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Bakalářská práce „Humanistický přístup sester k umírajícím pacientům“ je rozdělena na dvě 

ústřední části. První, celek teoretický, komplexněji pojednává o všem, co si můžeme 

představit pod pojmem umírání. Následující, empirická oblast, přibližuje cíle, metodu a 

získané výsledky průzkumu, který byl zaměřen na šetření postojů zdravotních sester k 

umírajícím pacientům v nemocnicích. Tato část je zakončena hodnocením jednotlivých 

výzkumných otázek v diskusi. 

 

RESUMÉ 

JIROUSKOVÁ, Klára. Humanistický přístup sester k umírajícím pacientům 

Bakalářská práce 

Téma, které jsem si zvolila pro svoji bakalářskou práci, se vztahuje k problematice 

humanistického přístupu zdravotních sester k umírajícím pacientům. Studie by měla být 

určena těm, jenž jsou denně konfrontováni se smrtí, a kteří nejsou dostatečně seznámeni se 

správným přístupem k umírajícím - především zdravotnickému personálu v nemocnicích. 

Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a empirické. 

V teoretické rovině jsem se zaměřila na proces umírání, jeho stádia, reakce na blížící se smrt a 

na fáze, kterými obvykle umírající prochází. Práce je věnována i specifickým potřebám 

terminálně nemocných a možnostem psychologické péče. Zvláštní pozornost je soustředěná k 

tématice eutanazie, paliativní a hospicové péče. Studie se snaží objasnit, že eutanazie, 

vzhledem k paliativní a hospicové péči, nemůže být chápána jako důstojná smrt. 

Orientovala jsem se i na oblast syndromu vyhoření. Ve zdravotnictví postihuje především ty, 

kteří opečovávají převážně umírající pacienty. Poukazuji na jeho příčiny, průběh i možnou 

prevenci. Poslední část přibližuje fenomén smrti jako eliminační prožitek strachu z úmrtí. 

Druhý, empirický celek, je nasměrován na postoje zdravotních sester ve vztahu k umírajícím 

pacientům na začátku jejich praxe a poté s odstupem několika let. Studie se snaží zachytit 

pocity při setkání se smrtí a určit znalosti v oblastech, kterými se zabývá teoretická rovina 

práce. Kapitoly v empirické části pojednávají o výzkumných cílech, vzorku dotazovaných a 

zvolené metodě dotazníkového šetření. Průzkum jsem zrealizovala se vzorkem 60 zdravotních 

sester v nemocnici v Jablonci n. N. Získané odpovědi z dotazníků jsou zachyceny v tabulkách 



a prezentovány ve formě grafů. Zpracované výsledky šetření jsou dále rozvedeny v diskusi. 

Zde jsou jednotlivé výzkumné otázky opatřeny komentářem a nabízejí podnět k zamyšlení. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejcitlivější přístup k umírajícím zaujímají a největší 

znalosti vykazují sestry s praxí od 6 do 15 let. Nedostatky byly zaznamenány u sester s praxí 

od 0 do 5 let a s praxí 16 a více let. Výstupem šetření je zjištění, že oblast paliativní péče a 

potřebnost hospiců není dostatečně propagována. Eutanazie má stále ještě velkou řadu 

zastánců. Je proto nezbytné upozornit na tuto problematiku nejen během studia na zdravotních 

školách, ale zařadit ji i do seminářů, které by umožnily rozšířit poznatky sestrám již 

pracujícím. 


