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Anotácia
Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach

Cieľom diplomovej práce je opísať a porovnať organizáciu duchovnej starostlivosti v
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Fakultnej nemocnici v Motole a
Psychiatrickej nemocnici Bohnice. V prvej časti práca prezentuje teoretické poznatky v
oblasti duchovných potrieb pacientov a v oblasti poskytovania duchovnej starostlivosti.
V praktickej časti rozoberá poskytovanie duchovnej starostlivosti vo vybraných
nemocniciach. Praktická časť sa zakladá na informáciách, ktoré sprostredkovali
nemocniční duchovní vybraných nemocničných zariadení formou rozhovorov. Ich
výpovede sú rozdelené na tematické okruhy, ktoré umožňujú vzájomnú komparáciu.
Práca opisuje vývin duchovnej starostlivosti v inštitúcií, organizáciu tímu
poskytovateľov duchovnej starostlivosti, vzdelanie a typ úväzkov duchovných. Skúma
charakter a dostupnosť duchovnej starostlivosti, spoluprácu so zdravotníckymi
oddeleniami. Účelom tejto práce je poukázať na stav poskytovania duchovnej
starostlivosti v pražských nemocniciach a podnietiť diskusiu o danej tematike.

Kľúčové slová
spiritualita, starostlivosť o chorého, utrpenie, zmysel, sprevádzanie

Abstract
Spiritual care for the sick and its organization in three hospitals

The aim of this thesis is to describe and compare the organization of spiritual care at
Sisters of Mercy of St. Borromeo Hospital, University Hospital in Motol and
Psychiatric Hospital Bohnice. The first part presents theoretical knowledge in the area
of spiritual needs of patients and the provision of spiritual care. The practical part
analyzes the provision of spiritual care in the selected hospitals. The practical part is
based on information which was given in interviews with spiritual care providers in
selected hospitals. Their statements are divided into topics allowing comparison. This
thesis describes the development of spiritual care in the institution, the organization of a
team of spiritual care providers, education and type of employment. It examines nature
and availability of spiritual care, cooperation with the health departments. The purpose
of this thesis is to highlight the state of providing spiritual care in hospitals in Prague
and to induce a discussion on the topic.
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spirituality, care for the sick, suffering, meaning, accompanying

Počet znakov (vrátane medzier): 136 158



Poďakovanie

Touto cestou by som sa rada poďakovala Doc. Ing. Mgr. Alešovi Opatrnému, Th.D., za

vedenie mojej diplomovej práce, cenné pripomienky a srdečný prístup.

Takisto som vďačná rehoľnej sestre Ing. Mgr. Ludmile Mirjane Vinšovej, SCB z

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského; duchovnému Mgr. Rubenovi

Kuželovi z Fakultnej nemocnice v Motole a diakonovi Mgr. Jaromírovi Odrobiňákovi z

Psychiatrickej nemocnice Bohnice za poskytnutie rozhovorov a informácií pre napísanie

tejto diplomovej práce.

Svojou hodnotnou prácou sú inšpiráciou a povzbudením pre mnohých.





Obsah
Úvod.................................................................................................................................. 9
1. Aspekty ochorenia pacientov.....................................................................................11
1.1. Bio-psycho-socio-spirituálny model človeka........................................................11
1.2. Kvalita života........................................................................................................ 12
1.3. Význam existenciálnych otázok a aspektov..........................................................13

2. Charakter a poskytovanie duchovnej starostlivosti............................................... 21
2.1. Charakteristika duchovnej starostlivosti............................................................... 21
2.2. Počiatky duchovnej starostlivosti v nemocniciach............................................... 22
2.3. Rozdelenie duchovnej starostlivosti......................................................................24

3. Etické aspekty starostlivosti o pacientov................................................................. 31
3.1. Etické princípy...................................................................................................... 31
3.2. Práva pacientov (dokumenty, kódexy)..................................................................32

4. Výskum duchovnej starostlivosti v troch pražských nemocniciach......................37
4.1.Výskumné okruhy.................................................................................................. 40

1) História poskytovania duchovnej starostlivosti v inštitúcií............................................. 40
2) Organizácia tímu/oddelenia, ktoré poskytuje duchovnú starostlivosť.............................42
3) Vzdelanie personálu duchovnej služby............................................................................45
4) Spolupráca oddelenia duchovnej starostlivosti so zdravotníckymi oddeleniami.............46
5) Charakter duchovnej pomoci v inštitúcií......................................................................... 49
6) Ponuka programu duchovnej starostlivosti...................................................................... 52
7) Dostupnosť duchovnej starostlivosti................................................................................54
8) Návrhy na zlepšenie poskytovania duchovnej starostlivosti............................................56
9) Skúsenosti personálu........................................................................................................58

4.2. Interpretácia výsledkov........................................................................................61
Záver............................................................................................................................... 71
Zoznam použitých skratiek...........................................................................................75
Zoznam použitých zdrojov............................................................................................77
Prílohy.............................................................................................................................81

Príloha č. 1.................................................................................................................. 81
Príloha č. 2.................................................................................................................. 82
Príloha č. 3.................................................................................................................. 83
Príloha č. 4.................................................................................................................. 85
Príloha č. 5.................................................................................................................. 87





9

Úvod
Záujem o duchovné potreby pacientov sa ukazuje ako významný faktor rozvoja

zdravotníckej starostlivosti. Integrácia duchovnej starostlivosti do ponuky

zdravotníckych služieb ovplyvňuje kvalitu života pacientov, najmä v období vážneho

ochorenia a zomierania. Záujem o duchovné potreby pacientov zdôrazňuje hodnotu a

dôstojnosť ľudskej bytosti. S ohľadom na potrebu zachovávania týchto hodnôt sa

predkladaná diplomová práca venuje tematike poskytovania duchovnej starostlivosti v

zdravotníckych zariadeniach.

Hlavným prínosom práce je ukázať stav poskytovania duchovnej starostlivosti v

troch pražských nemocniciach. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú.

Čiastkovým cieľom práce je priblížiť tematiku starostlivosti o duchovné potreby

chorých a poskytnúť podklad pre praktickú stránku rozoberanej problematiky. Hlavným

cieľom je popísať a porovnať spirituálnu starostlivosť v troch vybraných pražských

nemocniciach.

Práca využíva popisnú, komparatívnu a analytickú metódu. Vychádza z teoretických

poznatkov a popisu aspektov, na akých sa inštitucionalizovaná duchovná starostlivosť

zakladá. Poznatky teoretickej časti sú získané štúdiom literatúry, právnych dokumentov

a internetových zdrojov. Cenné informácie použité v praktickej časti sú získané

metódou osobných rozhovorov s duchovnými vo vybraných nemocniciach. Všeobecne

dostupné informácie sú doplnené z internetových zdrojov.

Prvá kapitola teoretickej časti sa zameriava na aspekty ochorenia pacientov, kvalitu

života chorých a existenciálne otázky, ktoré si človek môže klásť v období choroby, či

zomierania.

Druhá kapitola približuje charakteristiku duchovnej starostlivosti o chorých v širšom

slova zmysle. V rámci širokého poňatia pojem duchovnej starostlivosti možno chápať

synonymne s pojmom spirituálnej starostlivosti. S ohľadom na rozoberanú tematiku je

priestor venovaný formám duchovnej pomoci v nemocničnom prostredí: sprevádzaniu,

pastorácií, nemocničnému kaplánstvu.

Nasledujúca kapitola poukazuje na etické princípy vzťahu zdravotníka a pacienta, na

ktorých je založená duchovná starostlivosť. Ďalej poukazuje na práva pacientov

súvisiace právne dokumenty.

Praktická časť diplomovej práce popisuje a zrovnáva duchovnú starostlivosť v troch

pražských nemocniciach: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
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Fakultní nemocnice v Motole, Psychiatrická nemocnice Bohnice. V závere tejto časti

práce sú interpretované výsledky analýzy poskytovania duchovnej starostlivosti vo

vybraných zdravotníckych zariadeniach.

Diplomová práca tak predstavuje alternatívu a podnet k diskusií o potrebe zavádzania

spirituálnej starostlivosti do ponuky služieb zdravotníckych zariadení.
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1. Aspekty ochorenia pacientov
1.1. Bio-psycho-socio-spirituálny model človeka

V súčasnosti v humanitných, sociálnych i zdravotných vedách prevláda chápanie

človeka, ktoré poukazuje na definíciu zdravia ako blaho telesnej, sociálnej, psychickej a

duchovnej roviny.1 Tieto roviny navzájom súvisia a utvárajú jednotlivca ako ľudskú

bytosť. Stavy, v akých sa jednotlivec v rámci týchto zložiek nachádza, ovplyvňujú

chápanie vlastnej identity a života. K základným dimenziám ľudskej prirodzenosti

náleží:

1. Biologická zložka – zahŕňa telo človeka a jeho zdravotný stav. Pre správnu funkciu

fyzického tela napĺňame biologické potreby: potrebu výživy, hygieny, vyprázdňovania,

pohybu, odpočinku, spánku a pod. Naše telo však nie je nevyčerpateľné a jeho výkon je

limitovaný.

2. Psychická zložka – predstavuje duševný rozmer človeka. Tvorí ju prežívanie

a správanie jedinca. Zachytáva vnútorný život, pozostávajúci z myšlienok, predstáv,

vnemov, citov, snáh. Práve psychická zložka je oblasťou, v ktorej si utvárame obraz

seba samého a s tým súvisiace seba-vedomie a seba-hodnotenie.

„Sem patří především potřeba respektování lidské důstojnosti, a to naprosto nezávisle

na stavu tělesné schránky. Člověk není pouze množina orgánů v koženém vaku. Je

jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. A jako takového je

nutno ho chápat a respektovat vždy, tím spíše v období, kdy svůj specifický životní

úkol završuje.“2

K prejaveniu dôstojnosti prispieva spôsob komunikácie s pacientom a prístup k nemu,

ktorý zahŕňa mimiku, gestikuláciu, postoj, oblečenie. Pacient vníma spôsob, akým k

nemu pristupujeme a toto vzťahovanie sa k nemu vplýva na psychické blaho pacienta.3

3. Sociálna zložka – odkazuje na oblasť ľudskej interakcie a potrebu sociálneho

kontaktu. Aby sa človek mohol utvárať ako osobnosť, potrebuje spoločnosť a ľudský

kontakt. Okolie môže byť zdrojom podpory, motivácie, dôvery, no často tiež sklamania,

smútku, hnevu, pocitov viny a strachu.

4. Spirituálna zložka – reprezentuje sféru spirituality, či duchovnosti. Presahuje

1 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada
publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4107-9, s. 21.
2 Tamže, s. 22.
3 Porov. tamže, s. 22.
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oblasť konkrétneho náboženstva a ako taká nie je podmienená žiadnym svetonázorom.4

Podstatou spirituálneho rozmeru človeka je, podľa názoru Martina Zandlera, viera.

Viera presahuje sféru matérie, no jej podstata nie je ani racionálna.5 Viera je jednou

z potrieb duchovného života a to vo forme vzťahu k absolútnu, k Bohu, k

transcendentnu, k zmyslu života. Vedomie zmyslu súvisí s videním svojho života v

širších dimenziách.6 Tie slúžia pacientovi ako rámec pre seba poňatie a chápanie sveta,

na základe ktorých jednanie pacienta nadobúda zmysel.7 Obzvlášť u pacientov

v terminálnom alebo rizikovom štádiu ochorenia je stav pociťovania beznádeje

a absencie zmyslu deštrukčným faktorom celkového zdravotného stavu.

1.2. Kvalita života

Vplyv a prepojenosť uvedených dimenzií odráža okrem zdravia aj kvalitu života.

Kvalita života poukazuje na komplexnosť štyroch dimenzií človeka – biologickej,

psychickej, sociálnej a duchovnej.

Podľa Jara Křivohlavého „zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní)

stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou

obdobnému snažení druhých lidí.“8 Podobne i Martin Zandler chápe zdravie ako

komplexný a dynamický jav. Zdravie charakterizuje troma zložkami, ktoré odkazujú na

kvalitu života. Prvou je stav pohody, kedy pociťujeme integritu telesnosti, duševna

a sociálna. Ďalší faktor spočíva v neporušenosti životných funkcií a sociálnych rolí.

Tretí faktor predstavuje schopnosť organizmu človeka prispôsobiť sa meniacemu sa

prostrediu. Zandler dopĺňa tieto tri prvky o ďalší faktor kresťanského charakteru –

neporušenosť ľudského vzťahu s Bohom a súlad s Božou vôľou.9

Môžeme súdiť, že táto štvrtá charakteristika sa vzťahuje i na ľudí bez kresťanského

vierovyznania. Nech je naše vierovyznanie a svetonázor akýkoľvek, máme možnosť

4 Tento fakt je dôležitý pre naše poňatie pojmu spiritualita v dnešnej literatúre. V minulosti mala
spiritualita úzky vzťah s náboženstvom a náboženskou praxou. V sekularizovanom svete sa o nej
nevravelo, prípadne sa jej obsah nenazýval pojmom spiritualita. Bližšie o tejto problematike pojednáva
SHELDRAKE, Philip. Spritualita a historie: úvod do studia dějin a interpretace křesťanského
duchovního života. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-017-9;
WEISMAYER, Josef. Život v plnosti: Dějiny a teologie duchovního života. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1994. ISBN 80-85527-52-9.
5 Porov. ZANDLER, Martin. Křesťan a zdraví: hledání křesťanské cesty ke zdraví. Svitavy, Řím: Trinitas;
Křesťanská akademie, 2004. ISBN 80-86036-93-6, s. 14.
6 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 23.
7 Porov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, 1989, s. 61.
8 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2, s. 40.
9 Porov. ZANDLER, Martin. Křesťan a zdraví: hledání křesťanské cesty ke zdraví, s. 16-17.
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vnímať presahy a hodnoty, najmä v momentoch, kedy prežívame hraničné situácie.10

Taktiež Křivohlavý poukazuje na komplexnosť kvality života vo vzťahu k ľudskej

existencií. Uvádza, že kvalita života sa dotýka zmyslu života a bytostnej sféry.

„Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální,

psychologické, sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý a šťastný život

člověka.“11 Z uvedeného môžeme usúdiť, že zdravie a jeho komplexnosť v daných

rovinách bytia človeka je predpokladom ku kvalitnému životu pacienta.

Pojem kvalita života sa dnes používa v súvislosti so starostlivosťou o pacientov

a chorých, klientov sociálnych a zdravotníckych služieb. Koncepciu kvality života

využívame pre hodnotenie zdravotných a sociálnych intervencií u širokého spektra

dlhodobých ochorení, znevýhodnení a nepriaznivých životných okolností. Koncepcia

získava vyššiu mieru dôležitosti oproti dôrazu na dĺžku života.12

1.3. Existenciálne otázky a aspekty

Ukazuje sa, že ochorenie má značný vplyv na vzťah pacienta k sebe samému.

Otvárajú sa pred ním témy, ktoré pre neho majú bytostný význam. Dotýkajú sa jeho

vlastného obrazu, sebaocenenia a hodnôt. Pacient prichádza do kontaktu s bolesťou,

smrťou a jeho vnímanie a potreby sa stretávajú s otázkami viery, nádeje, ľudského

pochopenia a uzmierenia.

1.3.1. Strach zo smrti – otázka dobrej smrti

Smrť spájame s pominuteľnosťou a konečnosťou ľudského sveta. Strach zo smrti

pociťujú ľudia nezávisle na dobe, v ktorej žijú. „Smrt je stále hroznou a děsivou

událostí a strach z ní je obecný a univerzální, jakkoli si myslíme, že jsme jej již na

mnoha úrovních zvládli.“13 Oproti minulosti spoločnosť zmenila prístup k smrti a

chorým, a zmenila i spôsob vyrovnávania sa so smrťou.14 Viacerí autori sa zhodujú na

posune osobného vzťahu k smrti a zomierajúcim. V minulosti ľudia zomierali obklopení

rodinou. Ich blízki bežne prichádzali do styku so zomieraním. Zomierajúci zomieral v

10 Vzťah k transcendentnu môžeme definovať ako obsah pojmu spiritualita.
11 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN
978-80-247-3604-4, s. 124.
12 Porov. MANDINCOVÁ, Petra. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Onemocnění štítné žlázy.
Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3811-6, s. 74.
13 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání. Turnov: Arica, 1993. ISBN 80-900134-6-5, s. 5.
14 Porov. tamže, s. 5-6.
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kruhu rodiny v domácom prostredí, i keď za horších materiálnych podmienok.15 Dnes

je situácia opačná. Smrť je v spoločnosti tabuizovaná. Snažíme sa pred ňou brániť

vytesnením, rezignáciou, či agresivitou, ako uvádza Magda Vágnerová.16 Zomierajúcim

ponúkame dostatočnú zdravotnú i materiálnu starostlivosť, no hmotná starostlivosť

nedokáže eliminovať duševné a duchovné strádanie. Ľudia vo veľa prípadoch zomierajú

osamotení a v strachu.

„Představa umírání a smrti, případně nemocní v kritickém stavu vzbuzují hrůzu a

odpor, protože symbolizují něco negativního, čemu je nutné se vyhnout. Tito lidé však

evokují i soucit, protože je potkalo neštěstí, vesměs zcela bez vlastního zavinění.“17

V takom prípade pacient môže chápať smrť ako hrôzu a odpor, ako niečo negatívne,

čomu sa potrebuje vyhnúť.18 Strach zo smrti možno odvodiť zo strachu o život, z pocitu

ohrozenia, výčitiek svedomia a pocitov viny za vlastné skutky.

Reálna skúsenosť so smrťou môže zabrániť vytláčaniu smrti z nášho vedomia.

Riziko ale spočíva vo vytvorení ďalšieho obranného postoja voči konfrontácií s otázkou

smrti.19 Kübler-Ross hovorí o potrebe psychickej obrany.

„Není náš přístup jen výrazem snahy vypořádat se s úzkostí, kterou v nás smrtelně

nemocní pacienti a lidé v kritickém stavu probouzejí, jeden ze způsobů, jak tuto úzkost

potlačit? (...) Možná je načase položit si otázku, “Jsme dnes lidštější nebo méně lidští

než dříve?““20

V súčasnosti prístup a starostlivosť k zomierajúcim nie sú na dostatočnej úrovni21,

avšak odborníci a združenia čím ďalej, tým viac integrujú diskusiu o potrebách chorých

do verejného života, vrátane napĺňania duchovných potrieb chorých. V oblasti medicíny

a ošetrovateľstva zdravotníci a duchovní venujú väčší priestor sociálnemu a

spirituálnemu rozmeru zomierania. Nemocnice i organizácie vedú semináre a kurzy s

15 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. ISBN
80-7262-034-7, s. 26-29.; KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání, s. 5.; ONDOK, Josef Petr.
Bioetika.. Svitavy: Trinitas, 1999. ISBN 80-86036-24-3, s. 114.
16 Porov. VÁGNEROVÁ, Magda. Strach ze smrti. In KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Odpovědi na otázky o
smrti a umírání. Etický manuál pro mediky, lékaře a sestry: Doplněno samostatnými příspěvky a
komentáři našich i zahraničních odborníků. Praha: Tvorba, 1995. ISBN 80-900134-7-3, s. 211-217.
17 Tamže, s. 211.
18 Porov. tamže, s. 212.
19 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, s. 145; VÁGNEROVÁ,
Magda. Strach ze smrti. In KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Odpovědi na otázky o smrti a umírání, s.
212-213.
20 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání, s. 9.
21 Porov. KALVACH, Zdeněk a kol. Umírání a paliativní péče v ČR: (situace, reflexe, vyhlídky). Praha:
Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-2832-5, s. 30, 36, 60, 94; CESTADOMŮ; STEM MARK. Umírání a
péče o nevyléčitelné nemocné II. Závěrečná zpráva. Září 2013. Praha: Cesta domů, 2013, s. 3-5.
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tematikou zomierania, smrti a duchovnej pomoci. Určené sú pre odborníkov i študentov.

Podobné aktivity sú dostupné i širokej verejnosti. Nemožno opomenúť ani prácu

jednotlivých diakónií, cirkevných rádov a pastorov. Priamu činnosť so zomierajúcimi

a poradenstvo poskytujú tiež hospice a organizácie zamerané na pomoc zomierajúcim

alebo ľuďom s konkrétnym ochorením (onkologickí pacienti, HIV pozitívni pacienti,

pacienti so sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Alzheimerom a mnohí ďalší).

1.3.1.1. Dobrá smrť

Diskusia o poslednej fáze ľudského života súvisí s ideou dobrej smrti, ktorá vedie

k rôznym preferenciám. Pre niekoho to môže byť eutanázia, pre iného prirodzené

dožitie života bez umelého skracovania, či predlžovania života. V otázke zomierania a

života s vážnym ochorením, po telesnej i duševnej stránke, sa snažíme, aby toto obdobie

života človeka a jeho odchod zo sveta boli ľudské, dôstojné, a v prípade zomierania čo

najviac bezbolestné.

Výraz dobré zomieranie v sebe zachytáva podstatu problematiky lepšie, než pojem

dobrá smrť. Ira Byock hovorí, že pojem dobrá smrť implikuje normatívny

a zaškatuľkovaný prístup ku koncu života, ktorý závisí na správnom zoskupení ľudí,

liekov, miest a služieb. Pojem dobrej smrti zastiera rozdiel medzi smrťou ako stavom

nežitia a predchádzajúcou dobou života.22 Charakter pojmu dobré umieranie vystihuje

nasledovný pohľad uvedeného autora.

„(…) výraz dobré umírání se asi lépe hodí k popisu zkušenosti, jakou by si lidé přáli

na konci života mít. Vyjadřuje smysl žití a smysl samotného dění. V mých uších v něm

rovněž rezonuje pojem odvahy. Dobré umírání dále vyjadřuje to, co jsem prožíval

nejintenzivněji: že totiž přímo ve stínu smrti může živá zkušenost pozvenout člověka

k přehodnocení vlastního či v rodině sdíleného systému hodnot.“23

Aby zomierajúci mohol zažívať dobré zomieranie v tomto zmysle, sú potrebné

vhodné podmienky. Jedným z faktorov je kvalita starostlivosti o zomierajúceho, no

značný podiel má postoj zomierajúceho a jeho rodiny a okolia.

„(...) základním předpokladem ke zlepšení péče o umírající je schopnost formulovat

cíl léčby a péče v klinicky relevantních kategoriích. Koncept „důstojného umírání a

dobré smrti“ je souhrnným označením těchto dílčích léčebných a ošetřovatelských

22 Porov. BYOCK, Ira. Dobré umírání: možnosti pokojného konce života. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN
978-80-7429-134-0, s. 50-51.
23 Tamže, s. 51.



16

cílů.“24

Ira Byock uvádza, že ľudia na otázku, ako vyzerá dobrá smrť, zvyčajne odpovedajú

tým, čomu by sa radi vyhli. „„Nechci umřít v bolestech.“ „Nechci trpět.“ „Nechci být

břemenem pro svou rodinu.“ „Nechci zanechat své rodině dlhy nebo utratit veškeré

naše úspory.“ „Nechci umřít sám“.“25

Uvedený citát potvrdzujú výsledky výskumu z roku 2013, v ktorom ľudia pod

pojmom dobré zomieranie a dobrá smrť chápali bezbolestnú smrť v spánku, s rešpektom

a dôstojnosťou, pričom nechceli byť závislí na blízkych a byť pre nich bremenom.26 Na

odpovediach vidieť, že ľudia sa smrti boja kvôli možnému osamoteniu a riziku klesnutia

ich hodnoty ako človeka. V takej situácií má význam osveta v oblasti poskytovania

paliatívnej starostlivosti a osvety prístupu k zomierajúcim. K vnímaniu smrti prispieva

tiež pohľad z hľadiska viery, ktorý rešpektuje smrť a bolesť ako súčasť života. Aleš

Opatrný v príručke pre sprevádzajúcich píše:

„Lidskou bolest nad smrtí a úzkost před ní nesmíme nikdy zlehčovat, ovšem pohled

víry je cíl, ke kterému má vývoj chápání smrti u člověka směřovat. Ještě jinak řečeno:

pro ty, kdo zůstávají, je smrt vždy bolestí a ztrátou. Pro ty, kdo umírají, je krok do

smrti krokem do neznáma.“27

Možno zhrnúť, že dobrá starostlivosť o zomierajúceho sa zakladá na správnej liečbe

bolesti a symptómov, na kladných vzťahoch s najbližším okolím pacienta vrátane

lekárov a zdravotníkov a naplňovaní psychických a duchovných potrieb zomierajúceho.

1.3.2. Otázka zmyslu a zmysluplnosti života

Jedným z významných osobností v oblasti psychológie a psychiatrie, je Viktor Frankl.

Venoval sa otázkam, ktoré zažívali ľudia v krízových situáciách. Frankl, na základe

osobných skúseností a na základe praxe s pacientmi, prezentoval názor, že človek je

schopný objaviť zmysel v náročných situáciách.

„Je to momentálny zmysel tejto osoby v tejto konkrétnej situácií. V podstate ide

pritom o konkrétne čiastkové zmysly, o partikulárne zmysly konkrétnej situácie, v

ktorej sa nachádza a v ktorej je viazaná konkrétna osoba.“28

24 KALVACH, Zdeněk a kol. Umírání a paliativní péče v ČR: (situace, reflexe, vyhlídky), s. 58.
25 BYOCK, Ira. Dobré umírání: možnosti pokojného konce života, s. 51.
26 Porov. CESTADOMŮ; STEM MARK. Umírání a péče o nevyléčitelné nemocné II. Závěrečná zpráva.
Září 2013, s. 3, 23.
27 OPATRNÝ, Aleš. Malá příručka pastorační péče o nemocné. Praha: Arcibiskupství pražské,
Pastorační středisko, 2003, s. 13.
28 FRANKL, Viktor; LAPIDE, Pinchas. Hľadanie Boha a otázka zmyslu. Bratislava: Lúč, 2009, s. 58.



17

Zmysel je teda empirickou záležitosťou, ktorú musí človek objaviť prostredníctvom

konkrétneho diania. Túto skutočnosť konštatuje aj Křivohlavý.29 Navyše sa obaja autori

zhodujú v tom, že konfrontácia človeka s utrpením zvyšuje mieru hľadania zmyslu v

tom, čo sa deje.

Človek v rámci objavenia zmysluplnosti skladá vzťahy a okolnosti tak, aby mali účel

a pozitívnu hodnotu.30 Na súvislosť s hodnotami naráža i Frankl, keď definuje tri

stupne hodnôt, ktoré majú význam vo vzťahu k javu utrpenia.31 Jedná sa o hodnoty

zážitkové, tvorivé a postojové. Tieto hodnoty sa v priebehu života človeka menia. Marie

Svatošová vysvetľuje, že pri vážnom ochorení človek získava jedinečnú príležitosť k

prehodnoteniu svojho rebríčka hodnôt.

„Je-li tato příležitost správně uchopena a zúročena, může být nemoc tím

nejplodnějším a nejcennějším úsekem života. „O smysluplnosti života rozhodují jeho

vrcholné body a jediný okamžik může dát zpětne smysl celému životu“, říká

Frankl.“32

1.3.3. Význam nádeje

Duchovní i lekári počas svojej praxe s pacientmi dochádzajú k záverom, že nádej má

v očiach pacientov a ich blízkych mimoriadnu hodnotu. Bez ohľadu na typ ochorenia,

„to, co obvykle přetrvává přes všechny stádia [vyrovnávania sa s ochorením], je

naděje.“33 Ako uvádza Jaro Křivohlavý, keď sa venuje rôznym definíciám nádeje,

nádej chápeme ako „důvěru či víru v něco příznivého.“34 Nádej je podľa neho účelná

aktivita, ktorá obsahuje cieľ a vďaka tomu i zmysel v naplnení.35

Pri starostlivosti o duchovné potreby pacientov sa stretávame s viacerými typmi

nádeje, ktoré sú pre pacientov prospešné. Helena Haškovcová uvádza, že nádej

odvodzujeme od kategórie možností. Primárnou vlastnosťou je očakávaná

pravdepodobnosť, s akou sa to, v čo dúfame, reálne uskutoční.36

U pacientov s nevyliečiteľným ochorením je posilňovanie nádeje na úzkej hranici s

rizikom zľahčovania situácie, zastierania reálneho stavu, alebo zľahčovania faktu

akceptovania smrti u pacienta. Elisabeth Kübler-Ross počas svojej praxe so

29 Porov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835-X, s. 89.
30 Porov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie, s. 90.
31 Porov. FRANKL, Viktor; LAPIDE, Pinchas. Hľadanie Boha a otázka zmyslu, s. 99-100.
32 SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 66.
33 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání, s. 121.
34 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie, s. 12.
35 Porov. tamže, s. 15.
36 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, s. 72.
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zomierajúcimi vypozorovala dve príčiny konfliktov, ktoré vznikajú v dôsledku

nevhodného prístupu.

„Tou první a nejbolestnější byly patrné projevy beznaděje ze strany ošetřujícího

personálu nebo rodiny nemocného v době, kdy pacient naději ještě potřeboval. Druhý

zdroj trápení spočíval naopak v neschopnosti rodiny smířit se s finálním stavem

nemocného – zoufale lpěli na naději, i když pacient sám už byl připraven zemřít

(...).“37

Na tomto mieste by bolo žiaduce, ako píše Haškovcová, „účastné a tiché

naslouchání.“38 Preto je dôležité, aby človek prítomný pri pacientovi dokázal rozlíšiť a

rešpektovať aktuálnu potrebu chorého.

1.3.4. Význam viery

S fenoménom nádeje úzko súvisí fenomén viery. V liste Židom je viera

charakterizovaná ako „podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.“39

Svatošová o viere uvažuje ako o procese a smerovaní, ktoré človek utvára neustále

znova a znova.40 Rovnako ako v prípade nádeje, i viera zobrazuje zmysel a motiváciu.

Otázka udržania viery sa netýka výhradne veriacich, či neveriacich. Ľudia pociťujú

potrebu viery bez ohľadu na vierovyznanie.41 Často sa však stretávame s názorom, že

veriaci ľudia prijímajú smrť a chorobu ľahšie, práve vďaka viere. S týmto postojom sa

stotožňuje Elisabeth Kübler-Ross, v prípade, ak ľudia pociťujú trvalý a hlboký vzťah k

Bohu. Podľa jej skúseností takí ľudia nevyhľadávajú pomoc duchovného v rovnakej

miere ako iní, i keď prechádzajú tými istými štádiami a neistotami.42

Helena Haškovcová takisto naráža na tematiku viery u veriacich a neveriacich.

Nespochybňuje názor o pozitívnom význame viery. Viera však nemusí nevyhnutne

znamenať istotu a vyrovnanosť. Veriaci sú konfrontovaní s pochybnosťami a otázkami o

dobrote Boha, zmysle utrpenia a smrti.

V otázke viery Marie Svatošová pripomína, že treba rozlišovať zlo morálne a fyzické.

Morálne zlo nie je, v jazyku veriacich, zodpovednosťou Boha, ale ľudí, ktorí ho

slobodne konajú.43 Také rozlíšenie pomáha človeku uvažovať o živote v širších

37 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání, s. 123.
38 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti, s. 73.
39 Nová Bible kralická, Žd 11,1. [2015-04-04] <http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Zd1.php>.
40 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 33.
41 Porov. tamže, s. 15.
42 Porov. KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Odpovědi na otázky o smrti a umírání, s. 138.
43 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 15.
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súvislostiach. Ak človek dokáže diferencovať a upevniť hlbokú vnútornú vieru od

vonkajšej viery44, potom môže i pre pacienta platiť myšlienka o viere, akú uvádza Aleš

Opatrný: „víra a to, co z ní plyne, je pro mne největším a nejcennějším bohatstvím.“45

1.3.5. Odpustenie a uzmierenie

Odpustením človek dochádza k uzdraveniu a pokoju mysle. Čin odpustenia

oslobodzuje človeka a znamená vyrovnanie sa s tým, čo sa udialo. Jaro Křivohlavý

nachádza kľúčový znak odpustenia. Je to:

„vědomá snaha snížit hodnotu negativních myšlenek, citů, motivace a jednání k tomu

člověku, který je viděn (chápán) jako útočník, a snížit negativní hodnocení toho, co je

chápáno jako urážka, křivda, případně až zločin, při současné snaze nezapomenout

na to, co se stalo.“46

Odpustenie je proces, kedy človek musí byť ochotný zmeniť svoj postoj, spraviť

krok k zmiereniu a vzdať sa túžby po pomste.47 I aktom odpustenia možno dosiahnuť

naplnenie života a nájsť zmysel vo svojom trápení.48

44 Porov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie, s. 119.
45 OPATRNÝ, Aleš.Malá příručka pastorační péče o nemocné, s. 24.
46 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie, s. 111.
47 Porov. tamže, s. 112.
48 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 66.
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2. Charakter a poskytovanie duchovnej starostlivosti
2.1. Charakteristika duchovnej starostlivosti

Duchovná, či spirituálna starostlivosť je neoddeliteľným prvkom pri poskytovaní

služieb zdravotnej starostlivosti, ktorá má na zreteli blaho človeka – v jeho biologickej,

psychickej, sociálnej a duchovnej rovine.

V odbornej diskusií možno používať pojem spirituálnej starostlivosti ako pojem

nadradený. V takom prípade je duchovná starostlivosť, alebo duchovná služba časťou

spirituálnej starostlivosti. V tomto texte používam pojmy spirituality a duchovnosti ako

rovnocenné a totožné, nakoľko mojím cieľom je sledovať duchovné potreby pacientov a

starostlivosť o ne.49 Spirituálnu starostlivosť možno definovať, podľa Etického kodexu

nemocničného kaplána a dobrovoľníka ako

„takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti,

přistupujeme k němu s úctou k důstojnosti lidské osoby z pozice věřících křesťanů,

věnujeme pozornost jeho sociálnímu okolí, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci,

utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace

včetně smrti, a to na jemu dostupnéj ůrovni víry s perspektivou jejího možného

rozvoje.“50

Citácia reflektuje duchovnú starostlivosť z pozície nemocničných kaplánov ako

príslušníkov cirkevnej spoločnosti. No ak sa zameriame na obsah pojmu duchovnej

starostlivosti, definíciu možno aplikovať na druhy duchovnej pomoci i bez

kresťanského pozadia. Duchovnou starostlivosťou teda rozumieme starostlivosť, pri

ktorej kladieme dôraz na duchovné potreby človeka; potreby, s ktorými sa vážne chorý

človek musí vyrovnávať. Ide o potrebu vzťahu, ľudského kontaktu a prítomnosti v

náročných chvíľach, zmierenia a odpustenia, i o potrebu úcty, dôvery, rešpektu.51

Ľudia, ktorí pomáhajú chorým a zomierajúcim, vnímajú ich náboženské

a existenciálne postoje, názory na život a smrť, nádej a obavy. Zameriavajú sa na

pacientove hodnoty a presvedčenia, pocity viny, vieru v posmrtný život, vzťah

k odpusteniu a otázky týkajúce sa zmyslu života. Duchovná pomoc spočíva najmä v

schopnosti načúvať a vedieť správne reagovať na duchovné potreby človeka.52

49 Pojem duchovnej a spirituálnej starostlivosti používam ako synonymný i z dôvodu charakteru
starostlivosti o duchovné potreby v inštitúciách, v ktorých som skúmala organizáciu duchovnej
starostlivosti.
50 ASOCIACE NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Etický kodex nemocničního kaplana a dobrovolníka.
[2015-05-01] <http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/6-Eticky-kodex/index.htm>.
51 Porov. OPATRNÝ, Aleš. Malá příručka pastorační péče o nemocné, s. 5-6.
52 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, s. 51.

http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/6-Eticky-kodex/index.htm
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2.2. Počiatky duchovnej starostlivosti v nemocniciach
Starostlivosť o chorých sa spája s celou históriou kresťanstva. Duchovnej pomoci o

chorých sa venovali už stredoveké kresťanské rády.

Siroty, starí ľudia, chorí, chudobní a malomocní predstavovali v ranom stredoveku

marginalizované skupiny vytlačené na okraj spoločnosti. V 4.storočí vybudoval svätý

biskup Bazil sociálne a zdravotné zariadenia, ktoré možno považovať za prvé

nemocnice v dejinách spätých s históriou európskej spoločnosti.53 Nakoľko šlo o centrá

a útulky pre chorých a biednych, môžeme o nich hovoriť ako o základe pre ďalší rozvoj

zdravotnej starostlivosti.

V stredoveku starostlivosť o chorých poskytovali okrem cirkevných rádov i rytierske

rády.54 Rytierske rády vznikali v období vojen a starali sa o zranených v bojoch.

Starostlivosť o chorých, ktorú poskytovali rehoľné rády, obsahovala aspekt duchovnej

podpory, modlitby a bohoslužieb. Medzi významné rády patrili rád sv. Lazara, johaniti,

klarisky, rád milosrdných bratov, alžbetinky, boromejky – rád sv. Karla Boromejského,

vincentky a iné ďalšie.55

V novoveku sa s rozvojom prírodných vied a lekárskych fakúlt odlúčila medicína od

cirkvi. Medicína sa tak odlúčila od náboženstva. Zmenil sa prístup k pacientom i

chápanie choroby. Dôraz sa kládol na odstránenie ochorenia a pozornosť prešla

z trpiaceho človeka na utrpenie samotné.56

Od 20. storočia sa v zdravotníctve rozvíja celostný prístup k človeku. S holistickým

pohľadom na človeka úmerne narastá kvalita poskytovanej starostlivosti. V tomto duchu

sa rozvíja paliatívna a hospicová starostlivosť.

2.2.1. Hospicová starostlivosť

Prvé hospice, ako ich dnes chápeme, boli založené vo Veľkej Británii. Tu prístup

k chorým a zomierajúcim oslovil zdravotnú sestru Cecilly Saundersovú. V roku 1967

založila St. Christopher hospic v Londýne.57 Saundersovú dnes považujeme za

53 Porov. ZADLER, Martin. Křesťan a zdraví, s. 58.
54 Porov. HORÁKOVÁ, Gabriela. Duchovenská služba v nemocnici. In: Duchovní péče ve
zdravotnických zařízeních teologické texty, zkušenosti, čísla. Sborník statí ze stejnojmenného semináře na
Evangelické teologické fakultě v Praze. Praha: Synodní rada Českobratrrské církve evangelické a
Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta, 2000, s. 29.
55 Porov. HRUDNIKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích. Kostelní vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-222-6.
56 Porov. HORÁKOVÁ, Gabriela. Duchovenská služba v nemocnici, s. 30.
57 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo, 1995. ISBN
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zakladateľku moderného hospicového hnutia. Svojou prácou ovplyvnila vývoj

starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.

Podstata hospicov spočíva v naplnení dní pacienta životom, ako uvádza Marie

Svatošová. Dôraz sa kladie na kvalitu života a kľúčovou formou pomoci je tu

sprevádzanie pacientov.58 Hospice sa snažia svojimi priestormi poskytnúť alternatívu

domova pre chorých. Pre pacientov je dostupná domáca, stacionárna a lôžková forma

hospicovej starostlivosti. O vhodnej forme rozhoduje hospicový lekár.59

V roku 1993 Marie Svatošová založila hospicové hnutie Ecce homo. Následne v roku

1995 združenie založilo prvý samostatný lôžkový hospic Anežky České v Červenom

Kostelci. V súčasnosti je v Českej republike 16 lôžkových hospicov a plánuje sa

i zakladanie ďalších.60

Na základe myšlienky hospicovej starostlivosti zaznamenal vzostup i prístup

paliatívnej medicíny, ktorý sa začal rozvíjať ako samostatný obor v rámci medicíny. Je

využívaný v hospicovej, i v nemocničnej starostlivosti o pacientov.61

2.2.2. Paliatívna starostlivosť

Podstatu paliatívnej starostlivosti vystihuje Marta Munzarová, keď odvodzuje pojem

z latinského výrazu pallium; palliare (lat. maska, pokrytie; pokryť plášťom).

„Jejím cílem je maskovat účinky „neléčitelné “ choroby a zakrýt pláštěm ty trpící,

kteří nemohou být ponecháni v chladu tehdy, pokud jim nemohlo být pomoženo

léčbou kurativní (léčbou, která vede k vyléčení). Základní filozofií tohoto přístupu je

ošetřování všech dimenzí člověka – vždyť i v poslední fázi života se přece jedná o to,

jak žít, tentokrát při umíraní. A i nemocný s nevyléčitelnou chorobou je proto vždy

léčitelný.“62

Definícia hovorí o pacientoch paliatívnej starostlivosti ako o pacientoch v poslednom

štádiu starostlivosti, avšak Radka Bužgová pripomína novšie poňatie, ktoré sa vzťahuje

i na skoršie štádia ochorení. Na základe tohto poňatia vznikol i dokument Strategie

80-902049-0-2, s. 133.
58 Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet, s. 123.
59 Viac o jednotlivých formách uvádí Marie Svatošová. Porov. Tři formy hospicové péče. In: Hospice a
umění doprovázet, s. 127-131.
60 Porov. BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Potřeby, hodnocení, kvalita
života. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4, s. 18-19.
61 V súčasnosti sa prvky hospicovej starostlivosti integrujú do nemocničnej starostlivosti o pacientov.
Porov. SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet, s. 133.
62 MUNZAROVÁ, Marta a kol. Proč ne eutanazii aneb Být, či nebýt? Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-304-3, s. 41.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospic
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rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015.63

Paliatívna starostlivosť sa delí na všeobecnú a špecializovanú. Ako som už uviedla,

využíva sa v hospicoch a v nemocniciach, kde existujú samostatné oddelenia.

Nemocničné oddelenia paliatívnej starostlivosti využívajú štyri modely64:

 Nemocniční podpůrný tým paliativní péče

 Ambulantní tým paliativní péče

 Specializované oddělení paliativní péče

 Jednotka akutní paliativní péče

Pre oblasť duchovnej pomoci má paliatívna starostlivosť význam v podpore záujmu

o duchovné potreby chorých a ich blízkych a poskytnutiu dostatočného priestoru pre ich

napĺňanie.

2.3. Rozdelenie duchovnej starostlivosti
Duchovná starostlivosť je formou pomoci, ktorú sprostredkovávajú duchovní,

kapláni, terapeuti, dobrovoľníci, ľudia s dobrým srdcom. Spôsobov, ako pomáhať, je

niekoľko. Rovnako poskytovatelia duchovnej starostlivosti môžu mať rôzne označenia.

Podľa Kodexu kanonického práva kaplán je kňaz, ktorý je poverený vykonávaním

pastoračnej starostlivosti o určité spoločenstvo alebo skupinu kresťanov.65 Nemocničný

kaplán v tomto význame má na starosti poskytovanie pastorácie v nemocnici jemu

zverenej.

Podľa Európskej siete nemocničných kaplánov (The European Network of Health

Care Chaplaincy) je nemocničná kaplánska služba definovaná ako starostlivosť

poskytovaná náboženskými a cirkevnými spoločnosťami v oblasti zdravotnej

starostlivosti v Európe.66 Označenia poskytovateľov duchovnej starostlivosti sa líšia

s ohľadom na tradíciu, kultúru, náboženstvo. Pojem kaplán je preto chápaný všeobecne

a v širokom slova zmysle.67

V niektorých prípadoch sa používa namiesto výrazu nemocničný kaplán výraz

nemocničný duchovný, či pastor. Cieľom tejto práce nie je rozlíšenie viacerých

63 Porov. BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Potřeby, hodnocení, kvalita
života, s. 17.
64 Porov. BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Potřeby, hodnocení, kvalita
života, s. 18-19, 26-29.
65 Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny: Latinsko-české vydání s věcným
rejstříkem. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-082-6. Kán. 564, s. 261.
66 Porov. EVROPSKÁ SÍŤ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Standardy pro poskytování
nemocniční kaplanské služby v Evropě. Turku: 2002. [2015-05-01]
<http://www.enhcc.eu/turku_standards_czech.pdf>.
67 Porov. tamže.
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významov pojmu nemocničný kaplán. V tejto práci sa sústredím na skúmanie

poskytovania duchovnej starostlivosti. Preto v práci používam výraz nemocničný

duchovný pre každého, kto poskytuje duchovnú starostlivosť v zdravotníckych

zariadeniach.

2.3.1. Sprevádzanie

Jednou zo základných ľudských duchovných potrieb je možnosť zdieľať svoje pocity

a mať v blízkosti človeka, ktorý je schopný druhému načúvať a porozumieť. Túto

ľudskú potrebu napĺňa duchovná pomoc vo forme sprevádzania. Sprevádzanie nachádza

význam u pacientov zomierajúcich, pacientov s chronickými ochoreniami a

psychosomatickými problémami, u handicapovaných. Sprevádzanie reaguje na potreby

detí, seniorov i ľudí v produktívnom veku. Pomáha pacientom, blízkym pacientov,

personálu v zdravotníckych a pomáhajúcich profesiách. Preto je vždy špecifickým a

jedinečným.68

O princípe sprevádzania uvažuje Aleš Opatrný a ukazuje, že sprevádzanie

„vystihuje jak povinnost pomáhajícího (pokud doprovázím, tak neopouštím, nejsem

určen jen pro šťastné chvíle), tak respektování doprovázeného (není jen „objektem

péče“ nebo vhodnou osobou k získání pro naše plány), a také skutečnost, že nemocný

nepřichází bez vlastní historie: jde svou životní cestou, na níž se k němu doprovázející

přidružuje.“69

Sprevádzanie spočíva vo vypočutí chorého, ktorého rešpektujeme, v ľudskej

prítomnosti a v zdieľaní. To nás privádza k naplneniu ľudskej potreby kontaktu: cieľom

je, aby zomierajúci nezomieral osamotený a aby sa mal chorý na koho obrátiť, ak

prežíva vnútorné trápenie. Sprevádzajúci mu môže poskytnúť podporu, dôveru a

pochopenie.

Jednou z foriem duchovnej pomoci pri sprevádzaní je rozhovor. Chorí ľudia

potrebujú rozprávať o tom, čo sa deje a zdieľať to, čo je náplňou a obsahom ich života.70

Vzájomná komunikácia medzi duchovným a pacientom tak zahŕňa otázky a témy, o

ktorých v spoločnosti mlčíme.

Potrebu ľudskej blízkosti a podpory sa snaží naplniť i personál v zdravotníckych

68 Porov. PROCHÁZKA, Pavel. Duchovní doprovázení. Praha: Institut vzdělávání ECM, 2013. ISBN
978-80-7356-034-8, s. 46; SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?,
s. 66-67.
69 OPATRNÝ, Aleš.Malá příručka pastorační péče o nemocné, s. 8.
70 Porov. BINDIÁSOVÁ, Juliana. Dignity Therapy - Terapie důstojnosti. Cesta domů. [2015-02-26]
<http://www.umirani.cz/terapie-dustojnosi.html>.
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inštitúciách. Avšak nie vo všetkých prípadoch je v silách lekárov a zdravotníckeho

personálu venovať pacientom dostatočnú pozornosť. Dnes v zdravotníckych inštitúciách

fungujú multidisciplinárne tímy, alebo spolupráca s kaplánmi, duchovnými, či

dobrovoľníkmi, ktorí ponúkajú pomoc vo forme sprevádzania. Rovnako je dostupná i

komunikácia s príbuznými a sprevádzanie príbuzných pacientov.

2.3.2. Pastorácia

Starostlivosť o duchovné potreby chorého a kvalitu jeho duchovného života

nachádzame v pastoračnej starostlivosti. Pastoráciu možno charakterizovať ako

duchovnú starostlivosť, ktorá svoju podstatu odvodzuje z kresťanskej tradície a

evanjelií, modlitby ako dialógu s Bohom, dialógu ako spôsobu prístupu k rozličnosti vo

svete, v cirkvi.71 V tejto práci sa z dôvodu rozsahu obmedzujem na oblasť pastorácie

chorých, ktorá zďaleka nevyčerpáva rozsah služby. Vo svojej práci vnímam pastoráciu

ako cirkevnú činnosť. Možno ju však vnímať i ako službu sprevádzania.

Duchovný Aleš Opatrný vo svojej príručke o pastoračnej starostlivosti uvádza

nasledovnú definíciu pastorácie (pastoračného sprevádzania), ktorá slúži chorým a

zomierajúcim:

„Pastorační péčí o nemocné a trpící v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s

člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z

pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho nemoci, utrpení či umírání a

pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to

na jemu dostupné úrovni víry.“72

V úlohe pastoračného duchovného pôsobia kňazi, diakoni, pastorační asistenti a laici.

Vykonávanie pastorácie si vyžaduje vzdelanie, cirkevné poverenie a praktické

schopnosti.73 Náplň nemocničnej pastorácie chorých pozostáva zo sprevádzania,

rozhovorov, liturgií, vykonávania sviatostí a to podľa kompetencií toho, kto pastoráciu

vykonáva. Úloha pastorov a kňazov v poslednej dobe prekračuje hranice jednotlivých

vierovyznaní.

Pri pastoračnom sprevádzaní v nemocniciach duchovní spolupracujú s ľuďmi, ktorí

71 Porov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-557-8, s. 32.
72 OPATRNÝ, Aleš. Malá příručka pastorační péče o nemocné, s. 7.
73 Porov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 110.; BENEŠ, Ladislav.
Duchovenská péče ve zdravotnických zařízeních. In: Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních
teologické texty, zkušenosti, čísla. Sborník statí ze stejnojmenného semináře na Evangelické teologické
fakultě v Praze. Praha: Synodní rada Českobratrrské církve evangelické a Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta, 2000, s. 16.



27

sa usilujú orientovať vo svojom duchovnom živote a cítení, i keď nevyznávajú danú

vieru.74 V týchto prípadoch pomáha človeku rozhovorom, modlitbou, meditáciou,

spoločným zamyslením sa, sprevádzaním. Ako dokážeme vyčítať z Ježišovho života,

duchovná pomoc presahuje do sféry ľudskej duchovnej podstaty ako takej.

Nemocničná pastorácia je špecifickou službou chorým. Od pastorácie v zbore sa líši

svojím postavením. Gabriela Horáková vo svojom príspevku zo zborníku o duchovnej

starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach upozorňuje: „Duchovní zde nemá čelní

postavení, nemůže očekávat úctu, které sa mu možná dostávalo ve sboru. Prostředí

nemocnice je světem samoty bez vzájemných vztahů a podpory sborového

společenství.“75 Rozdiel spočíva i v prístupe pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice

za účelom liečenia svojho zdravotného stavu a vo vzťahu k vierovyznaniu vyznávajú

odlišnú vieru, prípadne sú neveriaci. „Pro ně tu duchovní nemá svou autoritu danou

ordinací, jeho autoritu mnozí pociťují spíše neurčitě. (…) Tím, kdo je pre ně autoritou,

je lékař. Své naléhavé otázky směrují k němu.“76

Vidieť, že prostredie nemocnice je pre pastoráciu špecifické hlavne zvýšenou

emocionálnou záťažou pre duchovného, rôznorodosťou hodnotových a vieroučných

prostredí pacientov, časovými obmedzeniami, častou nedôverčivosťou verejnosti a

personálu a s najväčšou pravdepodobnosťou i krátkodobým kontaktom s tými, komu je

pastorácia poskytovaná.77

Napriek nevýhodám, pastoračná služba v nemocniciach je často jedinou alebo jednou

z mála možností k spojeniu sa s vlastnou duchovnosťou – pre pacientov, ich blízkych i

pomáhajúcich a zdravotníkov.

2.3.3. Nemocničné kaplánstvo

V tejto časti práce rozoberám nemocničné kaplánstvo ako duchovnú službu

poskytovanú v zdravotných službách. Je reakciou na dopyt po poskytovaní duchovnej

pomoci pacientom. Môžeme ho vnímať ako naviazanie na službu sprevádzania, či

pastorácie. Rozdiel spočíva v spôsobe organizácie vo vzťahu k zdravotníckemu

zariadeniu a poskytovaniu služby na podklade dokumentov na nadnárodnej úrovni.

Duchovná služba v nemocniciach má počiatky na začiatku 20. storočia. Rozvíjala sa

najmä v USA a vo Veľkej Británii. V USA sa služba iniciovala na základe dopytu

74 Porov. BENEŠ, Ladislav. Duchovenská péče ve zdravotnických zařízeních, s. 18-19.
75 HORÁKOVÁ, Gabriela. Duchovenská služba v nemocnici, s. 22.
76 Tamže, s. 22.
77 Porov. HORÁKOVÁ, Gabriela. Duchovenská služba v nemocnici, s. 23, 27.
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nemocníc. Združenie The American Hospital Association vydalo v roku 1967

vyhlásenie o potrebe duchovnej starostlivosti v nemocniciach.78 Organizovaná

duchovná služba vo Veľkej Británii bola nariadená v roku 1948 a potvrdená znovu v

roku 1992.79

V súčasnosti funguje asociácia ENHCC European Network of Health Care

Chaplaincy pre podporu nemocničného kaplánstva v Európe. Organizácia duchovnej

starostlivosti sa formuje i v Českej republike. Tu pôsobí Asociace nemocničních

kaplanů, ktorá zoskupuje nemocničných kaplánov a duchovných. Duchovnú službu v

zdravotníckych zariadeniach poskytuje podľa Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví,

Dodatku č. 1 k tejto Dohode a s ohľadom na práva pacientov a napĺňanie ich potrieb.

Situácia duchovných a zdravotníckych inštitúcií prechádza vzájomným nadväzovaním

vzťahov. Služba nie je dostupná vo všetkých nemocniciach, avšak vo viacerých

zdravotníckych inštitúciách dochádza k zakladaniu jednotlivých oddelení a centier

spirituálnej a duchovnej starostlivosti. Táto činnosť je podporovaná ekumenickou

spoluprácou cirkví80 a Ministerstvom zdravotníctva ČR.81

Duchovní, ako sú vnímaní Európskou sieťou nemocničných kaplánov (European

Network of Health Care Chaplaincy), reagujú na potreby a stav pacienta, „poskytují

pomoc v oblasti existenciálních, spirituálních a náboženských potřeb a čerpají při tom z

osobních, náboženských, kulturních a společenských zdrojů.“82 Kaplánstvo je v rámci

poskytovania zdravotnej starostlivosti súčasťou služieb multidisciplinárneho tímu83,

ktorý dbá o duchovné potreby pacientov bez ohľadu na ich vierovyznanie a svetonázor.

Organizácia kaplánskej nemocničnej služby v európskych krajinách môže byť

vedená rozličnými spôsobmi. A to nasledovne:

a) řízením uvnitř církví a náboženských společností

b) zdravotnickými institucemi

c) státními zdravotnickými směrnicemi a politikou

78 Porov. HORÁKOVÁ, Gabriela. Duchovenská služba v nemocnici, s. 32.
79 Porov. tamže, s. 32.
80 Porov. Stanovy občanského sdružení Asociace nemocničních kaplanů. [2015-05-08]
<http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm>; Dohoda o duchovní péči ve
zdravotnictví, Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví.
81 Porov. Ministerstvo zdravotnictví podpoří nemocniční kaplany. Tlačová správa. [2015-05-08]
<http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-podpori-nemocnicni-kaplany_5683_2160_1.
html>.
82 EVROPSKÁ SÍŤ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské
služby v Evropě. Turku: 2002. [2015-05-01] <http://www.enhcc.eu/turku_standards_czech.pdf>.
83 Porov. tamže.
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d) kaplanskými asociacemi.84

Podľa Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou

biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice sú kapláni,

duchovní a dobrovoľníci v rámci poskytovania duchovnej starostlivosti vysielaní do

zdravotníckych zariadení, s ktorými došlo k vzájomnej dohode s cirkvou pôsobiacou v

mieste zdravotníckeho zariadenia.85

V súčasnosti česká nemocničná kaplánska služba rozlišuje nemocničných kaplánov

na kaplánov v užšom slova zmysle a pastoračných asistentov, ktorí podliehajú

koordinácií nemocničného kaplána. Kvalifikačný rozdiel spočíva v dosiahnutom

magisterskom vzdelaní teologického zamerania u kaplánov.86 Poskytovatelia

nemocničnej kaplánskej služby musia spĺňať podmienky v oblasti teologického a

pastoračného vzdelania i praxe, ďalej musia byť oboznámení so základmi práva v

sociálnej starostlivosti a zdravotníctve, etickými a bioetickými otázkami, organizáciou

inštitúcie, v ktorej pôsobia. Rovnako musia byť poverení vlastnou cirkvou.87

Tieto kompetencie majú zabezpečiť schopnosť sprevádzať ľudí v chorobe a bolesti a

pomáhať k zvládnutiu životnej situácie na takej úrovni viery a vnímania sveta, aká je

vlastná danému človeku.88 Služba sa zameriava okrem pacientov i na ich blízkych a

personál poskytujúci starostlivosť o chorých a potrebných.

84 EVROPSKÁ SÍŤ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské
služby v Evropě.
85 Porov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a
Ekumenickou radou církví v České republice. Praha: 2011. [2015-05-01]
<http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/16-Dohoda-mezi-ERC-a-CBK/index.htm>.
86 Porov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví.
87 Porov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví.
88 Porov. ASOCIACE NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Etický kodex nemocničního kaplana a
dobrovolníka.
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3. Etické aspekty starostlivosti o pacientov
Rovnako ako je nevyhnutná edukácia pri starostlivosti o fyzický stav pacienta, aj

duševné a duchovné potreby majú zabezpečovať kvalifikovaní odborníci. V tomto

prípade nestačia absolvované kurzy a semináre. Práca s duchovnými potrebami pacienta

vyžaduje človeka, ktorý okrem získania vedomostí dokáže vhodným spôsobom

prejavovať svoje postoje a dodržiavať etické a morálne zásady.

3.1. Etické princípy
Pre prácu ošetrujúceho s pacientmi je dôležité, aby mal ošetrujúci zvnútornené

princípy a zásady, ktoré majú byť podľa tradície lekárskych postupov vo vzťahu k

pacientovi dodržiavané. Etické princípy v medicíne sledujú, aby lekár svojou službou

sprostredkoval pacientovi dobro telesné, i duchovné.

Základným princípom je rešpekt k osobe v zmysle rešpektovania autonómie

jednotlivca. Ide o rešpektovanie nezávislého a samostatného rozhodovania a jednania

jednotlivca. Autonómia znamená schopnosť konať v súlade so svojimi plánmi a

hodnotami, na základe vlastných preferencií bez vonkajšieho ovplyvnenia. Autonómia

predpokladá schopnosť zváženia situácie, možností a následkov svojho jednania.

Autonómia vystupuje v protiklade ku konformite a kladie dôraz na individualizmus

jednotlivca. V oblasti práv pacienta sa týka možnosti na sebaurčenie a jej vyústením je

úkon informovaného súhlasu.89 Haškovcová však poukazuje na hranice pojmu

autonómie vo vzťahu k pojmu autority lekára.

„Autorita lékaře, která je právy pacienta omezena, a autonomie pacienta, která je

naopak, a nejen pancientskými právy zdůrazněna, může být předmětem teoretických

diskuzí i praktických obtíží až sporů. (...) Soudí se, že obsah pojmu autorita musí

vymezit odborníci, tedy lékaři, autonomii naopak pacienti. Autorita lékaře může být

charismatická, ale musí být legální. Přání pacientů jsou legitimní. V každém případě

je však třeba respektovat právo jednotlivce na sebeurčení a tudíž na ochranu svobody

a privátní sféry.“90

Ďalším dôležitým princípom vo vzťahu pacienta a zdravotníka je princíp

non-maleficiencie, čiže neškodenia, neublíženia. Tento princíp môže z pozície lekára k

89 Porov. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada publishing, 2005. ISBN
80-247-1024-2, s. 44.
90 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. ISBN
80-902163-0-7, s. 20.
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pacientovi viesť k obmedzeniu autonómie pacienta. V takom prípade je nutné zvážiť

preferencie a prioritu prianí pacienta a snahy ošetrujúceho. Môže nastať situácia, kedy

sa lekárske dobro, alebo telesné dobro dostane do konfliktu s dobrom pacienta.91

Pozitívnym vyjadrením predchádzajúceho princípu je zásada beneficiencie, teda

dobročinenia. Jej zmyslom je predchádzať poškodeniu a podporovať dobro, či už

telesné alebo duševné.92 V súčasnej dobe berieme v úvahu i spirituálne dobro, ktoré

zahŕňa pacientove vnútorné preferencie a potreby. Pacient má určitú predstavu o zmysle

a cieli svojho života a smerovanie k nemu má pre neho spravidla vyššiu hodnotu, než

jeho materiálne” zabezpečenie a starostlivosť o telo počas choroby.93

Nakoniec, princíp spravodlivosti súvisí s deľbou prostriedkov, služieb a dobra.

Princíp zdravotníci uplatňujú pri zrovnávaní potrieb jednotlivcov a skupín ľudí, ak majú

obmedzené zdroje a prostriedky.94

3.2. Práva pacientov (dokumenty, kódexy)
Práva pacientov odkazujú na vzťah k lekárovi a k zdravotníckemu personálu.

Zachytávajú rozsah povinností a zásad, ktoré by mal zdravotník voči pacientovi

prechovávať. Zahŕňajú etické princípy a rovnako i formy telesného, ľudského a

spirituálneho dobra.

V Českej republike dokumenty s právami pacientov pre konkrétne inštitúcie a orgány

schvaľuje Centrálna etická komisia Ministerstva zdravotníctva Českej Republiky95.

Práva pacientov v Českej republike nachádzajú ideový základ v dokumentoch a

listinách európskej tradície, nakoľko Česká republika je priamo spätá s európskou

tradíciou a patrí do Európskej únie. Tieto práva sa v priebehu rokov vyvíjali spolu so

spoločenskou situáciou a s pozíciou človeka v nej.

Jedným z prvých etických kódexov, ku ktorým sa lekári zaväzujú, je Hippokratova

prísaha. Jej vznik datujeme do 5. storočia pred naším letopočtom. Obsahuje návody a

poučenia, ktorými sa lekári riadili už od staroveku - v profesionálnej, i morálnej rovine

vykonávania svojej profesie.96

Ďalšie etické kódexy sa odvodzovali z Hippokratovej prísahy a prispôsobovali sa

spoločenskej situácií a vývoju v medicíne. Tak po 2. svetovej vojne v roku 1947 vznikol

91 Porov. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z, s. 43.
92 Porov. tamže, s. 43.
93 Porov. tamže, s. 53-54.
94 Porov. tamže, s. 44.
95 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Práva pacientů, s. 129.
96 Hippokratova prísaha. [2015-04-05] <http://classics.mit.edu/Hippocrates/hippooath.html>.



33

Norimberský kódex, v ktorom sa kladie dôraz na obhajobu ľudskej dôstojnosti. V

nasledujúcom roku bol vydaný Ženevský lekársky sľub, ktorý nadväzuje na

Norimberský kódex.

Práva pacientov sú zakotvené v niekoľkých ďalších medzinárodných dokumentoch.

Väčšina dokumentov, ktoré pojednávajú o právach pacientov, nadväzujú na Všeobecnú

deklaráciu ľudských práv97, prijatú 10. decembra 1948 v Paríži. Deklarácia slúži ako

nezáväzný dokument pre tvorbu noriem a obhajobu ľudských práv. Napriek tomu je

podkladom pre medzinárodne uznávané a záväzné dokumenty.

Základnou myšlienkou deklarácie je ľudská dôstojnosť, ktorá je vlastná každému

človeku bez ohľadu na rasovú, vekovú, či genderovú rozdielnosť. Deklarácia poukazuje

na základné ľudské práva: právo na život, majetok a vzdelanie; náboženskú slobodu;

rovnosť pred zákonom, právo na odpočinok, právo na zdravotnú starostlivosť. O týchto

právach sa v deklarácií pojednáva ako o právach neodcudziteľných a nezrušiteľných, čo

znamená, že sú platné pre ľudí bez ohľadu na legislatívu danej krajiny. V pozadí tak

stojí idea univerzálnosti týchto práv a ich záväznosti pre všetkých ľudí.

Idea ochrany ľudských práv nachádza svoje opodstatnenie v oblasti medicíny a

poskytovania zdravotnej starostlivosti. K tomuto účelu vznikla v roku 1981 Lisabonská

deklarácia o právach pacientov. Obsahuje šesť základných práv, ktoré by podľa

deklarácie mali lekári zohľadňovať bez ohľadu na legislatívne normy a nariadenia

politického systému, v ktorom žijú. Konkrétne ide o nasledujúce práva pacientov:

1. Pacient má právo na slobodnú voľbu lekára.

2. Pacient má právo byť ošetrovaný lekárom, ktorý je slobodný vo konaní klinických a

etických rozhodovaní, bez akéhokoľvek zásahu zvonku.

3. Pacient má právo prijať alebo odmietnuť liečbu potom, čo bol adekvátnym

spôsobom informovaný.

4. Pacient má právo očakávať, že jeho lekár bude rešpektovať dôverný charakter

všetkých jeho lekárskych a osobných podrobných údajov.

5. Pacient má právo zomrieť v dôstojnosti.

6. Pacient má právo prijať alebo odmietnuť spirituálnu a morálnu útechu, vrátane

pomoci duchovného patričného vyznania.98

Ďalším dokumentom uznávaným v štátoch Európskej únie, je Dohovor o ochrane

97 Porov. The Universal Declaration of Human Rights. [2015-05-10]
<http://www.un.org/Overview/rights.html>.
98 Porov. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z, s. 84.
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ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.99

Tento dokument bol prijatý 4. apríla 1997 v Oviedu.100 Dokument reaguje na pokrok v

oblasti biomedicíny a ponúka etické minimum záväzné pre krajiny, ktoré dokument

prijali.

Na tomto etickom minime niekoľko rokov pracovali členovia Riadiacej komisie pre

bioetiku, odborníci členských zemí Rady Európy. Výsledkom bolo dosiahnutie

konsenzu vo všetkých diskutovaných otázkach. V tomto dokumente je vyzdvihovaná

nutnosť rešpektu k ľudskej bytosti, zaistenie dôstojnosti človeka, zachovávanie a

dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Ďalej dokument nabáda k uvedomeniu si rizika,

ktoré prináša vývoj v biomedicíne, verejnej diskusií a medzinárodnej spolupráci.101

Charta práv pacientov102, ako je dostupná českým občanom, bola prijatá 25. februára

1992.103 Zhŕňa základné prvky práv nadnárodných dokumentov. Môžem zhrnúť, že

hlavnými prvkami vzťahu pacienta a lekára sú rešpekt k súkromiu a prianiam pacienta,

právo pacienta na zrozumiteľné a pravdivé informácie, právo na diskrétny prístup a

transparentnosť postupov.

Charta práv pacientov má mravnú povahu a sama o sebe právne záväzná nie je.

Korešponduje však s Etickým kódexom lekárskej komory, ktorý je právne záväzným

dokumentom. Preto sú princípy uvedené v Právach pacientov záväzné mravne, i v rámci

legislatívy.104 Práva pacientov sú dostupné v nemocniciach, odbornej i laickej tlači.105

3.2.1. Duchovná starostlivosť ako právo pacientov v legislatíve ČR
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování definuje právo

pacientov na duchovnú starostlivosť. Podľa zákona o poskytovaní zdravotných služieb,

pacient má právo

„přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a

duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v

České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen

99 Porov. Mezinárodní smlouvy a úmluvy: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v
souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) a dodatkový
protokol k této úmluvě o transplantacích a o zákazu klonování.
[2015-05-04 ]<http://www.lkcr.cz/mezinarodni-smlouvy-a-umluvy-432.html>.
100 Porov. MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z, s. 82.
101 Porov. tamže, s. 86-87.
102 Porov. Prílohy, s. 73-74.
103 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas. Proč a jak? Praha: Galén, 2007. ISBN
978-90-7262-497-3,, s. 18.
104 Porov. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Práva pacientů, s. 29.
105 Porov. tamže, s. 30.

http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/96-2001-umluva-o-lid-pravech-a-biomedicine-100419.pdf
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„duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva

ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní

předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení

jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.”106

Zákon teda pojednáva o možnosti a dostupnosti duchovnej starostlivosti v

zdravotníckych zariadeniach, ktorá má byť vykonávaná kvalifikovanými a uznanými

osobami alebo inštitúciami.

3.2.2. Etické komisie

V oblasti práv a problémov, ktoré sa dotýkajú etických dilem, či nových postupov pri

zavádzaní do poskytovania starostlivosti o pacientov, sú zriaďované špeciálne útvary.

V rámci rozvoja lekárskej etiky a práv pacientov prebiehal rozvoj etických komisií.

„Prioritním úkolem etických komisí je posuzovat rizika při zavádění nových

diagnostických a terapeutických postupů do klinické praxe.“107 Sú to centrálne komisie,

ktoré stoja nad miestnymi komisiami a tieto „formulují nejpalčivější problémy, navrhují

konsensuální řešení, iniciují změny v legislativě, spolupracují s vládou a vrcholnými

zdravotnickými orgány a angažují se v oblasti komunikace s veřejností.”108

106 Sbírky zákonů. 372/2011 Sb., § 28.
[2015-05-05] <https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=75500&recShow=27&nr
=372~2F2011&rpp=15#parCnt>.
107 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Práva pacientů, s. 127.
108 Tamže, s. 128.
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4. Výskum duchovnej starostlivosti v troch pražských

nemocniciach
V teoretickej časti diplomovej práce možno vidieť prvky a oblasti, s ktorými

duchovná starostlivosť súvisí. Duchovná starostlivosť v nemocniciach primárne reaguje

na bytostné potreby pacientov. Významnú úlohu zohrávajú sprevádzajúci a duchovní,

ktorí svojím prístupom ovplyvňujú efektívnosť duchovnej pomoci. K výkonu služby

musia disponovať vhodnými osobnostnými i kompetenčnými predpokladmi. Ich práca

sa musí zakladať na etických princípoch a byť v súlade s právnymi ustanoveniami.

Organizácia duchovnej starostlivosti podlieha do určitej miery vedeniu inštitúcie, v

ktorej je vykonávaná.

V tejto časti práce sa zameriavam na jej praktickú podobu v troch vybraných

pražských nemocniciach. Predmetom výskumu bolo skúmanie organizácie duchovnej

starostlivosti v jednotlivých inštitúciách. Nemocnice boli vybrané s ohľadom na ich

špecifiká a rozdielnosti.

Výber výskumných objektov

Výskum som previedla v troch pražských zdravotníckych inštitúciách. Inštitúcie boli

vybrané na základe dlhodobých skúseností s poskytovaním duchovnej starostlivosti o

pacientov. Poskytovanie duchovnej starostlivosti v týchto inštitúciách je začlenené do

ponuky zdravotníckych služieb v dlhodobom horizonte.

Prvým zo zmienených zariadení bola Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla

Boromejského, ktorá je charakteristická relatívne nízkym počtom pacientov a

poskytovaním zdravotnej starostlivosti s kresťanským kontextom. Preto je tu očakávané

zabezpečenie a dôraz na duchovnú službu pacientom.

Druhým objektom výskumu bola Fakultní nemocnice v Motole. Táto inštitúcia je

známa relatívne vysokým počtom pacientov a širokým spektrom oddelení. Podnet pre

skúmanie poskytovania duchovnej starostlivosti v nemocnici v Motole vychádza i zo

založenia oddelenia spirituálnej starostlivosti ako samostatného oddelenia.

Treťou vybranou nemocnicou bola Psychiatrická nemocnice Bohnice. Inštitúcia

poskytuje starostlivosť psychiatrickým pacientom a preto sa očakáva špecifický prístup

k duchovnej starostlivosti o pacientov.
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Úvodná charakteristika inštitúcií

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) je neštátne

neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré je zriaďované kongregáciou Milosrdných

sestier sv. Karla Boromejského.109 Inštitúcia poskytuje zdravotno-sociálnu starostlivosť

so zameraním na ošetrenia akútnych stavov. Kapacita lôžok pre pacientov je 150,

pričom priemerný počet hospitalizovaných pacientov sa pohybuje okolo 120. Celkový

počet zamestnancov sa pohybuje okolo 400 miest. Nemocnica je rozdelená na tri

hospitalizačné celky a jednotku intenzívnej starostlivosti. Vedľa nemocnice je kostol

dostupný pre pacientov.

B) Fakultní nemocnice v Motole (FNM) je jedným z najväčších zdravotníckych

zariadení v Českej republike. Poskytuje základnú i špecializovanú zdravotnú

starostlivosť pre pacientov rôznych vekových kategórií. Kapacita lôžok dosahuje 2 189

miest. Nemocnica je rozdelená na dva veľké monobloky a samostatné pavilóny. Počet

zamestnancov sa pohybuje okolo 5 000.110

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice (PNB) predstavuje zdravotnícke zariadenie,

ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pacientov s duševným ochorením alebo

adiktologickými poruchami. Najpočetnejšiu skupinu pacientov tvoria pacienti nad 18

rokov. Hospitalizovaní sú tiež pacienti nad 7 rokov a pacienti vyššieho veku. V

nemocnici sa nachádza 36 budov a okolo 1 300 lôžok pre pacientov. Pracuje tu približne

1 000 ľudí. Nemocnica sa nachádza v pokojnom prostredí parku, kde je pre pacientov k

dispozícií kostol sv. Václava, divadlo, park, statok a cintorín.111

Metódy získavania dát

Výskum prebiehal formou voľných rozhovorov, v rámci ktorých som sa tázala na

tematické okruhy, ktoré súvisia s poskytovaním duchovnej starostlivosti a s

organizáciou tejto starostlivosti v daných inštitúciách. Odpovede som zaznamenávala

písomnou formou. Rozhovory som viedla s rehoľnou sestrou Ing. Mgr. Ludmilou

Mirjanou Vinšovou, SCB z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského;

duchovným Mgr. Rubenom Kuželom z Fakultnej nemocnice v Motole a diakonom Mgr.

Jaromírom Odrobiňákom z Psychiatrickej nemocnice Bohnice.

109 NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO. [2015-03-01]
<http://www.nmskb.cz/o-nas/zrizovatel/>.
110 FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE. [2015-03-01]
<http://www.fnmotol.cz/o-nas/poslani-a-vize/>.
111 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE. [2015-03-01]
<http://www.bohnice.cz/zakladni-informace/>.
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Doplňujúce informácie som získala z internetových stránok inštitúcií a publikačnej

činnosti pracovníkov v inštitúciách.112

Výskumné okruhy:

1) História poskytovania duchovnej starostlivosti v inštitúcií

2) Organizácia tímu/oddelenia, ktoré poskytuje duchovnú starostlivosť

3) Vzdelanie personálu duchovnej služby

4) Spolupráca oddelenia duchovnej starostlivosti so zdravotníckymi oddeleniami

5) Charakter duchovnej pomoci v inštitúcií

6) Ponuka programu duchovnej starostlivosti

7) Dostupnosť duchovnej starostlivosti

8) Návrhy na zlepšenie poskytovania duchovnej starostlivosti

9) Skúsenosti personálu

Metódy analýzy dát

Získané dáta som kategorizovala podľa výskumných okruhov a rozdelila na tri celky

podľa daných inštitúcií. Následne som previedla analýzu každého výskumného okruhu

v rámci konkrétnej zdravotníckej inštitúcie. Po analyzovaní som porovnala zistené

informácie a dospela k čiastkovým záverom.

Metóda spracovania výsledkov analýzy dát a záver

Čiastkové závery som prepojila s teoretickou časťou práce. Výslednou komparáciou

som dospela k záverom ohľadne poskytovania duchovnej starostlivosti a jej efektívnosti

v uvedených zdravotníckych inštitúciách.

112 Informácie jednotlivých inštitúcií pochádzajú z webových stránok: [2015-03-01]
<http://www.nmskb.cz/>, <http://www.fnmotol.cz/>, <http://www.bohnice.cz/>.
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4.1.Výskumné okruhy

1) História poskytovania duchovnej starostlivosti v inštitúcií

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nemocnicu Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského zriaďuje Kongregace

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Preto duchovná starostlivosť bola spojená s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti o pacientov už od počiatkov prevádzky

nemocnice v roku 1854. V roku 1952 bola nemocnica zoštátnená a rádové sestry boli z

nemocnice presunuté. Nemocnicu dostala kongregácia späť v roku 1993. Duchovnú

starostlivosť v tej dobe poskytovala farnosť formou externej spolupráce.

V tejto dobe bol duchovným centrom kostol sv. Karla Boromejského, ktorý je priamo

vedľa budovy nemocnice. Od roku 1962 bol kostol uzavretý a sekularizovaný.

Duchovná starostlivosť tak ustúpila na niekoľko rokov. V období, kedy sa nemocnica

vrátila do vlastníctva Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kostol

bol znovu vysvätený a začal ďalšiu éru svojej činnosti.

Nemocnica sa tak v minulosti líšila od krajských a mestských nemocníc

poskytovaním väčšieho dôrazu na duchovný rozmer starostlivosť o pacientov. Pred

siedmimi až ôsmimi rokmi sa duchovná starostlivosť v nemocnici, s ohľadom na vývoj

a potreby spoločnosti, začala vo vyššej miere implementovať do vnútornej organizácie

zdravotnej starostlivosti a stala sa internou súčasťou ponuky nemocničných služieb.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Počiatky duchovnej starostlivosti v Motole vychádzali z dobrovoľnej iniciatívy

vtedajšieho personálu. Prvé snahy o realizáciu boli predprípravou k ďalšiemu vývoju

duchovnej starostlivosti. Zakladateľmi tejto myšlienky v motolskej nemocnici boli

MUDr. Eva Kalvínská a Mgr. Ruben Kužel. Eva Kalvínská bola pred rokmi kvôli

ochoreniu pripútaná k lôžku a sama prežívala duchovné strádanie a proces vyrovnávania

sa s chorobou. V tom období na vlastnom živote pocítila silu presahujúceho napojenia;

toho, čo presahuje to, čo v každodennom živote bežne vnímame/nevnímame.

Základom poskytovania duchovnej starostlivosti v Motole sa tak stal osobný príbeh.

Kľúčovým bolo rozhodnutie sprostredkovať tieto skúsenosti druhým a uľahčiť im ich

vlastné prežívanie podobných situácií. Pani Eva Kalvínská bola dôkazom, že vnútorná

viera a nádej vie byť silnejšia než diagnóza. To sa stalo základom pre vybudovanie

centra duchovnej pomoci vo FNM. V rámci tohto centra bol v roku 2007 otvorený
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Prostor ticha, kde pacienti, príbuzní, i personál nachádza možnosť pre vnútorné stíšenie

a modlitbu.

Otvorenie Prostoru ticha finančne podporilo Arcibiskupství pražské, Ekumenická

rada církví v České republice, Nadácia Národ dětem, Pražská plynárenská, partneri z

USA a Českobratrská církev evangelická.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Duchovná starostlivosť v nemocnici sa formovala na základe charakteru troch

druhov činností.

1. Spolupráca s evanjelickým zborom v Kobylisiach.

O spoluprácu sa pred dvadsiatimi rokmi zaslúžil evanjelický farár Mgr. Jiří Štorek. V

tomto období sa duchovná starostlivosť rozvíjala pomocou individuálnych a

skupinových terapií. V rámci činnosti sa formovala spolupráca najmä s oddelením

sexuológie. Postupom času sa rozvíjala i práca na ostatných pavilónoch a oddeleniach.

2. Činnosť Rímskokatolíckej farnosti v Bohniciach.

Farnosť má na starosti správu kostola sv. Václava. Tento kostol už v minulosti

neprináležal k štátnej správe, no bol vždy nemocničným kostolom. V minulosti

prebiehali diskusie o charaktere kostola s ohľadom na množstvo a rôznosť aktivít, ktoré

v ňom prebiehali. Na jednej strane sa uvažovalo o odmietnutí vykonávania sviatosti

eucharistie v kostole, či na druhej strane, povolení funkcie kostola výlučne ako

modlitebne, či kaplnky. Dnes v ňom farnosť usporiadava tradičné programy a

sprístupňuje kostol ako pacientom nemocnice, tak i verejnosti. Pod oblasť duchovnej

starostlivosti tu spadá pastorácia.

3. Liečenie prostredníctvom hagioterapie.

Hagioterapia je skupinová terapia spojená s čítaním Biblie. O počiatky hagioterapie v

bohnickej liečebni sa zaslúžil MUDr. Mgr. Prokop Remeš, ktorý sa inšpiroval terapiami

v Nemecku.

Od roku 2008 je riaditeľom psychiatrickej nemocnice MUDr. Martin Hollý. Martin

Hollý sa pokúsil o uchopenie toho, čo v rámci poskytovania duchovnej starostlivosti

fungovalo. Na pozadí spomenutých smerov sa pokúsil o sformovanie zoskupenia, ktoré

by poskytovalo duchovnú pomoc. V roku 2009 ustanovil Tím spirituálnej starostlivosti.
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2) Organizácia tímu/oddelenia, ktoré poskytuje duchovnú starostlivosť

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Duchovnú službu v nemocnici prevádzajú kňaz rádu premonštrátov P. Marek

František Drábek, O.Praem. a dve rádové sestry Kongregace Milosrdných sester sv.

Karla Boromejského, S. Ing. Mgr. M. Ludmila Mirjana Vinšová a S. Mgr. Bc. M. Anna

Lada Petříková, DiS. Do tímu patria i dvaja externí zamestnanci. Duchovná služba

spolupracuje piaty rok s jedným dobrovoľníkom. Pražská arcidiéza uvádza kňaza

Mareka Františka Drábka v zozname cirkvou vysielaných nemocničných duchovných

(kaplánov) pre Prahu.113

Ľudia, ktorí duchovnú službu vykonávajú, organizačne podliehajú vedeniu

nemocnice. Duchovní sa snažia pracovnú dobu prispôsobiť potrebám pacientov a v

nemocnici sú prítomní i cez víkendy.

Činnosť duchovnej služby riadi duchovný Marek František Drábek. K jeho

kompetenciám náleží kontakt s vedením nemocnice a starostlivosť o personál.

Duchovný Drábek tiež samostatne zodpovedá za duchovnú službu na jednotke

intenzívnej starostlivosti. Každá z rádových sestier boromejok má na starosti jedno

hospitalizačné oddelenie. O poskytovanie duchovnej pomoci na treťom oddelení sa

spoločne starajú dve pani, ktoré dochádzajú. Spolupráca tímu duchovnej starostlivosti s

dobrovoľníkom spočíva v sprevádzaní pacientov na vozíčkoch do kostola pri

nemocnici.

Čo sa týka samotnej práce tímu , činnosť možno rozdeliť do štyroch rovín práce:

1. Technická príprava práce, ktorá zahŕňa vyhľadávanie informácií pre pacientov,

tvorbu letákov a materiálov, udržiavanie chodu kancelárie.

2. Práca v teréne a návštevy jednotlivých oddelení, pacientov, či program, ktorý

duchovná služba v nemocnici ponúka.

3. Práca tímu, k čomu prináleží sprostredkovávanie informácií medzi sebou, diskusie

a riešenia. Súčasťou práce tímu je aj účasť na sesterských hláseniach.

4. Modlitba, práca so sebou samým a príprava na prácu.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Tím spirituálnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici v Motole pozostáva zo šiestich

interných nemocničných duchovných a troch duchovných, ktorí s nemocnicou

113 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ. Duchovní služba v pražských nemocnicích. [2015-06-09]
<http://www.apha.cz/duchovni-sluzba-v-prazskych-nemocnicich>.
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spolupracujú externe. Nemocničných duchovných zamestnáva nemocnica na čiastočný

úväzok. Od začiatku fungovania služby sa tím zväčšoval. Pôvodne v roku 2008 tu bol

jeden pracovný úväzok pre troch duchovných. V roku 2009 to bolo jeden a ½ úväzku a

postupne sa stav zvýšil na tri pracovné úväzky.

Duchovnú starostlivosť rozvíjala od roku 2008 MUDr. Eva Kalvínská, ktorá pôsobila

ako koordinátorka spirituálnej starostlivosti. Po jej tragickej smrti v roku 2014 funkciu

prevzala Mgr. Magdaléna Solárová, PhD.

Od roku 2009 v Centre spirituálnej starostlivosti pôsobili Mgr. Ruben Kužel a

Mgr. Simona Tesařová. O dva roky neskôr sa súčasťou tímu stala Mgr. Magdaléna

Solárová, Ph.D. Duchovná služba prijala ďalších dvoch nemocničných duchovných v

roku 2013, Mgr. Deborah Kaminskú, Ph.D. a Mgr. Štěpána Fabera. Ďalším rokom

pribudol duchovný Mgr. Jakub Formánek. Externá husitská farárka ThDr. Anna

Lukešová započala svoju spoluprácu s nemocnicou v roku 2010 a externý katolícky

nemocničný duchovný Mgr. Jan Fatka, O. Carm. V roku 2014. Zastúpenie pravoslávnej

cirkvi má v prípade potreby o. Vasyl Cherepko.114

Páter Jan Fatka je podľa cirkevného práva poverený Arcibiskupstvom pražským ako

katolícky nemocničný kaplán.115

Interní duchovní vo Fakultnej nemocnici v Motole nemajú pevne určené pôsobenie

na konkrétnom oddelení alebo u konkrétnych pacientov. Na jednotlivých oddeleniach za

seba často zastupujú. Duchovní, ktorí dochádzajú, majú v kompetencií poskytovanie

duchovnej pomoci pacientom, ktorí požiadali o duchovného daného vierovyznania.

Farárka Lukešová poskytuje duchovnú pomoc všetkým pacientom a príbuzným, bez

ohľadu na ich vierovyznanie.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Tím spirituálnej starostlivosti v bohnickej nemocnici nepredstavuje typicky

štruktúrovanú skupinu, ale skôr voľné zoskupenie. Tím má ekumenický charakter a

tvoria ho kresťanskí duchovní a židovský duchovný.

V rámci poskytovania duchovnej starostlivosti nemocnica poskytuje pracovný

úväzok pre koordinátora, diakona Jaromíra Odrobiňáka. Pracovné miesto koordinátora

financuje len čiastočne, nakoľko diakon Jaromír Odrobiňák zástáva i funkciu

114 Porov. FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE. [2015-03-01]
<http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/poskytovani-spiritualni-pece/>.
115 Porov. tamže.
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nemocničného duchovného. Ďalší poskytovatelia starostlivosti sú zamestnaní na plný

úväzok pod vedením nemocnice. Nemocnica zamestnáva i husitského kňaza formou

dohody o pracovnej činnosti. Evanjelickí a katolícki farári, ktorí pravidelne dochádzajú

do nemocnice, sú financovaní vysielajúcou cirkvou. Páter Jan Kofroň, rovnako ako

diakon Jaromír Odrobiňák, je evidovaný ako nemocničný duchovný .116

Spoločne tím duchovnej pomoci zastrešuje celú nemocnicu – pacientov, i personál.

Na jedného pracovníka tímu vychádzajú dva až tri pavilóny, o ktoré sa tento človek

stará. Navštevuje tu pacientov, organizuje sedenia a poskytuje oporu tým, ktorí o ňu

prejavujú záujem.

Oddelenie zastrešuje koordinátor diakon Jaromír Odrobiňák. V tíme pôsobia

psychiater Prokop Remeš, evanjelickí farári Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář, husitský

farár Jiří Chvála, katolícky kňaz Jan Kofroň, terapeuti Pavel Hynek a Moše Koller.117

Tím je stabilný už od svojich počiatkov.

Diakon Jaromír Odrobiňák okrem práce koordinátora zastáva funkciu nemocničného

duchovného. Náplňou jeho práce je organizácia, správa programu a aktivít, i práca s

pacientmi. Koordinácia a organizácia práce mu zaberá približne 1/3 z práce

koordinátora spirituálnej starostlivosti. Zostávajúce 2/3 práce predstavuje práca s

pacientmi. Jednou z úloh koordinátora duchovnej starostlivosti je sprostredkovanie

požiadaviek pacientov, príbuzných a personálu. Ďalšou úlohou je starostlivosť o

program, ktorý prebieha v kostole. Tým slúži i ako poradný orgán pre riaditeľa

nemocnice.

116 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ. Duchovní služba v pražských nemocnicích. [2015-06-09]
<http://www.apha.cz/duchovni-sluzba-v-prazskych-nemocnicich>.
117 ODROBIŇÁK, Jaromír. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI
BOHNICE. [2015-03-05]
<http://www.nemocnicnikaplan.cz/clanek/140-SVETOVY-DEN-NEMOCNYCH-V-PSYCHIATRICKE-
NEMOCNICI-BOHNICE/index.htm>.
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3) Vzdelanie personálu duchovnej služby

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Všetci členovia personálu duchovnej starostlivosti absolvovali štúdium teológie

a zodpovedajú požiadavkám Rady pro zdravotnictví České biskupské konference pre

činnosť nemocničných duchovných.

V rámci skupiny sa konajú pravidelné stretnutia, kde tím hodnotí vlastné výkony a

získava ďalšie podnety k samovzdelávaniu a príprave na duchovnú službu.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Každý člen tímu spirituálnej starostlivosti má univerzitné vzdelanie teologického

zamerania. Žiadaný je takisto výcvik v psychoterapií. Ten absolvovali niektorí z

nemocničných duchovných.

V rámci podpory tímu prebieha jeden krát mesačne skupinové stretnutie, kde sa

hodnotia výkony členov tímu.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Členovia tímu spirituálnej starostlivosti v Psychiatrickej nemocnici Bohnice prešli

psychoterapeutickým výcvikom alebo kurzom krízovej intervencie. Vzdelanie

poskytovateľov duchovnej starostlivosti v bohnickej liečebni je terapeutického a

teologického zamerania. Časť personálu tímu, ktorá pracuje aj na psychiatrických

oddeleniach v pozícií zdravotníka, má medicínske vzdelanie.
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4) Spolupráca oddelenia duchovnej starostlivosti so zdravotníckymi oddeleniami

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Duchovná služba v Nemocnici Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského

spolupracuje so všetkými oddeleniami v nemocnici. Tím nemocničných duchovných

poskytuje okrem náboženských úkonov službu sprevádzania pre pacientov bez ohľadu

na ich vieru, vek, či hospitalizačné oddelenie.

Ľudia poskytujúci duchovnú pomoc sú účastní na sesterských hláseniach a pomáhajú

pri riešení situácií, pri ktorých si zdravotnícky personál nevie rady, či rieši morálne

dilemy. Cieľom je spolupráca zdravotníkov a duchovných, aby spoločne vnímali

problémy a otázky pacientov.

V nemocnici funguje i spolupráca s inými nemocnicami. Táto spolupráca je založená

na vzájomnom poskytovaní informácií v prípade, že sa pacienti prevážajú do iných

nemocníc. V prípade duchovnej starostlivosti ide o informácie, ktoré sa vzťahujú k

prianiam pacienta ohľadom poskytovania duchovnej služby a typu vierovyznania.

Informácie medzi konkrétnym pacientom a človekom, ktorý duchovnú pomoc poskytuje,

zostávajú chránené etickým kódexom, ktorým je poskytovateľ pomoci viazaný.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Na počiatku poskytovania duchovnej služby bola spolupráca s oddeleniami

limitovaná. Pracovníci zdravotníckych oddelení v nemocnici nevnímali duchovných ako

plnohodnotných členov zdravotníckeho personálu a tí sa museli vlastnými silami

zaslúžiť o vybudovanie dôvery, aby mohli navštevovať pacientov na oddeleniach. V

súčasnosti je situácia odlišná. Duchovní sa venujú a sprostredkovávajú pomoc

pacientom, ktorí ju najviac potrebujú a vyhľadávajú. V nemocnici je hospitalizovaných

2-2,5 tisíc pacientov a nie je možné osobnou duchovnou službou pre pacienta pokryť

celú nemocnicu. Často sa poskytuje služba osobných návštev duchovných len pre súrne

prípady.

Väzba od lekárov sa líši na jednotlivých oddeleniach, podľa charakteru a potrieb

pacientov. Väčšinou duchovný prichádza na žiadosť lekárov, sestier, sanitárov.

V súčasnej dobe sa duchovná starostlivosť uplatňuje najmä na oddeleniach, kde sú

pacienti hospitalizovaní dlhodobo. Na týchto oddeleniach je kontinuita v návštevnosti a

duchovní sem chodia za pacientmi pravidelne. Pacientov na ostatných oddeleniach

duchovní navštevujú podľa potreby na zavolanie.

K oddeleniam s pravidelnou návštevnosťou patrí spinálne oddelenie, rehabilitačné
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oddelenie, transplantačné oddelenie, detské oddelenie a onkológia.

Pacienti na rehabilitačnom oddelení dostávajú komplexnú starostlivosť, ktorá sa

vyžaduje po ťažkých nehodách, či ochoreniach s trvalými následkami. Hospitalizovaní

sú tu približne dva až tri mesiace.

Na transplantačné oddelenie sa vracajú ľudia i po rokoch kvôli zdravotným rizikám

pri bežnom ochorení. Duchovná pomoc tu nachádza naplnenie neustále.

Detské oddelenie je oddelenie, kde duchovní navštevujú detských pacientov na

požiadanie ich rodičov. Často sú k dispozícií i pre rodičov. Na detskom oddelení

terapeuti a duchovní pracujú v kardiocentre a na onkológií. Detské oddelenie sa inak

nenavštevuje kvôli nízkej kapacite personálu.

Pravidelné sprevádzanie prebieha na onkológií, kde duchovní navštevujú pacientov, i

ich blízkych.

Navyše, vo Fakultnej nemocnici v Motole prebieha vzdelávanie zdravotníkov. V

minulosti ho mala na starosti MUDr. Eva Kalvínská. Semináre mali úspech i

návštevnosť a boli žiadané. Na ich základe vzrástla dôvera v poskytovanie duchovnej

starostlivosti vo FNM. Po bližšom zoznámení sa s problematikou sa i samotné

oddelenia obracali na oddelenie spirituálnej starostlivosti so záujmom o semináre.

Rovnako sa zvýšil i záujem o prácu duchovnej podpory na oddeleniach. Kľúčom bolo

prekonanie stereotypov pomocou osvety v oblasti spirituálnej podpory.

V realizácií seminárov centrum podporuje Českobratrská církev evangelická a

Asociace nemocničních kaplanů. Ponuka je využívaná ako v nemocnici, tak i mimo

oddelení FNM. Ponúkané semináre sú vhodné pre začínajúcich pracovníkov. Pre

ďalších záujemcov sú dostupné atesty a supervízie.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

V bohnickej liečebni prebieha spolupráca so zdravotníckymi oddeleniami na vysokej

úrovni. Nemocničný duchovný je súčasťou multidisciplinárneho tímu v rámci celej

nemocnice.

Z celkového množstva oddelení, je šesť pavilónov vyhradených pre akútnu

starostlivosť. V nich starostlivosť prebieha formou individuálnych rozhovorov s

pacientmi.

Príjmové pavilóny sú rozdelené na dve ženské a dve mužské oddelenia. Nie je v nich

veľa terapeutických a relaxačných programov, nakoľko pacienti na tieto programy

nedokážu efektívne reagovať. Liečba tu trvá dva až tri týždne.
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Po tejto dobe pacienti prechádzajú na iný pavilón, kde sa, s ohľadom na charakter

diagnózy, môžu zapájať do liečby prostredníctvom duchovných, či relaxačných terapií.

Pavilóny následnej starostlivosti umožňujú hospitalizáciu v priemere okolo dvoch

mesiacov. Pacienti sú tu rozdelení do siedmych pavilónov. Počas doby pobytu v nich je

možný intenzívny program, a to i v rámci spirituálnej starostlivosti.

Medzi oddelenia, kde sa osvedčila práca s pacientmi pri poskytovaní duchovnej

pomoci, patria oddelenia závislostí. Na jednom pavilóne býva 30 až 40 pacientov.

Pacienti sú rozdelení do celkového počtu piatich pavilónov – do dvoch ženských a troch

mužských pavilónov.

Duchovnú pomoc najmenej vyhľadávajú pacienti na oddelení geriatrie. Pacientom

nad 65 rokov sa i z toho dôvodu tejto pomoci dostáva najmenej. Nie je to uspokojivý

stav a to ani pre personál Tímu spirituálnej starostlivosti.
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5) Charakter duchovnej pomoci v inštitúcií

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Duchovná starostlivosť v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského sa

prispôsobuje charakteru problémov ľudí a podlieha podmienkam prevádzkovej doby.

Určujú ju tri faktory: situácia pacienta, situácia nemocnice a dostupnosť možností.

Jadrom duchovnej starostlivosti je byť s pacientmi, keď začnú rozmýšľať o svojom

živote. Znamená to byť s nimi inak, než fyzicky.

Náplňou práce je sprevádzanie pacientov, trávenie času s pacientmi. Pacienti môžu

zatelefonovať, či osloviť personál s prosbou o duchovnú službu. Spolupráca a rozhovor

je podriadený záujmom pacienta. Sestry a personál skôr kladú otázky a nechávajú

rozprávať ľudí o tom, čo je pre nich dôležité. Rozhovor sa môže vzťahovať k

náboženskej tematike, no môže byť zameraný na konverzáciu bez náboženského

podtextu. Úlohou pomáhajúceho je naplniť potrebu podpory u pacientov v rovine

potrieb pacienta.

Ponuka duchovnej služby je orientovaná i na veriacich pacientov. Nielen pre nich je

prístupný kostol sv. Karla Boromejského, ktorý stojí vedľa nemocnice. Pacienti sa môžu

zúčastňovať bohoslužieb a náboženských aktivít. Nemocnica spolupracuje takisto so

skupinami rôznych vierovyznaní, ako sú metodisti, husiti, evanjelici, adventisti,

jehovisti (ktorí však neprejavujú veľký záujem). V nemocnici funguje tiež ekumenická

práca s rodinami.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Služba vo Fakultnej nemocnici v Motole nemá výhradne náboženský charakter, i keď

z časti slúži práve veriacim pacientom. Spirituálna starostlivosť sa orientuje na človeka

a to najmä formou rozhovorov a poskytovania podpory. Hlavnou náplňou činnosti

duchovných a terapeutov je rozhovor s chorým. Rozhovory zväčša prebiehajú u lôžka

pacienta. Možné sú i rozhovory v súkromí, avšak podmienky a okolnosti nie vždy

umožňujú súkromie.

V rámci centra spirituálnej starostlivosti nemocnica vyčleňuje priestory, ktoré na

pohľad nepripomínajú nemocničné prostredie. Prostor ticha, ako sa priestranstvo

nazýva, je najviac využívaná alternatíva z ponuky centra spirituálnej starostlivosti.

Priestory poskytujú možnosť pre stíšenie, spočinutie v sebe samom, modlitbu. Priestor

ticha umožňuje i praktikovanie rituálov. Konajú sa tu svadby, krsty i pohreby. V prípade

potreby rituály prebiehajú i pri lôžku pacienta. Centrum spirituálnej starostlivosti
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poskytuje prostriedky k vykonávaniu rituálov a náboženských obradov. k dispozícií sú

napríklad mobilné kríže. Kňazi môžu prichádzať osobne za pacientmi. Náboženskú

službu môže sprostredkovať katolícky kňaz, rabín, láma. Nakoľko sa tu konajú rôzne

bohoslužby, priestor je duchovne očisťovaný. Očista je dôležitá jednak pre ľudí,

pacientov, i pre nemocnicu a jej zamestnancov.

Podstatou duchovnej pomoci a náplňou práce duchovného je byť tam, kde je človek.

Službu využíva personál (10 %), príbuzní (10 %) a pacienti (80 %).

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Tím spirituálnej starostlivosti poskytuje v nemocnici v Bohniciach duchovnú pomoc

v rôznych podobách. Jednotliví členovia tímu sa vyznačujú vlastným, špecifickým

prístupom. Duchovní a terapeuti v nich vychádzajú z rovnakého základu, z tradície

hagioterapie.118

Terapie, sprevádzanie pacientov a pomoc personálu nemocnice nie sú viazané na

tematiku zomierania. Nakoľko sa pacienti nestretávajú so smrťou a odchodom zo sveta

v takej miere, ako je to v iných nemocniciach, personál nepotrebuje rady k tematike

zomierania a smrti, či o tom, ako pristupovať k zomierajúcim pacientom. V liečebni sa

riešia skôr otázky zaradenia do života a zážitky po pokusoch o samovraždu, zabitie a

pod. Duchovná pomoc tu tak nepredstavuje prípravu na smrť a zomieranie, ale

energetizáciu do života, motiváciu a vôľu k zmysluplnému životu. Pri partnerských

terapiách sa riešia vzťahy v rodine, vzájomná komunikácia a prístup k členom

navzájom.

Významným prvkom v tomto smere je kostol sv. Václava. Naň vzhliadne človek pri

vchode do nemocnice. Kostol ako úvodný prvok pripomína spiritualitu a pripomína nám

veci presahujúce telesnosť.

Liečebňa spolupracuje s jednotlivými cirkvami a tým poukazuje na prepojenosť

telesného, psychického a duchovného stavu, bez ohľadu na príslušnosť pacienta ku

konkrétnej cirkvi. Tento presah a spolupráca sa netýka výhradne veriacich, ale odkazuje

na duchovný základ prítomný v každom človeku.

Tím ponúka duchovnú pomoc aj pre personál. Prístupné sú osobné rozhovory.

Osobnú podporu a rady spirituálny tím poskytuje často pri neformálnych stretnutiach –

118 Princíp terapeutických skupín v hagioterapií spočíva v diskusií pacientov a manifestácií vlastného
života na osobách Ježiša, Abraháma, Boha atď. Na tomto základe pacienti vypovedajú o svojich vzťahoch
a väzbách k rodine, k okoliu, k sebe samému, k Bohu. V liečebni okrem hagioterapie prebiehajú
skupinové sedenia, psychoterapie, relaxačné terapie, partnerské terapie.
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napríklad v jedálni pri obedoch. Okrem bežných rozhovorov duchovných s ošetrujúcim

a sanitármi preberajú osobné témy, s ktorými sa pri práci musí daný človek

vysporiadavať. Formálne sa členovia personálu môžu obracať na duchovného, pátra

Jana Kofroňa, k spovedi a sviatostiam.

Pri osobných rozhovoroch zároveň dochádza k odstraňovaniu bariér pre ďalšiu

spoluprácu v rámci medicínsko-terapeutických vzťahov. Spolupráca je dôležitá, pretože

cieľom duchovnej starostlivosti je chrániť pacientov, i personál a pomáhať na ceste k

uzdraveniu a duševnej, či duchovnej harmónií.

Z celkového množstva poskytovanej duchovnej starostlivosti je 80 % duchovných

rozhovorov a 20 % tvoria rozhovory so zdravotníkmi.
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6) Ponuka programu duchovnej starostlivosti

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Program duchovnej starostlivosti mimo služby sprevádzania je náboženského

charakteru. Pacienti môžu navštevovať bohoslužby, ktoré sa konajú pravidelne. V

pondelok až piatok prebiehajú bohoslužby o 5.30 hodine a 15.00 hodine. V období

prázdnin sa omša koná o 15. hodine v pondelok a v stredu. V sobotu a vo voľné dni sa

bohoslužby konajú o 7.45 hodine. V nedeľu o 10.00 hodine pacienti navštevujú svätú

omšu. Každý týždeň v stredu od 16. hodiny do 19. hodiny prebieha adorácia za chorých.

Bohoslužby sú voľne prístupné pre pacientov nemocnice bez ohľadu na to, či je pacient

kresťanského vierovyznania. V prípade, že pacienti nemajú možnosť dostaviť sa fyzicky

(i na invalidných vozíkoch), môžu počúvať bohoslužby zo sluchátok na izbách. V

každej izbe je pri lôžku prístup k prenosu bohoslužieb z kostola. V prípade, že v danom

čase neprebiehajú bohoslužby, pacienti môžu počúvať rádio Proglas.

Pacientom v nemocnici sú k dispozícií dva kostolné chóry. Kostolný chór na druhom

poschodí je prístupný v akúkoľvek dobu. Chór v prvom poschodí môžu pacienti

navštevovať v čase bohoslužieb.

Tím duchovnej služby si vedie prehľad o prichádzajúcich pacientoch a o pacientoch,

ktorí majú záujem o duchovnú službu a jej konkrétne ponuky a aktivity. Každý deň tak

obchádza pacientov, ktorí majú záujem o duchovnú službu, konkrétne aktivity, alebo

rozhovor.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Vo Fakultnej nemocnici v Motole sa v Priestore ticha konajú pravidelné aktivity. V

pracovné dni od 13.00 hodiny do 14.00 hodiny je čas vymedzený pre osobné rozhovory

s nemocničnými duchovnými. Programy pre veriacich zahŕňajú bohoslužby a rituály

husitskej, pravoslávnej, evanjelickej, katolíckej, židovskej viery. Program zahŕňa i

východnú filozofiu a religiozitu. Táto možnosť však nie je príliš využívaná.

Každý utorok o 15.00 hodine koná pobožnosť Církev československá husitská. Vo

štvrtok v rovnaký čas sú pre pacientov dostupné Hovory nad Bibliou. V nedeľu o 15.00

prebieha katolícka svätá omša. Vo vymedzené dni sa o 16.30 konávajú bohoslužby

protestantských cirkví. Konkrétne ide o každú druhú, štvrtú a piatu nedeľu v mesiaci.

Tretiu nedeľu v mesiaci prebieha prekša meditácia. Bohoslužby s príslušnou tematikou

prebiehajú i v dobe sviatkov.

V liečebni dlhodobo chorých taktiež prebiehajú pravidelné bohoslužby. V sobotu o
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15.00 hodine prebieha katolícka svätá omša a každý prvý utorok v mesiaci o 14.00

hodine sa koná pravoslávna pobožnosť.

V minulosti vzišli aktivity v rámci arteterapie z iniciatívy pacientov. Tieto pokusy

však neuspeli. Možnou príčinou bola prílišná evanjelizácia duchovných. Výtvarné

činnosti inak prebiehajú v rámci dobrovoľníckych aktivít, najmä v centre následnej

starostlivosti a na detskej onkológií. Tam prebieha i kanisterapia.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Programy duchovnej starostlivosti majú terapeutický základ a mnoho z nich prebieha

v kostole sv. Václava v areáli liečebne. Kostol sv. Václava je neoddeliteľnou súčasťou

nemocnice. V kostole je vyhradený priestor a miestnosti pre pravidelné duchovné

aktivity a terapie. Každodenne priestory využíva aspoň jedna terapeutická skupina.

Každý druhý deň sa v kostole konajú liturgie. V pondelky je priestor venovaný

rozhovorom o Biblií od 15.30 hodiny V rovnakom čase sa v stredu konáva evanjelická

bohoslužba a v piatok husitská bohoslužba. V nedeľu doobeda o 10.00 hodine v kostole

prebieha katolícka svätá omša. Okrem terapeutických sedení a pravidelných liturgií sa v

kostole konajú sviatočné bohoslužby a prehliadky kostola, koncerty, prednášky i

výstavy. Príležitostne sa tu konajú svadby a pohreby pre pacientov, i pre verejnosť.

Kostol a priestor liečebne zdieľaný pacientmi a širokou verejnosťou má veľký

význam pre rušenie bariér a hraníc, ktoré si obe strany môžu vytvárať. Z toho dôvodu

nemocnica organizuje akcie pre verejnosť, ako sú festivaly, betlehem, výstavy, v

spolupráci s Arcibiskupstvom pražským je to Noc kostelů. Pravidelne sa konajú oslavy

Dňa chorých, ekumenický Popelec zdravotník;ů a pod. Všetky tieto udalosti vyžadujú

prípravu a organizáciu, za ktorú z časti zodpovedá aj koordinátor tímu.

Cez sviatky tu prebiehajú tradičné liturgie, polnočná omša a pod. V kostole sa okrem

programu tradičných bohoslužieb a sviatostí organizuje 1/3 spirituálnej starostlivosti.
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7) Dostupnosť duchovnej starostlivosti

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Duchovná služba v nemocnici pod Petřínem je dostupná pre pacientov, ich blízkych a

personál. Zoznámenie pacientov s ponukou duchovnej služby v nemocnici prebieha

niekoľkými spôsobmi. Duchovní a personál sa jednak predstavujú osobne, popri

poskytovaní starostlivosti zdravotníckym personálom. Rovnako sú k dispozícií letáčiky

a informačné brožúry, v ktorých pacient nájde základné informácie a kontakty na

duchovných. Duchovná služba v nemocnici sa líši od duchovnej starostlivosti farára v

tom, že za farárom človek prichádza. V nemocnici chodí za pacientom ošetrujúci a

ponúka. Personál duchovnej služby prichádza dva až tri krát do týždňa. Bežná

hospitalizácia pacienta sa pohybuje okolo časového rozpätia dvoch týždňov. V prípade,

že pacient prejaví o službu záujem, personál cielene dochádza za pacientom.

Duchovná služba spolupracuje s dvoma husitskými farármi, ktorí občasne navštevujú

pacientov a sú volaní i na odporučenie. Do nemocnice dochádza evanjelický farár.

Nemocnica sprostredkováva kontakty i na duchovných iných náboženstiev, vrátane

duchovných pravoslávneho vierovyznania. Návštevy pacientov nie sú obmedzené.

K dispozícií je služba pravidelne, vo všedné dni od 13.00 hodiny do 17.00 hodiny. V

sobotu je personál duchovnej služby plne k dispozícií od 9.00 hodiny so 15.00 hodiny.

V nedeľu je doba skrátená do 11.00 hodiny.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Pacientom sa ponuka duchovnej starostlivosti predkladá pri vstupnej anamnéze a

pacient sa sám rozhoduje, či má záujem o duchovnú službu. Personálu sa duchovní

predstavujú na školení nových zamestnancov.

Na všetkých oddeleniach sú k dispozícií materiály so základnými informáciami o

spirituálnej starostlivosti a s informáciami o programoch, ktoré tím poskytuje. Spojenie

je možné i telefonicky prostredníctvom ústredného telefónu na centrum spirituálnej

starostlivosti. No na spojení je takmer neustále záznamník, pretože duchovní sú na

oddeleniach. K dispozícií je mobilný telefón, ktorý si duchovní striedajú po mesiaci.

Avšak byť 24 hodín denne k dispozícií nie je možné. Komunikácia prebieha tiež

prostredníctvom mailu. Každý z duchovných má vlastný mail a dostupný je spoločný

mail duchovných (nie je príliš využívaný).
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C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Predstavenie duchovnej služby v nemocnici v Bohniciach sa líši v každom pavilóne.

Pacienti pri vstupe do nemocnice dostávajú k vyplneniu vstupný dotazník, ktorý však

neobsahuje zmienku o ponuke duchovnej pomoci. Pacienti sa dozvedajú o ponuke

duchovnej starostlivosti prostredníctvom personálu. K dispozícií majú i letáky a plagáty

rozmiestnené na oddeleniach. Rovnako sú dostupné články o duchovnej pomoci. Ďalšie

aktivity a udalosti týkajúce sa spirituálnej starostlivosti liečebňa oznamuje

prostredníctvom vlastného spravodajca, internetových stránok a siete intranet.

Priamo s terapeutmi a duchovnými sa pacienti môžu spojiť telefonicky, cez mail a

poštu. Rovnako i zdôverenie sa zdravotníckemu personálu pomôže pacientom v

kontaktovaní duchovného tímu.

O potrebách jednotlivých pacientov sa duchovní a terapeuti dozvedajú rôzne. Ak si

dovolíme zovšeobecnenie, v prípade pacientov v produktívnom veku referencie

ohlasuje personál. U detských pacientov sa na tím obracajú rodičia detí a u seniorov

sprostredkovávajú ich potreby príbuzní.
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8) Návrhy na zlepšenie poskytovania duchovnej starostlivosti

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Rádová sestra Mirjana, SCB v NMSKB vidí podnet na zlepšenie poskytovania

duchovnej starostlivosti v realizácií kurzov pre duchovných a personál, i pre verejnosť.

Podľa nej je potrebné zoznámenie verejnosti s tým, že duchovná služba v nemocniciach

existuje. Je to služba, ktorá napĺňa duchovné potreby - tie majú všetci. Sestra Mirjana

považuje za dôležité reagovať na túto potrebu. Podľa jej skúseností, ľudia v našej

spoločnosti na to nie sú zvyknutí. Zároveň nie je pre nemocnicu k dispozícií žiadna

schéma, podľa ktorej možno postupovať. Riešenie vidí vo využívaní dotácií z EÚ, ktoré

by posilnili propagačné a vzdelávacie aktivity, ako i finančné dotácie k poskytovaniu

služby.

V súčasnosti nemocnica spolupracuje s jedným dobrovoľníkom, no duchovní by

videli uplatnenie dobrovoľníckej činnosti v pomoci pri modlitbe, sprevádzaní do kostola.

Ide však o otázku financovania. Záujem ľudí o dobrovoľníctvo je, avšak popri rodine a

práci nezostáva veľa času na činnosť, ktorá síce človeka napĺňa, no neprináša finančné

ohodnotenie. Ďalším dôležitým faktorom je i náročnosť práce s ľuďmi, ktorí sú na dne.

Rádová sestra Mirjana poukazuje i na potrebu väčšieho prepojenia duchovnej a

zdravotnej starostlivosti. Duchovná starostlivosť má byť ponímaná v spolupráci

jednotlivých oddelení. Pri ošetrení pacienta si zdravotník všimne nepokoj, s pacientom

počas rozhovoru spozoruje strádanie, strach pacienta. Sestra Mirjana tak považuje za

žiaduce, aby zdravotník navrhol pacientovi duchovnú pomoc a upozornil duchovného.

Pre NMSKB by ideálnym riešením bolo, podľa slov sestry Mirjany, prepojenie

zdravotného ošetrovateľstva s kaplánstvom. To je otázka prístupu a sprevádzania.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Duchovný Ruben Kužel taktiež hovorí o potrebe zvýšenia kapacity personálu

duchovnej starostlivosti – v dvoch rovinách. Prvou rovinou je vyššia kapacita

duchovných pre personál nemocnice. Tu ako prekážku vidí chýbajúci čas na

starostlivosť o vlastné duchovné potreby zo strany zdravotníkov. Personál je časovo

vyťažený na vlastných oddeleniach.

Druhá rovina zlepšenia duchovnej starostlivosti by mala priniesť väčší priestor pre

duchovnú pomoc pacientom. Dopyt po duchovnej službe rastie (i keď miernym tempom)

a pre niektoré oddelenia by bolo vhodné mať vlastného duchovného. Možnou príčinou

je podľa Rubena Kužela zvyšujúca sa dostupnosť tejto služby.
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Vzdelávanie a semináre pomáhajú zlepšiť porozumenie toho, čo duchovní v

nemocnici robia; aká je ich náplň práce; spôsob, akým pracujú na oddeleniach a

pristupujú k pacientom. Preto je podľa Rubena Kužela dôležité neustále zvyšovať

ponuku kurzov duchovnej starostlivosti pre zdravotníkov a spoluprácu s duchovnými.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

Podľa diakona Jaromíra Odrobiňáka by si zlepšenie spirituálnej starostlivosti žiadalo

zvýšenie počtu duchovných. Podľa jeho slov, ešte stále na oddeleniach bývajú pacienti,

ktorí sami o pomoc nepožiadajú. Navýšenie pracovných miest pre duchovných by

umožnilo duchovnú pomoc i tým, ktorí o ňu nevedia požiadať, no potrebujú ju.

Zaujímavým je i poznámka Jaromíra Odrobiňáka o rozšírení tímu o ženské členky.

Podľa jeho názoru by takéto obohatenie tímu o ženský element bolo prínosom pre

poskytovanie duchovnej starostlivosti. Pestrosť je vždy vítaná a dokáže ponúknuť

vyššie spektrum možností.
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9) Skúsenosti personálu

A) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nakoľko ide o malú nemocnicu s oddeleniami do dvadsať ľudí, je možný osobný,

otvorený a srdečný prístup k pacientom. Z celkového počtu pacientov si približne 90 %

pacientov pobyt v nemocnici chváli a vracia sa sem. Občas sa objaví u pacientov agresia

a vyskytne sa pár negatívnych návštev. V takých prípadoch ide o znamenie, že pacient

potrebuje záujem a pomoc.

Pomáhajúci sa stretáva s rôznymi reakciami pacientov: netrpezlivosťou, strachom,

alebo agresiou; a musí vedieť vhodným spôsobom reagovať. Preto je dôležité, aby

duchovná pomoc bola zároveň spojená s psychológiou. Príkladom môže byť dvojica

vyjadrení: Pomodlite sa./Pomodlíme sa za vás.

Nakoľko ide o cirkevnú nemocnicu, personál si všíma i vzťahy pacientov k

náboženstvu. Pacienti sú často skeptickí a duchovnú službu spájajú s ponukou

náboženskej praxe.

Sestry sa mnoho krát stretávajú so stereotypom, že v prípade poskytovania sviatostí,

pomazania chorým, ide o posledné pomazanie. Je však dôležité, aby pacienti a ľudia

pochopili, čo v skutočnosti znamená vykonávanie sviatostí a čo pacientovi personál

ponúka.

Postoj personálu k pacientom a ich otázkam je založený na postoji, že základom

duchovnej služby a starostlivosti je vzťah a dôvera. Duchovný svet je svetom vzťahu,

vzťahu k Bohu, vzťah lásky a odovzdania. Personál sa snaží budovať vzťah s pacientmi,

venovať pacientom dostatočné množstvo času a je ochotný sa s nimi rozprávať. Ľudský

prístup, ktorý sa postupne vyvíja, je veľkým vkladom k pochopeniu pravého významu

duchovnej starostlivosti a na druhej strane, i k budovaniu vzťahu k cirkvi.

B) Fakultní nemocnice v Motole

Záujem o duchovnú starostlivosť v dnešnej dobe v porovnaní s minulosťou narástol.

Personál si všíma, že záujem o duchovnú službu prejavujú najmä ľudia, ktorí sa sami

neradia k žiadnej cirkvi alebo náboženskej komunite. Možné vysvetlenie je, že veriaci

majú vlastné komunity, ktoré sa starajú o ich duchovné potreby. Väčšina pacientov v

dnešnej dobe je nepokrstených (95 %) a nie je súčasťou cirkví, či iných spoločenstiev.

Preto táto skupina pacientov predstavuje väčšinovú časť tých, ktorí službu vyhľadávajú.

I neveriacich pacientov trápia otázky, ktoré majú náboženský a biblický charakter,

nakoľko sa dotýkajú existenciálnych otázok. Stáva sa, že tieto otázky obsahujú výčitky,
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resentiment, pocit krivdy a nespravodlivosti. Duchovní sa pacientom nesnažia vnuknúť

odpoveď na ne, ale pri pacientoch zotrvať a vypočuť, čo ich ťaží. Tak spolu odkrývajú

bolesti duše pacienta, s ktorými daný človek ďalej pracuje.

Práve vnútorná práca je kľúčom pre duchovnú prácu človeka a zároveň je kľúčom

pre zmenu diagnózy. Túto skutočnosť potvrdila Eva Kalvínská pri zakladaní centra

spirituálnej starostlivosti vo FNM.

Okrem ponuky sprevádzania pacienti príležitostne využívajú možnosť náboženských

rituálov. Nie vždy je však možné zavolať kňaza k vykonaniu služby. V priebehu rokov

sa stali prípady, kedy rodičia v urgentnej situácií sami krstili svoje deti. K týmto účelom

je v sesterskej ambulancií návod na krst v núdzi.

C) Psychiatrická nemocnice Bohnice

V nemocnici v Bohniciach sú hospitalizovaní tiež pacienti s panickými stavmi

(eufórie, depresie). Duchovná starostlivosť s pacientmi v niektorom z týchto stavov

musí vhodne reagovať na potreby pacienta. Tieto duchovné stavy potrebujú určenie

hraníc a skôr sa brzdia. Nejde však o ich popieranie. V prípade, že lekár tieto stavy

opomína a nehovorí o nich, často o nich prestane hovoriť i pacient. Najmä v prípade

stavov, ktoré sa týkajú náboženských a biblických tém, je rozšírené používanie

medikácie. Prítomnosť terapeuta, či duchovného, ktorý sa s pacientom o jeho pocitoch a

stavoch vhodným spôsobom rozpráva, kladne ovplyvňuje priebeh liečby. V rozhovoroch

s duchovným pacienti rozoberajú evanjelia a témy spojené s Bibliou. Mnoho krát sú

vyznania takéhoto charakteru pre pacienta vyjadrením hľadania pevnej pôdy, než

potrebou zvýšenia medikácie. Duchovný a terapeut však musia byť schopní rozlíšiť

hranicu medzi panickým stavom a duchovnou situáciou pacienta.

V terapeutickej praxi sa zlieva psychoterapia s východným myslením, ktoré v našej

spoločnosti zažilo rozkvet v nedávnych rokoch. Pri ponuke psychoterapeutických

služieb sa pacienti môžu obávať, do akej spoločnosti sa dostanú a môžu sa obávať

charakteru psychoterapeuta. Veriaci môžu požadovať veriaceho psychoterapeuta, no v

tomto prípade hrozí riziko zaškatuľkovania kvôli vzájomnému presvedčeniu; pocit

spolčenia; tabuizácie tém (rozvod, potrat). Tieto témy však nemajú zostať tabuizované

pre prácu s pacientom.

Skúsenosť s pacientmi katolíckeho vierovyznania sa dotýka i iných špecifických tém.

Napríklad pacienti, ktorí prepadli závislostiam a dlhom mávajú so svojimi partnermi,

alebo inými rodinnými príslušníkmi vnútorné rozpory a dilemy. V súlade s vierou



60

inklinujú k dodržaniu manželského sľubu, sľubu vernosti. Avšak dilema spočíva v

otázke, či je opustenie človeka, porušením sľubu a oddelením od sviatosti? Vo veľmi

vážnych prípadoch sa riešenie dilemy konzultovalo s nemocničným duchovným a

nasledovala aj spolupráca s arcibiskupským advokátom.

Vo všeobecnosti platí, že pacienti opakovane hospitalizovaní sa ťažko vyrovnávajú s

návratom do liečebne. Obávajú sa ho a nepríjemne znášajú možnú otázku Vy ste tu

zase?. Našli sa však i pacienti, ktorí situáciu prijali a duchovného Jaromíra Odrobiňáka

privítali otázkou Vy ste tu ešte stále? Dlhodobé pôsobenie duchovného v nemocnici

pozitívne vplýva na reflexiu pacientov vlastnej životnej cesty. Dôležitým prvkom je

možnosť nadviazať na predchádzajúci vzťah sprevádzajúceho a sprevádzaného.
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4.2. Interpretácia výsledkov
V tejto časti kapitoly interpretujem výsledky, ktoré som získala pomocou

rozhovorov s nemocničnými duchovnými v nemocniciach. Jednotlivé informácie

porovnávam a vyvodzujem závery.

1) História poskytovania duchovnej starostlivosti v inštitúcií

Pôvod duchovnej starostlivosti v nemocniciach ovplyvňuje stav a schopnosť

integrácie duchovnej starostlivosti do ponuky zdravotných služieb. Hlavnými faktormi

sú charakter inštitúcie, charakter poskytovanej starostlivosti a spolupráca s cirkevnými

inštitúciami a organizáciami.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ako inštitúcia pod správou

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, bola i v minulosti spojená so

starostlivosťou o duchovný rozmer človeka. V nadväznosti na spoločenské a politické

zmeny sa menila dostupnosť poskytovania duchovnej služby. Jej história sa spája s

externou spoluprácou s priľahlým kostolom a farou. Tradícia duchovnej starostlivosti

tak má pevný základ, čo umožňuje jej stabilnú pozíciu v súčasnosti. I vďaka tomu sa

duchovná starostlivosť implementuje do nemocničných služieb zdravotnej starostlivosti

ako jej interná súčasť. Avšak rozdiel v porovnaní s minulosťou môžeme vidieť v

odlišnom charaktere dopytu po duchovnej starostlivosti. To súvisí aj s politickou

minulosťou našej spoločnosti (vojny, zmena režimu) a jej sekularizáciou. Dnes pacienti

prejavujú väčší záujem o rozhovory a sprevádzanie.

Fakultní nemocnice v Motole strádala spoluprácu (v priamom poskytovaní

starostlivosti) s cirkevnou inštitúciou alebo organizáciou. FNM bola vždy sekulárnou

inštitúciou. Duchovná starostlivosť sa tu rozvíjala ako reakcia na potreby pacientov.

Podnet pre založenie oddelenia pre poskytovanie duchovnej pomoci vychádzal z

iniciatívy zdravotníckeho personálu. Významným prvkom pri zakladaní a otvorení tohto

centra zohrala podpora (i finančná) cirkevných inštitúcií a zahraničnej spolupráce.

Otvorenie centra spirituálnej starostlivosti a Prostoru ticha sa konalo v spolupráci s

cirkevnými organizáciami a spoločnosťami. Integrácia duchovnej starostlivosti

prebiehala v náročnejších podmienkach, než v prípade NMSKB. Tradícia duchovnej

starostlivosti ako samostatnej jednotky tak má svoje počiatky práve v činnosti centra

spirituálnej starostlivosti.

Tradícia duchovnej starostlivosti v PNB súvisí s charakterom poskytovanej
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starostlivosti a záujmom o psychické zdravie pacientov. S ohľadom na túto skutočnosť,

ako i na spoluprácu s evanjelickým zborom v Kobylisiach a Rímskokatolíckou

farnosťou v Bohniciach, má poskytovanie duchovnej starostlivosti dostatočné zázemie.

Psychiatrická starostlivosť je v užšom kontakte s duchovnými potrebami pacientov, než

klasická zdravotná starostlivosť. To, v porovnaní s FNM, umožňuje integráciu

duchovnej služby nenásilným a pozvoľným spôsobom.

2) Organizácia tímu/oddelenia, ktoré poskytuje duchovnú starostlivosť

Duchovnú pomoc vykonávajú všetci členovia tímov spirituálnej starostlivosti. Vo

všetkých troch nemocniciach činnosť tímu riadi koordinátor. Všetky tímy duchovnej

starostlivosti spolupracujú s duchovnými i vo forme externej spolupráce. Duchovní v

nemocniciach sú otvorení spolupracovníkom rôzneho vierovyznania. Tímy

ekumenického charakteru nachádzame vo FNM a v PNB.

Zloženie tímu duchovnej starostlivosti

Tím duchovnej starostlivosti v NMSKB je zložený z 5 členov, z ktorých sú dvaja

externisti. Tím spolupracuje s jedným dobrovoľníkom. Činnosť tímu riadi duchovný

Marek Drábek, ktorý zodpovedá za organizáciu duchovnej služby v nemocnici a

spoluprácu s vedením.

Obdobnú organizáciu vidíme i v tíme spirituálnej starostlivosti v nemocnici v Motole.

Z celkového počtu 9 duchovných je jedno miesto pre koordinátora, ktorý zodpovedá za

správu duchovnej služby v nemocnici. Ako koordinátorka spirituálnej starostlivosti

pôsobila MUDr. Eva Kalvínská, ktorá službu rozvíjala od roku 2008. Po tragickej smrti

Evy Kalvínskej funkciu prevzala v roku 2014 Mgr. Magdaléna Solárová, PhD.

Nemocnica v Bohniciach má 8 členov tímu duchovnej služby, z ktorých jeden

zastáva funkciu koordinátora. Koordinátor, nemocničný duchovný Jaromír Odrobiňák,

okrem organizácie činnosti tímu duchovnej starostlivosti riadi a pripravuje program v

kostole sv. Václava. Ostatní členovia zastávajú funkciu terapeutov. Tím je voľného

zoskupenia.

Funkciu nemocničného duchovného nájdeme vo všetkých troch nemocniciach v

rozličnej veľkosti zastúpenia.
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Počet pacientov na jedného duchovného

Počet pacientov na jedného člena tímu duchovnej starostlivosti sa líši:

Pri plnom obsadení lôžok v NMSKB vychádza v priemere 24 pacientov na jedného

duchovného.

PNB dosahuje v priemere 162 pacientov na jedného duchovného alebo terapeuta.

FNM dosahuje 267 pacientov na jedného duchovného. Tu však treba brať v úvahu

rôznu potrebu duchovnej služby na rozličných oddeleniach.

Duchovná služba v NMSKB a PNB pokrýva všetky oddelenia. Duchovní tu majú

rozdelené jednotlivé oddelenia.

Vo FNM služba nepokrýva všetky oddelenia, čo je zapríčinené relatívne nízkou

kapacitou tímu. Jednotlivé oddelenia nemajú priradených vlastných duchovných. Je

však potrebné uvážiť celkový počet pacientov v nemocnici a prístup jednotlivých

oddelení k ponuke poskytovania spirituálnej starostlivosti.

Genderové zastúpenie

Genderové zloženie tímu duchovnej starostlivosti je nasledujúce:

 Ženy i muži pracujú v NMSKB a vo FNM. Rozdiel spočíva v tom, že v nemocnici

NMSKB je muž v úlohe koordinátora. Prevažná časť duchovnej práce tak spadá

medzi ženy. V nemocnici v Motole zastávala funkciu koordinátorky žena. Tím

duchovnej starostlivosti tvoria muži i ženy.

 Výhradne mužský personál nachádzame v PNB.

Typy úväzkov

Typy a financovanie úväzkov sa líši v každej z vybraných nemocníc. Personál

financuje nemocnica alebo vysielajúca cirkev, podľa toho, či sa jedná o duchovného ako

zamestnanca nemocnice alebo duchovného povereného cirkvou.

V NMSKB členov tímu, ktorí sú zároveň členmi cirkevného rádu, financuje

vysielajúca cirkev. Pracovný pomer je plný a polovičný úväzok.

Vo FNM nemocnica financuje členov tímu spirituálnej starostlivosti na čiastočný

úväzok.

V PNB taktiež nemocnica financuje terapeutov. Koordinátor je financovaný

nemocnicou čiastočne, nakoľko súčasne zastáva funkciu nemocničného duchovného.
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3) Vzdelanie personálu duchovnej služby

Poskytovatelia duchovnej pomoci majú teologické vzdelanie a prax v práci s

pacientmi. Podstatná časť z nich absolvovala terapeutický alebo psychoterapeutický

výcvik (Fakultní nemocnice v Motole, Psychiatrická nemocnice Bohnice).

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského personál duchovnej

starostlivosti absolvoval univerzitné vzdelanie teologického zamerania. Prevažná časť

tímu pôsobí v cirkevnom ráde.

Vo Fakultnej nemocnici v Motole majú duchovní takisto teologické univerzitné

vzdelanie. Časť duchovných prešla psychoterapeutickými výcvikmi.

Tím duchovnej služby v Psychiatrickej nemocnici Bohnice má univerzitné vzdelanie

teologického charakteru. Členovia prešli terapeutickým výcvikom alebo získali znalosti

v oblasti krízovej intervencie.

4) Spolupráca oddelenia duchovnej starostlivosti so zdravotníckymi oddeleniami

Vplyvným prvkom je charakter starostlivosti, ktorý inštitúcia poskytuje. Spolupráca

zdravotníckych oddelení a tímu duchovnej starostlivosti prebieha vo všetkých troch

nemocniciach.

Tri roviny spolupráce

Spolupráca oddelenia duchovnej služby a zdravotníckych oddelení má niekoľko

rovín. Prvou rovinou je vzájomná spolupráca na oddeleniach, kde pri zdravotníckej a

ošetrovateľskej činnosti je dostupná i duchovná starostlivosť. Táto úroveň je prístupná

vo všetkých troch nemocniciach.

Ďalšou úrovňou je spolupráca medzi duchovnými a zdravotníkmi. Jedná sa o

informácie a postrehy, kedy duchovný prichádza na odporučenie zdravotníka ako

sprostredkovateľa duchovnej služby. Zdravotník sprostredkováva duchovnému

informácie relevantné pre oblasť duchovných potrieb. Táto rovina je v stave zlepšovania

v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a vo Fakultní nemocnici v

Motole. V nemocnici v Motole je kvôli veľkosti a množstvu oddelení spolupráca

takéhoto charakteru individuálna. Líši sa i na základe individuálneho prístupu

zdravotníkov. V nemocnici v Bohniciach je spolupráca tohto charakteru na vysokej

úrovni. Každé oddelenie má pre pacientov ponuku aktivít, ktoré odpovedajú

možnostiam psychického a emocionálneho stavu pacientov. Spolupráca duchovných a

zdravotníckych oddelení v PNB dosahuje najvyššiu mieru v porovnaní so spomenutými
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nemocnicami.

Ďalšiu rovinu spolupráce možno definovať ako internú spoluprácu duchovných a

zdravotníkov. Ide o formu spoločných stretnutí a o možnosť vzdelávania v oblasti

poskytovania duchovnej starostlivosti. Spolupráca formou stretnutí členov tímu funguje

vo všetkých troch nemocniciach. Kapacita NMSKB umožňuje vážne prípady a dilemy

zdravotníkov riešiť na spoločných stretnutiach a sesterských hláseniach.

Priama možnosť vzdelávania je dostupná v nemocnici v Motole. Zdravotníci majú

možnosť zúčastňovať sa seminárov pripravovaných centrom spirituálnej starostlivosti.

Tie sa venujú tematike práce s pacientmi a duchovnej starostlivosti o pacientov. Tým sa

zvyšuje porozumenie náplni práce duchovných a kvalita spolupráce duchovných a

zdravotníkov.

Duchovná starostlivosť na oddeleniach

Najčastejšie sa duchovná pomoc uplatňuje na oddeleniach, kde sú pacienti

hospitalizovaní dlhodobo: onkológia, interné, transplantačné a rehabilitačné oddelenia,

LDN (Fakultní nemocnice v Motole); oddelenia následnej starostlivosti a závislostí

(Psychiatrická nemocnice Bohnice).

V prípade PNB však táto doba môže prekračovať obdobie, ktoré je pre pacienta v

prijímaní duchovnej služby a sprevádzania efektívne.

5) Charakter duchovnej pomoci v inštitúcií

Charakter duchovnej starostlivosti a pomoci je orientovaný na povahu duchovných

potrieb pacientov vo všetkých troch nemocniciach. Najrozšírenejšou podobou je

sprevádzanie a osobný rozhovor. Tematika rozhovorov podlieha svetonázoru a viere

pacienta. Duchovní reagujú na vyslovené potreby pacienta a rešpektujú jeho

požiadavky.

Ďalším typom duchovnej pomoci je poskytnutie priestoru pre náboženské aktivity a

vykonávanie bohoslužieb. V nemocniciach sú prístupné priestory pre osobné stíšenie

pacientov a modlitbu.

V NMSKB a PNB je pre pacientov dostupný kostol, kde prebiehajú náboženské

aktivity. FNM zriadila priestor, ktorý predstavuje alternatívu k posvätnému miestu,

ktorý ponúka priestor pre očistu človeka. V každej z nemocníc sa konajú bohoslužby

najrozšírenejších cirkví a náboženských skupín medzi pacientmi. V nemocniciach

funguje i ekumenická spolupráca kňazov rôznych vierovyznaní s pacientmi a ich
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blízkymi.

Dôležité je pripomenúť, že v oblasti duchovnej pomoci evanjelizácia nie je

primárnym prvkom a poslaním inštitúcií (a to ani v prípade, ak inštitúcia má cirkevný

charakter). Využitie Prostoru ticha a kostolov sú plne naklonené potrebám veriacim i

neveriacim ľuďom.

Konkrétne, duchovná starostlivosť v NMSKB má podobu sprevádzania, rozhovorov

s pacientom, modlitby a ponuky bohoslužieb. Pomoc reaguje na potreby pacientov a

snaží sa podriadiť ich záujmom. Väčšina náboženských aktivít sa odvíja od katolíckeho

zamerania inštitúcie, avšak nemocnica sprostredkováva i kontakt s duchovnými iných

vierovyznaní. Pre pacientov je k dispozícií kostol.

Fakultní nemocnice v Motole poskytuje pacientom možnosť sprevádzania,

rozhovorov a bohoslužieb rôznych vierovyznaní. Z dôvodu vysokého počtu pacientov je

najviac využívaný Prostor ticha, kde pacienti a ich blízki nachádzajú pokoj. Tu

prebiehajú i náboženské obrady. Vo FNM sa prejavila i snaha o začlenenie

terapeutických aktivít do ponuky služieb duchovnej starostlivosti. Táto iniciatíva

pacientov sa však neujala.

Personál spirituálneho tímu v Bohniciach sa venuje pacientom prostredníctvom

rozhovorov, čím nadväzuje na tradíciu hagioterapie a tradíciu spolupráce s

kresťanskými zbormi. Rovnako aj personál využíva rozhovory k duchovnej podpore a

pomoci. Ide o formálne stretávanie, spovede a o neformálne rozhovory. Prístupný je

kostol, ktorý je bohato využívaný pre bohoslužby a aktivity s pacientmi i verejnosťou.

Primárnym účelom kostola nie je v evanjelizácia, ale energetizácia pacientov, podpora

motivácie, viery a nádeje. V súvislosti s náboženskou tematikou sú tu rozvinuté

terapeutické aktivity, v rámci ktorých pacienti pracujú s výkladom Biblie, či inými

relaxačnými technikami.

6) Ponuka programu duchovnej starostlivosti

Programy duchovnej starostlivosti vo vybraných nemocniciach pozostávajú z ponuky

osobných rozhovorov s duchovnými, z pravidelných terapeutických stretnutí a

bohoslužieb. Priestory pre osobné stíšenie a duchovné aktivity majú dôležitý význam a

sú plne využívané.

Pravidelné programy duchovnej starostlivosti (mimo ponúkaného priestoru pre

osobný rozhovor) sa viažu najmä na pravidelné bohoslužby. V období významných

náboženských sviatkov prebiehajú tematické bohoslužby v každej z nemocníc.
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ponúka bohoslužby

každodenne. K tomuto účelu je prístupný kostol sv. Karla Boromejského pod správou

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Fakultní nemocnice v Motole neponúka konanie omší v takom časovom rozmedzí

ako nemocnica pod Petřínem, avšak ponúka bohoslužby viacerých vierovyznaní.

Obdobne je tomu i v Psychiatrickej nemocnici Bohnice, kde sa je ponuka obohatená

o pravidelné terapeutické aktivity (terapeutické sedenia hagioterapie prebiehajúce v

kostole sv. Václava).

V NMSKB sa konajú katolícke bohoslužby:

Po-Pia: 5.30; 15.00

Po, St: 15.00 (Obdobie prázdnin)

So: 7.45

Ne: 10.00

St: 16.00-19.00 Adorácia za chorých

Vo FNM prebiehajú bohoslužby viacerých vierovyznaní:

Po-Pia: 13.00-14.00 Rozhovory s duchovným

Ut: 15.00 Husitská bohoslužba

Št: 15.00 Hovory nad Bibliou

Ne: 15.00 Katolícka svätá omša

Ne (2.,4.,5. v mesiaci): 16.30 Evanjelická bohoslužba

Ne (3. v mesiaci): 16.30 Prekša meditácia

LDN oddelenie: So: 15.00 Katolícka bohoslužba

Ut (1. v mesiaci): 14.00 Pravoslávna bohoslužba

V PNB sú dostupné bohoslužby viacerých cirkví:

Po: 15.30 Rozhovory nad Bibliou

St: 15.30 Evanjelická bohoslužba

Pia: 15.30 Husitská bohoslužba

Ne: 10.00 Katolícka svätá omša

7) Dostupnosť duchovnej starostlivosti

Duchovná starostlivosť v pražských nemocniciach je dostupná pre pacientov, ich
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príbuzných, i personál. V každej nemocnici sa pacienti môžu dozvedieť o službe

prostredníctvom propagačných materiálov, internetových stránok a prostredníctvom

zdravotníckeho personálu. Kontaktovanie je možné pomocou e-mailu, telefonicky alebo

osobne.

Najčastejšie prichádza duchovný za pacientom v NMKB, a to niekoľkokrát za dobu

hospitalizácie. Vo FNM pacient dostáva ponuku duchovnej pomoci, avšak duchovní sa

venujú najurgentnejším prípadom. V PNB sa pacienti o službe dozvedajú

prostredníctvom duchovných, terapeutov, či zdravotníckeho personálu podľa oddelenia.

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského sa personál duchovnej

služby predstavuje pacientom osobne. Pacientov navštevuje relatívne často a to

priemerne dva až tri krát za pobyt v priemernej dobe hospitalizácie (dva týždne) na

krátkodobých oddeleniach. Duchovná služba je tu dostupná v pracovné dni štyri hodiny

denne, v sobotu šesť hodín a v nedeľu dve hodiny denne.

Vo FNM sa pacient stretáva s ponukou duchovnej služby pri vstupe do nemocnice.

Nakoľko je táto nemocnica veľkým zdravotníckym strediskom, kapacita personálu

duchovnej služby umožňuje riešiť prvotne urgentné prípady.

Psychiatrická nemocnice Bohnice ponuku duchovnej starostlivosti pri vstupe

pacienta do nemocnice neuvádza vo vstupnom dotazníku. Ponuka služby je však

dostatočne propagovaná a líši sa s ohľadom na charakter oddelenia. Nemocnica navyše

vydáva i vlastný spravodaj s aktuálnou ponukou a programom duchovnej služby.

8) Návrhy na zlepšenie poskytovania duchovnej starostlivosti

V súčasnosti rastie záujem o využívanie služby duchovnej starostlivosti v

zdravotníckych zariadeniach. Túto skutočnosť konštatuje i personál duchovnej služby

vo vybraných nemocniciach. Preto sú zaujímavé podnety k zlepšeniu poskytovania tejto

služby. Zhoda návrhov troch nemocničných duchovných sa týka zvýšenia počtu

duchovných na oddeleniach, najmä vo veľkých inštitúciách. Často na nízku kapacitu

doplácajú pacienti, ktorí nie sú schopní sami požiadať o duchovnú pomoc, i keď ju

potrebujú.

Podľa duchovných sa žiada i užšia spolupráca zdravotníckych oddelení a

nemocničných duchovných. Prepojenie práce duchovných a zdravotníkov by bolo

možné nielen internou spoluprácou na oddeleniach, ale i vyššou ponukou vzdelávacích

seminárov a kurzov duchovnej starostlivosti. Duchovní by uvítali aj zvýšenie verejnej

diskusie o duchovnej starostlivosti v nemocniciach.
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Konkrétne, personál Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vidí

možnosť zlepšenia poskytovania duchovnej služby v osvete zameranej na duchovnú

starostlivosť, jej charakter a poskytovanie, ako u verejnosti, tak u zdravotníckeho

personálu. Ďalším podnetom je rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi, s čím súvisí otázka

financovania a využívanie dotácií z Európskej únie. Nakoniec, ako vraví sestra Mirjana,

SCB, bolo by vhodné rozšíriť spoluprácu so zdravotníckymi oddeleniami a zahrnúť

duchovnú službu ako plnohodnotnú časť do multidisciplinárneho tímu starostlivosti o

pacientov. Tak by bolo možné zvýšenie kapacity tímov spirituálnej starostlivosti a

zavedenie spolupráce s dobrovoľníkmi.

Situácia v nemocnici v Motole je odlišná od situácie v NMSKB. Podľa duchovného

Rubena Kužela sa žiada vyššia kapacita duchovných pre personál nemocnice, i pre

pacientov a ich blízkych. Na druhej strane, duchovní a terapeuti tu realizujú vzdelávacie

kurzy a semináre. Preto je vítané rozvíjanie ponuky vzdelávania, ktorú v súčasnosti

centrum spirituálnej starostlivosti poskytuje.

Zaujímavý postreh ohľadom genderového zloženia tímu vychádza zo skúseností

duchovného Jaromíra Odrobiňáka z PNB. Podľa neho by tímu prospelo vzájomné

dopĺňanie ženských a mužských prvkov pri poskytovaní starostlivosti o duchovné

potreby. Preto by v rámci zlepšenia kvality duchovnej služby personál prijal i časť

ženského personálu. Zlepšenie duchovnej starostlivosti v bohnickej nemocnici sa taktiež

dotýka zvýšenia počtu nemocničných duchovných.

9) Skúsenosti personálu

Skúsenosti personálu v každej z troch vybraných nemocníc sa profilujú s ohľadom

na hospitalizovaných pacientov a typ problémov.

Výsledky ukazujú, že záujem o duchovnú službu je u veriacich pacientov, i u

pacientov, ktorí sa nehlásia ku konkrétnemu vierovyznaniu. Môžeme vidieť, že tematika

rozhovorov sa dotýka rovnakých existenciálnych otázok. Okrem pozitívnych reakcií

pacienti vyjadrujú agresiu, strach, či obavy. Duchovní reagujú na tieto postoje pacientov

pokojne, nechávajú priestor pre pacientov k prejaveniu svojich emócií, obáv, hnevu.

Personál rešpektuje pacientov a dodržiava etické princípy vzťahu zdravotníka a pacienta.

Dôraz sa kladie na pomoc, spočinutie s pacientom na jeho ceste, vypočutie a prijatie. Tu

sa ukazuje, aký dôležitý je fenomén vzťahu človeka s človekom a človeka so sebou

samým – prostredníctvom rozhovoru alebo prostredníctvom spočinutia v tichu.

Duchovní pomáhajú pacientom v práci so sebou samým a sú im na blízku. Táto
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skutočnosť výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacientov v nemocniciach. Spätná väzba

pacientov je pozitívna.

Ďalšie spoločné skúsenosti sa týkajú rezervovaného vzťahu, ktorý niektorí pacienti

zastávajú k náboženskej tematike rozhovorov a skreslenému chápaniu ponuky sviatostí.

Pacienti zisťujú, že prítomnosť duchovného znamená prítomnosť človeka, nie

evanjelizáciu. V takom momente sa dokážu so svojimi problémami otvoriť personálu

duchovnej starostlivosti. Sú to takisto špecifické otázky pacientov jednotlivých

vierovyznaní, ktoré pacienti riešia s duchovnými.

Občasne sa duchovní stretávajú s pacientmi s negatívnym prístupom k ponúkanej

pomoci. Môže ísť o pacientov, ktorí svojou reakciou riešia vnútorný problém. Duchovní

a sprevádzajúci sú trpezliví a zachovávajú si rovnako otvorený prístup.

Osobitné skúsenosti má tím duchovných v PNB. U psychiatrických pacientov

duchovní musia uplatňovať odlišný prístup k duchovným potrebách, než je tomu v

klasických zdravotníckych zariadeniach. Často sa využíva opačný prístup, kedy pomáha

racionalizácia a brzdenie duchovných ideí.

Duchovní a terapeuti vo vybraných nemocniciach pristupujú k pacientom, k ich

blízkym i k zdravotníckemu personálu otvorene a ochotne. Preukazujú vysokú mieru

empatie, pochopenia a ľudskosti.
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Záver

Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísanie poskytovania duchovnej starostlivosti

v troch pražských nemocniciach, ktorými sú Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla

Boromejského, Fakultní nemocnice v Motole a Psychiatrická nemocnice Bohnice. Tento

cieľ bol skúmaný metódou osobných rozhovorov s vybranými nemocničnými

duchovnými. Podarilo sa ho naplniť na základe analýzy a komparácie informácií, ktoré

sprostredkovali duchovní v nemocniciach a na základe rozboru teoretického súboru

poznatkov k danej tematike.

Práca pojednávala o duchovnej starostlivosti v širokom zmysle slova, synonymne s

pojmom spirituálnej starostlivosti.

Pacienti vnímajú ochorenie a hospitalizáciu v rovinách, ktoré presahujú telesné

vnímanie ochorenia. Najmä pri vážnych ochoreniach pociťujú potrebu venovať sa

vlastným duchovným potrebám. Táto skutočnosť bola potvrdená vo všetkých troch

nemocniciach. Nemocnice reagujú na záujem o službu duchovnej starostlivosti

v zdravotníckych zariadeniach.

Najrozšírenejšou formou duchovnej starostlivosti sú sprevádzanie a pastorácia ako

formy pomoci strádajúcemu človeku. Na ich základe sa v súčasnosti rozvíja služba

poskytovania duchovnej starostlivosti v nemocniciach. Tieto podoby duchovnej

starostlivosti sa ukázali ako kľúčové v ponuke spirituálnej starostlivosti vo vybraných

nemocniciach. Rozhovor a sprevádzanie sú najčastejšie vyhľadávanými formami

pomoci. Uplatňujú sa pri starostlivosti o neveriacich i veriacich pacientov. Vo väčšine

prípadov duchovnú starostlivosť vyhľadávajú pacienti, ktorí sa nehlásia k žiadnemu

vierovyznaniu. Otvorenosť pacientov voči ponuke duchovnej starostlivosti závisí od

charakteru poskytovanej duchovnej pomoci.

Spomenuté formy duchovnej starostlivosti boli prítomné v procese integrácie do

služieb zdravotnej starostlivosti vo všetkých troch inštitúciách. Integrácia je dôležitým

prvkom, ktorý vplýva na kvalitu a dostupnosť poskytovania duchovnej starostlivosti.

Miera integrácie duchovnej starostlivosti do ponuky zdravotníckych služieb vyplýva z

tradície poskytovania duchovnej pomoci, charakteru inštitúcie a cieľovej skupiny

pacientov. Výrazný vplyv má spolupráca s cirkevnými spoločnosťami a ekumenická

spolupráca.

Najvyššiu mieru prepojenia vykazovala PNB. Dôvodom je zameranie zdravotnej

starostlivosti na pacientov s duševnými problémami a porozumenie zdravotníckeho
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personálu charakteru a podstate duchovnej starostlivosti. Ďalším prvkom je zastúpenie

duchovných a terapeutov na všetkých oddeleniach.

Spirituálna starostlivosť v NMSKB bola prítomná už od počiatkov nemocnice vo

forme náboženskej duchovnej služby, nakoľko sa jedná o nemocnicu pod správou

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Integráciu v dnešnej dobe

podporuje relatívne nízky počet pacientov v nemocnici a zastúpenie duchovných na

všetkých oddeleniach.

FNM prešla vývojom začleňovania duchovnej pomoci za neľahkých podmienok.

Otvorenosť jednotlivých oddelení duchovnej pomoci o pacientov sa líšila. Pozitívny

vplyv potvrdilo informovanie a vzdelávanie zdravotníckeho personálu o spirituálnej

pomoci pacientom a jeho oboznámenie s duchovnými potrebami pacientov. Negatívny

dopad predstavuje nízky počet duchovných na počet hospitalizovaných pacientov.

Porovnanie informácií o organizácií činnosti tímov ukázalo, že tímy duchovnej

starostlivosti vyžadujú funkciu koordinátora tímu, ktorý riadi a organizuje chod

duchovnej starostlivosti. Koordinátor je prítomný na oddelení duchovnej starostlivosti

vo vybraných troch nemocniciach. Všetky tri tímy spolupracujú s duchovnými aj

externou formou.

Nemocnice zamestnávajú duchovných na plný a čiastočný úväzok. Funkcia

nemocničných duchovných je financovaná zamestnávateľom. Duchovní sú teda

financovaní podľa toho, či je vysielajúcou inštitúciou nemocnica alebo cirkevné

spoločenstvo.

Vzdelanie duchovných je teologického charakteru vo všetkých vybraných

nemocniciach. Prevažná časť duchovných má terapeutický výcvik. Konkrétne ide o

nemocnice FNM a PNB.

Zastúpenie mužov a žien v tímoch duchovnej starostlivosti je rôzne. V NMSKB

službu poskytujú vo vyššej miere ženy. Zloženie tímu vo FNM je zmiešané z mužov a

žien. Tím v PNB sa skladá z mužov. Personál by však uvítal i ženské zastúpenie z

dôvodu vyrovnania mužských a ženských elementov v poskytovaní duchovnej pomoci.

S ohľadom na zvýšenú mieru záujmu o otázky smrti, zmyslu života a urovnania

vzájomných medziľudských vzťahov, duchovná starostlivosť sa najčastejšie uplatňuje

na oddeleniach, kde sú pacienti hospitalizovaní dlhodobo. Duchovní sú k dispozícií i

pre blízkych a zdravotnícky personál. Dostupní sú v závislosti od vyťaženia na

oddeleniach. Duchovní vo FNM sa snažia riešiť urgentné prípady a rovnako poskytovať

duchovnú starostlivosť na oddeleniach, kde sú pacienti dlhodobo hospitalizovaní. Pre
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pacientov, ich blízkych a personál je k dispozícií Prostor ticha, kde majú možnosť

spočinúť v tichu alebo zúčastniť sa bohoslužby. Najčastejšie návštevy pacientov

poskytuje personál duchovnej služby v NMSKB. Duchovní navštevujú pacientov

niekoľko krát za dobu ich hospitalizácie. Rovnako ako vo FNM, i v NMSKB a PNB je

vyhradený priestor pre osobné stíšenie. Tu je však pre pacientov dostupný kostol.

Bohoslužby pre veriacich pacientov poskytujú všetky inštitúcie. Tímy spolupracujú s

duchovnými rôznych vierovyznaní. Táto služba je vyhľadávaná pacientmi vo všetkých

nemocniciach. Ponuka bohoslužieb jednotlivých cirkví a spiritualít je najväčšia vo FNM

a na druhom mieste v PNB.

Rozhovory a skúsenosti poskytovateľov duchovnej starostlivosti viedli k záveru, že

duchovní v osobnom prístupe uplatňujú základné princípy autonómie, beneficiencie,

non-maleficiencie, spravodlivosti a princíp rešpektovania ľudskej dôstojnosti. Tieto

princípy sú základom právnych dokumentov a samotného poskytovania duchovnej

pomoci. Duchovní sa riadia etickými kódexmi a svojím prístupom prejavujú

porozumenie a ľudskosť.

Na záver, výsledky ukazujú, že dopyt po duchovnej starostlivosti vo vybraných

zdravotníckych zariadeniach postupne narastá. Preto má poskytovanie duchovnej

pomoci a služby svoje opodstatnenie. Podľa názoru jednotlivých duchovných, je žiaduci

jej rozvoj a spolupráca na zdravotníckych oddeleniach. Samotná organizácia tímov je

relatívne prepracovaná. Nedostatok pozícií nemocničných duchovných predstavuje

negatívny faktor na kvalitu poskytovania duchovnej pomoci. Avšak integrácia

duchovnej starostlivosti v rámci multidisciplinárnych tímov a zdravotníckych oddelení

má pozitívny dopad na hospitalizáciu pacientov a kvalitu ich života v nemocniciach.

Podnet pre ďalšie skúmanie je možno vidieť v možnostiach, ktoré umožnia rozšírenie

spolupráce nemocničnej duchovnej služby s oddeleniami a zvýšenie počtu pracovných

pozícií pre nemocničných duchovných. Ďalšie skúmanie by si zaslúžila i otázka

prístupu duchovnej služby v nemocniciach na jednotlivé zdravotnícke oddelenia.



74



75

Zoznam použitých skratiek

FNM Fakultní nemocnice v Motole

NMSKB Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

PNB Psychiatrická nemocnice Bohnice
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Prílohy

Príloha č. 1

Ukážka textu z ponuky materiálov duchovnej služby pre pacientov v Nemocnici

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dostupné v izbách na oddeleniach.

Vážení přátelé,

Vaše zdravotní problémy Vás přivedly do naší nemocnice. Věříme, že náš lidský přístup,
kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče Vám pomohou.
Nechceme však nechat bez povšimnutí ani otázky lidského nitra; jak budete chvíle
strávené u nás prožívat.
(...)
Všem bez rozdílu jsme ochotni věnovat čas a sdílet Vaše radosti, ale i starosti, strach,
bolest, osamocení, úzkost.

Poučení od motýla

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek; člověk seděl a několik hodin pozoroval
motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem ven. Pak se zdálo,
jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak mohl a že se už
dále dostat nemůže.
Člověk se tedy rozhodl motýlovi pomoci: vzal nůžky a zámotek rozstříhl. Motýl se z něj
pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl svraštělá křídla. Člověk
pokračoval v pozorování, protože čekal, že se křídla každou chvíli rozevřou, zvětší a
rozšíří, aby byla schopna nést tělo motýla a aby byla pevná. Nic z toho se nestalo!
Motýl ve skutečnosti strávil zbytek života lezením se scvrknutým tělem a svraštělými
křídly. Nikdy nebyl schopen létat. Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu
nepochopil, že omezující zámotek a zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes
drobný otvůrek, je způsob, jakým příroda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho křídel,
aby byl schopný létat, až se jednou ze zámotku osvobodí.
Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě potřebujeme. Pokud by nám bylo umožněno
jít životem bez překážek, tak by nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom tak silní, jak
bychom mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni létat.

Chtěl jsem sílu... a dostal jsem potíže, aby mě posílily.
Chtěl jsem moudrost... a dostal jsem problémy, abych je řešil.
Chtěl jsem blahobyt... a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl pracovat.
Chtěl jsem odvahu... a dostal jsem překážky, abych je překonával.
Chtěl jsem lásku... a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal.
Chtěl jsem výhody... a dostal jsem příležitosti.
Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl... ale dostal jsem všechno, co jsem potřeboval.

Žij život beze strachu, postav se všem překážkám a věz, že jsi schopen je překonat.
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Príloha č. 2

Ukážka textu z ponuky materiálov duchovnej služby pre pacientov vo Fakultnej
nemocnici v Motole. Dostupné v Prostoru ticha.

Prosba nemocného

Do mého života vtrhla nemoc. Vytrhla mě z mého prostředí a způsobu žití. A uvrhla
do jiného, cizího světa. Svírá mě úzkost, tíží osamělost, stahuje zoufalství. Mám strach.
Co se mnou bude? Vnímám hořkou nespravedlnost. Zaplavuje mě smutek a lítost.
Hledám sílu. Oporu. Něco, čeho bych se přidržel. Co by mě podepřelo a podpořilo.
Prosím o pomoc, Bože, o tvou přítomnost, blízkost a posilu. O léčení těla i hojení duše.
Pomoz mi uchovat si zdravý rozum a naději. Probuď mého ducha.

Myslím na své blízké. Jsem za ně vděčný. Uvědomuji si, jak jsem rád, že je mám
také se o ně bojím. Vím, že prožívají bolest a trápení. Rádi se vidíme, ale zároveň se
nám spolu těžko mluví. Dávej nám odvahu, sílu a moudrost, ať to dovedeme. Nebeský
Otče a Matko, prosím žehnejte jim a pečujte o ně. Ať žijí dobrý, hezký život. Ať jsou
šťastni.

Modlím se za zdravotníky v této nemocnici. Prosím, dej jim sílu a soustředění pro
jejich práci. Aby měli soucitné srdce, jemného a vnímavého ducha, aby léčili a hojili.
Ochraňuj je, když slouží nemocným, posilni jejich důvěru, pomoz jim léčit jejich
pacienty. A žehnej jim v jejich vlastních životech, aby když se vydávají do služby
druhým, bylo postaráno o ně. Amen.

Modlitba nemocného

Pane Bože, nemohu změnit, co se stalo, a nevím, co bude. Svou minulost i svou
budoucnost svěřuji do Tvých milostivých rukou a prosím o Tvou pomoc v této chvíli:
Pomoz mi unést, co dnešní den přinese! Pomoz mi uchovat si rozumnost, víru a naději!
Pomoz mi vidět druhé lidi kolem mne, dokázat spolupracovat se zdravotníky a pomoci,
kde bude třeba. A připomínej mi svůj slib, že budeš se mnou a nikdy mne neopustíš.

Bože, Otče náš, víš, jak moc se bojím ...Budoucnost je temná a nejistá. Mohu Ti
důvěřovat? Jsi se mnou, i když Tě nevidím? Mám málo naděje – prosím, nenechávej
mne samotného! Prosím, dej mi odvahu a sílu pro další den. Prosím, dej mi víru, že jsi
se mnou, i když mi docházejí síly. A že slyšíš mé volání, mé modlitby, i když už nemám
slov... Amen.
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Príloha č. 3
Charta práv pacientov

Etický kódex

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s
porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří
ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem nemocnice,
jako i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení
takového způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv muže být provedeno pouze ze
závažných důvodu.

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před
zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu
zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případu akutního ohrožení na
zdraví má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s dalším
postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupu nebo pokud
pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi
právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu ale musí být
současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má
nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány
maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace
vyšetření a léčba jsou důvěrnou věcí a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost
osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i
ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby
jsou považovány za důvěrné i v případě počítačového zpracování.

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností
přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v
míře, odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, muže být pacient předán
jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, kdy mu bylo poskytnuto
úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních
alternativách, které při tom existují.

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou,
má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém
místě jsou mu k dispozici. Po propuštění z nemocnice má právo očekávat, že jej
bude lékař informovat o tom, jak bude o něj dále pečováno.

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se
lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý
souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického
výzkumu. Pacient muže kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu
odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového
rozhodnutí.

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří
musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platnými předpisy instituce, kde se
léčí (tzv. nemocniční rád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a
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vyžadovat zdůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

V lednu 1991 ratifikovalo Federální shromáždění Listinu lidských práv a svobod; v
návaznosti na ni vypracovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva
zdravotnictví ČR Kodex o právech pacientů; tento byl prohlášen za platný 25. 2. 1992.

Charty práv pacientů. Etický kódex. [2015-05-15]

<http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/charty-prav-pacientu/>.
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Príloha č. 4
Evropská síť nemocničních kaplanů
7. konsultace, Turku, Finsko, 12. - 16. června 2002

STANDARDY PRO POSKYTOVÁNÍ NEMOCNIČNÍ KAPLANSKÉ SLUŽBY
V EVROPĚ

ÚVOD
Standardy pro poskytování nemocniční kaplanské služby v Evropě jsou společným
prohlášením, které popisuje péči poskytovanou církvemi a náboženskými společnostmi
v oblasti zdravotní péče v Evropě. Text je míněn jako orientační bod a průvodce pro
všechna náboženství a denominace při formování duchovní péče poskytované v oblasti
zdravotní péče. Označení osoby, která poskytuje duchovní péči, se liší v různých
náboženstvích, denominacích, tradicích, národech.V tomto dokumentu jsou termíny
kaplan a pastorační chápány jako všeobecně přijímané, nicméně nejsou restriktivní.

Tento dokument je výsledkem 7. konference Evropské sítě nemocničních kaplanů, která
proběhla ve finském Turku ve dnech 12. – 16. června 2002 za účasti 40 representantů
církví a organizací z 21 evropských zemí. Dokument čerpá ze zkušenosti různých
zastoupených tradic a spojuje dohromady standardy pro poskytování nemocniční
kaplanské služby z Evropy i odjinud.

1. KAPLANSKÁ SLUŽBAVE ZDRAVOTNICTVÍ
Kaplani poskytují pastorační službu v různých zdravotnických zařízeních nemocným i
těm, kdo se o ně starají: poskytují pomoc v oblasti existenciálních, spirituálních a
náboženských potřeb a čerpají při tom z osobních, náboženských, kulturních a
společenských zdrojů.

2. ORGANIZACEAROZVOJ KAPLANSKÉ SLUŽBY
1. V jednotlivých evropských zemích je kaplanská služba organizována různými
způsoby. Je to dáno:
a) řízením uvnitř církví a náboženských společností
b) zdravotnickými institucemi
c) státními zdravotnickými směrnicemi a politikou
d) kaplanskými asociacemi

2. Kaplanskou službu vykonávají duchovní i laici, kteří prošli odborným výcvikem v
oblasti pastorační péče, mají zplnomocnění od své náboženské komunity a jsou
uznáni zdravotnickým systémem.

3. Kaplanská služba je součástí práce multidisciplinárního týmu.

3. OKRUHY ČINNOSTI NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ
Kaplani jsou k dispozici pacientům, příbuzným, dalším blízkým osobám, návštěvám a
také personálu proto, aby:
1. dosvědčovali a chránili nesmírnou hodnotu a důstojnost každé osoby;
2. byli připomínkou existenciálního a spirituálního rozměru utrpení, nemoci a smrti;
3. připomínali uzdravující, pomáhající, usměrňující a usmiřující sílu náboženské víry;
4. se snažili dbát na to, aby bylo vyhověno spirituálním potřebám lidí různých
náboženství a kulturních okruhů při zachování respektu k jejich osobnímu
přesvědčení;
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5. se snažili chránit pacienty před nevhodným a nežádoucím duchovním obtěžováním
nebo proselytismem;

6. poskytovali podpůrnou spirituální péči empatickým nasloucháním a dávali najevo
porozumění těm, kteří prožívají úzkost;

7. konali bohoslužby, obřady a udělovali svátosti, každý podle své náboženské tradice;
8. sloužili jako členové multidisciplinárního zdravotnického týmu;
9. poskytovali a účastnili se výukových programů pro zdravotnické profesionály a
účastnili se jich;

10. působili jako prostředníci a smírčí osoby a aby poskytovali obhajobu těm, kteří
potřebují zastání ve zdravotnickém systému;

11. podporovali výzkumné programy týkající se spirituální péče a účastnili se jich;
12. posuzovali a vyhodnocovali účinnost poskytované spirituální péče
13. pomáhali společnosti uvědomovat si potřeby a požadavky lidí, kterým slouží,

potřeby a požadavky těch, kteří o ně pečují, i potřeby a požadavky zdravotnických
systémů.

4. TEOLOGICKÉ, PASTORAČNÍ A ETICKÉ OTÁZKY
Kaplanská služba je zdrojem teologických, pastoračních a etických otázek, které by
měly být zahrnuty v programech a diskusích týkajících se:
a) teologických a pastoračních problémů
b) spirituálních/existenciálních potřeb a hodnot
c) etických (včetně biomedicínských) problémů
d) zdokonalení pastorační péče ve zdravotnictví.

5. VZDĚLÁVÁNÍ, FORMACEA SUPERVIZE
Ti, kteří pracují v nemocniční kaplanské službě, procházejí po celou dobu své služby
profesionálním výcvikem na úrovni, která odpovídá jejich ustanovení. Tento proces
zahrnuje:
a) teologické a pastorační vzdělávání a reflexi
b) informovanost o zdravotní péči
c) praktickou/klinickou supervizi
d) duchovní vedení

Překlad MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.

Poznámka překladatele:
Slovní spojení health care chaplaincy překládám v tomto dokumentu nemocniční
kaplanská služba.

Jako jiná vhodná česká varianta se mi jeví slovní spojení klinická pastorační péče,
kterou běžně používám v česky psaných textech.

Pro překlad slovního spojení faith groups jsem volila v češtině užívané spojení církve
a náboženské společností.

EVROPSKÁ SÍŤ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ. Standardy pro poskytování
nemocniční kaplanské služby v Evropě. Turku: 2002. [2015-05-01]
<http://www.enhcc.eu/turku_standards_czech.pdf>.
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Príloha č. 5
Dodatek č. 1

k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice

uzavřené dne 20. 11. 2006

Česká biskupská konference,

zastoupená jejím předsedou Mons. Dominikem Dukou,

reprezentující církev římskokatolickou a církev řeckokatolickou

(dále jen „katolická církev“),

a

Ekumenická rada církví v ČR,

zastoupená jejím předsedou Mgr. Joelem Rumlem,

reprezentující své členy dle výčtu uvedeného v Části V. (přičemž dodatek užívá
výrazu „členské církve“), (dále jen „ERC“),

připojují k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou
konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11.
2006 (dále jen „Dohoda“) dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), který upřesňuje a upravuje
ujednání obsažená v Dohodě i v jejích přílohách č. 1 a 2. Z důvodu návaznosti na
Dohodu užívá Dodatek termínu „duchovní péče“, přičemž považuje za rovnocenný též
běžně užívaný termín „pastorační péče“.

Část I.

Zvláštní předpis k vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti
duchovní péče

1. Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče se děje
tam, kde došlo k vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a církví,
působící v místě, kde se příslušné zdravotnické zařízení nachází. Vysílající
církev přitom může vůči zdravotnickému zařízení zastupovat více církví, mezi
nimiž o tom dojde k dohodě. Pro vyslání nemocničního kaplana uzavírají
vysílající církev a zdravotnické zařízení písemnou smlouvu, upravující činnost
vyslaného kaplana v konkrétním zdravotnickém zařízení.

2. Podle Dohody se pod názvem nemocniční kaplan rozumí osoba, která poskytuje
duchovní péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou
církví a smlouvy s nemocnicí jako člen multidisciplinárního zdravotnického
týmu.

3. Vyslání nemocničního kaplana se děje předáním jmenovacího dekretu.
4. Za katolickou církev vysílá nemocničního kaplana diecézní biskup či exarcha

(resp. osoba dočasně řídící diecézi či exarchát v době uprázdnění biskupského
stolce či zabránění výkonu úřadu biskupa), nebo jimi pověřená osoba.
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5. Za členské církve ERC vysílá nemocničního kaplana příslušná autorita
jednotlivé církve určená jejími vnitřními předpisy, přičemž se vždy jedná buď o
představitele její vyšší správní jednotky, nebo o představitele celé církve v ČR
(nikoli tedy o představitele na lokální úrovni). Informace o příslušné vysílající
autoritě členských církví ERC je přílohou č. 4 Dohody.

6. Vyslání nemocničních kaplanů probíhá zpravidla při společné ekumenické
bohoslužbě, na kterou jsou pozváni zástupci církve římskokatolické, církve
řeckokatolické a členských církví ERC působících v daném místě.

7. Podle Dohody se pod názvem dobrovolník v oblasti duchovní péče rozumí
osoba, která se ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana podílí
na duchovní péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou
církví.

8. Vyslání dobrovolníků v oblasti duchovní péče probíhá obdobně podle ustanovení
odst. 2 až 5 s tím rozdílem, že se při této příležitosti zpravidla nekoná
ekumenická bohoslužba.

9. Vyslání nemocničních kaplanů, skončení a změny jejich vyslání členské církve
oznamují bez zbytečného prodlení příslušným koordinujícím složkám ČBK a
ERC[1]. Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče,
skončení a změny jejich vyslání je žádoucí ze strany vysílající autority sdělit
také zástupcům církve římskokatolické, církve řeckokatolické a členských církví
ERC, působících v daném místě.

Část II.

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

1. Pověření vlastní církví.
2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni.
3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči.
4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání

zahrnující:

a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a
v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví);

b) základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR,
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR;

c) znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky;

d) znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice;

e) znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví;

f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích;

g) minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční.

Část III.
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Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem.
2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných

zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých
členských církvích ERC.

3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR,
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících
v ČR.

4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.

Část IV.

Přechodná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují do dvou let od data účinnosti tohoto dodatku Dohody
všechna dosud udělená pověření ke službě nemocničního kaplana a
dobrovolníka uvést do souladu s Dohodou a tímto Dodatkem.

2. Splnění všech kvalifikačních předpokladů stanovených výše v částech II. a III.
bude vyžadováno v plném rozsahu po 7 (sedmi) letech od data účinnosti tohoto
dodatku Dohody. Tato doba má sloužit především pro vybudování vzdělávacího
systému umožňujícího splnit požadavky kladené Dohodou ve znění tohoto
dodatku.

3. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je možné uvnitř členských církví ČBK
a ERC (zvláště v katolické církvi) rozlišit nemocniční kaplany na nemocniční
kaplany v užším slova smyslu a na pastorační asistenty; práce pastoračních
asistentů a dobrovolníků je řízena nemocničním kaplanem v užším slova smyslu.
Zařazení kategorie „pastorační asistent“ sleduje umožnit oficiální vyslání těch,
kteří s několikaletou dobrou praxí poskytují pastorační péči ve zdravotnických,
resp. sociálních zařízeních, ale nemají dokončené vysokoškolské vzdělání
v oblasti teologie na magisterském stupni. Toto rozlišování je interní církevní
záležitostí, vůči zdravotnickým zařízením se nadále užívá zavedené rozlišení
„nemocniční kaplan“ a „dobrovolník v oblasti duchovní péče“.

4. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 platí následné kvalifikační
předpoklady:

A. pro nemocničního kaplana v užším slova smyslu (NK):

a) dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni;

b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6);

c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky);

d) pověření vlastní církví.

B. pro pastoračního asistenta (PA):
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a) alespoň úplné středoškolské vzdělání;

b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6);

c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky);

d) pověření vlastní církví.

C. pro dobrovolníka v oblasti pastorační péče (D):

a) pověření vlastní církví;

b) teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. v katolické církvi
toto minimum zahrnuje komentovaný výklad Kréda a Desatera a základní znalosti
svátostí a zásad duchovního života);

c) základní znalosti pastorace nemocných;

d) praxe v průběhu přípravy.

1. Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů pro vyslání nemocničního
kaplana a pastoračního asistenta v oblasti pastorační péče se ověřuje pohovorem
(zkouškou) před komisí, jmenovanou příslušnou autoritou katolické církve
(zpravidla biskupský vikář pro pastoraci nemocných) či členské církve ERC. Do
komise je vždy přizván zástupce druhé smluvní strany, který v ní má postavení
pozorovatele. V kompetenci této autority pak je doporučit, nebo nedoporučit
vysílající autoritě katolické církve nebo členské církve ERC, aby vyslala
nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti duchovní péče do
konkrétního zdravotnického zařízení. Způsobilost dobrovolníka ověřuje
nemocniční kaplan.

2. Vysílající církev pak zajistí v brzké době následné vzdělání NK a PA v těchto
oblastech:

a) pastorace a spiritualita nemocných;

b) speciální kapitoly z religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí a sekty;

c) kontakty a spolupráce s představiteli jiných křesťanských církví na území, kde se
zdravotnické zařízení nachází;

d) základní orientace v medicínských oborech;

e) základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;

f) duchovní formace (účast na formačně vzdělávacích setkáních).

Část V.

Závěrečná ustanovení
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1. Členskými církvemi ERC jsou nemocniční kaplani vysíláni způsobem
odpovídajícím tradicím a vnitřním předpisům jednotlivých církví. Pravidla pro
vysílání jsou uvedena v příloze k tomuto Dodatku. Jakékoli změny jsou členské
církve ERC povinny neprodleně sdělit příslušným koordinujícím složkám ČBK
a ERC i ostatním členským církvím ERC.

2. Ustanovení této dohody se analogicky uplatní také pro sociální a obdobná
zařízení.

3. Výjimku z kvalifikačních požadavků pro jednotlivé nemocniční kaplany může
po skončení přechodného období udělit ze závažných důvodů a po vzájemné
dohodě pověřená autorita jedné ze smluvních stran, tj. ČBK a ERC (udělení
výjimky se týká zpravidla lékařů, psychologů a obdobných profesí).

4. Vzhledem k právní povaze ČBK a ERC se ustanovení Dohody (včetně jejích
příloh a dodatků) vztahují na katolickou církev a členské církve ERC uvedené
výčtem v odst. 5. Tyto církve se zavazují k tomu, že při výběru kandidátů
nemocničního kaplanství budou (vedle svých interních požadavků) dbát na
osobnostní kvality uchazeče, zvláště ekumenickou otevřenost (vyznačující se
především vstřícnou spoluprací s duchovními jiných církví) a schopnost
komunikace.

5. Seznam členských církví ERC, na které se vztahuje Dohoda včetně příloh a

dodatků:

- Apoštolská církev;
- Bratrská jednota baptistů;
- Církev bratrská;
- Církev československá husitská;
- Českobratrská církev evangelická;
- Evangelická církev augsburského vyznání v České republice;
- Evangelická církev metodistická;
- Jednota bratrská;
- Pravoslavná církev v českých zemích
- Starokatolická církev v ČR;
- Slezská církev augsburského vyznání;

1. Práva z této Dohody a jejího Dodatku se vztahují také na Církev adventistů
sedmého dne, pozorovatele ERC, která se dne 29. 06. 2011 zavázala dodržovat
Dohodu a její Dodatek.

2. Tímto dodatkem se ruší dosavadní přílohy č. 1 a č. 2 Dohody a přidává se
příloha č. 4 uvedená v čl. I. odst. 5 tohoto Dodatku.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Mons. Dominik Duka Mgr. Joel Ruml

za ČBK za ERC v ČR

V Praze, dne 1.1.2012

Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou
konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice .[2015-05-01]
<http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/16-Dohoda-mezi-ERC-a-CBK/index.htm>.


