patří 
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především důstojnost pacienta a jeho autonomie. Neopomněla jsem ani uvést 

dosavadní zákonný rámec, dle kterého je paliativní péče poskytována.  

V souvislosti s paliativní péčí jsem nemohla vynechat Doporučení 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy o ochraně práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, k čemuž  jsem využila třetí kapitolu.  

Stěžejní část mé práce se pak nachází ve čtvrté kapitole, ve které jsem 

představila Chartu péče o nemocné a umírající v Německu. Ta usiluje  

o zajištění podmínek pro stav nemoci a umírání v důstojnosti. Klade tak důraz 

především na pět oblastí a na podporu jejich rozvoje (stupně vzdělávání, 

výzkum, politika, kvalitní management a všeobecná dostupnost léků). Tyto 

zásady Charty péče jsem blíže rozebrala, abych na ně pak mohla aplikovat 

teologické a etické aspekty paliativní péče. Ve vztahu k Chartě péče  

a k opatřením v oblasti paliativní péče jsem též uvedla aktuální snahy České 

republiky. Z těch jsem zmínila Standardy paliativní péče 2013, Strategie 

paliativní péče v ČR a „Pražskou chartu.“ 

V poslední kapitole jsem se již věnovala jednotlivým teologicko-

etickým aspektům v paliativní péči, které jsou rovněž zahrnuty ve zmíněné 

Chartě péče. Ty lze rozdělit na individuální, meziosobní a sociální. Na základě 

toho jsem rozebrala lidskou důstojnost, autonomii, právo na sebeurčení, lidská 

práva, étos lékařů, sociální spravedlnost, přikázání lásky a ochranu života. 

 Jednotlivé teologicko-etické aspekty Charty péče nyní předkládám jako 

výstup své bakalářské práce.  

Z rozebraných aspektů vyplynulo, že lidská důstojnost, která je 

základem a cílem lidských práv, je v Chartě péče  stavěna do samotného středu 

paliativní a hospicové péče. Tu se snaží Charta péče respektovat, chránit  

a zajišťovat skrze podmínky pro stav nemoci a umírání, které jsou závislé na 

rámcových podmínkách, ve kterých lidé žijí. Kořeny lidské důstojnosti lze 

spatřovat též v idey člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství.   



104 

 

Lidská práva, jakožto nejsilnější eticko-právně-politickou ochranu, se 

Charta péče snaží, u nevyléčitelně nemocných a umírajících, chránit právě 

zlepšením paliativní péče a zákonnou úpravou, která by každému pacientovi 

garantovala právní nárok na požadovanou paliativní péči.  

Étos lékaře, jakožto sociální aspekt a zároveň prvek křesťanské sociální 

etiky, se též odráží v paliativní péči v požadavcích Charty péče. Konkrétně 

v tom, že má být chráněn život a zdraví nemocných a umírajících a mírněno 

utrpení s ohledem na lidskou důstojnost bez prodlužování umělého procesu 

umírání s respektem k právu na sebeurčení pacienta.  

Z aspektu autonomie a práva na sebeurčení, které bývá velmi často 

překreslováno do podoby práva, které člověku umožňuje rozhodovat o svém 

životě, jak uzná za vhodné, jsem zjistila, že autonomii je nutno vnímat jako 

podstatnou koncepci člověka a sebeurčení jako konkrétní aktuální projev 

autonomie. Nelze však právo na sebeurčení předkládat pouze jednostranně jako 

možnost vyjádřit svá přání a požadavky a chránit se odmítnutím něčeho, ale 

přidává se k ní též podpora sebeurčení. Proto není zapotřebí vykládat 

sebeurčení, pomoc a podporu okolí za protichůdné, nýbrž naopak z ní nutnost 

podpory okolí vyplývá. To se z  teologického hlediska odůvodňuje Boží 

solidaritou k člověku jako imago Dei a imago Christi, kdy je člověk vyzýván 

ke stejnému jednání jakožto k "umožnění solidární svobody". Tento aspekt lze 

v Chartě péče spatřovat ve snaze o perspektivu péče a sounáležitosti proti 

snahám o legalizaci eutanázie.  

Aspekt sociální spravedlnosti, který je nutně spojen s požadavkem 

uspokojení základních lidských potřeb a rovným zacházením, ve vztahu 

k nemocným a umírajícím, spočívá v zajištění zdravotnické péče, a to nezávisle 

na jakýchkoliv možnostech, které by zabraňovaly dostupnosti této péče. Charta 

péče se pak ve svých zásadách zasazuje o provázanost struktur péče, její 

kontinuitu a o vysokou kvalitu rozvoje, která by zajišťovala přístup paliativní 



105 

 

péče všem potřebným. Dále usiluje o integraci paliativní péče do různých 

stupňů vzdělávání, a to v nejrůznějších oblastech s cílem poskytování 

přiměřené, kvalifikované a multiprofesní péče. 

Individuální aspekt přikázání lásky dává při péči o nevyléčitelně 

nemocné a umírající pracovníkům různých profesí určité směrnice k zacházení 

a k postojům. Ty jsou mimo jiné zakotveny nejen v etických kodexech 

jednotlivých profesí, ale jejich zdroj a cestu najdeme též v Bibli. V samotné 

Chartě péče pak můžeme toto přikázání vidět v požadavku na umírání  

v sounáležitosti zahrnující doprovázení a uspokojování zvláštních potřeb 

nemocných a umírajících (včetně potřeb spirituálních).  

Poslední zmíněný aspekt, kterým je ochrana života, je obsažen též 

v přikázání lásky a lze ho vnímat ve vztahu k sobě i k druhým. Ten je nutno 

podporovat skrze péči a lidskou sounáležitost, o kterou se chce zasazovat 

Charta péče, jež je v souladu s Chartou práv umírajících.  

Touto prací jsem chtěla přispět k lidsky důstojnému utváření života 

nevyléčitelně nemocných a umírajících, k podpoře paliativní péče  

a ke vzdělávání aktérů v paliativní péči, mezi které patří též sociální  

a pastorační pracovníci a studenti fakulty. Z tohoto důvodu jsem v práci 

poukázala na podstatné teologicko-etické aspekty, které jsou obsaženy 

v paliativní péči. Ty korespondují s nejaktuálnějším dokumentem, Chartou 

péče, která usiluje o zkvalitnění poskytované péče všem nemocným  

a umírajícím. Té lze dosáhnout změnou rámcových podmínek a právních úprav 

(skrze uzákonění práva na paliativní péči), příslušnou kvalifikací aktérů, 

propojením struktur péče zajišťující jak kontinuitu, tak i přístupnost péče všem 

potřebným, rozvojem interdisciplinárního výzkumu a mezinárodní spoluprací.  

V závěru své bakalářské práce bych chtěla poukázat na naléhavost  

a potřebnost dostupnosti a zákonného nároku na paliativní péči, ke které vybízí 

Charta péče. Proto doufám, že jsem touto prací naplnila alespoň jednu 
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z důležitých výzev Charty péče s ohledem na interdisciplinární přístup  

a na zařazování do vzdělávání. 
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Příloha 1 

Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v Německu 

 

Předmluva 

…Rádi bychom prostřednictvím této charty poskytli orientaci k společnému  

a diferencovanému dalšímu rozvoji hospicové a paliativní péče v Německu, 

v jejímž středu jsou práva a potřeby nevyléčitelně nemocných a umírajících 

lidí. 

Preambule 

Vzhledem k očekávaným budoucím úkolům bude náležet centrální zdravotně-

politický význam především (…) multidisciplinární paliativní péči (…) Péče  

o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi musí směřovat k tomu, aby byly 

zajištěny zejména podmínky pro stav nemoci a umírání v důstojnosti. 

 

Pozadí 

Německý projekt Charta vznikl na pozadí mezinárodní iniciativy, která byla 

dohodnuta na 10. kongresu Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC) jako 

Budapest Commitments (Závazky z Budapešti) v roce 2007. Cílem bylo 

zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi, a to s hlavním 

zaměřením na pět oblastí a podporu jejich rozvoje: různé stupně vzdělávání, 

výzkum, politika, kvalitní management, všeobecná přístupnost léků. 18 zemí 

přijalo tyto ideje: (…) Německo, (…) Česká republika (…) Současně mohly 

být v prosinci 2009 vytvořeny webové stránky www.charta-zur-betreuung-

sterbender.de pro diskusi s veřejností. 

 

 

 

http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/
http://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/
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Hlavní zásady 

1 Společensko-politické výzvy – etika, právo a veřejná komunikace 

Každý člověk má právo na umírání v důstojných podmínkách. Musí mít 

možnost se spolehnout na to, že je ve své poslední životní fázi respektován se 

svými představami, přáními a hodnotami a že jsou činěna rozhodnutí, která 

respektují jeho vůli… 

Umírání v důstojnosti závisí podstatně na rámcových podmínkách, v nichž lidé 

vzájemně žijí. Rozhodující vliv mají společenské hodnotové představy  

a sociální danosti, které se odrážejí i v právních úpravách.  

Budeme se zasazovat za to, aby bylo umožněno umírání v důstojných 

podmínkách a aby se zejména působilo prostřednictvím perspektivy péče  

a lidské sounáležitosti proti snahám o legalizaci eutanázie („die Tötung auf 

Verlangen“=usmrcení na žádost)… 

2 Potřeby dotyčných – požadavky na struktury péče 

Každý nevyléčitelně nemocný a umírající člověk má právo na úplnou 

medicínskou, ošetřovatelskou, psychosociální a spirituální péči a doprovázení, 

které odpovídá individuální životní situaci a potřebě hospicovo-paliativní péče 

dotyčné osoby (…) 

Budeme se zasazovat za to, aby byly struktury péče propojeny a podle potřeby 

pro lidi v každém věku a s nejrůznějšími onemocněními dále s vysokou 

kvalitou tak rozvíjeny, že k nim budou mít přístup všichni dotyční. Nabídky 

(…) je nutno vzájemně propojovat tak, že bude zajištěna kontinuita péče. 

3 Požadavky na vzdělávání 

Každý nevyléčitelně nemocný a umírající člověk má právo na přiměřenou, 

kvalifikovanou a v případě potřeby multiprofesní péči a doprovázení (…) Ti, 

kdo působí v paliativní péči, musejí mít možnost se dále vzdělávat, aby 

disponovali požadovanými odbornými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi 
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i reflektovaným postojem. Tento postoj vyžaduje ochotu se vyrovnávat 

s vlastní smrtelností i se spirituálními a etickými otázkami (…) 

Budeme se zasazovat za to, aby bylo zacházení s nevyléčitelně nemocnými  

a umírajícími lidmi tematicky diferencovaně a specifikovaně integrováno do 

různých stupňů vzdělávání v nejrůznějších oblastech. 

4 Perspektivy rozvoje a výzkumu 

Každý nevyléčitelně nemocný a umírající člověk má právo na to, aby mu byla 

poskytnuta léčba a péče dle obecně uznaného stavu poznatků. Aby se dosáhlo 

tohoto cíle, budou se kontinuálně získávat nové poznatky o paliativní péči 

z výzkumu a praxe, budou transparentní a budou se převádět do každodenní 

péče. Přitom je nutno zohledňovat etické a právní normy (…) 

Budeme se zasazovat za to, aby se na této bázi dále rozvíjel interdisciplinární 

výzkum a zajišťoval převod vědomostí do praxe…  

5 Evropská a mezinárodní dimenze 

Každý nevyléčitelně nemocný a umírající člověk má právo na to, aby byly 

k jejímu dobru přiměřeně zohledněny mezinárodní doporučení a standardy 

ohledně paliativní péče. V tomto kontextu je nutno usilovat o národní 

rámcovou politiku, jež je všemi zodpovědnými společně formulována  

a realizována. 

Budeme se zasazovat za mezinárodní propojování organizací, výzkumných 

institucí a dalších osob činných v oblasti paliativní péče a usilovat  

o kontinuální a systematickou výměnu informací s dalšími zeměmi… 
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Hlavní zásady s vysvětlením 

1 

Umírání jako součást života 

Umírající člověk je a zůstává součástí rodiny a sociálního prostředí: 

onemocnět, zestárnout a rozloučit se patří k životu.  

 

Péče o umírající ve zdravotnictví 

Nevyléčitelně nemocný a umírající člověk má právo na adekvátní léčbu 

symptomů a bolesti, psychosociální doprovázení a – pokud nutno – 

multiprofesní péči. 

…Při rozhodování o terapeutických zákrocích je nutno zohlednit individuální 

cíl léčby odsouhlasený v rozhovorech s pacientem. Tato orientace musí být 

sociálněeticky zdůvodnitelná, transparentní, srozumitelná a právně 

legitimována. Doprovázení umírajících nesmí být určováno ekonomickými 

zájmy… 

 

Rozhodnutí na konci života 

Nevyléčitelně nemocní a příbuzní umírajícího člověka potřebují při 

rozhodování v mezních situacích důvěryhodnou osobu s odbornou kompetencí.  

…mohou nastávat situace, v nichž jsou požadována rozhodnutí k omezení 

zákroků, které potenciálně prodlužují život, např. rezignovat na operace, 

intenzivní léčbu nebo další medicínská opatření a připustit umírání (…) 

Důležitým nástrojem je předem prohlášená vůle pacienta, který ulehčuje 

rozhodování v mezních situacích, která jsou orientována dle vůle pacienta (…) 

Odborně kompetentní i eticky a právně reflektované zacházení s problémy, 

konflikty a dilematy v situacích umírání předpokládá určité znalosti  

a způsobilosti… 
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Umírání v důstojnosti 

Umírající člověk si musí být jistý, že bude respektován se svými představami, 

přáními a hodnotami. Důstojné umírání vyžaduje čas, prostor a kompetentní 

oporu.  

Je nutno ctít důstojnost nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí. K tomu je 

nutno vytvářet rámcové podmínky, resp. je dále rozvíjet. Je potřeba zahrnout 

kulturní a náboženské zvláštnosti (…) Zápas o důstojné umírání jedince 

vyžaduje komplexní přístup. Nevyléčitelně nemocný a umírající člověk se 

nikdy nesmí stát objektem péče nebo pomáhání (…) 

Umírání v důstojnosti závisí zcela podstatně na rámcových podmínkách, 

v nichž spolu lidé žijí. Umožnit umírání v důstojných podmínkách znamená 

také bránit prostřednictvím perspektivy péče a sounáležitosti snahám  

o legalizaci eutanázie nebo asistovaného suicida. 

 

Umírání a právo 

Umírající člověk musí mít možnost se spolehnout na to, že jsou činěna 

rozhodnutí, která respektují jeho vůli. Na konci života může být rozhodující  

i domnělá vůle pacienta.  

Nevyléčitelně nemocní a umírající lidé potřebují zvláštní ochranu jejich 

lidských práv. Zajištění lidsky důstojných rámcových podmínek pro 

nevyléčitelně nemocné a umírající lidi, garance sociálních práv a přiměřeného 

doprovázení náležejí stejně tak jako zajištění autonomie a sebeurčení k znakům 

společnosti, která považuje práva nevyléčitelně nemocných a umírajících za 

významné dobro. Přitom nesmí existovat žádné formy diskriminace podle 

sociálního statusu, věku, postižení, pohlaví, náboženství, hodnotového postoje 

a etnické příslušnosti. Účinná právní ochrana je v sociálním právním státě 

zakotvena, např. právo na sebeurčení, právo na účast a služby zajišťující 

existenci (…) V situacích rozhodování na konci života, v nichž existují 
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konflikty hodnot nebo se musí zkoumat domnělá vůle pacienta, je nutno 

zakotvit eticky a právně reflektované, dialogické postupy rozhodování (…) Je 

potřeba zachovat zákaz eutanázie. Je nutno zajistit a rozvíjet rámcové 

podmínky, které přispívají k tomu, že se lidé zbavují strachu z umírání, jež 

porušuje lidskou důstojnost. 

 

Umírání v sounáležitosti 

Nevyléčitelně nemocní – zejména ti ve vysokém věku – lidé potřebují zvláštním 

způsobem společnost. Umírajícímu člověku je potřeba umožnit podle jeho 

přání spoluodpovědné doprovázení rodinou, přáteli, dobrovolníky. 

Nevyléčitelně nemocní a umírající lidé jsou zvláštním způsobem odkázáni na 

doprovázení a podporu od příbuzných, přátel, profesionálních pracovníků, ale i 

na solidaritu a zodpovědné doprovázení bližních (spoluobčanů). To platí 

zvláštním způsobem pro všechny skupiny, jejichž podíl na společnosti 

vyžaduje zvýšenou pozornost, např. osamělé osoby ve vysokém věku 

(odkázané samy na sebe), lidi s postižením (…) Doprovázení umírajících  

a jejich příbuzných je úkol, který si musí společnost ukládat. Pomoc od 

příbuzných a blízkých, činnosti v hospicové oblasti, občanská angažovanost  

a transgenerační podpora se musejí ve své významnosti pro důstojný život  

a umírání silněji uznávat a všeobecně podporovat. Pečující příbuzní potřebují 

volné pole a nesmějí být za své odpovídající angažmá ve prospěch své rodiny 

poškozeni ve svém povolání. Umírání v sounáležitosti zahrnuje doprovázení ve 

smutku; potřebuje přiměřený rámec. 

 

Veřejná komunikace 

Citlivé a diferencované zpravodajství může přispívat k odtabuizování umírání. 

Existenční a každodenní zkušenosti umírajících lidí jsou podstatným tématem 

naší doby.  
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Zatímco se v soukromí jen málo a nerado komunikuje o umírání a smrti, je 

téma umírání a smrti v médiích sice zasazeno jako „událost“ do života, ale 

zachází se s ním zřídka a nedostatečně v jeho dimenzi existenciální zkušenosti. 

Komunikace o sociálních otázkách spojených s umíráním a smrtí se musí 

podporovat diferencovaným zacházením s tématem v médiích, jež zahrnuje 

více každodenní skutečnosti a osobních zkušeností. Toto je třeba podporovat 

odborně kompetentními nabídkami témat a informací. 

 

2 

Péče v regionálně propojených strukturách 

Nevyléčitelně nemocní a umírající lidé potřebují péči, jež vyžaduje dle 

individuální situace multiprofesní, interdisciplinární, jednotlivé sektory  

a skupiny povolání přesahující jednání s úzkou spoluprací všech zúčastněných. 

K tomu je zapotřebí regionálně propojených struktur péče. 

(…) Při organizaci sítí je potřeba zohlednit komunální zodpovědnost  

a infrastrukturu. Zvláštní význam má kromě toho koordinace jednotlivého 

případu… 

 

Čestný úřad (dobrovolnictví) v hospicové práci 

Nevyléčitelně nemocní a umírající lidé a jejich rodiny potřebují pečující  

a ulehčující doprovázení: práci dobrovolníků v ambulantních hospicových 

službách přitom náleží zvláštní význam. Toto angažmá je potřeba aktivně 

podporovat. 

Dobrovolnictví je výrazem občanské angažovanosti, jádrem hospicové práce  

a bází zaopatřujícího psychosociálního doprovázení a péče, které ulevují 

dotyčným a jejich rodinám (…) To dále vyžaduje podpůrné rámcové podmínky 

a jejich finanční zajištění – zejména ke kvalifikované způsobilosti a stálému 

profesionálnímu doprovázení dobrovolníků především v ambulantních 
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hospicových službách. Důležitou roli hraje práce s veřejností – mimo jiné také, 

aby se co možná nejvíce lidí ze společnosti motivovalo k tomuto angažmá. 

 

Struktury ambulantní péče 

Většina lidí si přeje, aby mohla strávit svou poslední životní fázi v domácím, 

resp. v důvěrně známém prostředí. To vyžaduje kvalifikovanou, mezi 

zúčastněnými službami a skupinami povolání sladěnou ambulantní paliativní 

péči. 

 

Struktury stacionární péče 

Oddělení paliativní péče a stacionární hospice jsou pro péči o umírající lidi  

a jim blízké osoby významná zařízení. V regionálně propojených strukturách 

jsou důležitými partnery. 

 

Děti, mladiství a mladí dospělí 

Děti, mladiství a mladí dospělí se smrtelným onemocněním a jejich rodiny jsou 

zvláštním způsobem odkázáni na úplnou paliativní péči, jež odpovídá jejich 

zcela vlastním potřebám. 

…Zejména je potřeba zohlednit rodinnou a sociální situaci i individuální 

stupeň rozvoje osobnosti… 

 

Lidé ve vysokém věku 

Lidé ve vysokém věku potřebují vhodné nabídky péče, které zohledňují 

dostatečně i paliativní hlediska. Zvláště v zařízeních stacionární péče je 

potřeba systematického dalšího rozvoje kompetence v paliativní péči  

a hospicové kultury. 

…Potřebné jsou také další znalosti o potřebě péče a potřebách starších lidí 

s pokročilou multimorbiditou a demencí. 
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Lidé s postižením 

Zohlednit je nutno zvláštní potřeby nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí 

s postižením. Jejich právo na společenskou účast také znamená, že se mohou 

využívat bez jakéhokoli omezení bez bariér nutné nabídky paliativní péče. 

…Koncepty všeobecné a specializované paliativní péče je potřeba rozvíjet  

a implementovat společně s dotyčnými osobami, odborníky a svépomocnými 

skupinami. 

 

3 

Předškolní a školní vzdělávání 

Děti a mladiství zažívají umírání, smrt a smutek. Vychovatelky a vychovatelé, 

učitelky a učitelé potřebují poradenství o preventivním a reaktivním zacházení 

s těmito tématy. 

 

Kontinuální a kvalifikované vzdělání a další vzdělávání 

Doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí hraje roli v mnoha 

oblastech společnosti: z toho vyplývají různé požadavky na kvalifikaci všech 

zúčastněných. 

Kvalifikační a specializační opatření v paliativní péči podporují rozvoj 

osobního postoje při jednání s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími lidmi  

a připravenost se pečlivě vypořádat s životním světem protějšku… 

 

Pracovní oblasti v souvislosti s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími 

lidmi 

Prožívání umírání a smrti může být spojeno se silnými pocity – především 

s bezmocností a bezmocí. Ti, kdo pomáhají, potřebují odborné poučení, aby se 

mohli s umírajícími a jejich příbuznými přiměřeně setkávat a stát jim po boku. 
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Smrt a umírání jsou „průřezovými tématy“ se vztahy ke skoro všem pracovním 

oblastem (…) V rámci vzdělání a dalšího vzdělávání dostávají účastníci 

možnost, aby reflektovali své zážitky a modifikovali své postoje. Cílem je 

zúčastněným umožnit, aby udrželi co nejmenší psychickou zátěž a ve 

výjimečných a hraničních situacích stáli po boku podpůrně a přiměřeně… 

 

Profese ve zdravotnictví (vzdělání) 

Od zástupců zdravotnických profesí se očekává, že umějí kvalifikovaně podle 

své profese doprovázet nevyléčitelně nemocné a umírající lidi i jejich příbuzné. 

…Všeobecná kompetence paliativní péče se vedle specifické odbornosti 

ukazuje ve způsobilosti reflektovat vlastní zasaženost a respektovat principy 

paliativní péče i u závažné nemoci a nejen v poslední fázi života člověka. 

Všechna curricula odpovídajících skupin povolání by měla brát ohled na tyto 

požadavky… 

 

Profese v paliativně-hospicovém kontextu (další vzdělávání) 

Hlavní činitelé a dobrovolníci rozdílných profesí pečují o nevyléčitelně 

nemocné a umírající a jejich rodiny a doprovázejí je. To klade specifické 

požadavky na jejich kvalifikaci. 

…Kvalifikace chrání zranitelné nemocné i ty, kdo doprovázejí a myslí to dobře 

(…)  

Curricula s ohledem na způsobilost dobrovolníků v hospicové práci se zaměřují 

na senzibilizaci pro životní svět a zhodnocení života svého protějšku (…) 

Nadřazené učební cíle v učebních plánech různých profesí jsou z větší části 

identické: získání znalostí, zkušeností, dovedností a způsobilostí ve vedení 

rozhovoru s nevyléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich příbuznými i jejich 

poradenství a podpora, (…) práce v multiprofesním týmu, integrace 

existenciálních a spirituálních aspektů, vypořádání a zacházení s umíráním, 
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smrtí a smutkem i jejich kulturní dimenzí, kladení etických a právních 

otázek… 

 

Úvahy o zajištění kvality kvalifikačních opatření 

Kvalita se projeví v trvale zlepšené péči o nevyléčitelně nemocné. Vysoká 

kvalifikace vyučujících je pro to předpokladem. 

Specializace v paliativní péči musí mít na zřeteli aspekty interdisciplinarity  

a multiprofesionality (…) Multiprofesionalita v nejlepším smyslu znamená, že 

je nejen každá profese na svém vlastním poli dobře vzdělána a dále 

vzdělávána, ale že ve vzdělávání a dalším vzdělávání dochází k meziprofesní 

výměně zkušeností (…) 

Přenos aktuálních poznatků spojený s metodicky adekvátní realizací by mělo 

vést k lepším strukturám péče a tím k vyšší kvalitě života dotyčných 

nevyléčitelně nemocných i jejich doprovázejících.  

 

4 

Zlepšení interdisciplinární spolupráce 

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi je na národní i mezinárodní 

úrovni rostoucí oblast výzkumu. Účast různých odborných disciplín přitom 

představuje velký požadavek na propojení. 

 

Podpora stabilních a nosných struktur výzkumu 

Transparentní a propojený výzkum v paliativní péči by měl být možný 

celostátně, přičemž by měl být ulehčen výzkum přesahující disciplínu, fakultu  

a vysokou školu prostřednictvím specializovaných center. 
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Zintenzivnění podpory 

Prioritu má zesílená transparence možností podpory paliativní péče. Kromě 

krátkodobé podpory nějakého projektu by měla existovat možnost ustálit 

úspěšné struktury výzkumu. 

 

Nabídky kvalifikace pro výzkumníky 

Je potřeba usilovat o nabídky systematické kvalifikace vědeckého dorostu 

v oblasti výzkumu paliativní péče, a to se zvláštním těžištěm v metodologické 

kompetenci. 

 

Rozvoj výzkumné agendy v paliativní péči 

Výzkum v souvislosti s tématem paliativní péče je komplexní. Na pozadí této 

komplexity je potřeba diskutovat o zřízení sladěné agendy výzkumu. 

 

Kritická analýza a reflexe přiměřené etiky výzkumu 

Pokud se nevyléčitelně nemocní a umírající lidé účastní výzkumných projektů, 

vyžaduje jejich zvláštní životní situace speciální přiblížení. 

Existuje závazek jednat s lidmi dle nejlepšího vědomí. To obsahuje nutnost 

výzkumu i v oblasti paliativní péče. Nové poznatky lze v této citlivé oblasti 

získat jen na základě všeobecných etických principů a zákonných ustanovení, 

které by měly být přizpůsobeny zvláštním životním situacím dotyčných  

a podmínkám v této oblasti. 

 

Rozvoj a aplikace adekvátních metod výzkumu 

Metodiku výzkumu je třeba také rozvíjet z pohledu, situace a potřeb 

nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí a jejich příbuzných. 
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Organizace a zajištění převodu vědomostí 

Je potřeba usilovat o těsný převod mezi výzkumem a praxí: tak se mohou 

rozvinout z inovačních iniciativ praxe za vědeckého doprovázení zlepšené 

modely péče. 

 

Doprovázení v umírání zahrnuje více než optimalizovanou péči 

Výzkum slouží v prvé řadě zlepšení paliativní péče, měl by se ale věnovat  

i sociálním, kulturním, náboženským a etnickým životním poměrům 

nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí. 

…Dnes existuje nebezpečí, že se otázka doprovázení nevyléčitelně nemocných 

a umírajících lidí vytlačí do pozadí technicky, medicínsky a ošetřovatelsky 

perfektní paliativní péčí. Výzkum, který se věnuje pouze optimalizaci 

medicínské a ošetřovatelské péče a nechává nepovšimnuté sociální, kulturní, 

náboženské a etnické okolnosti, zanechá nezodpovězeny podstatné otázky 

tohoto komplexního pole výzkumu. 

 

5 

Evropská doporučení a jejich realizace v Německu 

Doporučení Rady Evropy jasně definují kritéria pro péči o nevyléčitelně 

nemocné a umírající lidi. Jak jsou uskutečňována v Německu? 

Výbor ministrů Rady Evropy (Council of Europe) schválil v roce 2003 

Doporučení ohledně národního rozvoje a implementace paliativní péče 

v evropských zemích. V Recommendation Rec (2003) 24 Council of Europe 

poskytuje Výbor ministrů vládám všech 47 členských zemí Rady Evropy jasná 

doporučení ve vztahu k různým oblastem péče o nevyléčitelně nemocné  

a umírající lidi. Prostřednictvím této zprávy byla představena výborná kritéria, 

která mají platit jako zásadní pro paliativní péči… 
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Všeobecné principy s ohledem na paliativní péči 

Úplná strategie ve vztahu k paliativní péči je nezbytná: pacienti 

s neonkologickými onemocněními potřebují stejně jako pacienti s nádorovými 

onemocněními přístup k paliativní péči. 

…paliativní medicína jako povinný obor při studiu medicíny, zavedení nároku 

na placené výkony pro všechny zákonně zdravotně pojištěné – v případě 

odpovídající potřeby – na specializovanou ambulantní paliativní péči (…)  

a financování stacionárních hospiců. Je nutno usilovat o rámcovou politiku 

s ohledem na paliativní péči (…), jež celkově zajistí, že každý člověk, jenž 

potřebuje paliativní péči, k ní bude mít neodkladně a – pokud je to proveditelné 

– dle svých potřeb přístup. 

 

Formy péče a zařízení 

Nevyléčitelně nemocní a umírající lidé potřebují široké a regionálně dobře 

propojené spektrum paliativní péče, jež je přizpůsobeno jejich potřebám  

a přáním. 

 

Politika a samospráva 

Politika a samospráva musí v rámci svých příslušných kompetencí pečovat  

o přiměřenou paliativní péči o obyvatelstvo. 

 

Růst kvality a výzkum 

Je potřeba zřídit vědeckou pozorovací stanici pro rozvoj a kvalitu péče. 

 

Vzdělání a další vzdělávání 

Je třeba podporovat prostřednictvím výměnných programů mezinárodní 

spolupráci ve vzdělávání. 
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Příbuzní 

Příbuzní nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí potřebují psychosociální 

podporu. 

 

Komunikace s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími lidmi i s jejich 

příbuznými 

Prostředkování špatných zpráv patří k nejobtížnějším úkolům v paliativní péči. 

 

Týmy, týmová práce a plánování péče 

Paliativní péče: i ošetřující/doprovázející umírajících lidí potřebují 

poradenství a péči. 

 

Smutek 

Pacientky a pacienti, příbuzní, truchlící a členové týmu mají mít možnost využít 

doprovázení při rozloučení a ve smutku. 

 

Pohled z Německa do Evropy 

 

(Překlad: René Milfait) 
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Příloha 2 

 

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských 

práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ 

 

(„Charta práv umírajících“) 

Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června 

roku 1999 na svém 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo 

proti.  

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.“ 
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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: 
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 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 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  
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 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 



133 

 

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: 

 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“  
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 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 

(Překlad: Zdeněk Bystřický) 
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Příloha 3 

STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY č. 10 

ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

Obecné zásady 

§1 

1. Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé 

společnosti v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému 

lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na 

důstojnost lidského jedince. 

2. Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu 

na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou 

příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou 

úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. 

3. Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání  

a tyto dodržovat. S vědomím osobního rizika se nemusí cítit být jimi 

vázán, pokud svým obsahem nebo ve svých důsledcích narušují 

lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva. 

4. Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře. 

Lékař a výkon povolání 

§2 

1. Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí  

a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají 

současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za 

nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře 

vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce). 
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2. Každý lékař je povinen v případech ohrožení života a bezprostředního 

vážného ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc. 

3. Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při 

katastrofách přírodní nebo jiné povahy. 

4. Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo 

je-li pracovně přetížen, nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný 

vztah důvěry mezi ním a pacientem. Je však povinen doporučit,  

a v případě souhlasu zajistit vhodný postup v pokračování léčby. 

5. Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkon nebo 

spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. 

6. Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost, nebo které 

vykazují účinky dopingového typu, k jiným než léčebným účelům. 

7. Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří 

lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně 

očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat 

život za každou cenu. Eutanázie a asistované suicidium nejsou 

přípustné. 

8. U transplantací se lékař řídí příslušnými předpisy. Odběru tkání  

a orgánů nesmí být zneužito ke komerčním účelům. 

9. Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské 

tajemství, s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem 

pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem. 

10. Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat. 

11. Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou 

dokumentaci písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech je nutná 

přiměřená ochrana znemožňující změnu, zničení nebo zneužití. 

12. Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe. 
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13. Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, 

diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů. V rámci své pravomoci 

nesmí poskytovat odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly 

občanům neoprávněné výhody. 

14. Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky  

a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně 

svým svědomím a prospěchem pacienta. 

15. Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi 

medicínských témat na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se 

však vzdát individuálně cílených lékařských rad a doporučení ve svůj 

soukromý prospěch. 

16. Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo 

nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské 

praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností, cílenou na rozšíření 

klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých 

osob. 

17. Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných 

biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence  

a Norimberského kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud 

pacienta nepoškozuje. 

18. Lékař si má být vědom své občanské úlohy i vlivu na okolí. 

Lékař a nemocný 

§3 

1. Lékař plní vůči každému nemocnému své profesionální povinnosti. 

Vždy včas a důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní 

stav nemocného vyžaduje. 
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2. Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí  

a nesníží se k hrubému nebo nemravnému jednání. Bere ohled na práva 

nemocného. 

3. Lékař se má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému  

a respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými 

právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví. 

4. Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně 

informovat jeho nebo jeho zákonného zástupce o charakteru 

onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech 

včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších důležitých okolnostech, 

které během léčení mohou nastat. 

5. Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné 

individuálně v zájmu nemocného dle úvahy a svědomí lékaře. V těchto 

případech by měl lékař, pokud nemocný neurčil jinak, informovat 

rodinné příslušníky pacienta nebo osoby jemu blízké. 

6. Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost 

jakýmkoliv způsobem. 

Vztahy mezi lékaři 

§4 

1. Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky 

korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním 

kompetence, s přiznáním práva na odlišný názor. 

2. Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese 

nesmí podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti  

i poskytované služby jiných lékařů, natož používat ponižujících výrazů 

o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních 

lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů. 
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3. Lékař kolegiálně spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně nebo 

následně vyšetřují či léčí stejného pacienta. Předává-li z důvodných 

příčin nemocného jinému lékaři, musí mu odevzdat zjištěné nálezy  

a informovat ho o dosavadním průběhu léčby. 

4. Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, 

když si to vyžádají okolnosti a nemocný souhlasí. Je právem lékaře 

navrhnout osobu konzultanta. Závěry konziliárního vyšetření mají být 

dokumentovány zásadně písemnou formou a je povinností o nich 

informovat nemocného, se zvláštním důrazem tehdy, pokud se názory 

lékařů liší, a je právem lékaře vzdát se dalšího léčení, pokud se 

nemocný přikloní k jinému názoru konzultanta. 

5. Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může 

být jen dočasně a to lékařem vedeným v seznamu České lékařské 

komory a splňujícím potřebné odborné předpoklady. 

Lékař a nelékař 

§5 

1. Lékař spolupracuje se zdravotními pracovníky vyškolenými v různých 

specializovaných činnostech. Pověří-li je diagnostickými nebo 

léčebnými úkoly a dalšími procedurami, musí se přesvědčit, zda jsou 

odborně, zkušenostmi i zodpovědností způsobilí tyto úkony vykonávat. 

2. Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem 

a nepatří k zdravotnímu personálu. Tyto osoby nesmějí být přítomny 

ani jako diváci při lékařských výkonech. Výjimkou z uvedených zásad 

jsou osoby, které se u lékaře vzdělávají, nebo pracují v lékařských 

oborech a dalších osoby, s jejichž přítomností pacient souhlasí, pokud 

není lékařsky zdůvodněných námitek. 
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Účinnost 

§6 

Tento stavovský předpis České lékařské komory Etický kodex České lékařské 

komory nabývá účinnost dne 1. 1. 1996. 
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Příloha 4 

 

DOPORUČENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČLK č. 1/2010 

 

k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní  

u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli 

 

čl. 1 

Doporučení představenstva ČLK formuluje principy a rámcová doporučení pro 

poskytování paliativní péče u dospělých pacientů neschopných o sobě 

rozhodovat v konečné fázi jejich léčebně neovlivnitelného onemocnění. Mezi 

nejčastější klinické případy patří pacienti s multiorgánovým selháním, při němž 

i přes maximální možnou podporu či náhradu orgánových funkcí dochází 

k trvalému zhoršování zdravotního stavu a kde vyvolávající příčina či její 

důsledky (následný patofyziologický děj) nejsou léčebně ovlivnitelné, nebo 

pacienti v hlubokém bezvědomí bez odůvodněného předpokladu obnovení 

integrity mozkových funkcí z důvodu přítomnosti známek ireverzibilního 

poškození centrálního nervového systému.  

čl. 2 

Cíle doporučeného postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na 

léčbu paliativní u pacientů terminálně nemocných 

a) Definovat nejčastěji používané pojmy ve vztahu k této problematice.  

b) Formulovat základní východiska a principy pro rozhodování o zahájení 

paliativní péče u nemocných v terminálním stavu dále neléčitelného 

onemocnění nebo s ireverzibilní poruchou integrity orgánových funkcí, 

při níž zdravotní stav nebo použité způsoby léčby znemožňují vyjádření 

vlastní svobodné vůle.  
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c) Zdůraznit etické aspekty poskytování intenzivní péče, zejména 

respektování předchozího názoru pacienta (pokud je dostupný), 

uchování lidské důstojnosti a zajištění maximálně možného komfortu 

nemocných.  

d) Omezit poskytování marné a neúčelné léčby v situacích, v nichž se lze 

na základě odborného medicínského posouzení odůvodněně domnívat, 

že přínos zahájení nebo pokračování v dané léčebné metodě s ohledem 

na zdravotní stav nemocného nepřevažuje nad rizikem komplikací, 

bolesti, dyskomfortu a strádání pro pacienta a nedává možnost 

příznivého ovlivnění zdravotního stavu nebo záchrany jeho života.  

e) Přispět ke zvýšení kvality rozhodování v uvedených situacích a zlepšit 

komunikaci jak uvnitř zdravotnických týmů, tak mezi zdravotníky  

a rodinami či blízkými pacientů.  

f) Formulovat pro odbornou a laickou veřejnost stanovisko 

- odborně podložené a náležitě zdokumentované nezahájení nebo 

nepokračování marné a neúčelné léčby je v souladu s etickými 

principy medicíny a platnými právními předpisy,  

- nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby nesmí 

být zaměňováno za eutanázii. 

g) Usnadnit a podpořit vznik „místních“ doporučení zabývajících se 

uvedenou problematikou na jednotlivých pracovištích intenzivní péče. 

 

čl. 3 

Terminologie 

a) Pacient v terminálním stádiu onemocnění – pacient v konečném stádiu 

onemocnění, které není slučitelné se životem a není dále léčebně 

ovlivnitelné  
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b) Pacient neschopný o sobě rozhodovat – nemocný s poruchou vědomí, 

který je vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu neschopný 

posouzení situace a rozhodování o své osobě, není schopen vyjádřit 

informovaný souhlas.  

c) Paliativní léčba – léčba, jejímž cílem je zabránění bolesti, strádání či 

dyskomfortu nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta.  

d) Marná a neúčelná léčba – léčba, která nevede k záchraně života, 

uchování zdraví či udržení kvality života. Marná a neúčelná léčba není 

v zájmu pacienta, nemůže mu pomoci a zatěžuje jej zbytečným 

strádáním či rizikem komplikací.  

e) Nezahajování léčby – léčebný postup, který nemůže zastavit postup 

choroby, navrátit zdraví nebo odvrátit smrt pacienta, není indikován  

a není proto zahajován. Takový postup by byl léčbou marnou  

či neúčelnou. Nepřijetí pacienta v konečné fázi jeho onemocnění na 

pracoviště intenzivní medicíny, kdy již nelze zastavit postup choroby, 

navrátit zdraví či odvrátit smrt, patří mezi opatření nezahajování léčby.  

f) Nepokračování léčby – při nemožnosti zastavit postup choroby, navrátit 

zdraví nebo odvrátit smrt, není ve stávající marné a neúčelné léčbě 

pokračováno a tato léčba je ukončena (např. vysazení farmakologické 

podpory oběhu, ukončení hemodialýzy, ukončení ventilační podpory).  

g) Eutanázie – usmrcení člověka ze soucitu jinou osobou než pacientem 

samým, a to na jeho vlastní žádost. Právní systém České republiky 

pojem eutanázie nezná. Uvedené jednání by bylo hodnoceno jako 

trestný čin a je nepřípustné. Nepřípustná a trestná je také pomoc  

k sebevraždě.  
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čl. 4 

Základní východiska pro postup při rozhodování o změně léčby intenzivní 

na léčbu paliativní u pacientů terminálně nemocných 

a) Život člověka je konečný.  

b) Každý pacient má právo na náležitou, odbornou úroveň zdravotní péče.  

c) Všeobecně přijatým cílem intenzivní péče je vždy zachování života  

a zdraví pacienta, odstranění vyvolávající příčiny zhoršení zdravotního 

stavu a poskytování postupů orgánové podpory či náhrady  

u nemocných se zvratným (nebo předpokládaným zvratným) 

orgánovým selháním, tj. „udržovat život, ale nikoliv prodlužovat 

umírání“. V případě, kdy nelze tyto cíle naplnit, je nutné poskytnout 

pacientovi péči, která vyloučí bolest, dyskomfort a strádání, umožní 

zachování lidské důstojnosti a uspokojování fyzických, psychických, 

sociálních  

a duchovních potřeb.  

d) Jakékoliv rozhodování v průběhu poskytované zdravotní péče musí být 

v souladu s existujícími právními předpisy a musí být založeno na 

odborném a kvalifikovaném posouzení zdravotního stavu pacienta, 

musí bezvýhradně respektovat základní etické principy medicíny, 

především lidský život jako nejvyšší hodnotu a právo na sebeurčení 

nemocných a uchování jejich lidské důstojnosti.  

e) Jakýkoliv diagnostický nebo léčebný postup musí být pečlivě  

a odpovědně posuzován poměrem reálného klinického přínosu a míry 

možného rizika komplikací, bolesti, dyskomfortu a strádání, které 

zvolený postup pacientovi v aktuální klinické situaci přináší. Použití 

postupu, kde rizika a komplikace s ním spojené, nejsou vyváženy jeho 

přínosem pro pacienta, je v rozporu s etickými principy medicíny. Vždy 

je nutné brát zřetel na předchozí názor pacienta, pokud je dostupný a je 
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nepochybné, že jde o dříve vyslovené přání příslušného pacienta (viz. 

článek 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně). 

f) Jakýkoliv léčebný postup, při němž není odůvodněný předpoklad jeho 

příznivého účinku na zdravotní stav pacienta nebo pro záchranu života 

a kde rizika komplikací, bolesti, dyskomfortu a strádání převažují nad 

reálným klinickým přínosem zvoleného postupu, je nutno považovat  

za léčbu, která není „ku prospěchu a v nejlepším zájmu pacienta“ a lze 

ji označit jako tzv. marnou a neúčelnou léčbu. Dosažení dočasné 

korekce hodnoty některé z fyziologických funkcí či jejich dílčích 

parametrů bez ovlivnění celkového průběhu onemocnění a možnosti 

záchrany života, nemůže být při zvažování poměru přínosu a rizika 

považováno za příznivý účinek zvoleného léčebného postupu. Léčba, 

která se jeví jako marná a neúčelná, nemá být indikována a prováděna.  

g) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby neznamená 

omezení pacienta na jeho právech, ale naopak je sledován zájem 

pacienta tak, aby nedošlo k porušení základních medicínských  

a etických principů včetně nechtěného nedůstojného prodlužování 

umírání. Smrt, která je výsledkem přirozeného průběhu onemocnění, 

nemůže být považována za nepříznivý výsledek zdravotní péče.  

h) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby u pacientů  

v terminálním stádiu neléčitelného onemocnění a/nebo s ireverzibilní 

poruchou integrity orgánových funkcí, kteří nereagují na použité 

léčebné postupy, je v souladu s etickými principy medicíny  

a existujícími právními předpisy České republiky. 

i) Z hlediska medicínského, právního a etického není rozdíl mezi 

nezahájením nebo nepokračováním daného léčebného postupu.  
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j) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby jsou při 

správném odborném posouzení postupy, které nelze zaměňovat za 

eutanázii či ublížení na zdraví. 

 

čl. 5 

Základní principy pro postup při rozhodování o změně léčby intenzivní na 

léčbu paliativní u pacientů terminálně nemocných 

a) Přijetí pacienta na pracoviště intenzivní péče by mělo být podloženo 

předpokládaným přínosem poskytované péče, která mu má být na 

daném oddělení poskytnuta. 

b) Stanovení rozsahu poskytované léčby musí být založeno na odborném  

a kvalifikovaném posouzení zdravotního stavu pacienta. 

c) Zahájení nebo pokračování jakéhokoliv léčebného postupu, který není 

odborně odůvodněný, kde neexistuje racionální předpoklad jeho 

příznivého účinku na celkový průběh onemocnění a kde rizika 

komplikací, strádání, útrap a bolesti převažují nad reálným klinickým 

přínosem zvoleného postupu, je v rozporu s etickými principy medicíny 

a Chartou práv umírajících. Neexistuje povinnost zahajovat marnou  

a neúčelnou léčbu nebo v ní pokračovat, pokud je probíhající léčba 

odůvodněně za takovou označena.  

d) Zabezpečení fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb 

pacienta, odstranění pocitů bolesti, strádání a utrpení s respektováním 

lidské důstojnosti jsou základní priority paliativní péče.  

 

Čl. 6 

Doporučení pro klinickou praxi 

a) Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujícího 

zdravotnického týmu. 
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b) Kdykoliv je to možné, pacientovo přání musí být zahrnuto do 

rozhodování o zahájení paliativní péče.  

c) Rodina či blízcí pacienta by měli být náležitě informováni, pokud 

pacient neurčil jinak, nejlépe ve formě strukturovaného rozhovoru. 

Delegování odpovědnosti na rodinu či blízké za přijaté rozhodnutí  

o zahájení paliativní péče není přípustné. 

d) Do rozhodování o zahájení paliativní péče by měli být zahrnuti všichni 

členové (lékaři i nelékařský zdravotnický personál) ošetřujícího 

zdravotnického týmu (tzv. „sharedapproach to end-of-life decision 

making“ model).  

e) Za závěrečné rozhodnutí o zahájení nebo nezahájení paliativní péče 

nese odpovědnost vedoucí lékař příslušného pracoviště nebo jím určený 

lékař. V době ústavní pohotovostní služby nese odpovědnost  

za rozhodnutí o zahájení nebo nezahájení paliativní péče lékař, který je 

odpovědný za konkrétní úsek v rámci výkonu ústavní pohotovostní 

služby a za lékařskou péči o příslušného pacienta. 

f) Zahájení paliativní péče a rozhodnutí o nezahájení či nepokračování 

marné a neúčelné léčby musí být vždy uvedeno ve zdravotnické 

dokumentaci. Zápis do zdravotnické dokumentace před zahájením 

paliativní péče, by měl obsahovat odborné posouzení zdravotního stavu 

a medicínské zdůvodnění rozhodnutí o zahájení paliativní péče. 

g) Cíle intenzivní péče, přínos a rizika plánovaných i probíhajících 

jednotlivých diagnostických a léčebných postupů by měly být  

v pravidelných intervalech přehodnocovány a zvažovány (minimálně 

jednou za 24 hodin). Jakékoliv již přijaté rozhodnutí, může být  

v odůvodněných případech změněno.  

h) Prioritou paliativní péče je odstranění bolesti, dyskomfortu a strádání.  
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i) Přítomnost rodiny či blízkých pacienta by měla být vždy umožněna, 

pokud ji pacient neodmítl.  

čl. 7 

Účinnost 

Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 20. 2. 

2010 a nabývá účinnosti dne 4. 3. 2010. 
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Příloha 5 

Ilustrativní biblické nálezy 

 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ (Řím 12, 15) 

 

„I  řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať 

lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad 

celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby 

byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 

stvořil.“ (Gen 1, 26-27) 

 

„…V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu 

je stvořil, požehnal jim a v den, kdy se stvořil, dal jim jméno Adam (to je 

člověk).“(Gen 5, 1-2) 

 

„Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh 

učinil, aby byl obrazem Božím.“ (Gen 9,6) 

 

„Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost 

vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti 

svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, 

dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho 

pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není 

roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem 

svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní 

zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po 
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mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší 

zemi!“ (Ž 8) 

 

„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat 

svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19,18) 

 

„Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo 

evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť 

nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše 

služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil 

naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“  

(2 Kor 4, 4-6) 

 

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.“ (Kol 1, 15) 

 

„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého 

bližního jako sám sebe.“ (Mt 22, 34-40).  

 

„Cokoliv jste učinili pro jednoho z mých nejnepatrnějších, pro mě jste učinili.“ 

(Mt 25,40) 

 


