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                                     Motto: „Smrt není porážka, jako ani život není vítězství“ 

                                                                                                Reinhard Abeln, Anton Kner 

Úvod: 

 

     Téma bakalářské práce „Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry“ jsem si vybrala, 

protože smrt a umírání se už po několik let stává předmětem zájmu odborných prací, na 

úrovni profesní, nebo na úrovni zájmu kvalifikačních prací studentů. Smrt a umírání jsou 

součástí každodenní praxe pomáhajících profesí jak sociálních, tak zdravotních. Mě osobně 

zajímají názory zdravotních sester na tuto problematiku na jejich pracovištích. Práce 

zdravotních sester jakožto jedna z pomáhajících profesí se díky blízkému vztahu 

s pacientem stává z tohoto hlediska velice stresující a náročná. Výkon této profese s sebou 

při výkonu praxe nese řadu etických dilemat, se kterými se zdravotníci setkávají každý den.  

    Když jsem po ukončení studia zdravotní školy začala vykonávat profesi zdravotní sestry, 

smrt mi občas naháněla strach, obavy a pocit nejistoty, někdy jsem měla problém s tím, že 

kolem mě umírají lidé. Dokonce jsem přemýšlela, že půjdu pracovat na oddělení, kde 

umírají lidé minimálně. Pracovala jsem na interním oddělení, kde docházelo k úmrtí velmi 

často. Naštěstí jsem měla kolem sebe zkušené kolegyně, které byly ochotny se mnou mluvit 

na téma smrti a umírání. Časem jsem se s problematikou umírání a smrti vyrovnala a 

dokázala jsem sama sobě odpovědět na otázky života a smrti, které mě trápily.                                                                                                                                                   

     Kvalita ošetřovatelské péče neustále stoupá a stoupají také požadavky na ošetřovatelskou 

péči. Zdravotní sestry se musí umět vypořádat s touto problematikou samy a podle mého 

názoru se otázkám na téma smrti věnuje malá pozornost.  

   Sestry, které doprovázejí pacienty na jejich poslední cestě, by měly být dostatečně 

kvalifikované, zkušené a empatické. Odbornou ošetřovatelskou péči je třeba umírajícím 

poskytovat nejen na základě profesionality, zkušeností, etiky, uspokojení všech potřeb 

pacienta, ale také z pohledu holistického, protože každý z nás je individualita. Umírající 

člověk by měl z tohoto světa odejít s úctou, důstojností, láskou a klidem. Vnímavá sestra, 

která má dar naslouchat, může pozitivně přispět při umírání pacienta k jeho pocitu 

vyrovnanosti, rozloučení i k dovršení jeho života zde na zemi. Vždyť všichni jednou 

zemřeme, záleží na tom kdy, kde, za jakých okolností a s kým. 
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     Otázka umírání a smrti není v dnešní době již úplné tabu, ale někteří lidé tuto myšlenku 

přesto potlačují, protože jim smrt nahání z nějakých důvodů strach a obavy. A právě strach 

je ten důvod, proč i zdravotní sestry nemluví o otázkách smrti, nebo se jich obávají, přestože 

se ve své profesi setkávají se smrtí velmi často. Smrt je téměř vždy spojována s truchlením, 

žalem, bolestí a strachem. Je otázkou, zda smrtí vše končí. 

     Téměř každý zdravotník se setkal ve své profesi s pacientem, který ho prosil o ukončení 

trápení, či prosil, aby mohl svoje poslední dny a hodiny strávit se svými nejbližšími doma. 

Rodina umírajícího člověka je často velmi zaměstnaná a téměř vždy se jí podaří najít 

nějakou záminku, aby prosbu umírajícího člověka oddálila, nebo rovnou odmítla. Člověk 

pak umírá sám, mezi cizími lidmi. Rodiny přesouvají umírajícího člověka do zařízení v 

naději, že zdravotnický personál a dnešní moderní medicína dokážou zabránit tomu, aby 

zemřel. Kvalitně poskytnutá ošetřovatelská péče pomůže umírajícímu člověku na jeho 

poslední cestě v životě zmírnit jeho utrpení, ošetřovatelská péče zahrnuje i péči o nejbližší 

příbuzné umírajícího člověka. Ale umírající člověk potřebuje okolo sebe i své nejbližší. 

     Umírání a smrt je téma velmi obsáhlé, proto nebylo cílem mé práce obsáhnout je celé. 

Proto jsem si vybrala tu část, která mě nejvíce zajímala a o které jsem se chtěla dozvědět 

více. 
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Teoretická část 

     Cílem této práce je porovnat, zkušenosti o smrti a umírání z pohledu zdravotních sester  

z různých zdravotnických zařízení. Jak přistupují sestry k umírajícím, jak se se smrtí sestry 

vyrovnávají, jestli chtějí něco v tomto ohledu změnit a co je z jejich pohledu nejdůležitější.  

 

 

1. Smrt a umírání 

 

     Smrt a umírání je téma, o kterém bychom měli přemýšlet, a to jak v rovině profesionální, 

tak v rovině lidské. 

     Pokud si budeme uvědomovat konečnost života, budeme daleko lépe zacházet s časem, 

který je nám na tomto světě dán. Člověk také bude vnímavější k umírajícím lidem. 

Umírající potřebují podporu psychickou i fyzickou jak od profesionálů, tak od své rodiny 

(Haškovcová, 2007). 

 

     Hlavním cílem zdravotnických pracovníků je, aby se nemocný uzdravil. Pokud se 

nemocný neuzdraví, považujeme to za neúspěch a selhání, proto péče o pacienty 

nevyléčitelně nemocné není v popředí zájmu, i když tito pacienti potřebují zdravotní a 

ošetřovatelskou péči nejvíce. 

     Hlavním cílem ošetřování pacientů v terminální fázi je poskytnutí co nejlepší kvality 

péče, minimalizovat jeho obtíže s uvědoměním si, že délku jeho života nemůžeme 

prodloužit (Haškovcová, 2007). 

 

     V minulosti byl každý člověk, který umíral, středem pozornosti své rodiny. V dnešní 

době, kdy je člověk hospitalizován, je považován spíše za případ, kterému se věnuje 

především profesionální pozornost. Lidé věří tomu, že v nemocnici dostanou jejich nejbližší 

nejmodernější a nejúčinnější léčbu. Neexistuje žádný přesný návod, jak máme postupovat, 

když někdo umírá. Nemocný se hodně mění, na povrchu je už výrazně sešlý, ale uvnitř něj 

stále koluje život (Kutnohorská, 2007). 
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     V posledních několika letech můžeme vidět, že se problematice umírání a smrti věnuje 

daleko více literatury a ošetřovatelská péče je zaměřena na péči o umírajícího člověka a jeho 

rodinu z pohledu holistického. 

 

1.1. Smrt 

 

     Smrt je součástí člověka a je jedinou jistotou v životě, která nás nikoho nemine.  

Může v nás vyvolávat strach. Zdravotníci se o problematiku smrti a umírání stále více 

zajímají, protože jejich zájem směřuje k tomu, jaký postoj a chování zaujmout k 

umírajícímu člověku, zemřelým. 

     Při klinické smrti dojde k zástavě dechu a oběhu. Při okamžitém zahájení 

kardiopulmonální resuscitace je možné tyto základní životní funkce obnovit. 

     Mozková smrt je taková, kdy se za pomoci elektroencefalografie vyšetřuje činnost 

lidského mozku a výsledek ukáže na jeho nečinnost. Pokud tento přístroj nemáme                   

k dispozici, rozdělujeme známky smrti na jisté a nejisté. Nejisté známky se projevují 

zástavou dechu a oběhu, nevybavuje se reflex zornic. 

Oživovací metody mohou tyto životní funkce obnovit. Jisté známky smrti se projevují 

posmrtnými změnami za určitou dobu.  

 Posmrtná bledost 

 Posmrtné chladnutí těla 

 Posmrtné skvrny 

 Chemické posmrtné změny (mění vnitřní složení tkání), k nim patří: 

                        - posmrtné tuhnutí těla 

                        - posmrtný rozklad a posmrtná hniloba 

                        - posmrtné srážení krve 

 

(Kelnarová, 2007) 

 

   

1.2. Umírání 

 

      Umírání je proces, který je u každého umírajícího člověka individuální, neopakovatelný, 

jinak časově dlouhý, má různou podobu a na jeho konci je smrt (Kelnarová, 2007). 
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„Pojem umírání je v odborném, lékařském slova smyslu synonymem 

terminálního stavu.“ (Haškovcová, 1991). 

            

     Profesionálně a kvalitně poskytnutá ošetřovatelská péče umírajícímu člověku může 

pomoci zmírnit jeho utrpení na konci života. Umírajícímu pomůže při zvládnutí strachu, 

bolesti a úzkosti. Člověk může zemřít důstojným a klidným způsobem. Tato péče 

nepostihuje jen umírajícího člověka, ale pečuje také o jeho nejbližší (Kelnarová, 2007). 

 

     Nejčastějším přáním umírajících je zemřít doma. Máme strach, jestli umírajícímu 

poskytneme kvalitní péči. Jeho rodina může přání splnit, pokud je schopna tuto péči 

zvládnout (Funk, 2014). 

 

 

1.2.1. Období umírání 

 
     Autoři, kteří se zabývají thanatologií, rozdělují proces umírání na období: 

 

Období Pre finem je období, kdy si pacient začne uvědomovat, že je nemoc závažná, 

smrtelná. Je v určitém časovém úseku velice pravděpodobná. 

 

Období In finem je období terminálního stavu.     

 

Období Post finem je to období, které je charakteristické péčí o mrtvé tělo 

a zahrnuje i péči o pozůstalé (Kutnohorská, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Fáze umírání 

 
  

     Aby bylo možné pochopit umírajícího člověka, zabývá se psychologie prozkoumáváním 

jednotlivých fází umírání. Lidé často umírají o samotě. Vzhledem k tomu, že jde medicína 
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kupředu, lidé umírají na přístrojích, na kterých jsou po dlouhou dobu napojeni, místo toho, 

aby mohli zemřít důstojně a v klidu. 

 

1.2.2.1. Fáze umírání podle Elizabeth Kübler – Ross 

 

     Doktorka Elizabeth Kübler – Ross je významná osobnost, která se zabývá kvalitou života 

pacientů v posledních fázích života. Docházela při své praxi na psychiatrické oddělení, kde 

se s takovými pacienty setkávala. Nesouhlasila s tím, že s pacienty byla minimální  

komunikace a rodiny mohly přijít za umírajícími a těžce nemocnými pouze v návštěvních 

hodinách. Sedávala u těchto pacientů dlouhé dny, povídala si s nimi, sledovala jejich 

chování a projevy. Později tyto projevy a reakce shrnula do pěti fází (Heřmanová et al, 

2012). 

 

První fáze – negace: Pacient se dozví, že je smrtelně nemocen. Není připraven zemřít  

a odmítá přemýšlet nad svou smrtí. Odmítá tyto fakta přijmout a pochybuje o správnosti 

výsledků. 

 

Druhá fáze – agrese: Pacient se zlobí na všechny a na všechno. Vztahuje vinu sám na sebe, 

nebo na své okolí. Měli bychom se snažit pacienta v této fázi pochopit a přistupovat k němu 

vlídně a s pochopením. 

 

Třetí fáze – vyjednávání: Modlí se k Bohu, hledá nějaké možnosti, jak z této situace 

uniknout. Slibuje Bohu, že bude dodržovat léčebný režim. 

 

Čtvrtá fáze – deprese: Pacient je v depresi a bojí se. Očekává od svého okolí trpělivost, 

naslouchání, respekt. Je smutný a obává se o své blízké. 

 

Pátá fáze – smíření: Klidné období, kdy pacienti přestávají klást otázky a používají více 

neverbální komunikaci, než verbální. Potřebují kolem sebe své nejbližší, aby se cítili dobře  

a mohli se rozloučit. Chovají se tiše a čekají na ukončení života.  

 

     Fáze nemusí jít v tomto sledu za sebou, mohou se neustále měnit a některé mohou 

chybět. Těmito fázemi prochází i nejbližší rodina umírajícího člověka.  
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Od zdravotníků se očekává, že budou oporou rodině i umírajícímu, pomohou překonat 

jednotlivé fáze a vyrovnat se s danou skutečností (Kutnohorská, 2007). 

 

 

 

 

 

1.2.3. Thanatologie 

 
     „Thanatologie je většinou definována jako interdisciplinární vědní obor  

o smrti a o všech fenoménech, které jsou s ní spojeny. Název je odvozen od jména řeckého 

boha smrtelného spánku a smrti“. (Haškovcová, 2007). 

 

     Thanatologie je etikou umírání. Thanatologie je výsledkem přírodních a společenských 

věd. Dotýká se mnoha vědních oborů, mezi které patří medicína, biologie, etika, právo, 

psychologie, ale také spiritualita.Thanatologie se zabývá umíráním a smrtí po všech 

stránkách. Dobré a důstojné umírání staví do popředí umírajícího, který má umírat 

bezbolestně, bez úzkosti a nejlépe v domácím prostředí (Funk, 2014). 
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2. Paliativní péče 

 
     Paliativní medicína je kompletní léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na 

kurativní léčbu. Prioritou je léčba bolesti a dalších příznaků, stejně jako řešení sociálních, 

psychologických a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je 

dosáhnout co nejlepší kvality života těchto nemocných a jejich rodin.  

Světová zdravotnická organizace (WHO). 

  

Světová zdravotnická organizace (WHO) dále říká, že paliativní péče:  

 

• Podporuje žití a považuje umírání za fyziologický proces. 

• Neoddaluje, ani neurychluje smrt. 

• Poskytuje úlevu od bolesti a ostatních příznaků. 

• Začleňuje do péče o umírajícího duchovní a psychické aspekty. 

• Vytváří podpůrný systém, který pomáhá rodině, aby se mohla vyrovnat s 

pacientovou nemocí a smutkem po jeho smrti. 

 

 

2.1. Dělení paliativní péče 

 

 
     Podle komplexnosti péče se paliativní péče dělí na obecnou a specializovanou. 

 

     Obecná paliativní péče je klinická praxe v situaci pokročilého stádia onemocnění, 

která je poskytována zdravotnickým personálem podle jejich jednotlivých odborností. 

Zahrnuje rozpoznání, sledování a ovlivňování toho, co má význam pro kvalitu pacientova 

života. Je to základní léčba příznaků, respekt k pacientově autonomii a efektivní 

komunikace. Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni zdravotničtí 

pracovníci s ohledem na specifika své odbornosti. 

 

     Specializovaná paliativní péče je aktivní odborná interdisciplinární péče poskytovaná 

pracovním týmem odborníků, kteří jsou v těchto otázkách paliativní péče odborně  

vzděláni. Specializovaná paliativní péče slouží k zajištění péče u těch nemocných, 
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kde intenzita a dynamika obtíží převyšuje možnosti obecné paliativní péče. Mezi 

organizační formy specializované paliativní péče patří mobilní paliativní péče, lůžkové 

zařízení hospicového typu, ambulance paliativní medicíny, denní stacionáře paliativní péče, 

oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení, konziliární týmy 

paliativní péče v rámci zdravotnických zařízení a zvláštní zařízení specializované paliativní 

péče  

(Sláma a kol., 2011). 

 

 

 

 

2.2. Komunikace v paliativní péči 

 

 
     Nezbytnou podmínkou pro interakci mezi sestrou a pacientem s terminálním 

onemocněním je komunikace. Dobrá komunikace pozitivně ovlivňuje psychický, ale i 

fyzický stav umírajícího pacienta. Komunikační dovednosti sestry lze zařadit mezi hlavní 

aspekty ošetřovatelského hodnocení péče o pacienta. Komunikační dovednosti patří mezi 

nejdůležitější faktory při optimálním uspokojování potřeb pacienta. 

     Cílem komunikace je zjistit, jaké má pacient obavy, starosti, trápení, proto verbální 

 i neverbální komunikace při interakci nemocný a sestra se nazývá komunikace terapeutická.           

     Komunikace mezi sestrou a pacientem ve zdravotnických zařízeních není na příliš 

vysoké úrovni. Je to způsobeno nedostatkem vzdělání a hlavně nedostatkem času sester. 

Sestrám chybí praktické dovednosti, kterým by se měly učit v psychologii na středních i 

vysokých školách, nebo s odborníky v kurzech komunikace. Většina sester prozatím získává 

komunikační dovednosti metodou pokusu a omylu v prostředí, které často ani komunikaci 

nepřeje (Kelnarová, 2007). 

 

 

     

     Komunikace mezi lidmi je velice důležitá. Jde o vzájemné dorozumívání. Pokud chybí, 

vznikají bariéry v sociálním styku. Sestra by se měla umět vcítit do emocionální situace 

umírajícího nemocného a do emocionální situace jeho nejbližších. Komunikace mezi 

pacientem a sestrou se často mění podle toho, jakou představu má sestra o pacientovi a 

jakou představu má pacient o sestře.  
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Při komunikaci by si měla sestra všímat toho, co jí pacient říká, ale také proč jí to říká.  

Pacient tak sestře dává často najevo, co od ní očekává a jakých postojů by chtěl dosáhnout 

(Kelnarová, 2007). 

 

     Efektivní a kvalitní komunikace vyžaduje od sestry hlavně vědomosti odborné, 

psychologické, sociální. Efektivní komunikace umožňuje sestře zjistit obtíže, pocity a obavy 

umírajícího člověka. Také pomáhá nemocnému při sdělování špatných informací. Efektivní 

komunikace pomůže i při rozhodnutí o další léčbě. 

Významný podíl má při sledování nepříznivých somatických i psychických reakcí pacienta.  

Je prokázáno se, že některé sestry stále ještě nemají dostatek schopností k tomu, aby 

získávaly dostatečné množství informací od pacientů, aby dokázaly stanovit priority ze 

strany potřeb umírajícího, aby dokázaly kvalitně problémy umírajícího identifikovat. Za 

pomoci speciálního vzdělávání je potřeba rozšířit vědomosti sester, jak pacienti reagují v 

těch situacích, kdy je ohrožen život pacienta. Efektivní komunikací můžou sestry, které 

doprovází umírajícího a jeho nejbližší na jeho poslední cestě, naplnit výzvu „mluvit o 

nesdělitelném“ (Kelnarová, 2007). 

 

     Často není tak důležité to, co vyjádříme slovy, ale to, co vyjadřujeme svým postojem. 

Týká se to hlavně pohledu očí, výrazu v obličeji, celkovým postojem, doteky. Umírající 

člověk v posledních okamžicích svého života důvěřuje lékaři, protože je přesvědčen, že 

právě lékař mu pomůže, že mu pomůže od bolestí, že ho nenechá o samotě, až bude umírat 

(Křivohlavý, 2002). 

 

     Komunikace a etická péče patři neoddělitelně k sobě. Umírající člověk potřebuje: 

 komunikovat se svým okolím ať už verbálně, tak neverbálně 

 potřebuje, aby byly uspokojeny jeho potřeby, aby se cítil klidný,  

vyrovnaný a v pohodlí 

 pacient má právo na to, aby znal svoji diagnózu 

 potřebuje, ab ho někdo vyslechl, podržel za ruku a pomohl potlačit jeho strach 

(Kutnohorská, 2007) 
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2.3. Nejčastější obtíže v paliativní péči 

 

     Před koncem života trápí řadu nemocných celá řada tělesných symptomů, které lze 

ovlivnit vhodnými ošetřovatelskými metodami, ale také farmaky 

2.3.1. Bolest 

 

     Bolest je definována jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená  

s akutním nebo potencionálním poškozením tkání. To je kompromisní definice bolesti, na 

které se dohodli zástupci mezinárodní Asociace pro studium bolesti (IASP) a kterou také 

společně s nimi přijala Světová zdravotnická organizace (WHO). Tato definice obsahuje 

důležitý dodatek, že bolest je vždy subjektivní, a to přesto, že vnímání bolesti se liší podle 

věku, pohlaví, rasy a etnika (Rokyta a spol., 2009). 

 

     Sestra poskytuje informace dle svých kompetencí, tedy nesděluje diagnózu, ale reaguje 

na emoce pacienta, kterému byla lékařem závažná nemoc sdělena. 

O pacienta, který umírá, se zdravotnický personál aktivně zajímá a ptá se ho na jeho 

bolesti, opakovaně se ho vyptává v krátkých intervalech na jejich intenzitu. Pacient má 

právo na to, aby netrpěl bolestí.  

     Rodina pacienta, která je zdravotníky informována o tom, že jejich nejbližší neměl žádné 

bolesti před smrtí, jsou klidnější (Kelnarová, 2007). 

 

 

 2.3.1.1 Akutní a chronická bolest 

 

     Bolest můžeme rozdělit dle délky jejího trvání na akutní a chronickou. Zda je bolest 

akutní či chronická, je důležité pro následující léčbu bolesti. 

 

Akutní bolest: je bolest, která vzniká náhle, je krátkodobá, trvá maximálně 3 měsíce. Velmi 

dobře akutní bolest reaguje na léčbu analgetickou. Bolest akutní, také může přejít v bolest 

chronickou. Obvykle bývá ostrá, ohraničená, její místo zpravidla odpovídá místu poškození. 

Délka jejího trvání je krátká (minuty, dny).  

 

Chronická bolest: trvá minimálně 3-6 měsíců, nemá na rozdíl od bolesti akutní funkci    
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varovného signálu. Chronická bolest se stává sama o sobě nemocí, takže její zmírnění je 

cílem  

vlastní léčby (Rokyta a kol., 2009). 

 

                        

2.3.2.  Únava 

 
     Faktory, které způsobují nebo zhoršují únavu, nejsou doposavad zcela prozkoumané a je 

pravděpodobné, že se na vzniku únavy podílí spousta mechanizmů: vliv stresu a centrální 

nervové soustavy, vliv nemoci a léčby, vliv individuálních rozdílů (O’Connor et al, 2005). 

 

     Běžná únava většinou ukazuje na přepracování, stres, nebo možné onemocnění. Toto je 

akutní typ únavy, který obvykle přejde po dostatečném odpočinku.  

U pacientů se závažným onemocněním však samotný klid na lůžku ke zmírnění únavy 

nestačí. Jde o chronický problém, který vede k netečnosti a často ke snížení schopnosti 

zvládat stres. 

Ačkoliv klid je nejčastější doporučovanou intervencí, dnes se všeobecně uznává, že 

zbytečný odpočinek může výrazně přispívat k rozvoji únavy (O’Connor et al, 2005). 

 

 

     Pro pacienty a jejich rodiny může být únava příznakem, který negativně ovlivňuje tyto 

aspekty kvality života: 

 pocit pohody 

 každodenní činnosti 

 vztahy s rodinou a přáteli 

 náladu 

 dodržování léčebného režimu 

 

     Únavu nelze řešit pouze jedním opatřením. Je to komplexní stav, který působí na 

fyzickou, 

mentální, emocionální a sociální stránku člověka. Její původ je multifaktoriální, proto 

vyžaduje všestranný přístup (O’Connor et al, 2005). 
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2.3.3. Dušnost 

 
     Dušnost je subjektivní příznak, při kterém pacient pociťuje nedostatek vzduchu  

a namáhavé dýchání. Dušnost je jeden z nejhůře snášených symptomů, který vyvolává 

emocionální a fyzickou tíseň. Dušnost je tvrdým oříškem pro paliativní medicínu. U těchto 

pacientů musíme odstranit úzkost, navodit pocit pohody a celkově zvýšit kvalitu jejich 

života (O’Connor et al, 2005). 

 

 

2.3.4. Potíže při příjmu potravy 

 
     Snížený příjem potravy u pacientů se závažným onemocněním může mít řadu příčin, 

jeho 

následkem je únava, malnutrice, kachexie, slabost. Špatná výživa během závažného 

onemocnění vede k horšímu průběhu. V terminálním stádiu onemocnění netřeba nutit 

nemocného do jídla, ale je třeba se v tomto období věnovat nejbližším nemocného, 

kteří „nekrmení“ 

mohou brát jako své osobní selhání (Marková, 2010). 

 

     Podáváním tekutin a výživy se u pacientů v paliativní péči snažíme zajistit fyzickou 

pohodu. 

 

 

2.3.4.1. Nechutenství 

 

     V paliativní medicíně se s nechutenstvím setkáváme v souvislosti s protinádorovou 

léčbou. 

Obecně lze ale říct, že každé závažné onemocnění bývá provázeno tím, že pacient má 

sníženou chuť k jídlu. Svou roli zde hraje i složka psychická. Strach, úzkost, obavy z dalších 

vyšetření, nejasná prognóza, to vše může být příčinou. V případě nechutenství je důležité 

podávat nemocnému takové jídlo, na které má chuť. A to v malých, hezky upravených 

porcích. Pro některé pacienty může být důležitá i správná teplota jídla. Naopak, pokud jídlo 

vyvolá u pacienta nauzeu, je vhodné podávat ho spíš chladnější, protože je méně aromatické  

a nevolnost většinou provokuje právě vůně jídla (Marková, 2010). 
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2.3.5. Hydratace 

 

     Otázka hydratace je velmi významný problém. Podávání tekutin je chápáno jako  

základní projev péče o člověka. Pacienti mají většinou chuť na studené, nebo chladné 

nápoje než na čaj. Vychlazená kola, navíc pozitivně ovlivňuje nauzeu. V terminálních 

stádiích onemocnění, pokud má pacient pocit žízně a není výrazně dehydratovaný, není 

indikováno parenterální podávání tekutin, ale je vhodné podávat tekutiny (vodu, kolu, 

ananasovou 

šťávu).  (Marková, 2010). 

 

     Zajištění dostatku tekutin je základní součástí ošetřovatelské péče. U terminálně 

nemocných je obecně považováno za součást bazální péče. Pravidelným nabízením tekutin 

per os často není možné tímto způsobem dosáhnout dostatečného příjmu tekutin. Umírající 

člověk ve většině případů nemá prospěch z parenterální či enterální hydratace. Rehydratace 

vede k větší produkci moči, střevních šťáv a bronchiálního sekretu. Pacient pak zvrací velké 

objemy, častěji se odsává, zhoršují se otoky a je kardiálně dekompenzován (Skála et al, 

2005). 

 

 

2.3.6. Zácpa 

 

     V paliativní péči se s problémem zácpy nejčastěji setkáváme jako s vedlejším účinkem 

opiátové léčby, nebo jako následek imobilizace pacienta. Také může být zácpa příčinou 

mnoha dalších komplikací. Komplikace mohou být psychické – stres, úzkost, zmatenost až 

delirantní stav, nebo fyzické – bolest břicha, nauzea až zvracení, perianální problémy. Zácpa 

může mít také za následek retenci moči. V paliativní péči se poměrně často setkáváme s tzv. 

paradoxním průjmem – stavem, kdy řídká stolice odchází samovolně kolem tuhé stolice. 

Pokud nevěnujeme dost pozornosti anamnéze týkající se vyprazdňování, může se stát, že 

budeme řešit inkontinenci řídké stolice tam, kdy by bylo na místě řešit zácpu (Marková, 

2010). 
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      Zácpa není jen nepříjemným symptomem. Zácpa je vážný stav s velkým množstvím 

potencionálních komplikací. Pokud ji neodhalíme včas a neléčíme ji, může mít závažné 

následky, právě v paliativní péči. Komplikace mohou být psychické a kognitivní (včetně 

projevů stresu a zmatenosti), nebo tělesné (postihující zejména mozkový systém a trávící 

systém).  (O’Connor et al, 2005). 

 

 

2.3.7. Psychické obtíže 

 

2.3.7.1.  Úzkost 

 

     Úzkost je nepříjemným stavem, který zažívá čas od času každý z nás. Úzkost je 

definována jako strach z něčeho neznámého, který se projevuje  

 tělesně – bušením srdce, pocením, třesem, vnitřním chvěním, obtížným dýcháním, 

pocitem zalykání se, bolestmi, nebo nepříjemnými pocity na hrudi,  

nevolností v oblasti břicha, pocity slabosti v končetinách, návaly chladu, nebo 

naopak horka 

 psychicky – závratě, neklid, strach z omdlení, ze ztráty kontroly, strach ze smrti.  

 

     Na rozdíl od strachu, který člověka většinou povzbudí k nějaké činnosti (bojíš se, tak 

utíkej), úzkost člověka dokáže paralyzovat. Úzkost se v paliativní péči nejčastěji  

objevuje v souvislosti se strachem z bolesti, nebo udušení a se strachem ze smrti samotné. 

Úkolem sestry je jednak úzkost nemocného poznat a mluvit s pacientem o příčině úzkosti. 

Klidný, pro pacienta srozumitelný a laskavý rozhovor, může úzkost často zmírnit.  

Pacienti se často ostýchají vyslovit nahlas strach ze smrti (Marková, 2010). 

 

2.3.7.2. Zmatenost 

 

     Akutní zmatenost je častý problém v paliativní péči. Vykytuje se častěji u starších 

pacientů s pokročilým onemocněním, u lidí, kteří mají více onemocnění. Nerozpoznaná a 

neléčená zmatenost je stresující zkušenost pro pacienta a jeho okolí, hlavně pro rodinu. 

Může znemožnit komunikaci a zanechávat u členů rodiny nepříjemné vzpomínky na 
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poslední chvíle života jejich milované osoby. Dalším problémem je bezpečnost – je-li 

zmatenost spojena 

 s neklidem a rozrušením, hrozí riziko pádu a úraz (O’Connor et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.3. Delirium 

 

     Jde o akutně vzniklou poruchu vnímání, pozornosti a psychomotorických jevů. Porucha 

vnímání může být agitované delirium a hypoaktivní delirium. 

Agitované terminální delirium se projevuje výrazným psychomotorickým neklidem 

pacienta,  

kolísavým stavem vědomí, svalovými záškuby až křečemi. Jde o velkou zátěž především 

pro rodinu, v zařízení pak pro ostatní pacienty. Hypoaktivní delirium bývá někdy omylem 

pokládáno za „agonii“, a tudíž neřešeno. To může pacientovi a jeho rodině znemožnit 

dokončit důležité úkoly na konci života (Marková, 2010). 

 

 

     Terminální delirium můžeme vidět u pacientů v posledních dnech a hodinách života. 

Projevuje se hlavně neklidem, častými změnami polohy, neschopnost se uvolnit, sténáním, 

často nesrozumitelně vykřikuje, stahováním peřiny, svlékáním a svalovými záškuby. 

 Pro pacientovu rodinu jsou projevy terminálního deliria často zdrojem velkých obav a 

stresu, že jejich nejbližší trpí, nebo že má velké bolesti. Důležité je odstranit diskomfort 

(bolest, úzkost, dušnost). Klidná komunikace, přítomnost jemu známých osob 

(Sláma et al, 2007) 
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3. Ošetřovatelská péče o umírající 

 

     Snažíme se pacienta vnímat jako člověka, který má své osobní priority, svá přání, své 

potřeby sociální, psychologické, spirituální. 

 

     Zdravotnictví dnes ve světě prochází velkými změnami. Ošetřovatelská profese se již 

dlouho snaží o vytvoření zdravotnického systému. Tento systém by měl zajistit služby 

 a dostupnost péče za rozumnou cenu. Změny ve zdravotnictví ovlivňují roli sestry. 

Ošetřovatelství má příležitost vybudovat nový systém zdravotní péče. Moderní 

ošetřovatelská péče má v současné době za cíl poskytovat nemocnému kvalitní péči. 

Chceme-li neustále zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče, je potřeba vytvořit program 

kontinuálního zvýšení kvality ošetřovatelské péče. Cílem k úspěchu profesionálních sester 

je, aby se jim podařilo zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči (Kelnarová, 2007). 

 

     Paliativní ošetřovatelská péče je součástí ucelené multidisciplinární týmové péče, 

zároveň sama je vícerozměrná. Zahrnuje především: 

 lidská podporu umírajícího ke smyslu, naději, kvalitě a validaci života, k jistotě 

kontaktu proti osamělosti – zde navazuje na univerzální lidskost, krizovou 

intervenci, psychoterapii, podporu spirituální a základně se s nimi překrývá 

 zabezpečenost základních (biologických) potřeb včetně hygieny – zde navazuje  

na pečovatelství a osobní asistenci 

 vlastní ošetřovatelské aktivity – zde navazuje na lékařství a základně se s ním 

překrývá 

 ošetřovatelské plnění lékařských pokynů, např. aplikaci léků, především v 

souvislosti se základním paliativním onemocněním 

 komplexní ošetřovatelskou péči ve smyslu samostatného sledování a vyhodnocování 

stavu pacienta s intervencemi týkajícími se jak základního paliativního onemocnění,  

tak celkového stavu (Kalvach, 2010). 
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3.1. Povinnosti sestry 

 
 starat se o fyzické pohodlí umírajícího člověka (ticho, větrat, poloha v lůžku)  

 být u lůžka umírajícího co nejčastěji, zajistit návštěvy kněze a psychologa 

 udržovat do posledních chvil verbální kontakt s umírajícím (i při ztrátě vědomí) 

 kontrolovat bolesti, starat se o to, aby nemocný bolestmi netrpěl 

 respektovat intimitu umírajícího člověka při ošetřovatelských úkonech 

 sledovat fyziologické funkce, vyprazdňování moče a stolice 

 postarat se o bezpečnost umírajícího člověka (prevence pádu, úrazu) 

 pečovat o hygienu pacienta a o jeho lůžko 

 plnit ordinace lékaře 

 sledovat hydrataci a výživu pacienta 

 zaznamenávat všechny změny do dokumentace  

 při úmrtí neprodleně informovat lékaře - o zdravotním stavu umírajícího informuje 

příbuzné lékař 

 

 

 

3.2. Péče o zemřelé tělo 

 

 
     Postup při úmrtí pacienta na lůžkovém oddělení je vnitřně upraven normou 

zdravotnického zařízení. Pokud dojde k úmrtí, ať již u pacienta, u kterého se to očekává, 

nebo k úmrtí náhlému, telefonicky sestra informuje ihned ošetřujícího lékaře. U 

neočekávaných úmrtí zahajuje resuscitaci a provádí všechny potřebné úkony. Poté, co lékař 

konstatuje smrt 

 a provede ohledání zemřelého, vystaví 4x „List o prohlídce mrtvého“ a pokud jde zemřelý 

na pitvu, 2x „Průvodní list k pitvě“(Vondráček, 2003). 

 

     Úmrtí konstatuje vždy lékař, a to podle platných odborných kritérií. V praxi je smrt 

nejčastěji konstatována jako nevratná zástava činnosti srdce. A naopak tam, kde se zvažuje 

odběr orgánů pro potřeby transplantace, se používají kritéria smrti mozku. Bezprostředně po 

úmrtí je důležité zajistit intimitu mrtvému, a to s použitím zástěny, nebo převozem do 
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místnosti k tomu určené. Intimitu zasluhuje nejen zemřelý, ale i jeho spolubydlící. Zemřelý 

zůstává vždy dvě hodiny na oddělení.  

 

Péči o mrtvé tělo provádí zdravotní sestra. Mezi její povinnosti patří: zavřít zemřelému oči, 

podvázat bradu, svlečené tělo uložit do vodorovné polohy na čisté prostěradlo a omýt je, 

vyjmout snímatelnou zubní protézu a sejmout všechny ozdobné předměty (náramky, 

hodinky, prsteny, náušnice a řetízky). Není-li možné sejmout některé ozdobné předměty, je 

nutné provézt zápis do ohledacího listu a v dokumentaci, včetně stručného popisu věci (bílý 

kov, žlutý kov). Další povinností sestry je: zkrátit všechny drény, kanyly a cévky tak, aby 

bylo možné je dodatečně vytáhnout, a současně aby nemohly vypadnout, a čistě převázat 

všechny případné rány.  

 

Je nutné zajistit identifikaci zemřelého, a to dvěma jmenovkami, na kterých musí být 

čitelným písmem napsáno jméno a příjmení zemřelého, datum narození, datum úmrtí a 

hodina úmrtí. Nesmí chybět údaje o oddělení, kde pacient zemřel.  

 

Nakonec je tělo zabaleno do prostěradla nebo černého pytle, podle zvyklostí  

oddělení a ponecháno dvě hodiny v klidu na oddělení, buď na pokoji, nebo v místnosti k 

tomu určené.  

 

Další povinnosti se vztahují jak k požadovaným administrativním úkonům (dokumentace na 

oddělení, oznámení úmrtí příbuzným), tak k pozůstalosti (Haškovcová, 2007).  

 

 

3.3. Péče o pozůstalé 

 

     Úmrtí člověka znamená pro jeho nejbližší velkou životní ztrátu. Truchlení je 

fyziologická reakce na ztrátu blízkého. Projevuje se smutkem, stavy úzkosti, ale i 

depresemi. Většina pozůstalých je schopna mobilizovat své síly a s nastalou životní situací 
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se během několika měsíců vyrovnat sami. U některých jedinců dochází k takzvanému 

komplikovanému truchlení, které se vyznačuje neobvyklou a intenzivní délkou truchlení, 

pozdními 

komplikacemi typu deprese a manifestací některých psychosomatických poruch. Existuje 

řada kulturních a náboženských zvyků, které pomáhají zkušenost ztráty zařadit do širších 

významových a symbolických souvislostí, a tak ztrátu pomoci překonat. Zármutek se tedy 

může projevovat a vyjadřovat mnohými způsoby. Neměli bychom projevy zármutku 

posuzovat, pokud se blíže neseznámíme s kulturním, rodinným a osobním zázemím  

(Sláma, et al, 2007). 

 

 

3.3.1. Fáze normálního truchlení: 

 

 Šok - trvá minuty až dny 

 

 Akutní reakce na ztrátu - intenzivní vzpomínání na zemřelého, izolace od okolí, 

pocit viny a hněv. Obvykle příznaky přicházejí opakovaně ve vlnách. Trvá týdny až 

měsíce. 

 

 Restituce a reorganizace - nalezení nové rovnováhy, nových vztahů. Trvá měsíce 

až roky (Sláma et al, 2007) 

 

 

 

3.3.2. Typy komplikovaného truchlení: 

 

 Chronická reakce - akutní fáze trvá déle než rok 

 Absence truchlení a opožděná reakce 

 Přehnaná reakce 

 Larvovaná reakce - komplikace typu, kdy může vzniknout závislost na alkoholu, 

hypochondrie, nebo fobie. Ještě za života pacienta a pak po jeho smrti by měli 

zdravotničtí pracovníci u jeho příbuzných zhodnotit riziko vzniku komplikovaného 

truchlení a cílenými intervencemi zmírnit jeho projevy (Sláma et al, 2007). 
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3.4. Role sestry 

 

     Pro práci zdravotních sester jsou předmětem zájmu role, ve kterých se nachází sestra při 

své profesi – profesní role. Od sestry se očekává chování, které je definováno její profesí. 

Současná podoba profesní role sestry je odlišná od dob minulých, vyvíjí se v čase. Přesné 

vymezení profesní role není zcela jednoznačné. Vždy je spojeno se sociopolitickým, 

kulturním a ekonomickým systémem. Neustálým vývojem vzniká potřeba nových definic 

profesních rolí sestry.  

     V současné době je základem definice profesní role sestry: role manažerky, 

ošetřovatelky, edukátorky, poradkyně, advokátky, výzkumnice a týmové hráčky. Pojetí této 

základní struktury nám umožňuje zevrubný náhled do různorodosti profese sestry v širším 

sociálním kontextu (Špidurová, 2015).   

     Ošetřovatelství vychází z různých teoretických modelů, ale je zejména disciplínou 

praktickou. Ošetřovatelství je jedno z nejhumánnějších poslání. Sestra reprezentuje 

ošetřovatelské profese spolu s ostatními členy ošetřovatelského týmu. Ošetřovatelský tým je 

součástí multidisciplinárního týmu. To je dáno tím, že komplexní péče o nemocné je 

nadřazena péči ošetřovatelské. Ošetřování nemocných je velice náročná a odpovědná 

činnost. Vysoké nároky jsou kladeny hlavně na sociální a morální zralost sestry. Fyzická a 

duševní náročnost klade také důraz na odbornou teoretickou přípravu a praktický nácvik 

ošetřovatelskch dovedností (Vytejčková et al., 2011). 

     Od sester se vždy očekává empatie a pochopení všech potřeb nemocného. Při péči 

o umírající by měla sestra dodržovat určité zásady. Sestra by jednat dle pravdy, 

neskrývat bolest či nejistotu, neměla by nic přehánět. Dále by sestra měla  

 respektovat přání pacienta a podle situace zachovávat blízkost, nebo odstup. Umírající 

dokáže vycítit, kolik času je mu sestra ochotna věnovat, proto bychom si na pacienta měli 

udělat vždy čas, abychom mu naslouchali, hovořili s ním, nebo mlčeli. Zároveň by se měla 

sestra řídit hlavními úkoly při péči o umírajícího. Umožnit pacientovi, aby se zbavil pocitu 

strachu, osamělosti a deprese, udržovat v něm pocit jistoty, důstojnosti,  

sebeúcty a sebedůvěry. Povzbuzovat pacientovu naději a pomáhat mu při akceptování 

vlastní ztráty. Doprovázení umírajícího člověka vždy vyžaduje obrovské množství vnitřní 

síly. (Kutnohorská, 2007). 
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4. Etika 

 

     Všechny obory lidské činnosti mají svou morálku, stejně jako ji má obor ošetřovatelství. 

Dříve bylo etické učení označováno jako nauka o povinnostech. V oboru ošetřovatelství jde 

navíc o to, co je pro pacienta nejprospěšnější, co dělat aby byla zachována pacientova 

autonomie, důstojnost a podpořena jeho naděje (Kutnohorská, 2007). 

     V etice se jedná o shrnutí pravidel uznávaných forem společenského chování. Způsoby 

společenského chování mají větší význam při různých obřadech. Do dnešní doby má etika 

význam v diplomacii.  

V oblasti specializovaných disciplín vznikla etika také zaměřená na daný obor – profesní 

etika, novinářská etika, lékařská etika.  

Se specializací jednotlivých oborů také vznikla specializovaná etika, jako je: zdravotnická 

etika, bioetika, biomedicínská etika, ošetřovatelská etika, klinická etika. 

(Haškovcová, 2002). 

 

      Etika nestanovuje, co můžeme a nemůžeme dělat. Pomáhá nám rozlišovat a hledat  

za všech okolností co je nemravné, co mravné a podle toho nesprávně, či správně jednat 

(Kutnohorská, 2007) 

 

     Termíny morální, morálka, jsou odvozeny od latinského mos, znamená zvyk, řád, 

obyčej, zásadu, mravy, pravidla. Morálku vnímáme jako společensky upřednostňované 

psané 

 i nepsané normy, ty tvoří soubor informací, které obsahují požadavky na chování 

člověka. Morálka je označována jako stav mysli jedince nebo komunity. Mravnost  

je podstatnou stránkou lidské kultury, velkou humanistickou hodnotou, která pozvedá 

člověka a vzbuzuje v něm lidskost (Kořenek, 2004). 

      

4.1. Etika v ošetřovatelství 

 

     Mezi etikou v ošetřovatelství a etikou lékařskou by měl být interaktivní vztah. 
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Ošetřovatelská etika vychází z etiky lékařské, protože se ustanovovala ve stejné kulturní 

tradici. Náplň práce zdravotní sestry spočívá v ošetřovatelské péči o nemocné, nemohoucí 

a postižené. V ošetřovatelské etice je důležité porozumět obecnému pojetí etiky a tradicím,  

v nichž dochází k etickému rozhodování. Vybrat si povolání zdravotní sestry znamená 

svobodně se rozhodnout pro službu jinému člověku, která spočívá v poskytnutí pomoci  

při navracení zdraví. Při výkonu své profese sestra vstupuje do rozmanitých mezilidských 

vztahů, z nichž ten nejdůležitější je vztah k pacientovi. Sestra řeší otázky, které se týkají 

základních lidských hodnot: zdraví, mlčenlivosti, života, důvěry, atd. (Kutnohorská, 2007).  

 

4.2. Základní etické principy 

 

 
Princip beneficence – vždy je konání v zájmu nemocného a ku jeho prospěchu. Dobro je  

pro každého člověka subjektivní pojem. Vnímání pacienta, co je pro něj prospěšné, nemusí 

být vždy totožné s představami zdravotnického pracovníka. Důležitá je pro komunikaci 

empatie. 

 

Princip nonmaleficence – nikdy pacienta nepoškodit. V praxi to znamená vyhnout se 

 všem postupům, které mohou mít špatný dopad na pacienta. Patří sem i snaha vzdalovat  

od pacienta vše škodlivé od bolesti až po sociální ublížení (např. převod majetku v 

terminální fázi pod tlakem příbuzných pacienta). 

 

Princip autonomie – každý člověk je zodpovědný za své zdraví a rozhodování sám, které 

učiní na základě toho, že je dostatečně informován. 

Princip respektování zákona – za všech okolností respektovat platný právní rámec  

a zajištění takové péče, na kterou má nemocný právo ze zákona (Sláma, 2007, Ševčík, 2000) 

 

 

4.3. Etické posouzení terminální péče 

 

     Z pohledu pastorální medicíny je možné shrnout otázky terminální péče do několika 

bodů. 
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Pakliže lékař s morální jistotou konstatuje, že nemoc umírajícího člověka je nevyléčitelná 

dosud známými prostředky, přeruší terapeutická opatření. Lékař však nesmí přerušit péči  

o pacienta a ani nepřestane hledat možnosti, jak příznivě ovlivnit pacientův stav.  

Existuje-li nepatrná naděje na účinnost terapie, je lékař povinen použít všechny dostupné 

terapeutické prostředky, pokud je pacient neodmítne. Pacient má právo  

spolurozhodovat o tom, která terapeutická opatření jsou obvyklá a která mimořádná. 

Odmítnutí neúčinné léčby, nebo takové léčby, která je spojena s obtížemi, neznamená 

sebevražedné jednání. Minimální prostředky, které udržují pacienta při životě, je důležité 

považovat za obvyklé a musí se jich využít.  

Není-li pacient schopný rozhodování, přenáší se zodpovědnost na oprávněnou osobu. Pokud 

nemocný dříve vyslovil přání týkající se terminálního období (hlavně v písemné formě, jako 

např. prohlášení, že odmítá resuscitaci), je nutno k této skutečnosti přihlédnout, ale 

rozhodujícím hlediskem je prospěch nemocného, tj. příležitost k uskutečnění spirituálního 

cíle života (Slabý, 1991). 

 

 

4.4. Etika a sestra 

     Od zdravotní sestry se očekává, že ovlivní jednání a prožívání pacientů, že unese  

fyzické a psychické nároky svojí profese a také se dokáže vypořádat se všemi ostatními 

problémy spojenými s výkonem povolání zdravotní sestry. Sestra by měla být odborníkem, 

který je plně odpovědný za své rozhodnutí a jednání. Měla by brát v úvahu nejen následky 

svých rozhodnutí, ale také všelidské morální hodnoty, které tvoří osu morálního jednání 

zdravotníka. Mezi nejdůležitější patří úcta k člověku (Kutnohorská, 2007). 

     V profesi sester se dnes vyskytuje řada etických problémů. Některé problémy jsou 

 totožné s těmi, které musí vyřešit lékař, některé jsou svébytné. Při shodě je třeba pamatovat 

na vymezení profesních kompetencí. Sestry by měly být seznámeny se základními 

problémovými oblastmi lékařské etiky, prakticky mohou řešit jen jejich určitou část 

(Haškovová, 2000). 

     Od profesionální sestry se očekává, že dokáže „povýšit“ etické požadavky nad osobní 

prospěch, že se vždy zachová čestně, i když ji to může stát jistou „oběť“ – přinejmenším 

pohodu, méně práce, klid nebo i vzájemnou kolegialitu, nebo dokonce přátelství, 

společenské ocenění, kariérní postup, finanční odměnu apod. Současně však nelze očekávat, 
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že se eticky budou chovat i ostatní: všichni lékaři, ostatní sestry, pacienti, jejich příbuzní 

(Goldmann, 2004). 

  

     Etické povinnosti se vztahují na všechny role, které sestry plní. Tyto pojmy ilustrují 

etické standardy a tradice, které procházejí historií ošetřovatelství. Kromě pečování, které je 

profesní a ústřední etickou povinností, to jsou: 

 povinnost  

 odpovědnost· 

 obhajoba  

 spolupráce  

 

     Etická koncepce povinnosti, odpovědnosti, obhajoby a spolupráce má při  

péči v ošetřovatelské praxi bohatou tradici. Etické zásady společně tvoří základnu všech 

ošetřovatelských výkonů, odborných standardů, norem a rozhodnutí. Jsou důležité pro 

veřejný obsah o ošetřovatelské praxi (Kutnohorská, 2007).  

 

 Základní principy ošetřovatelské, sesterské etiky:  

 Autonomie: uznání autonomie to znamená, že každý jedinec má právo rozhodnout se o 

svém jednání a chování. Například tolerance personálu, který ošetřuje nemocné k občanu 

různého náboženského vyznání. 

 Beneficence: zdravotní sestra se zavazuje konat dobro vždy ve prospěch nemocného.  

 Důvěryhodnost: základem etického chování zdravotní sestry je vybudovat  

s pacientem a s ostatními spolupracovníky důvěryhodný vztah. Jde například o dodržení 

daného slibu, zachování mlčenlivosti a čestnost. 

Spravedlnost: princip spravedlnosti je umět jednat s lidmi, kteří jsou v podobné situaci a na 

stejné úrovni. Všem nemocným poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči, jakou péči jejich 

zdravotní stav vyžaduje a na jakou mají v dané situaci právo. 
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Pravdomluvnost: jde o závazek sdělovat druhým pravdu a neoklamat je (Kutnohorská, 

2007). 

 

4.5. Etické kodexy  

     Snažíme – li se zhodnotit a popsat problematiku etiky péče, je důležité nejdříve vymezit 

základní etické normy – kodexy. Mravní kodexy musí mít rámcovou podobu v zákonech.  

Důležité etické kodexy: 

Ženevská deklarace 

Helsinská deklarace 

Hippokratova přísaha 

Kodex sester ICN 

Deklarace práv duševně postižených lidí 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Mezinárodní pravidla pro chování sester 

Etické normy v ošetřovatelství  

Etický kodex České lékařské komory 

Ústava České republiky 

Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné 

Úmluva o právech dítěte 

Kodex sester předložených ČAS  

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy 

Deklarace práv onkologicky nemocných 

Pařížská charta proti rakovině 
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Evropská charta pacientů seniorů 

 

 

4.5.1. Kodex sester  

 

     Jak pro lékaře má obrovský význam Etický kodex Lékařské komory a Hippokratova 

přísaha, tak pro zdravotní sestry je velice důležitý etický kodex sester.  

 

     Práce zdravotních sester je fyzicky a psychicky velmi náročná. Objektem práce pro 

zdravotní sestru je člověk a proto má zásadní význam při dodržování žádoucích forem 

jednání a chování ke vztahu ke spolupracovníkům a k lidské bytosti. 

 

     Od sester se očekává, že vedle celé řady činností ovlivní prožívání a jednání pacientů, že 

sestry unesou fyzické nároky ve své profesi, dokážou se vypořádat se všemi problémy, které 

jsou spojené s výkonem tohoto povolání, náročným a zodpovědným.        

      

     Kodex je také základním návodem, podle kterého by se sestry měly řídit a v krizových 

situacích se rozhodovaly. Na zasedání Mezinárodní rady sester v roce 1989 byly přijaty tyto 

základní ustanovení, kterými se sestry řídí.  

Základní povinností sester je podporovat zdraví nemocných, předcházení nemocem, 

navracet zdraví a zmírňovat utrpení. Sestra při své profesi musí zohledňovat individualitu 

nemocného člověka, jeho soukromí, respektovat jeho život a lidskou důstojnost. Sestra také 

musí respektovat pacientovu barvu pleti, národnost, rasu, víru, pohlaví, věk, politické a 

sociální postavení pacienta (Haškovcová, 2002).       

 

 

 

4.5.2. Etický kodex práv pacientů 

 

     Sestry a lékaři jsou veřejnými osobami a jsou tak podrobeni hodnocení svými kolegy, 

pacienty a veřejným lidem. Etické kodexy vymezují povinnosti sester, lékařů a ostatních 

pracovníků vůči všem jmenovaným skupinám.  
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     Do nedávné doby neexistoval etický kodex, který by se zabýval pravidly o chování 

pacientů. Jeho přijetí v oblasti veřejnosti bylo provázeno nepochopením, rozpaky  

a výhradami. Obavy, které vyplývají z přijetí práv pacientů a nejasnosti pochází z 

dlouhodobě zakořeněného paternalistického přístupu ke zdravotnímu a ošetřovatelskému 

personálu. 

Pacienti se v minulých dobách cítili vůči zdravotníkům v podřízené roli. Nerovnoměrnost 

vztahu v rovině pacient x lékař panovala už z historie, kdy byl lékař vnímán veřejností jako 

velmi vážený člověk a pacient byl v roli jemu podřízené. Dnes je tomu všemu jinak, 

 v moderní medicíně je preferováno partnerství, které je na úrovni lékař – pacient – sestra.  

V demokratické společnosti mají lidé vlastní zodpovědnost za svůj osobní zdravotní stav 

 a mají právo spolurozhodovat na věcech, které se týkají jejich zdraví a pečování o něj. Také 

jsou pacienti stále více orientovaní, zvědaví a mají větší znalosti v oblasti medicíny  

a v moderních trendech, proto jim nevnucujeme submisivní roli. 

 Pokrok v medicíně s sebou nese rozmanitost jak v léčebných, tak v diagnostických 

metodách a pacient má právo o svém zdraví rozhodovat a participovat, a to i společně se 

svou rodinou. Nově nabitá pacientova plnoprávnost má také svá úskalí a meze. Bohužel se 

již setkáváme až s diktátorským projevem chování ze strany pacienta. Extrémy tohoto 

chování nejsou správné a je důležité najít a udržet si partnerský vztah mezi lékařem, 

pacientem a sestrou.     

Česká verze Etického kodexu Práv pacientů byla sestavována z amerického zdroje, ale byla 

upravena parametrům vůči naší společnosti. Konečná verze Práv pacientů byla vyhlášena 

CEK MZ ČR dne 25. 2. 1992 (Haškovcová, 2002).       

 

 

             

4.5.3. Etické kodexy ve vztahu k lékařské péči  

 

Hippokratova přísaha 

 

      Hippokratova přísaha byla sepsána už v pátém století před naším letopočtem a jejími 

původci se stalo několik mistrů. To je pravděpodobný důvod, proč existuje mnoho variant 

Hippokratovy přísahy, a některé části jsou kontroverzní.  
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Vzniklo také několik takových přísah jako například Modlitba Maiminidova, Přísaha 

Asafova. Avšak Hippokratova přísaha je svou slávou zastínila.  

      Odstupem času a to hlavně po druhé světové válce, došlo k obnovení Hippokratovy 

přísahy, kdy základní strategie přísahy byla zachována, ale došlo ke změnám upravujícím 

povinnosti lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků (Haškovcová, 2002).       

 

     Podle Hippokratovy přísahy lékař ctí svého učitele za vědomosti, které od něho při studiu 

získal. Lékař má vůči svému učiteli a vůči jeho rodině to, že si bude učitele vážit stejně, 

jako si váží svých rodičů. Přísaha dále ukládá povinnosti lékaři předávat získané  

vědomosti a zkušenosti žákům, kteří se chtějí umění lékařskému věnovat – ars medici. 

Výuku lékař poskytne zdarma a bez smlouvy. Lékaři je uloženo, aby zasvětil svůj život 

prospěchu nemocných a výhradou, že míra tohoto zasvěcení je ponechána na lékaři 

samotném, neboť lékař má pracovat podle svého svědomí, ať již jde o léčení nemocného, či 

o jeho ochranu před úhonou a bezprávím (Kutnohorská, 2007). 

 

 

Etický kodex České lékařské komory  

 

     V roce 1989 byl v Československu obnoven provoz České lékařské komory a velmi brzy 

po té byly přijaty etické kodexy a stavovské dokumenty. 

V současné době je platná Novela stavovského dokumentu č. 10 z roku 1995 a připravuje se 

aktualizace tohoto dokumentu, protože musí vzájemně souviset s obdobnými zahraničními 

dokumenty.  

Etický kodex České lékařské komory má několik skupin, které se zabývají obecnými 

zásadami mezi lékařem a výkonem povolání, nemocným a lékařem, vztahy mezi lékaři, 

lékařem a ostatními zdravotníky.  

 

 

Stavovský řád – etický kodex České stomatologické komory  

 

     Autory tohoto kodexu jsou Václav Bednář a Jan Podlipný a byl odhlasován na výročním 

sjezdu stomatologické komory v roce 1992. Obsahem tohoto etického kodexu je přesně určit 

hlavně odborné kompetence stomatologů.  
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Etický kodex lékárníka  

 

     Také členové lékárnické komory se musí řídit etickým kodexem, který byl přijat  

na prvním sjezdu lékárnické komory v roce 1992 (Haškovcová, 2002). 

 

 

4.5.4. Bioetika       

„Dnes se stále častěji setkáváme s pojmem bioetika, který je někdy používán téměř jako 

synonymum lékařské etiky, ač to není správně. Pojem byl poprvé použit počátkem 

sedmdesátých let minulého století v názvu knihy amerického onkologa V. R. Pottera. Později 

začal být používán jako název pro nově se utvářející samostatnou disciplínu týkající se 

systematického studia lidského jednání v oblasti biologické a péče o zdraví, které je 

zkoumáno ve světle morálních hodnot a principů. Obor je širší než lékařská etika, reflektuje 

pokroky i v biologických vědách a snaží se sjednotit požadavky, vycházející z oborů jiných.“  

(Munzarová, 2004) 

 

 

4.6. Úkoly ošetřovatelské etiky 

 

Mezi úkoly zkoumání etiky patří: 

 vztahy mezi sestrou a pacientem  

 určit mezilidské vztahy 

 stanovit  zodpovědnost a povinnosti ošetřovatelského personálu a mravní normy  

             chování 

 posoudit eticky složité situace 

 určit mravní normy profese. 

  učit předpisy mezilidských vztahů na pracovišti 

(Kutnohorská, 2007). 

 

 

4.7. Cíle ošetřovatelské etiky 
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 Zušlechťovat mezilidské vztahy mezi lékaři a sestrami, mezi pacienty a sestrami 

apod. 

 Regulovat jednání a chování při ošetřovatelských výkonech, kdy se snažíme 

pacientovi pomáhat, vnímat a pochopit ho. 

 Přijatelným způsobem se snažíme uspokojit potřeby pacientů psychické, léčebné, 

            kulturní, sociální i spirituální. Pomoci hledat pacientovi smysl osobní existence.        

           (Kutnohorská, 2007) 

 

4.8. Eutanazie 

 

     Toto slovo pochází ze staré řečtiny a je odvozeno ze dvou slov: „eu” (dobrá) a „thanatos” 

(smrt). Spojením těchto dvou slov označovali staří Řekové zakončení cizího, nebo vlastního 

způsobu života, aby si zachovali čest a důstojnost. Byla synonymem „snadné smrti”.  

Jednoduchost se zakládala na skutečnosti, že lidé v minulých letech byli nemocní po krátký 

čas a umírali rychle.   

     Etický kodex České lékařské komory uvádí: Lékař u nemocných, kteří jsou nevyléčitelně 

nemocní a umírají, cíleně tiší bolest, zmírňuje utrpení a zachovává lidskou důstojnost. 

Cílem jednání lékaře vůči neodvratitelné smrti není prodloužení života za jakoukoliv cenu. 

Eutanazie a asistovaná sebevražda nejsou přípustné. (Kutnohorská, 2007) 

 

 

„...tak často se diskutuje o tom, zda může být člověk s ohledem na jeho kvalitu života 

usmrcen se svým souhlasem nebo bez souhlasu lékařem nebo jinou osobou, že veřejnost 

došla ke dvěma mylným názorům...buď že jediným cílem paliativní péče je zabránit 

provždy legalizaci dobrovolné euthanázie, nebo že cílem paliativní péče je skryté provádění 

eutanázie.”(Randall et al, 2003). 

 

     Převážná část lidí si přeje umírat klidně, bez bolestí, ideálem je „krásná” smrt v průběhu 

spánku. Ovšem zkutečnost je zpravidla složitější a neudivuje, že se neustále mluví a 

diskutuje 

o možnosti eutanazie. Eutanazie je často interpretována tak, že se týká těžce nemocného 

s velkými bolestmi a to na přání takto nemocného člověka. (Haškovcová, 2002). 
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Reprezentanti jednoznačného ANO pro eutanazii mají tyto argumenty: 

1. Zbavit člověka trpět a současně neprodlužovat umírání 

2. Právo každého na sebeurčení 

3. Dobrovolně odejít ze života je osobním rozhodnutím jedince 

Reprezentanti jednoznačného NE pro eutanazii mají tyto argumenty: 

1.  Jde o usmrcení nevinného člověka 

2. Náboženství – křesťanství 

3. Byla by narušena důvěra veřejnosti ke zdravotnickým pracovníkům, měly by pacienty  

léčit, ne usmrtit 

4. Možnosti zneužití 

5. Máme v dnešní době dostatečné možností tišících prostředků proti bolesti 

(Haškovcová, 2007, Munzarová, 2005). 

 

     Lze předpokládat, že většina laiků, která mluví o eutanazii formou anket, všelidového 

hlasování apod., mají na mysli právě velké bolesti, když se přiklánějí těm,  

co zastávají aktivní eutanazii. Není sporu o tom, že velké bolesti jsou asociovány téměř 

výhradně s onkologickými nemocemi. Velké bolesti mohou být často odstraněny nebo 

zmenšeny na míru snesitelnosti. Problém je, když zůstanou tzv. nezvládnutelné bolesti.  

    Kvalitní a systematická paliativní péče o nevyléčitelně nemocné pacienty může hrát 

mimořádně přínosnou roli: jednak pro konkrétního pacienta a jednak pro širokou veřejnost. 

Pacientovi umožní zemřít „snadnou“ smrtí a široká veřejnost je přesvědčena, že důstojný 

odchod ze života, který je podmíněn odbornou, zdravotnickou péčí a laskavým 

doprovodem, je vhodnější řešení než provedení urgentních řešení.  

V každém případě je paliativní program ošetřovatelské péče považován za jedinou možnost  

a realizuje alternativu eutanazie (Vorlíček, Adam a kol., 1998). 

 

     Eutanazie je neustále tématem společenských diskuzí, hlavně v církvi a v náboženských 

společenství, z důvodu obávané legalizace. Život je prý dar od Boha a umírání patří k 

životu.  Upřednostňují celistvou péči o umírajícího člověka a odmítají, aby se usmrcování 

uzákonilo. Lékaři vykonávají svou profesi proto, aby životy zachraňovali, a když už není 

jiná možnost pomoci, aby zmírnili bolest pacienta.  
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Církev eutanazii považuje za znevážení lidského života. Mluví se o lékařích, že se mnohdy 

oni sami považují za Bohy. Lékaři ovlivňují život svých pacientů a tak i oni mají často 

tendenci, jim roli přisuzovat (Haškovcová, 2000). 

 

     „Když lidé říkají: Už nemůžu dál, vždycky se ptám: Co tím myslíte? Jak se zrovna 

teď cítíte? A ti, kteří o tom chtějí mluvit, obvykle začnou mluvit. A já potom poslouchám 

a nechám je povídat.“(Denier et al, 2010) 
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Empirická část 

 

 

5. Výzkum 

 

      Výzkum probíhal na jaře roku 2017 v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 

 

 

 

5.1 Cíle výzkumu 

 

 Cílem výzkumu bylo na základě kvalitativního šetření pomocí individuálních rozhovorů 

potvrdit či vyvrátit zjištění z dosavadních šetření, případně získat nové poznatky v oblasti 

péče o umírajícího. 

 Zjistit postoj sester ke sdělování diagnózy pacientovi 

 Zjistit názor sester na posmrtný život 

  

 

 

 

5.2 Dílčí cíle výzkumu 

 

1) Prostřednictvím individuálních rozhovorů získat nové poznatky v oblasti péče o umírajícího. 

          a) zkušenosti s umíráním v různých zdravotnických zařízeních 

         b) postoj sester k umírání a smrti 
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         c) etické otázky vnímané zdravotním personálem 

         d) další faktory umírání 

 

2) Zjistit postoj sester ke sdělování diagnózy pacientovi 

         a) názor sester na sdělování diagnózy 

 

3) Zjistit názor sester na posmrtný život 

         a) názor sester na existenci posmrtného života 

 

5.3 Výzkumné otázky 

 

1) Jaké potíže mají sestry při péči o umírajícího? 

 

     Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 1) a dílčím cílem 1a)  

     (Doplňující otázky: Kde a jak dlouho pracují? Kolik sester je na oddělení při noční 

službě?   

     Nevadí Vám, když jste na oddělení sama? Máte potíž mluvit s umírajícím o smrti? Jaký 

vliv má     

     délka procesu umírání pacienta na ošetřující sestru?)  

 

 

2) Jaké pocity mají sestry při péči o umírajícího? 

 

     Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 1) a dílčím cílem 1b) a 1c) 

     (Doplňující otázky: Co si při tom uvědomujete? Máte stále profesionální přístup). 

Provádíte    

     nějaký rituál, když člověk zemře?) 

 

 

3) Co je nejdůležitější při péči o umírajícího? 
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     Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 1) a dílčím cílem 1a), 1b) a 1c) 

     (Doplňující otázky: Co si myslíš o bolesti? Je bolest řešena dostatečné? Upozorňujete 

lékaře,    

     když vidíte, že pacient trpí bolestí? Má být přítomna rodina? Oddělujete umírající 

pacienty od  

     ostatních, aby byli sami? Má rodina možnost být přítomna u umírajícího přes noc? 

 

 

4) O čem sestry hovoří s umírajícími? 

 

    Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 1) a dílčím cílem 1a), 1b) a 2a) 

    (Doplňující otázky: Chtějí pacienti něco řešit? Vyslovují nějaké přání? Co když je pacient               

    v bezvědomí? Hovoříte s rodinnými příslušníky? Chtějí pacienti mluvit o smrti? 

 

 

 

 

5) Měl by pacient znát svoji diagnózu? 

 

     Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 2) a dílčím cílem 2a)  

     (Doplňující otázky: Chtěla bys znát svoji diagnózu? Proč by měl znát pacient svoji 

diagnózu?   

     Uvědomuje si pacient svoji diagnózu?) 

 

 

6) Myslí si, že po smrti ještě něco existuje? 

 

        Výzkumná otázka souvisí s výzkumným cílem č. 3) a dílčím cílem 3a)  

       (Doplňující otázka: Provádíte nějaký rituál, když člověk zemře?) 
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5.4 Zkoumaný soubor 

 

Soubor respondentek tvoří pět všeobecných sester. Čtyři z nich pracují na odděleních,                       

kde se s úmrtím pacienta setkávají často až velmi často (oddělení geriatrie a paliativní péče). Jedna 

respondentka pracuje na oddělení, kde se s úmrtím pacienta nesetkala (oční sanatorium). Do 

výzkumu byla tato respondentka zařazena záměrně s cílem zjistit, jaký názor a pohled na tuto 

problematiku má sestra bez vlastní zkušenosti s péčí o umírajícího.  

Podmínkou byl souhlas s výzkumem. Věk respondentek nebyl neomezen, aby bylo možné 

konfrontovat názory a pocity různých generací.  

 

 

5.5 Metodika výzkumu 

 

 

5.5.1 Tvorba interview 

 

Dle výzkumných otázek bylo provedeno pilotní interwiew a na základě zkušeností získaných               

z tohoto interview bylo uskutečněno pět výzkumných rozhovorů se zdravotními sestrami.  

První dvě otázky se týkají oddělení, na kterém respondentky pracují a délky jejich praxe. Další 

otázky vyplývají z cílů výzkumu.   

 

5.5.2 Sběr dat 

Pro tento výzkum byla zvolena kvalitativní metoda a jeho záměrem bylo zjistit, jak jednotlivci   

pohlížejí na danou problematiku. Sběr dat byl proveden formou semistrukturovaného rozhovoru, 

nahrávaného na diktafon a následně doslovně přepsaného. 
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5.5.3 Otázky pro semistrukturované individuální interview 

 

 Kde pracujete? 

 

 Jak dlouho? 

 

 Jaké máte potíže při péči o umírajícího? 

 

 Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když umírá člověk? 

 

 Měl by podle Vašeho názoru umírající znát svou diagnozu? 

 

 O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

 

 Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího?  

 

 Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje?  

  

 

5.5.4 Zpracování dat 

 

Obsahová anylýza dat 

Obsahová analýza je analýza dokumentu, která stanoví jeho obsahové prvky (výchozí situace) a 

jejich vzájemné vztahy. Má poskytnout údaje, které charakterizují obsah dokumentu jasnou a 

stručnou formou. 
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Femenologická deskripce 

Fenomenologické zkoumání klade důraz na porozumění, jak jedinci vnímají určitou prožitou 

zkušenost nebo fenomén.  

Deskripce důsledně vychází z individuální zkušenosti. 

 

Otevřené kodování 

„Otevřené kódování je proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a 

kategorizace údajů.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 42) 

Díky otevřenému kódování můžeme data analyzovat na jednotlivé části a jejich porovnáním tak 

nalézt určité podobnosti a rozdíly. Během detailního studování dat zvažujeme vlastní i cizí 

předpoklady, což může přinést nové objevy. 

  

Analytické závorkování 

Tato technika navazuje na metodu otevřeného kódování a umožňuje zkoumání ve dvou rovinách -  

CO? (co se děje, co účastník povídá) a JAK?, PROČ?  (jak to účastník popisuje, proč, kdy, jakým 

způsobem, jaké volí prostředky, jak popisuje sám sebe). 

 

Triangulace 

V kvalitativním výzkumu je triangulace jednou z nejrozšířenějších technik kontroly validity 

(potvrzování výsledků). Triangulace dat má zajistit validitu nasbíraných dat jejich porovnáním  

s daty získanými z druhého zdroje. 
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5.6 Interpretace a prezentace výsledků 

 

5.6.1 Témata vyplývající z obsahové analýzy dat  

 

Zkušenosti s umíráním 

     Otázka interview:  

     Kde pracujete a jak dlouho?      

      

     Otázka interview:  

     Jaké máte potíže při péči o umírajícího?    

     Analytické závorkování 

◦ na provozní potíže 

◦ na osobní potíže 

◦ na práci při noční službě 

◦ na otázky spojené s umíráním a smrtí 

◦ na vliv délky procesu umírání pacienta na ošetřující sestru 

     Popis situace (Co?, Jak?) 

     Specifikace situace ( Proč?, Jakým způsobem?)     
 

 

     Otázka interview:  

     O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav?  

     Analytické závorkování  

 Chtějí pacienti něco řešit 

 Vyslovují nějaké přání 

 Co když je pacient v bezvědomí 

 Hovoříte s rodinnými příslušníky 
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 Chtějí pacienti mluvit o smrti 

 máte potíž mluvit s umírajícím o smrti 

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace (Proč?, Jakým způsobem?)  

 

     Otázka interview:      

    Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího?  

      Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?)  

      Doplňující otázky interview:  

     Co si myslíte o bolesti? 

     Je bolest řešena dostatečné? 

     Upozorňujete lékaře, když vidíte, že pacient trpí bolestí? 

     Má být přítomna rodina? 

     Analytické závorkování       

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  

  

Postoj sester k umírání 

     Otázka interview: 

     Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když umírá člověk? 

     Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?)         

     Doplňující otázky interview:  
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     Máte stále profesionální přístup? 

     Provádíte nějaký rituál, když zemře člověk? 

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  

    

     Otázka interview: 

     O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

    Analytické závorkování 

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace (Proč?, Jakým způsobem?)  

     Doplňující otázky interview:   

     Co když je pacient v bezvědomí? 

     Hovoříte s rodinnými příslušníky?  

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  

 

     Otázka interview: 

     Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího?   

      Analytické závorkování  

Co si myslíš o bolesti? 

Je bolest řešena dostatečné?  

Má být přítomna rodina? 

Oddělujete umírající pacienty od ostatních, aby byli sami? 

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  
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Etické otázky vnímané zdravotní sestrou                 

     Otázka interview: 

     Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když umírá člověk?  

     Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?)  

 

      Otázka interview: 

     Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího?     

     Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  

 

 

Sdělování diagnózy 

     Otázka interview: 

     Měl by podle Vašeho názoru umírající znát svou diagnózu?      

     Analytické závorkování  

     Popis situace (Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?, Jakým způsobem?)  

     Doplňující otázky interview:  

     Chtěla bys znát svoji diagnózu? 

     Uvědomuje si pacient svoji diagnózu? 

      Popis situace (Co?, Jak?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?)  

 

     Otázka interview: 

     O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav?    
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      Chtějí pacienti mluvit o smrti? 

      Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?)  

 

 

 

 

Posmrtný život 

     Otázka interview: 

     Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? (otázka č. 8) 

     Analytické závorkování  

     Popis situace (Co?)  

     Specifikace situace, vysvětlení (Proč?) 

 

5.6.2 Tabulky 

 

      Na základě otevřeného kódovaní a analytického závorkování byly sestaveny tabulky, do kterých 

byly zaneseny odpovědi z rozhovorů. Pod každou tabulkou je vysvětlení prostřednictvím komentáře. 

 

Tabulka 1 Základní údaje o respondentkách  

                                     (ad 5.4 Zkoumaný soubor, otázka č.1 a 2 z interview)                                                     

 

 

Rozhovor č. Věk  Současné pracoviště Doba působení na současném pracovišti 

1 26 let LDN HK 2 roky 

2 36 let Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

3 60 let Hospic Chrudim 5 -6 let 
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4 41 let  Oční sanatorium HK 5 let 

5 32 let Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

 

 

Komentář: 

     Zkoumaný soubor tvoří pět všeobecných sester. Jejich věk nebyl omezen, je v rozpětí 26 – 60 let, 

s cílem zjistit, zda se v souvislosti s věkem mění názory a postoje sester pečujících o umírajícího 

člověka. 

     Jedna respondetka pracuje v zařízení následné péče (Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec 

Králové), dvě respondentky v zařízeních geriatrivní péče (Zařízení pro seniory Pardubice a Senior 

rezidence Chrudim) a jedna respondentka v typickém zařízení paliativní péče (Hospic Chrudim). 

Všechny se s péčí o umírajícího na svém pracovišti setkávají a všude nějakým způsobem funguje 

paliativní péče. Pouze jedna respondentka pracuje v zařízení, kde se s úmrtím pacienta ještě 

nesetkala (Oční sanatorium Hradec Králové), přesto i ona má svůj názor a postoj k umírání a smrti. 

 

 

 

Tabulka 2  Jaké máte potíže při péči o umírajícího?  

                                (ad 5.1 Cíl výzkumu 1 Péče o umírajícího, otázka č. 3 z interview) 

 

Rozhovor  Potíže týkající se provozu Potíže týkající se samotné sestry 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

 

 

- 

Zpočátku strach, nevěděla jsem, co mě 

čeká. 

Po letech (ne že by si člověk zvyknul) 

je to lepší. 

Každý člověk, myslím, že 90 % z nás, 

se bojí slova „umírání“. 

č. 2 

věk 36 let 

Dlouhé čekání na ohledání.  

Chybí samostatné místo pro tělo 

Zvykla jsem si. 

Při dlouhodobé péči si na toho člověka 
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Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

zemřelého, zůstává na pokoji, 

stěhujeme druhého pacienta – 

provozní potíže nedůstojné pro 

zemřelého. 

Málo zdravotnického personálu při 

noční službě. 

zvyknu a hůře se pak s úmrtím 

vyrovnávám.  

č.3 

věk 60 let 

Hospic Chrudim 

5 -6 let 

 

- 

Málokdo o té smrti s tím člověkem 

mluví, všichni se bojí.  

Navázaný citový kontakt s umírajícím. 

Vadí mi, že jim nemůžu pomoci a 

nezájem příbuzných. Když jsem byla 

mladá, všechno jsem brala jinak. Teď 

mi to vadí. 

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

Nejsem schopna odpovědět, žádný 

pacient mi nezemřel.  

Nejsem schopna odpovědět, žádný 

pacient mi nezemřel.  

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

 

Převážení zemřelého do místnosti 

pro zemřelé přes celé zařízení – 

dotýká se to ostatních klientů. 

Dlouhé čekání na ohledání. 

Málo zdravotnického personálu při 

noční službě. 

 

 

 

- 

 

Komentář:  

     Potíže při péči o umírajícího byly rozděleny do 2 kategorií: 

a) provozní potíže 

b) potíže týkající se samotné sestry 
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     Provozní potíže uvedly pouze dvě sestry, které pracují v zařízeních pro seniory.  Dvě 

respondentky neuvedly žádné provozní potíže, jedna z nich pracuje v hospicu, lze 

předpokládat, že v tomto typickém zařízení paliativní péče žádné provozní potíže nejsou, 

druhá – nejmladší ze zkoumaného souboru -  pracuje v LDN a zatím žádné potíže 

neshledává.  

 

     Osobní potíže má více sester.  Dvě respondentky vidí potíž ve sblížení se s umírajícím,  

 s čímž souvisí nemohoucnost pomoci a nezájem rodiny umírajícího. Dvě respondentky 

uvedly, že si musely zvyknout, pokud tak vůbec lze. Dvě respondetky uvedly, že slova 

umírání a smrti všeobecně se bojí všichni. Pouze jedna respondentka nemá žádné osobní 

potíže při péči o umírajícího (rozhovor č. 5). Zajímavý je výrok nejstarší respondentky, 

která uvedla, že s přibývajícím věkem se její pohled na smrt a umírání změnil.  

Jedna z respondentek nemohla tuto otázku zodpovědět vzhledem k chybějící vlastní 

zkušenosti.  
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Tabulka 3 Provozní potíže a jejich specifikace 

 

Popis situace Specifikace situace 

Dlouhé čekání na ohledání                    2x          Čekání na záchrannou službu 

Čekání na obvodního lékaře 

Čekání na pohřební službu 

Vhodné místo pro zemřelého                2x Místo, kde by tělo mělo být uloženo, většinou 

zůstává do ohledání na pokoji a stěhujeme druhého 

pacienta 

Převážení zemřelého do místnosti pro zemřelé přes 

celé zařízení  

Noční služba                                          2x Málo zdravotnického personálu  

– sloužím jedna na celé patro 

- buď ve dvou, nebo sama, je potřeba zemřelého 

připravit, dát do pořádku, obléknout 

 

Komentář:  

    Provozní potíže nejsou důstojné pro zemřelého a dotýkají se i ostatních klientů. 

Dlouhé čekání na ohledání těla zemřelého – čekání na záchrannou službu, na obvodního 

lékaře, dále na pohřební službu. Z toho vyplývá i další uvedená potíž – chybí vhodné místo 

pro zemřelého. Buď úplně chybí, a pak zůstává tělo až do ohledání na pokoji a je nutné 

přestěhovat druhého pacienta, nebo je nevhodně umístěno, a pak se musí převážet přes celé 

zařízení, což se opět dotýká ostatních klientů. Dalším problémem je málo zdravotnického 

personálu při noční službě.  
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Tabulka 4 Osobní potíže a jejich specifikace 

Popis situace Specifikace situace 

Sblížení s umírajícím                              2x          Za tu dobu si na toho člověka zvyknete, stává se 

součástí vašeho života, jsem ve větším kontaktu s 

rodinou, byla jsem přítomna i na kremaci. 

Vidíme se každý den, navážu citový kontakt a jsem 

jako člen rodiny. Trápí mě moje nemohoucnost mu 

pomoci. 

Nemouhoucnost pomoci umírajícímu     1x    Vzniká v závislosti na kontaktu s umírajícím 

Nezájem příbuzných                               1x Vzniká v závislosti na kontaktu s umírajícím 

Nutnost si zvyknout                                2x Nevěděla jsem, co mě čeká. Po těch šesti letech, ne 

že bych si na to nějak zvykla, je to lepší. 

Člověk si zvykne na všechno. 

Hovořit o smrti a umírání                       2x     Každý člověk, myslím, že 90 % z nás, se bojí slova 

„umírání“. Pořád je to takové tabuizované téma. 

Málokdo o té smrti s tím člověkem mluví, všichni se 

bojí. Toto téma je stále málo otevřené. 

 

Komentář:  

     Nejzávažnější potíží týkající se samotné sestry je sblížení se s umírajícím. Při dlouhodobé péči  

si  sestra vytvoří citový kontakt jak s umírajícím, tak i s jeho rodinou, umírající se stává součástí 

života sestry (2 respondentky). V závislosti na sblížení se s umírajícím se objevují další potíže – 

nemohoucnost pomoci a potíž s nezájmem příbuzných. 

Dvě sestry hovoří o tom, že si musely zvyknout. Dvě respondetky uvedly, že slova umírání a smrti 

všeobecně se bojí všichni., je to stále tabuizované, málo otevřené téma. 
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Tabulka 5  O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

                          (ad 5.1 Cíl výzkumu 1 Péče o umírajícího, otázka č. 6 z interview) 

Rozhovor  Popis situace Specifikace situace 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

O pozitivních věcech – co v životě 

prožil, o rodině. 

Nesetkala jsem se tím, že by 

umírající chtěl něco řešit. 

Citové zvednutí nálady. 

č. 2 

věk 36 let 

Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

Uklidňuju je, ať se ničeho nebojí. 

Spíš se snažím, aby nebyli sami. 

Když už vím, že se to blíží, volám 

rodině. 

Neverbální komunikace – 

pohlazení, držení za ruku. 

I když jsou v bezvědomí, 

doporučuji rodině komunikovat – 

verbálně i neverbálně. 

Někteří se bojí, přestanou vnímat okolní 

svět.  

č. 3 

věk 60 let 

Hospic Chrudim 

5 -6 let 

Snažím se především naslouchat. 

Rozhovory v optimistickém duchu, 

aby se nedělali starosti a ponechali 

vše osudu. 

 

Pokud hovoří umírající o nějakém 

konfliktu v rodině, požádám ji, aby o 

tom s umírajícím promluvili. 

 

Aby umírající mohl v klidu odejít. 

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

Myslím, že bych s nimi hovořila o 

jejich rodině, pocitech. 

Hovořila bych s ním o tom, o co by 

měl zájem. Pokud by chtěl hovořit 

o smrti, neměla bych s tím problém. 

Snažila bych se být empatická a vcítit se 

do jejich situace. 

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

O tom, o čem chtějí mluvit oni -  

o rodině, co dělají přes den, 

o jejich zdravotním stavu, jak se 

cítí. 

Nechtějí mluvit o umírání. 

Chtějí o tom mluvit. 
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Komentář: 

     Z uvedených odpovědí vyplývá, že většina respondentek hovoří s umírajícími o pozitivních 

věcech. Hovoří s umírajícími o tom, o čem oni sami chtějí.  Respondentka bez vlastní zkušenosti s 

umíráním by s umírajícím hovořila obdobně. 

     Komunikace je trochu odlišná podle typu zařízení, ve kterém respondentky pracují. V LDN,           

v zařízení následné péče, nechtějí pacienti nic řešit. Naopak v zařízení paliativní péče (Hospic) se 

sestra setkává s tím, že umírající hovoří o nedořešených věcech, o konfliktech v rodině.  Snaží se 

proto především naslouchat a uklidňuje pacienta, aby si nedělal starosti. Otázky, které umírajícího 

trápí, konzultuje s rodinnými přislušníky. 

     Jediná respondentka (rozhovor č. 2) mluví o strachu umírajícího. Snaží se, aby umírající nebyl 

sám. Je pro ni důležitá i neverbální komunikace 

     Zajímavý je poznatek respondentky pracující v Senior rezidenci Chrudimi (geriativní péče) -  

klienti nechtějí hovořit o umírání.  

 

 

Tabulka 6 Komunikace s umírajícím  

 

O pozitivních věcech – o rodině, co v životě prožili                                                    4x 

O čem chtějí mluvit oni                                                                                                3x 

Uklidňuju je, ať si nedělají starosti                                                                               1x 

Uklidňuju je, ať se ničeho nebojí                                                                                  1x 

Spíš se snažím, aby nebyli sami.                                                                                  1x    

Neverbální komunikace                                                                                                1x 

Snažím se především naslouchat                                                                                  1x 

O jejich zdravotním stavu, jak se cítí                                                                            2x 
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Nechtějí něco řešit                                                                                                        1x 

Nechtějí mluvit o umírání                                                                                            1x 

 

Komentář: 

Komunikaci s umírajícím lze rozdělit do dvou kategorií: 

a) verbální – sestry hovoří s umírajícím o pozitivních věcech, o tom, o čem sami chtějí mluvit,   

                     naslouchají 

                   - uklidňují pacienta, aby si nedělal starosti, nebál se 

b) neverbální – dotyky, pohlazení, držení za ruku 

                       - samotná přítomnost zdravotnického pracovníka, aby umírající nebyl sám 

 

 

Tabulka 7 Co je nejdůležitější při péči o umírajícího? 

                            (ad 5.1 Cíl výzkumu 1 Péče o umírajícího, otázka č. 7 z interview) 

 

Rozhovor  Popis situace Specifikace situace 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

Pokora zdravotnického 

pracovníka. 

Intimita, důstojnost pro 

umírajícího. 

Pacient by neměl trpět 

bolestí 

 

 

 

 

Řešení bolesti dostatečné. 

č. 2 

věk 36 let 

Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

Důstojnost pro 

umírajícího. 

Aby zemřel v co 

nejlepších podmínkách. 

Aby nebyl sám. 

I když upadnou do takového bezvědomí, 

doporučuji rodině, aby s nimi byli. 

Jsem přesvědčena, že vnímají. 

 

Bolest se stále řeší málo. Podle mě jsou 
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Řešení bolesti. analgetika nedostatečná, je na nich vidět, že trpí 

(neverbální komunikace – při polohování 

bolestivé grimasy). 

č. 3 

věk 60 let 

Hospic Chrudim 

5 -6 let 

Uklidnit ho, aby neměl 

strach. 

Aby měl klid. 

Aby byl se svojí 

rodinou. 

Bez bolesti. 

Aby odešel v klidu, nebyl rozrušený. 

Aby neprožíval nějaké těžké chvíle. 

 

 

Bolest řeší lékař tišícími léky, stačí požádat 

lékaře. 

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

Důstojnost. 

Přítomnost rodiny. 

Bez bolesti. 

 

 

Aby umírali ve stavu smíření. 

Přítomnost rodiny dobře působí na psychiku 

pacienta. 

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

 

Zajistit, aby umírající 

měl teplo, čisto, klid. 

Aby měl v blízkosti své 

věci, osoby, které zná, 

rodinu. 

 

Snažíme se, aby byli na pokoji sami. 

Rodina může být celý den s ním. 

Pouštíme jim oblíbenou hudbu, televizní pořady.  

 

Komentář: 

     U této otázky se smazal rozdíl mezi respondentkami se zkušeností s umíráním a respondentkou 

bez vlastní zkušenosti. Odpovědi byly totožné.  

Člověk by měl umírat v co nejlepších podmínkách, aby odešel v klidu, ve stavu smíření. 

  

 

Tabulka 8 Potřeby umírajícího z pohledu sestry 

 

Popis situace Specifikace situace 
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Důstojnost                                                         5x Co nejlepší podmínky – teplo, čisto, klid 

Pokora zdravotnického pracovníka 

Intimita – samostatný pokoj 

Bez bolesti                                                        4x Umírající by neměl trpět bolestí 

Aby nebyl sám                                                  4x V blízkosti osoby, které zná, rodinu 

I když je v bezvědomí 

Přítomnost rodiny dobře působí na psychiku 

pacienta 

Aby neměl strach                                              1x Aby nebyl rozrušený, neprožíval těžké chvíle 

Známé prostředí                                                1x Měl ve své blízkosti věci, které zná 

Oblíbená hudba 

Oblíbené televizní pořady 

 

Komentář: 

     K potřebám umírajícího nelze přistupovat striktně z pohledu etického, ale i holistického. 

Důstojnost umírajícího by měla být samozřejmostí, i když není někdy v provozních možnostech 

jednotlivých zařízení vyčlenit umírajícímu samostatný pokoj. 

Člověk by neměl umírat v bolestech. 

Umírající by neměl být sám. 

Na tom se shodly všechny respondentky. 

Ale pouze jedna respondentka zmínila strach umírajícího a rovněž pouze jedna respondentka uvedla, 

že by měl mít ve své blízkosti věci, které zná, poslouchal oblíbenou hudbu, sledoval oblíbené 

televizní pořady. 
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Tabulka 9 Řešení bolesti 

 

Popis situace Specifikace situace 

Bolest je řešena dostatečně.                             2x Bolest řeší lékař tišícími léky, stačí ho požádat. . 

Bolest se stále řeší málo.                                  1x Analgetika jsou nedostatečná  

Je na nich vidět, že trpí (neverbální komunikace 

– při polohování bolestivé grimasy) 

 

Komentář: 

     Ukazuje se, že bolest je tak specifický fenomén, že jej nelze z uvedených odpovědí vyhodnotit.  

Pro vyhodnocení by bylo potřeba provést samostatný výzkum.  

 

 

Tabulka 10 Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když umírá člověk? 

                    (ad 5.1. Cíl výzkumu 1 Péče o umírajícího, otázka č. 4 z interview) 

 

Rozhovor  Pocity Uvědomění 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

Přes den bez problému, 

v noci nepříjemné, všude je tma.  

Pocit smíření.  

 

Cesta jednou musí skončit, člověk by si 

měl užít života. 

č. 2 

věk 36 let 

Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

Pocit ztráty blízkého člověka 

Mám svoje rituály, uleví se mi. 

Úmrtí při noční službě – 

nepříjemný pocit. 

Pocit ztráty blízkého člověka 

Ten člověk je tam dlouho, stává se 

součástí vašeho života 

Nelze úplně oddělit profesionalitu od 

soukromí. 

 

č.3 

věk 60 let 

Pocit ztráty blízkého člověka 

Lítost a soucit s bolestí a 

Smrt je součástí života. 

Život je velmi krátký, všechno prostě 
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Hospic Chrudim 

5 -6 let 

utrpením umírajícího, 

bezmocnost mu pomoci 

Smrt jako takovou vnímám 

pozitivně.  

končí, 

smrtí jsou lidé  zbaveni svého utrpení. 

Znovu začne nový život.  

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

 

Nikdy jsem to nezažila. 

 

- 

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

 

Určitá forma úzkosti, smutku. 

Úmrtí při noční službě – 

nepříjemné, když jsem ve službě 

sama. 

Takhle jednou skončíme všichni, člověk 

se s tím těžko srovnává. 

 

Komentář:  

 

     Z odpovědí respondentek (kromě jedné, která nemá žádnou zkušenost) vyplývá, že umírající 

člověk v nich vyvolává pocity smutné vzhledem k bolesti a utrpení umírajícího, nicméně se s nimi 

dokážou vypořádat a vnímají smrt jako součást života každého člověka, jako cestu, která musí 

jednou skončit. Smrt je nevyhnutelná. 

 

     Jedna z respondentek si uvědomuje, že si nedokáže udržet profesionální odstup a že jí toto 

povolání hluboce zasahuje do soukromého života.  
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Tabulka 11 Pocity a jejich specifikace  

 

 

Popis situace Specifikace situace 

Zpočátku strach, teď už je to lepší, spíše 

pocit smíření                                               1x 

Nevěděla jsem, co mě čeká, jak to bude probíhat 

Nepříjemné v noci                                      3 x 

(souvisí s provozními potížemi)          

Všude je tma 

Zvláštní pocit, když jsem na oddělení sama 

Když jsem na oddělení sama 

Pocit ztráty blízkého člověka                      2x 

(souvisí se sblížením se s umírajícím) 

Ten člověk je tam dlouho, stává se součástí vašeho 

života 

Když ten člověk leží u nás delší dobu, mám pocit, že 

jsem jako člen rodiny 

Lítost, soucit, bezmocnost mu pomoci                                                           

(souvisí se sblížením se s umírajícím)   

Smrt jako takovou vnímám pozitivně         1x                                                                  

Umírání je spojeno s určitými bolestmi a trápením. 

 

Lidé jsou zbaveni svého utrpení. 

Strach ne, spíše forma úzkosti, smutku        

1x                  

Většinou je úmrtí očekávané, člověk je na to 

připravený 

 

 

Komentář:  

     Zpočátku své praxe sestry pociťují strach, protože nevědí, co je čeká, jak vlastně celý proces 

umírání bude probíhat. Časem se strach mění ve smutek a umírání v nich vyvolává spíše pocit 

smíření. Úmrtí je většinou očekávané, takže je na něj sestra připravená. 

     Nepříjemné pocity v noci souvisejí s provozními potížemi – nedostatkem zdravotnického 

personálu při noční službě. 

Pocit ztráty blízkého člověka souvisí s osobními potížemi samotné sestry – sblížením se s 

umírajícím.  Při dlouhodobé péči si sestra vytvoří k pacientovi citový vztah a objevují se další 

pocity: lítost, soucit, bezmocnost mu pomoci. 

     Přesto může sestra smrt vnímat jako pozitivně, protože umírající člověk je zbaven svého utrpení. 
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Tabulka 12 Uvědomění 

 

Cesta jednou musí skončit, člověk by si měl užít života.                            1x        

Smrt je součástí života. Život je velmi krátký.                                            1x               

Takhle jednou skončíme všichni.                                                                 1x                                

Nelze úplně oddělit profesionalitu od soukromí.                                         1x               

 

 

Komentář: 

 

     Všechny respondentky, které byly přítomny umírání, se zamýšlejí nejen nad smrtí, ale i nad 

životem.  Uvědomují si, že člověk by si měl užít života, že život je velmi krátký a že smrt je 

nedílnou součástí každého života, protože takhle jednou skončíme všichni. 

Pouze jedna respondentka si je vědoma toho, že smrt pacienta hluboce ovlivňuje její soukromý život 

a nedokáže oddělit profesionalitu od svého soukromí. 
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Tabulka 13 Měl by podle Vašeho názoru umírající znát svou diagnózu?  

    (ad 5.1 Cíl výzkumu 2 Názor sester na sdělování diagnózy pacientovi, otázka č. 5 z interview) 

 

 

Rozhovor  Situace Specifikace situace 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

Myslím, že ano. 

 

Má právo vědět o svém zdravotním stavu. 

Já bych ji určitě chtěla znát. 

  

č. 2 

věk 36 let 

Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

 

Ano, vždycky. 

 

 

Aby si zařídil všechno, co potřebuje, rozloučil se 

se svojí rodinou. 

Aby měl dostatek času si o svých věcech 

rozhodnout. 

  

č. 3 

věk 60 let 

Hospic Chrudim 

5 -6 let 

Možná je vhodnější 

diagnózu s ním moc 

nerozebírat.  

 

Myslím, že umírající něco o své diagnóze ví, tuši. 

Člověk pozná, že smrt přichází. 

Důležitější je laskavost lidí, kteří ho obklopují.  

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

Myslím, že ano. 

 

 

Aby měl čas se s tím smířit. 

Aby si mohl dořešit svoje osobní problémy, 

situaci v rodině. 

 

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

Myslím, že určitě. 

Případně rodinní 

příslušníci (u klientů s 

demencí). 

 

Aby si mohl zařídít věci kolem rodiny, majetku, 

porovnat si věci v hlavě. 

Většinou klienti vědí, že jsou nemocní.  
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Komentář:  

     Všechny respondentky souhlasí s tím, aby umírající znal svoji diagnózu. Důvody pro ano jsou 

různé. Zdá se, že v závislosti s věkem se mění. Nejmladší  respondentka souhlasí, protože umírající 

má právo vědět o svém zdravotním stavu a protože ona by ji určitě chtěla znát. S přibývajícím 

věkem se mění důvody, proč ano – aby si umírající mohl zařídit všechno, co potřebuje (kolem 

rodiny, majetku, porovnat si věci v hlavě). 

 

     Zajímavá je odpověď respondentky bez vlastní zkušenosti. Tato respondentka odpověděla na tuto 

otázku „ano“ ze stejných důvodů, ale přidala ještě další – aby umírající měl čas se s tím smířit. 

Zde je vidět, že tato otázka není až tak závislá na získaných zkušenostech, ale na vlastním názoru, 

který máme všichni, protože jednou na konec cesty dojde každý. 

Pouze respondentka č. 4 si myslí, že je možná vhodnější diagnózu s ním moc nerozebírat.  

Dle jejího názoru umírající něco o své diagnóze ví, tuší, pozná, že smrt přichází, a tak je pro něho 

důležitější laskavost lidí, kteří ho obklopují. 

 

                    Tabulka 14 Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje?  

                (ad 5.1 Cíl výzkumu 3 Názor sester na posmrtný život, otázka č. 8 z interview) 

 

Rozhovor  Situace Specifikace situace 

č. 1  

věk 26 let 

LDN HK 

2 roky 

Tuhle otázku si kladu 

často. 

Určitě ano. 

 

Po smrti tělo zůstává jako hmotný útvar 

a duše pokračuje dál. 

Kam, nevím. 

č. 2 

věk 36 let 

Zařízení pro seniory 

Pardubice 

3 roky 

Nevím, ale ráda bych, 

aby ano. 

Člověk nad tím 

přemýšlí pořád.  

Nedokážu si představit, že člověk zemře a 

najednou nic. 

Když zemře člověk, otevřu okno, vypustím 

dušičku a uleví se mi. 
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č.3 

věk 60 let 

Hospic Chrudim 

5 -6 let 

 

Ano.  

 

Po fyzikální stránce je všechno energie, která je 

nezničitelná, pouze se přeměňuje. 

Myslím, že na světě nejsme jenom jednou, že se 

sem stále vracíme, sice v jiné podobě, a stále se 

setkáváme se stejnými lidmi.  

Když člověk zemře, otevřu okno, aby duše mohla 

odletět, a pak se modlím. 

č. 4 

věk 41 let  

Oční sanatorium HK 

5 let 

Myslím, že neexistuje.  

č. 5.  

věk 32 let 

Senior rezidence 

Chrudim 

2 roky 

Myslím, že něco jo. Co přesně, nevím. Ale mám představu, že se 

člověk může znovu narodit a z minulého života si 

nese zkušenosti a nesplněné resty. 

 

Komentář: 

 

     Čtyři z pěti respondentek si myslí, že po smrti ještě něco existuje. Dvě respondentky si myslí, že 

po smrti člověka odchází duše někam dál. Pro jednu respondentku je nepředstavitelné, že by člověk 

zemřel a dál už by nebylo nic, otvírá okno a vypouští duši. Další respondentka rovněž otvírá okno, 

vypouští duši a modlí se. Je toho názoru, že na světě nejsme pouze jednou, ale že sem stále vracíme, 

sice v jiné podobě, a stále se setkáváme se stejnými lidmi. Tento názor je v podstatě totožný s 

představou korespondentky z rozhovoru č. 5, že člověk se může znovu narodit a z minulého života si 

přináší zkušenosti a nesplněné úkoly.  

      Respondentka bez vlastní zkušenosti s umíráním popírá existenci posmrtného života. 

Otázkou zůstává, zda v jejím případě má na tento názor vliv absence vlastní zkušenosti nebo prostě 

nemá takovou víru. 

 



71 

     Další otázkou je, zda víra v posmrtný život (v jednom případě ne) ovlivňuje celkový pohled 

zdravotních sester na problematiku péče o umírajícího. Obsahová analýza jednotlivých rozhovorů 

snad přinese další odpovědi. 

 

 

5.6.3 Femenologická deskripce       

 

Rozhovor č. 1 

 

     Respondentka pracuje 2 roky v Léčebně pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, je 

jí 26 let.  

Při péči o umírajícího měla zpočátku strach, ale teď „neříkám, že by si na to člověk 

zvyknul, ale je to lepší“. Přes den problém nemá, nepříjemný pocit má v noci, když „je 

prostě všude tma“. Myslí si, že každý člověk se slova umíraní bojí - „má to tak třeba 90 % z 

nás“. Když je přítomna umírání, je to pro ni velice emotivní, ale má pocit smíření. 

Uvědomuje si, že „tato cesta jednou musí skončit, proto by si měl člověk užívat života“. 

Podle jejího názoru by měl umírající znát svoji diagnózu, protože „každý člověk má 

právo vědět o svém zdravotním stavu“. Ona by ji znát chtěla. S umírajícím se snaží mluvit 

o pozitivních věcech, co v životě prožil, o rodině, aby mu „citově malinko zvedla náladu“. 

Nikdy se nesetkala s tím, že by chtěl umírající pacient něco řešit. Za nejdůležitější při péči o 

umírajícího považuje určitou pokoru od zdravotního pracovníka, intimitu, důstojnost pro 

umírajícího. Pacient by neměl trpět bolestí, myslí si, že u nich na oddělení je to řešeno 

dostatečně. Často si klade otázku, zda po smrti něco existuje a je přesvědčena, že ano, že 

duše pokračuje někam dál. 

 

     Respondentka je nejmladší ze zkoumaného souboru. Mluví o počátečním strachu z toho, 

jak to vlastně probíhá, když člověk umírá. Říká, že všeobecně téměř každý člověk (i ona - 

,...každý          z nás“) má strach ze slova „umírání“, že umírání je pro ni emotivní, ale 

přesto má pocit smíření. Dnes problém s negativními pocity nemá, pouze v noci, když je 

všude tma, je to pro ni nepříjemné.  

Život vidí jako cestu, která musí jednou skončit. Zřejmě díky svému mládí se nedívá zpět, 

ale dopředu - „člověk by si měl užít života“. Projevuje se to i v jejím názoru na sdělování 
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diagnózy pacientovi - „ano, má na to právo“, ona by ji chtěla také znát. Zatím nevidí jiný 

důvod, proč by měl umírající znát svoji diagnózu, protože ona má život před sebou a nemá 

potřebu dívat se zpět. Nemá problém hovořit s umírajícím pacientem, snaží se ho citově 

pozvednout pozitivními věcmi. Je pro ni důležitá profesionální péče o umírajícího, 

respektuje jeho soukromí, důstojnost. Je pro ni nepřijatelná bolest umírajícího, ale domnívá 

se, že u nich na oddělení je tento problém řešen dostatečně. Věří, že po smrti ještě něco 

existuje, že duše zemřelého pokračuje někam dál. Možná z této víry pramení její pocit 

smíření, pokud je přítomna umírání.  

 

 

 

 

Rozhovor č. 2 

 

     Respondetka pracuje 3 roky v Soukromém zařízení pro seniory v Pardubicích, je jí 36 

let.  

Při péči o umírajícího jí chybí místo pro tělo zemřelého. To musí zůstat na pokoji až do 

doby ohledání, na které se dlouho čeká. Má zvláštní pocit, když pacient zemře při noční 

službě, kdy je tam sama. 

Hůře se s úmrtím pacienta vyrovnává, vlivem dlouhé doby jeho pobytu v zařízení se sblíží 

s ním i s jeho rodinou - „ protože toho člověka znáte, je to už jakoby součást toho vašeho 

života“, a tak si vytváří svoje pravidla – rituály, jak se s tím úmrtím vypořádat („otevřu 

okno, vypustím tu dušičku a tím se mně jakoby uleví“). Snaží se být profesionál, ale moc jí 

to nejde („ už se mně ne jednou stalo, že jsem byla přítomna i na kremaci toho člověka“). 

Podle ní by měl umírající vždycky znát svoji diagnózu, aby si mohl zařídit vše, co 

potřebuje, rozloučit se s rodinou. Umírajícího hlavně uklidňuje, aby se nebál („některý lidi 

se bojej“), snaží se, aby nebyl sám („když už se to blíží, zavolám k nim tu rodinu“). I když 

je umírající v bezvědomí, doporučuje rodině, aby s ním byli, drželi ho za ruku, mluvili na 

něj („jsem přesvědčena o tom, že ty lidi vnímaj“). 

Nejdůležitější při péči o umírajícího je pro ni důstojnost („ nikdy nevíme, co si za ten život 

prožil,... aby umřel v co nejlepších podmínkách,...závěr života měl co nejhezčí“). 
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Bolest se podle ní málo řeší, analgetika jsou nedostatečná, usuzuje z toho, že když polohuje 

pacienta v terminálním stádiu („nechci, aby ležel jako placka“), je vidět, že mu to 

nepříjemné, dělá bolestivé grimasy. 

Byla by ráda, aby po smrti ještě něco existovalo, přemýšlí o tom pořád. Myslí si, že něco ano. 

Je pro ni nepříjatelné, aby smrtí vše skončilo. 

     

     Respondentka pracuje v Soukromém zařízení pro seniory, takže s nimi stráví dlouhou 

dobu a a díky tomu si k nim a k jejich rodině vytváří velký citový vztah („ toho člověka 

znáte, je to už jakoby součást vašeho života). Není schopna udržet si profesionální odstup, 

což velice ovlivňuje její soukromý život. Péče o umírajícího je pro ni velmi psychicky 

namáhavá, proto si vytvořila svoje rituály („otevřu okno, vypustím tu dušičku a tím se mně 

jakoby uleví“), aby se dokázala s každým jednotlivým úmrtím vypořádat. Nedokáže si 

představit, že člověk zemře a tím vše končí („člověk zemře a najednou nic... prostě taková 

ta nicota, prázdno...“ ) 

Vnímá strach umírajícího („některý lidi se bojej“) a snaží se, aby umírající nebyl sám 

(„zavolám k nim tu rodinu“). Vnímá bolest umírajícího, i když je bezvědomí a pod 

sedativy. Pro umírajícího udělá maximum, snaží se, aby všichni zemřeli důstojně, a to nad 

rámec svých povinností. Její empatie a lidskost je nepochybně pro umírajícího v posledních 

chvílích nejdůležitělší. Ale pro ni je velmi těžké se s tím vyrovnat, v dlouhodobějším 

horizontu by musela třeba i své profese zanechat z důvodu vyhoření či zhroucení, nemusela 

by to psychicky zvládnout („ne jednou se mi stalo, že jsem byla přítomna i na kremaci toho 

člověka“) 

 

 

 

Rozhovor č. 3 

      

     Respondentka pracuje 5 - 6 let v Hospicu Chrudim, je jí 60 let. Tato respondentka je nejstarší 

ze zkoumaného souboru. Jako osobní potíž vidí navázání citového kontaktu s umírajícím 

(„mám pocit, že jsem jako člen rodiny“). Vnímá bolest a trápení spojené s umíráním, vadí jí, že 

nemůže pomoci a nezájem příbuzných. Snaží se umírajícímu především naslouchat, 

rozhovory vede v optimistickém duchu, aby si nedělali starosti. Otázky, které umírajícího trápí, 

konzultuje s rodinnými přislušníky. Není proti sdělování diagnózy, ale pozastavuje se nad 
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způsobem, jak by se to mělo udělat („možná, že je vhodnější diagnózu s ním moc nerozebírat“). 

Jako důležitější vidí laskavost lidí, kteří umírajícího obklopují. 

Za nejdůležitější při péči o umírajícího považuje uklidnit ho, aby neměl strach, aby měl 

klid a byl se svojí rodinou. Pokud má nějakou bolest, požádá lékaře, aby pomocí léků tu 

bolest utišil. 

Ze smrti jako takové má pozitivní pocity („lidé jsou zbaveni svého utrpení a smrt je vlastně 

součástí života“). Věří, že na světě nejsme jenom jednou, že se sem stále vracíme. Když 

člověk zemře, provádí svůj rituál („otevřu okno, aby duše mohla odletět a pak se se 

sestřičkama modlíme“) 

 

     .Respondentka pracuje v typickém zařízení paliativní péče, kde se s úmrtím člověka 

setkává velmi často. Neřeší žádné provozní potíže. Jako osobní potíž vidí navázání citového 

kontaktu s umírajícím a jeho rodinou. Sama připouští, že pohled na smrt se u ní měnil 

věkem („když jsem byla mladá, tak jsem to všechno brala jinak“). Dnes se na smrt dívá 

vlastníma očima („postupem času mi jako víc přirostli k srdci......když víte, že nemůžete 

nijak pomoct...“) Trápí ji, když s umírajícími pacienty málo komunikuje rodina“, která by 

měla být pro něj v posledních chvílích největší oporou. 

Pracuje v zařízení, kde je pacientům diagnóza už naprosto zřejmá, je pro ni mnohem 

důležitější to, jak se dále naloží s pacientem, který již tuto informaci má („spíše pomůže 

laskavost těch lidí, kteří ho obklopují“). Snaží se, aby umírající člověk odešel v klidu, 

neprožíval „nějaké těžké chvíle“. 

Smrt ji neděsí („lidé jsou zbaveni utrpení“), má své rituály a smrt považuje za součást 

života. 

 

 

 

Rozhovor č. 4 

 

     Respondentka pracuje 5 let v Očním sanatoriu Hradec Králové, je jí 41 let. Jako jediná 

ze zkoumaného souboru nemá vlastní zkušenost s péčí o umírajícího, a proto nemohla 

zodpovědět otázky týkající se potíží a pocitů, když umírá pacient.  

Na ostatní otázky již odpovědět mohla. Podle ní by umírající měl znát svoji diagnózu, aby 

měl čas „se s touto situací smířit“, dořešit svoje osobní problémy, situaci v rodině. S 
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umírajícím by hovořila o tom, o co by měl zájem – o jeho rodině, pocitech. Snažila by se 

být empatická. Jako nejdůležitější v péči o umírajícího vidí důstojnost, aby neměl bolesti a 

umíral ve stavu smíření. 

Měla by být přítomna rodina („dobře to působí na psychiku toho umírajícího pacienta“). 

Myslí si, že po smrti už nic neexistuje. 

 

     Tato respondentka nemá vlastní zkušenost s péčí o umírajícího, je znát, že se jí smrt ještě 

nedotkla („se s touto situací smířit“). O čem hovořit s umírajícím pacientem samozřejmě ví 

(podle etického kodexu sester). Hovořila by s ním o tom, o co by měl zájem - podobně jako 

ostatní respondentky -  o rodině, o jeho pocitech, snažila by se být empatická a vcítit se do 

jeho situace. Pokud by chtěl hovořit o smrti, říká, že by s tím neměla problém. Jako 

nejdůležitější při péči o umírajícího považuje důstojnost, aby neměl bolest, ve stavu 

smíření. Důležitost vidí i v přítomnosti rodiny. 

„Dobře to působí na psychiku toho umírajícího pacienta“  - lze usuzovat, že tuší, že proces 

umírání je velmi emotivní a bolestivý. Myslí, že po smrti nic neexistuje. A přesto považuje 

za důležité, aby pacient umřel „ve stavu smíření“. I když nikdy nepečovala o umírajícího a 

neměla tedy důvod se nad procesem umírání a smrtí jako takou hlouběji zamyslet, 

naznačuje tato odpověď určité pochybnosti a nevyslovené otázky. 

 

 

Rozhovor č. 5 

 

     Respondentka pracuje 2 roky v Senior rezidenci Chrudim, je jí 32 let. 

Nejvíce potíží vidí respondentka v převážení zemřelého do místnosti pro zemřelé přes celé 

zařízení - „musíme zařídit, aby se to nedotýkalo ostatních klientů“. Dalším problémem je 

čekání na ohledání a úmrtí při noční službě, kdy jsou na oddělení ve dvou nebo sama -          

„ v podstatě nechám toho zemřelého až do doby, než někdo přijde...“. Strach nepociťuje, 

spíše je to „určitá forma úzkosti nebo smutku“. Uvědomuje si, že „takhle jednou skončíme 

všichni“, a s tím se „člověk těžko srovnává“. Zastává názor, že by umírající měl znát svoji 

diagnózu, aby si mohl zařídit věci kolem rodiny, majetku, porovnat si věci v hlavě.            

Ale většinou to klienti vědí, a nebo si to spousta z nich ani neuvědomuje. Hovoří o tom, o 

čem chtějí mluvit oni -  o rodině, o tom, co dělají přes den, jak se cítí. Nechtějí mluvit o 

umírání. Vyprávějí o svém životě. Pokud je pacient v bezvědomí, doporučuji rodině, aby s 

ním byla.  V jejich zařízení to dobře funguje, rodinní příslušníci můžou přijít kdykoliv. 
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Snaží se, aby byli sami na pokoji. Jako nejdůležitější pro umírajícího považuje teplo, čisto,                   

klid, v blízkosti věci a osoby, které zná („pouštíme jim oblíbenou hudbu nebo televizi, 

pořady které sledovali“). Myslí si, že po smrti něco existuje, co to je, neumí přesně říci 

(„mám takovou představu, že člověk se dřív nebo později může znovu narodit“) 

 

     Z tohoto rozhovoru vyzařuje obrovská úcta k životu i ke smrti. Potíže, které uvádí při 

péči o umírajícího se dotýkají samotného umírajícího, nebo ostatních klientů („převážení 

zemřelého do místnosti pro zemřelé přes celé zařízení“, „musíme zařídit, aby se to 

nedotýkalo ostatních klientů“). Neváže se citově na klienty, má profesionální přístup, ale 

přesto je lidská. Strach nepociťuje („většinou je to v případě, že se to čeká, takže na to je 

člověk připravenej“), cítí určitou formu úzkosti nebo smutku („takhle jednou skončíme 

všichni“).  Zastává názor, že by umírající měl znát svoji diagnózu, aby si mohl zařídit věci 

kolem rodiny, majetku, „porovnat si některý věci v hlavě“. Hovoří s nimi o tom, o čem sami 

chtějí. Nejdůležitější pro ni je, aby měl umírající teplo, čisto, klid. 

Uvědomuje si, jak je pro umírajícího důležité, aby měl ve své blízkosti věci, které zná, 

osoby, které zná. Pouští jim jejich oblíbenou hudbu nebo televizní pořady, které sledovali 

(zjišťuje, co měli rádi ve svém životě – tady je ta lidskost). Opravdu jí záleží na tom, aby se 

cítili dobře, v klidu  

a bezpečí. Zařízení, kde pracuje, umožňuje, že je umírající sám na pokoji. Vítá tuto 

možnost, protože rodina s ním může trávit jeho poslední chvíle života („můžou tam být 

kdykoliv“) a mají své soukromí. Myslí si, že po smrti něco existuje. Neumí to definovat, ale 

má představu, že se člověk dřív nebo později může znovu narodit a z minulého života si 

nese určitě nějaké zkušenosti a resty, které musí splnit“). 
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5.6.4 Triangulace 

Pro zajištění validity byly použity další dva zdroje dat: 

 

A: Petrtýlová, Ladislava. Vliv umírání a smrti na profesi všeobecné sestry. Diplomová 

práce. Hradec Králové, 2015. LF v Hradci Králové. Vedoucí práce PhDr. Mariana 

Štefančíková, Ph.D.  

  

B: Markarjancová, Zdeňka. Stáří, umírání a smrt z pohledu všeobecné a řádové sestry. 

Diplomová práce. Hradec Králové, 2010. LF v Hradci Králové. Vedoucí práce prof. PhDr. 

Jiří Mareš, CSc.  

 

 

 

Vlastní výzkum Výzkum A Výzkum B 

Základní údaje o respondentkách 

Počet respondentek 

5 7 6 

Současné pracoviště 

LDN                                         

1 

Zařízení pro seniory                 

2 

Hospic                                      

1 

Oční sanatorium                       

1 

JIP                                            3 

Interní oddělení                        3 

Chirurgická klinika                 6 

Péče o umírající 

Jaké máte potíže při péči 

 o umírajícího? 

 

Co je ti nepříjemné při 

ošetřování umírajících? 

Co Ty sama bys změnila v péči 

o umírající pacienty?  

 

Dlouhé čekání na ohledání. 

- čekání na záchrannou službu, na 
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obvodního lékaře 

 

Dlouhé čekání na pohřební 

službu. 

Chybí vhodné místo pro 

zemřelého. 

 

Málo personálu při noční službě 

(sloužím sama). 

 

 

Úmrtí nepříjemné v noci 

 

Sblížení se s umírajícím, navázaný 

citový kontakt 

 

 

Hovořit o smrti a umírání.      

 

 

 

 

Zavést pokoj pro zemřelé. 

 

 

Nepříjemné je, když je člověk 

ve službě sám, když někdo 

zemře. 

 

Úmrtí o noční službě 

 

Ošetřovat člověka, na kterého si 

zvykneme. 

 

 

Mluvit s pacientem o smrti. 

Otázky týkající se smrti. 

 

Sbalit věci po zemřelém. 

 

Předávání pozůstalosti. 

 

Komunikace s rodinou 

pozůstalého. 
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Ošetřovat mladého umírajícího 

člověka. 

 

Nenabízet duchovní podporu hned 

při příjmu pacienta 

 

Vadí mi lhostejnost a přehlížení 

umírajících 

 

Umírání pacienta v terminálním 

stavu. 

Co je nejdůležitější při péči o umírajícího? 

Co Ty sama bys změnila v péči o umírající pacienty?  

Jak to na Vašem oddělení chodí v rámci péče o umírající pacienty? 

Intimita umírajícího 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopřát jim soukromí. 

Zavést malé pokoje pro umírající  

 - Vadí mi bílé zástěny oddělující 

umírající pacienty. 

Lůžko i pro člena rodiny 

Psychika umírajících pacientů. 

Pohled ostatních pacientů na 

umírajícího. 

Ošetření zemřelého těla přímo 

na pokoji. 

- nepříjemné pro ostatní 

pacienty (psychické zhoršení) 

- nepříjemné pro návštěvy 
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Důstojnost.                                                         

 

 

 

Bez bolesti.                                                         

 

 

 

 

 

 

Aby nebyl sám.                                                   

(Snažím se, aby nebyl sám.) 

 

Kontakt s rodinou. 

 

´ 

Teplo, čisto, klid. 

 

 

pacientů 

- nepříjemné pro nás 

 

Důstojně. 

 

 

 

Tlumení bolesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopřát jim neomezeně kontakt s 

rodinou. 

 

Uspokojit všechny jejich potřeby. 

 

 

Potlačit u nich strach. 

 

 

Důstojné doprovázení 

umírajícího personálem, měl by 

zakusit lásku, péči, náš zájem. 

 

Snížení bolesti 

-analgetická terapie, aby 

pacient netrpěl fyzickou bolestí 

- aby netrpěla jeho duše. 

Pacient by neměl trpět bolestí. 

 

 

 

 

 

Důležitý je pro něj kontakt s 

rodinou. 

 

Vzorná péče do konce života 

„Nevzdávat“ péči“ 

Profesionální přístup  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologická opora 

Sociální opora 
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Aby neměl strach.                                              

 

Známé prostředí 

 - ve své blízkosti známé věci,  

pouštíme jim oblíbenou hudbu, 

televizní pořady                                          

 

 

 

 

 

 

Nesmí psychicky strádat 

  Má utrpení nějaký vyšší smysl? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Utrpení smysl má, i když tomu 

teď nerozumíme. 

Je to křížová cesta jedince. 

Věřící člověk vidí v utrpení 

vyšší smysl. 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Utrpení nemá vyšší smysl, je to 

selhání medicíny. 

Utrpení žádný smysl nemá, mít 

nebude. 

Vůbec si nemyslím, že utrpení 

by mělo nějaký vyšší smysl. 

 Další zkušenost s umíráním  

 Smrt mé babičky přímo o mé 

službě. 

Líbil se mi případ, kdy pacient 

mohl sám o sobě rozhodovat, o 

svém životě. 

Rodina byla s pacientem až do 

poslední chvíle. 
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Rodina stihla přijet a s umírajícím 

se rozloučit. 

 Prodlužuje se na Vašem 

oddělení trápení a umírání 

pacientů? 

 

 Občas 

Často 

 

 

 Proč by se nemělo prodlužovat 

umírání? 

Do Not Resuscitace – 

Ne Resuscitovat  

Co pacienta vede k takovému 

rozhodnutí?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umírající nestojí o to, aby byl 

udržován při životě na 

přístrojích. 

 

Umírající má právo zemřít 

důstojně. 

 

Umírající nechtějí podstupovat 

všechna možná vyšetření. 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Pacient o neresuscitování 

nerozhoduje, rozhodují lékaři. 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Přání pacienta 

- pacienti nechtějí, aby byli 

zachraňování 

 

- strach pacientů z toho, že 

budou uměle udržování při 

životě 

 

 

 

 

 

 

- nevím, jak budu uvažovat já, 

až budu vážně nemocná 



83 

 

  Advanced Derectives – Vůle 

života – Váš názor na toto 

uspořádání svých věcí 

budoucích 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Není mně známo. 

 

Pacient má své hodnoty, chce 

projevit někomu lásku, chce dát 

do pořádku svůj život. 

O eutanazii žádají jen pacienti v 

depresi, a ta ukazuje na 

neuspokojené potřeby. 

Onkologickému pacientovi je 

třeba se plně, smysluplně 

věnovat. 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Slyšela jsem pouze okrajově. 

Slyšela jsem a respektuji názor 

pacienta. 

Sama bych o tom uvažovala. 

 

Stát nemůže za člověka 

rozhodnout, to by se dalo 

zneužít. 

U nás taková možnost právně 

neexistuje.  

 

O čem hovoříte s umírajícími, 

pokud to dovoluje jejich zdravotní 
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stav?  

O pozitivních věcech                    

– o rodině, co v životě prožili, co 

dělají přes den.                                                     

 

O čem chtějí mluvit oni.  

                                                                                                

Uklidňuju je, ať si nedělají 

starosti.                                                                                

 

Uklidňuju je, ať se ničeho nebojí.                                                                                   

 

Spíš se snažím, aby nebyli sami.                                                                                    

 

Neverbální komunikace.                                                                                                 

 

Snažím se především naslouchat.                                                                                   

 

O jejich zdravotním stavu, jak se 

cítí.                                                                             

 

Nechtějí něco řešit.                                                                                                         

Nechtějí mluvit o umírání.                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

  Co je to důstojná smrt? 

Může tento pojem vyjádřit 

eutanazie? 
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  Všeobecné řádové sestry: 

Ne eutanazie, ale nejlepší a 

nejlaskavější ošetřovatelská 

péče. 

Důstojná smrt je návrat k bohu, 

smíření s bratřími, sestrami, s 

lidmi, se sebou, s Bohem, 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

S úctou a pokorou.  

 

  Eutanazie 

  

 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Jsou hodnoty, o kterých se 

nediskutuje. 

Nikdo z nás si život nedal, ani 

nemá právo si ho brát.  

Jaké zažíváte pocity a co si při 

tom uvědomujete, když umírá 

člověk?  

Můj pohled na smrt  Důstojná smrt 

 

Zpočátku strach, teď už je to 

lepší,  

spíše pocit smíření                                                                                  

                 

Lítost, soucit, bezmocnost mu 

pomoci                                                           

 

Smrt jako takovou vnímám 

pozitivně                                                                   

 

Strach ne, spíše forma úzkosti, 

smutku     

 

Zpočátku vlastní strach ze smrti 

 

Postupné smíření s umíráním 
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 Uvědomění: 

Cesta jednou musí skončit, 

člověk by si měl užít života.   

Smrt je součástí života.  

Život je velmi krátký.   

Takhle jednou skončíme 

všichni.    

Nelze úplně oddělit 

profesionalitu od soukromí.        

Nelze si zcela zvyknout na 

umírání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Důstojná smrt je návrat k bohu, 

smíření s bratřími, sestrami, s 

lidmi, se sebou, s Bohem. 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Je na ni mnoho pohledů. 

 Jaké je Tvé vyrovnávání se            

s umíráním? 

 

 Umírání jsem brala dost 

osobně, nyní beru smrt více 

profesionálně. 

 

Pocit, že to umírání nezvládnu, 

dnes se s tím lépe vyrovnávám. 

 

Strach, co bude po smrti. 

 

Věřím, že po smrtí něco bude. 

 

S postupem času si připadám 
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taková otupělá. 

 

 Oporou při vyrovnávání se    

s umíráním mi je 

 

 Rodina. 

Dobrá kolegyně. 

Dobrý kolektiv. 

JIP -  člověk není nikdy sám a 

má možnost si s někým 

promluvit, o někoho se opřít 

 

   Jak bys Ty chtěla umřít?  

Rychle a bez bolesti. 

Rychle a ne zdlouhavě. 

Nechtěla bych, aby se rodina 

kvůli mně trápila. 

Nechtěla bych výt odkázána 

pouze na přístroje a pomoc 

druhých. 

Ve spánku. 

Bez trápení. 

Důstojně. 

V nemocnici. 

Nechtěla bych mít spoustu 

hadiček kolem sebe. 

V kruhu rodiny. 

Nechtěla bych podstoupit 

spoustu zbytečných vyšetření. 

Chtěla bych zemřít hezká. 

 

Přemýšlela jsi někdy o své 

smrti? 

 

Ano – díky téhle práci, kterou  
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už roky dělám a často se 

setkávám se smrtí 

- díky svým ubíhajícím rokům 

Ne – ne tak dlouhá praxe v 

oboru 

- ještě svůj poměrně nízký věk 

- beru to jako realitu 

 

Měl by podle Vašeho názoru 

umírající znát svou diagnózu?  

Má pacient právo vědět 

diagnózu? 

 

Myslím, že ano. 

 

- aby si mohl dořešit svoje osobní 

problémy,  

situaci v rodině. 

 

- aby měl čas se s tím smířit 

 

 

- aby se rozloučil se se svojí 

rodinou. 

 

- aby měl dostatek času si o svých 

věcech rozhodnout 

 

 

 

Ano, pravdivě. 

 

- dát si věci do pořádku, urovnat 

rodinné vztahy nebo spory 

 

- vyrovnat se se svým životem 

- připravit se na smrt 

 

- chce se rozloučit 

 

 

- nenechat rozhodování o sobě na 

rodině 

 

 

 

 

 

 

Pacient má své hodnoty, chce 

projevit někomu lásku, chce dát 

do pořádku svůj život. 
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Možná je vhodnější diagnózu        

s ním moc nerozebírat.  

Myslím, že umírající něco o své 

diagnóze ví, tuši. 

Člověk pozná, že smrt přichází. 

Důležitější je laskavost lidí, kteří 

ho obklopují.  

 

 

 

 

Lidsky – pacienti se s tím lépe 

vyrovnávají, stejně něco tuší 

- tuší, že je něco v nepořádku. 

 

 

 

 

Jak kdo, každý to neunese         

a raději žije v něvědomosti 

- věřit a doufat ve zlepšení 

- nevzdat život bez boje 

- srovnat si to všechno v hlavě. 

 

 Sdělování závažné diagnózy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovanost rodiny 

– více než pacient, pak teprve 

zvážení, co říct pacientovi 

- nechce, aby pacient znal 

závažnost svého zdravotní ho 

stavu 

Informovanost pacienta 

- natvrdo – pacienti to špatně 

přijímají, chtějí, aby tu byl lékař 

pro ně 

- lidsky – pacienti se s tím lépe 

vyrovnávají, stejně něco tuší 

- tuší, že je něco v nepořádku – 

závažnost stavu neznají, lékař si 

myslí, že by to ten člověk 

neunesl 
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- nezná diagnózu a ani vědět 

nechce – stále doufají ve 

zlepšení 

 

 Můj názor na sdělování 

diagnózy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient by to měl vědět jako 

první. 

Postupně a pravdivě. 

Měl by rozhodnout, kdo dál to 

má vědět. 

Aby mohl o sobě tak nějak 

rozhodnout. 

 

 

Zda bych já chtěla znát 

diagnózu 

Zda bych já chtěla znát 

diagnózu 

 

Já bych ji určitě chtěla znát. Ano. 

- Chci si ještě zařídit nějaké 

věci. 

- Chci se na smrt připravit. 

- Nechci, aby rodina 

rozhodovala o mně beze mě. 

- Nechci, aby ostatní o mně 

rozhodovali. 

 

Nevím.  

- Chci si nechat naději a žít 

raději v nevědomosti, doufat ve 

zlepšení. 

 

 

Myslíte si, že po smrti ještě něco Jaké je Tvé vyrovnávání se 

smrtí? 
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existuje?  

Tuhle otázku si kladu často. 

Určitě ano. 

- Po smrti tělo zůstává jako 

hmotný útvar 

a duše pokračuje dál. 

Kam, nevím. 

 

Nevím, ale ráda bych, aby ano. 

Člověk nad tím přemýšlí pořád. 

- Nedokážu si představit, že 

člověk zemře a najednou nic. 

Když zemře člověk, otevřu 

okno, vypustím dušičku a uleví 

se mi. 

 

 

Ano.  

- Po fyzikální stránce je 

všechno energie, která je 

nezničitelná, pouze se 

přeměňuje. 

Myslím, že na světě nejsme 

jenom jednou, že se sem stále 

vracíme, sice v jiné  

podobě, a stále se setkáváme se 

stejnými lidmi.  

Když člověk zemře, otevřu 

okno, aby mohla duše odletět   

a pak se modlím. 

 

Myslím, že neexistuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věřím, že po smrti něco bude. 

Zapaluji svíčky a otvírám okno. 
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Myslím, že něco jo. 

- Co přesně, nevím. Ale mám 

představu, že se člověk může 

znovu narodit a z minulého 

života si nese zkušenosti a 

nesplněné resty. 

 

 Proč pacient požádá 

 o urychlení smrti? 

 

 Když se trápí, křičí bolestí. 

Když už je to umírání dlouhé. 

Má být odkázán na pomoc 

druhých. 

Nemůže se postarat o svoji 

rodinu. 

Už nechce žít sám. 

Má zůstat po zbytek života na 

vozíčku. 

Už chtějí mít od všeho klid. 

Jeho mozek nefunguje jako 

dřív. 

 

 Kde se více umírá – doma nebo 

v nemocnici? 

 

 V nemocnici 

- Při špatném zdravotním stavu 

přiveze rodina umírajícího do 

nemocnice. 

- Rodina si myslí, že bolesti 

budou díky lékům a péči 

snesitelnější. 

Rodina si myslí, že dnešní 
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zdravotní péče zachrání téměř 

všechno. 

Rodina nechce nést za smrt 

odpovědnost. 

Rodina se nechce na umírání 

dívat. 

 

 

 

 Jak se chováte k příbuzným 

umírajících pacientů? 

Rodina pacienta s negativní 

prognózou 

 Vyjít jim maximálně vstříc. 

Dostatečná komunikace s 

rodinou. 

Nejprve rodinu seznámit se 

situací. 

Chápat různé reakce rodiny. 

Jednat s nimi laskavě a 

soucitně. 

Pokorně a vstřícně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné řádové sestry: 

Opora rodině 

Psychologické potřeby rodiny 

- aby netrpěli jeho blízcí 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Lékaři by měli mít citlivý 

přístup k rodině nemocného. 

 Jak u vás probíhá sdělení  

o úmrtí příbuzným zemřelého a 

následná péče o ně? 
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 Lékař telefonicky 

- Sdělí, jak pacient zemřel. 

- Popřeje upřímnou soustrast. 

- Zda neměl bolesti a netrápil 

se. 

- Aby se příbuzní zastavili pro 

pozůstalost. 

 

 Vyzvedávání pozůstalosti  

 Je dobré, když nepřijde člověk 

pro pozůstalost sám. 

Předávání pozůstalosti i v 

písemné podobě. 

Dát kontakt na odbornou 

pomoc v případě potřeby. 

 

 Zda chce rodina vidět 

zemřelého 

 

 Ano. 

- V méně případech, naříkají a 

pláčou. 

 

Ne.  

- Zachovat si toho umírajícího 

takového, jaký byl zaživa, který 

je nyní svlečený a zabalený 

jenom v prostěradle. 

 

 

Potíže při péči o umírajícího Stává se Vám, že příbuzní 

chtějí být v době  

smrti s pacientem, nebo že po 

smrti chtějí ještě vidět? 

 

 

 

Ano.  
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Nezájem příbuzných 

 - Stále je dost případů, kdy se 

rodina chce rozloučit s tím svým 

umírajícím člověkem. 

- Chtějí být s ním do okamžiku 

smrti, protože pak tak rodina cítí 

zadostiučinění 

 

Ne. 

- Zachovat si toho umírajícího 

takového, jaký byl zaživa. 

- Někdy dokonce na tu smrt čekají 

kvůli svému prospěchu. 

 Jak probíhá samotná péče o 

mrtvé tělo? 

 

 Ošetření zemřelého 

- odstranění všech hadiček, 

zkontrolovat dutinu ústní, podle 

potřeby omýt, popsat 

- svléknout 

nechat dvě hodiny na oddělení 

 

Ošetření přímo na pokoji 

- nepříjemné pro ostatní 

pacienty (psychické zhoršení) 

- nepříjemné pro návštěvy 

pacientů 

- nepříjemné pro nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pomoc rodině pacienta             

s negativní prognózou 

  Všeobecné řádové sestry: 
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Opora rodině 

Psychologické potřeby rodiny 

 

 Co Tě přimělo k téhle práci?  

 Chtít se o někoho starat. 

Pracovat s lidmi. 

Zpočátku to bylo přání rodičů. 

 

 

 Co je motivující pro tuto práci?  

 Pacienti poděkují a jsou vděční, 

že je jim lépe. 

Dobrý kolektiv. 

Doktoři dokážou také 

poděkovat. 

 

  Paliativní péče – možnosti a 

proč? 

  Všeobecné řádové sestry: 

Zařízení, hospic, stacionář 

 

- pacienti procházejí fázemi 

vyrovnávání se závažným 

onemocněním a psychickými 

stavy 

 

- domácí prostředí, hospicové 

prostředí 

 

Všeobecné sestry-ateistky: 

Naše oddělení, domácí 

ošetřovatelství, hospic  

(domácí paliativní péče, 
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hospicová péče, onkologická 

péče) 

 

- špatný zdravotní a psychický 

stav pacienta 

- zdravotní personál vyškolený, 

na odborné úrovni, předávání 

informací mezi členy týmu – 

zdravotník vyrovnaný s vlastní 

smrtelností  

- vybavenost pracoviště 

 

domácí prostředí – dobrá  

vůle a síla nejbližších 

 

 

 

 

Komentář: 

 

       Porovnáním zjištěných dat s daty získanými z další dvou kvalitativních výzkumů 

vyplývá, 

 že oblasti péče o umírajícího se respondentky shodly, že chybí vhodné místo pro 

zemřelého. Je pro ně nepříjemné, když je při noční službě málo personálu (jsou samy) a 

někdo zemře. Obtížně se vyrovnávají s úmrtím pacienta, se kterým se vlivem dlouhodobé 

péči sblížily. Nerady  

hovoří s pacientem o smrti a umírání.  

 

     Šetření ukázalo, že se objevily další potíže, se kterými se sestry musí potýkat: dlouhé 

čekání na ohledání zemřelého  - čekání na záchrannou službu, na obvodního lékaře - na 

následně dlouhé čekání na pohřební službu. 

 

     Porovnáním dat se ukazuje, že z pohledu sestry je pro umírajícího pacienta důležitá 

intimita, bylo by vhodné zavést malé pokoje pro umírající. Tak by se bolestný proces 
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umírání nedotýkal ostatních pacientů. Pacient by měl zemřít důstojně a bez bolesti, v 

celkově dobrých podmínkách. Neměl by umírat sám a měl by mít možnost být v kontaktu s 

rodinou. Neměl by umírat ve strachu. 

 

       Novým faktorem je známé prostředí.  V ostatních šetřeních jsou řešeny rozdíly mezi 

paliativní péčí ve specializovaných zařízeních a domácí paliativní péčí, jejich výhody             

a nevýhody, kdy výhodou domácí paliativní péče je pro umírajícího pro něho známé domácí 

prostředí. Nikde zatím nebylo udáno, že se tato výhoda známého domácího prostředí dá 

spojit s výhodou specializovaného zařízení, spočívající v profesionálním vybavení a 

dostatku vyškolených odborníků.  Respondentka pracující v zařízení pro seniory považuje 

za důležité, aby umírající člověk měl ve své blízkosti známé věci, pouští mu oblíbenou 

hudbu, oblíbené televizní pořady, aby mu maximálně přiblížila domácí prostředí. 

 

       Dalším novým a důležitým faktorem péče o umírajícího jsou rozhovory s pacienty. 

Respondentky se shodly v tom, že nerady hovoří s pacienty o smrti a umírání. Ale o čem  

tedy s nimi hovoří při každodenní péči? Můj výzkum ukazuje, že hlavně o pozitivních 

věcech -        o rodině, o jejich životě, co dělají celý den, jak se cítí. Důležité je umírajícím 

naslouchat a hovořit  

s nimi o tom, o čem sami chtějí. Nechtějí hovořit o umírání, někteří nechtějí ani nic řešit. Je 

pro ně důležitá neverbální komunikace (dotyk, pohlazení, stisk ruky) i pouhá přítomnost 

sestry. 

 

     Z porovnávání dat bylo dále zjištěno, že se nikdo jiný nezabýval názorem sester na 

posmrtný život, i když jsou téměř každodenně přítomny umírání. Jak vyplývá z mého 

šetření, touto myšlenkou se všechny respondentky zabývají a každá z nich má na to svůj 

názor, který nepochybně ovlivňuje jejich celkový postoj k umírání a smrti. Důležité je 

naslouchat umírajícímu a  

 

     Triangulace ukázala shodu pocitů sestry přítomné umírání. Zpočátku to byl strach, který 

se postupně změnil v pocit smíření. Nově se objevil pocit lítosti, bezmocnosti umírajícímu 

pomoci, určitá forma úzkosti, smutku, a přesto lze smrt jako takovou vnímat pozitivně.  

Rovněž se nikdo další nezabýval otázkou, zda si sestra něco uvědomuje, když je přítomna 

umírání. 
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     Shodný názor sester panuje ve sdělování diagnózy umírajícímu. Pacient má právo znát 

svoji diagnózu, aby si mohl dořešit svoje osobní problémy, situaci v rodině, aby měl čas        

se s tím smířit, rozloučit se. I když někdy není nutné diagnózu moc rozebírat, pacient něco 

ví, tuší. Nově se objevil názor, že je pro umírajícího pacienta důležitější laskavost lidí, 

kteří ho obklopují.  

 

     Z porovnávání dat bylo dále zjištěno, že se nikdo jiný nezabýval názorem sester na 

posmrtný život, i když jsou téměř každodenně přítomny umírání. Jak vyplývá z mého 

šetření, touto myšlenkou se všechny respondentky zabývají a každá z nich má na to svůj 

názor, který nepochybně ovlivňuje jejich celkový postoj k umírání a smrti.  
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6. Diskuze 

 

Na začátku výzkumu jsem si stanovila tři cíle: 

 1) Na základě kvalitativního šetření pomocí individuálních rozhovorů potvrdit či vyvrátit 

zjištění    

 z dosavadních šetření, připadně získat nové poznatky v oblasti péče o umírajícího. 

 2) Zjistit postoj sester ke sdělování diagnózy pacientovi. 

 3) Zjistit názor sester na posmrtný život. 

 

6.2 Výzkumný cíl 1 

     Na základě kvalitativního šetření pomocí individuálních rozhovorů potvrdit                       

či vyvrátit zjištění z dosavadních šetření, případně získat nové poznatky v oblasti péče                 

o umírajícího: 

         a) zkušenosti s umíráním v různých zdravotnických zařízeních 

         b) postoj sester k umírání a smrti 

         c) etické otázky vnímané zdravotním personálem 

         d) další faktory umírání 

 

 

 

Výzkumné otázky: 

Kde pracujete? Jak dlouho? Jaké máte potíže při péči o umírajícího? Jaké zažíváte pocity a 

co si při tom uvědomujete, když umírá člověk? O čem hovoříte s umírajícími, pokud to 

dovoluje jejich zdravotní stav? Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího? 

 

     Z odpovědí respondentek na otázku „Jaké máte potíže při péči o umírajícího?“ vyplynuly 

potíže provozního charakteru a osobní potíže. Provozní potíže se objevují u respondentek 

pracujících v zařízeních pro seniory, kde není vhodné místo pro zemřelé (je nevhodně 

umístěno nebo úplně chybí), dlouho zde čekají na ohledání zemřelého a je málo 
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zdravotnického personálu při noční službě. Takové potíže v zařízení paliativní péče nebyly 

zjištěny. 

     Největším problémem, týkajícím se samotné sestry, se ukázalo sblížení s pacientem 

vlivem dlouhodobé péče, s tím souvisejí další osobní potíže – pocit nemohoucnosti pomoci 

umírajícímu od jeho trápení a potíž s nezájmem rodiny.   

  

     Otázka „ Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když umírá člověk?“ 

Přiměla respondetky vrátit se na začátek své ošetřovatelské praxe, kdy pociťovaly strach, 

protože nevěděly, co je čeká. Časem strach mizí, objevují se spíše smutné pocity vzhledem 

k bolesti a trápení provázející umírání, úmrtí samotné vyvolává pocit smíření. Uvědomují si, 

že smrt je součástí života. Jedna respondentka připustila, že nedokáže úplně oddělit práci od 

svého soukromého života a s úmrtím pacienta se velmi těžko smiřuje.  

Sestry mají svoje pravidla -  rituály,  které jim pomáhají se smrtí vyrovnat a které jim dávají  

pocit, že pro umírajícího člověka udělaly všechno, co mohly. 

 

     Z odpovědí na otázku „O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich 

zdravotní stav?“ vyplývá, že je důležité hovořit nejen o pozitivních věcech, ale také umět 

naslouchat, být empatická a snažit se uklidnit pacienta, který má obavy, strach, nebo úzkost 

z toho, co přijde. Také neverbální komunikace – dotyk, pohlazení, úsměv, držení za ruku        

- i samotná přítomnost zdravotnického pracovníka je pro umírajícího velmi důležitá.              

Z uvedených odpovědí respondentek nevyplývá, že by umírající chtěl hovořit o smrti.   

 

     Na otázku „Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího?“ 

odpověděly všechny respondentky jednoznačně: důstojnost pro umírajícího, aby neměl 

bolesti a aby měl odchod co možná nejpříjemnější. Neměl by umírat sám a se strachem. 

Zajímavý, a také jediný, je názor respondentky ze zařízení pro seniory – pacient by měl 

umírat ve známém prostředí, i když není doma (má kolem sebe věci, které zná, poslouchá 

oblíbenou hudbu, sleduje své televizní seriály). 
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     Všechny respondentky uvedly, že by umírající člověk neměl být sám a vždy je tento jev 

spojován s přítomností rodiny. V mé praxi jsem se setkala s tím, že pacient nechtěl, aby jeho 

umírání byla rodina přítomna, což se neobjevilo v žádném z provedených šetření. 

 

     Z mého pohledu je důležité, aby neměl pacient strach z umírání a ze smrti samotné. 

Pokud má odejít v klidu, musí být se smrtí smířen. Každý člověk je individualitou a každý si 

zaslouží odejít s veškerou úctou, láskou a důstojností. 

 

 

6.2 Výzkumný cíl 2 

      

Zjistit postoj sester ke sdělování diagnózy pacientovi 

 

Výzkumné otázka:  

Měl by podle Vašeho názoru umírající znát svou diagnózu? 

 

     Všechny respondentky odpověděly na otázku „Měl by podle Vašeho názoru umírající znát 

svou diagnózu?“ souhlasně. Ať už proto, že na to pacient má právo, ale i z pohledu lidského - aby si 

umírající mohl zařídit všechno, co potřebuje kolem rodiny, majetku, porovnat si věci v hlavě. Pouze 

respondentka pracující v hospicu si myslí, že není nutné diagnózu příliš rozbírat, protože je naprosto 

zřejmá, důležitější pro ni je, jak přistupovat k pacientovi, který už svoji diagnózu zná. 

     Pacient by si měl sám rozhodnout, zda si přeje, aby mu byla jeho diagnóza řečena, nebo komu 

z rodiny má být sdělena. V každém případě bývá reakce na sdělení závažné diagnózy velmi emotivní 

a ne každý takovou zprávu může unést, přesto však musíme respektovat přání pacienta. 
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6.3 Výzkumný cíl 3 

     Zjistit názor sester na posmrtný život 

 

Výzkumná otázka: 

Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? 

 

     Pouze jedna respondentka odpověděla na otázku „Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje?“ 

záporně, a to sestra bez vlastní zkušenosti s péčí o umírajícího pacienta. Ostatní respondentky jsou 

buď přesvědčeny o tom, že po smrti něco existuje, nebo si myslí, že ano. Jedna respondentka si 

nedovede představit, že by člověk zemřel a dál už by nic nebylo. Dvě respondentky mají konkrétní 

představu: věří, že člověk se znovu narodí, že na světě nejsme jenom jednou, ale že se sem stále 

vracíme. 

     Na posmrtný život existuje mnoho názorů. Pro někoho je smrt bránou do nového života, pro 

někoho cestou do pekla nebo do nebe. Názory jsou i takové, že po smrti nic neexistuje, nebo že 

nemůžeme vědět, co nás čeká, až umřeme. Otázkou zůstává, kdo je šťastnější: zda ten, kdo věří, že 

smrtí to nekončí, nebo ten, kdo si myslí, že dál už není nic. 

 

 

6.4 Shrnutí 

Výzkumný cíl 1 Péče o umírajícího 

     Péče o umírající je velice emotivní, a proto je velmi náročná. Vedle provozních potíží, které se 

vyskytují v závislosti na možnostech jednotlivých zařízení, přináší mnoho osobních potíží a pocitů 

zdravotnickým pracovníkům. Struktura těchto potíží bývá ovlivněna věkem a délkou praxe. Při 

dlouhodobé péči dochází ke sblížení a navázání citového kontaktu s pacientem. Sestra se pak těžko 

smiřuje s jeho úmrtím. Je důležité zachovat si profesionální přístup, i přesto je možné zůstat lidský.                        

     Všechny respondentky se shodly na tom, že člověk má umírat důstojně, bez bolesti, beze strachu 

a neměl by být sám. Pouze jedna respondentka upozornila na důležitost známého prostředí pro 

umírajícího, což se neobjevilo v žádných dalších šetřeních.  

     Výzkumný cíl 1 byl splněn. 
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Výzkumný cíl 2 Zjistit postoj sester ke sdělování diagnózy pacientovi 

     Všechny respondentky se shodly na tom, že pacient má znát svoji diagnózu.  

 Všechny respondentky se shodují, že by umírající měl znát svoji diagnózu, ať už proto, že to je jeho 

právo, nebo proto, aby si mohl zařídit vše, co ještě potřebuje, co je pro něho důležité.  

Aby měl čas se se smrtí smířit. Rozhodně je důležité, jakým způsobem mu bude závažná diagnóza 

sdělena a jak bude umírajícím pacientem přijata. 

      

     Výzkumný cíl 2 byl splněn. 

 

 

Výzkumný cíl 3 Zjistit názor sester na posmrtný život 

 

     Žádná z respondentek se otevřeně nepřihlásila k nějaké konkrétní víře či náboženství, a přesto 

všechny sestry, které mají zkušenosti s péči o umírajícího pacienta, věří, že smrtí lidský život 

nekončí. Smrt je pak pro ně přívětivější, protože zbavuje člověka bolesti a utrpení, provázející 

umírání. Tento pohled pak zmírňuje v jejich očích tento bolestivý proces a jsou schopny se s úmrtím 

pacienta lépe vyrovnat.  

Pouze respondentka bez vlastní zkušenosti s péčí o umírajícího nevěří v možnost posmrtného života. 

 

     Výzkumný cíl 3 byl splněn. 
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7. Závěr 

 

 

     Smrt a umírání jsou problematikou téměř každého zdravotního i sociálního zařízení, proto jsem si 

vybrala pro svou bakalářskou práci téma „Etika a umírání v profesi zdravotních sester“. 

Chtěla jsem zjistit, jak smrt a umírání ovlivňuje profesi zdravotních sester, s jakými potížemi se 

musí sestra vypořádat, jaké pocity proces umírání vyvolává a zda se tím mění postoj sester                            

k umírajícímu pacientovi i ke svému životu.  

 

     Řešení provozních potíží je závislé na finančním a personálním zajištění, vnitřních předpisech    

jednotlivých zařízení. Důležitými faktory při péči o umírající jsou jednání, profesionalita a empatie 

za strany personálu. Tyto faktory jsou důležité nejen pro pacienta, ale i pro samotný ošetřující 

personál. Doposud byla pozornost v péči o umírajícího směřována na pacienty. Což je samozřejmě 

v pořádku, ale sestry také občas potřebují odbornou psychologickou pomoc. Péče o pacienty 

v paliativní péči je velmi náročná. Existuje mnoho vzdělávacích akcí, publikací a seminářů, ale 

základem vzdělávání ve zdravotnictví je školství, které je v oblasti paliativní péče nedostatečné. 

Základem pro vzdělávání by mohla být etika a komunikace s umírajícími pacienty v terminálním 

stádiu, nejenom ošetřovatelská péče o mrtvé tělo. Jistě by to pomohlo snížit riziko syndromu 

vyhoření, kterým jsou sestry při ošetřovatelské péči ohroženy. Přesto by sestry měly svou profesní 

zdatností a svou lidskou stránkou být oporou a umět umírajícího pacienta doprovázet v jeho 

posledních chvílích života. 

 

     Dalším citlivým tématem v oblasti péče o umírajícího je otázka sdělování diagnózy pacientovi.  

Proto jsem si toto téma zvolila jako druhý cíl svého výzkumu. Sestry se shodují, že by pacient měl 

svoji diagnózu znát, je to jeho právo. Stejně tak by se však mělo respektovat jeho přání v případě, že 

ji znát nechce.  

 

     V těsné blízkosti smrti začne člověk přemýšlet o různých věcech. Mladší člověk přemýšlí, jak 

svůj život prožít, protože je příliš krátký. Starší člověk rekapituluje svůj život a možná ho napadá 

otázka, co bude, až ten život skončí. Zajímalo mě, jestli také sestra, která denně pečuje o umírající 

pacienty, přemýšlí o tom, zda ještě něco po smrti existuje, nebo smrtí vše končí. Proto jsem si toto 

téma vybrala jako výzkumný cíl 3. V jednom z šetření použitých pro triagulaci jsou mezi 
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respondentkami řádové sestry, které – vzhledem ke své víře – žádné potíže s péčí o umírajícího 

pacienta nemají. Můj výzkum ukazuje, že víra v to, že smrt neznamená absolutní konec lidského 

bytí, dodává sestrám pečujícím       o umírající velikou morální podporu.  

 

     V empirické části byla (s příhlédnutím k výzkumným cílům) použita metoda kvalitativního 

šetření prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru, i když tato metoda má i svá negativa, např.  

momentální rozpoložení respondentek, potřebná důvěra vůči tazateli. Bylo osloveno pět zdravotních 

sester pracujících v různých zařízeních.  

 

     V teoretické části jsou uváděny poznatky z literatury a vlastní názory, které se ve výzkumné části 

mohou lišit. Také byl kladen důraz na vysvětlení základních pojmů, které se dané oblasti týkají. Ve 

výzkumné části bylo zjištěno, že se praxe od teorie liší minimálně. K ucelení dané problematiky 

slouží praktická část, která je v této práci popsána.  

 

     Téma smrti a umírání je velmi obsáhlé a doufám, že bude moje bakalářská práce podnětem pro 

provedení dalších výzkumů v této oblasti. 

Hlavním úkolem zdravotníků je nejen ošetřovatelská péče, ale i zachování co nejvyšší 

kvality života, míry soběstačnosti a lidského přístupu. 
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Přílohy 

 
 

Rozhovor č. 1 

 

LUCIE 26 let - zdravotní sestra 

 

 

Jsem studentkou Lékařské fakulty v Hradci Králové a pro svoji bakalářskou práci 

jsem si vybrala téma „Etika a umírání z pohledu zdravotních sester“.  

Souhlasíš s nahráváním? 

Ano, souhlasím. 

1. Kde pracuješ? 

Pracuji v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Hradci Králové. 

2. A jak dlouho? 

Dva roky. 

3. Jaké máš potíže při péči o umírajícího? Jestli nějaké máš? 

Řeknu to takhle: když jsem začínala moji praxi před šesti lety, tak jsem s tím problém 

docela měla, spíš z ohledu takovýho, že jsem nevěděla, co mě čeká, spíš takovej strach, jak 

to bude probíhat. Teď si myslím – po těch šesti letech – že člověk už o spoustu umírajících 

lidí pečoval... tak neříkám, že by si na to člověk nějak zvyknul, ale je to mnohem lepší. 

4. Toho se týká i otázka, jaké zažíváš pocity při tom, když umírá člověk. Máš nějaké 

pocity při tom? 

Samozřejmě, že mám. Myslím si, že téma a péče o umírajícího člověka je velmi emotivní. 

Co se týče přes den, myslím si, že žádný problém nemám, pocity jsou normální, co se týče 

nočního provozu, tam spíš si myslím, že mám takový jakoby nepříjemný pocit, je prostě 

všude tma, je to prostě v noci, takže..., takže tam si myslím, že mám nepříjemný pocit. 

Takový, já nevím, jak bych to formulovala jinak. 

A sloužíte ve dvou? 

Ano, sloužíme ve dvou. 

A uvědomuješ si při tom něco? Při tom, když umírá člověk? 

Hmm, určitě ano. Myslím si, že to je velice emotivní, člověk by si měl uvědomit, že toto – 

tato cesta jednou taky musí skončit, proto by si člověk měl užít života. 

Ještě se zeptám k tady k té otázce – jestli pociťuješ nějakou úzkost, lítost nebo nějaký 

dojetí, smíření, nějaký takový pocity máš z toho? 
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Spíš bych řekla takový jako smíření. Myslím si, že  teda každý člověk, aspoň si myslím, že 

to tak má třeba 90 % z nás, že jako slova umírání se bojí, protože je to pořád takový téma, 

které , které je jakoby tabuizované... 

5. Měl by podle tvého názoru umírající znát svou diagnózu? 

Myslím si, že ano. Každý člověk má právo vědět o svém zdravotním stavu.  

Ty by si chtěla znát svoji diagnózu? 

Ano, určitě. 

6. O čem hovoříš s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

Samozřejmě - když to dovolí zdravotní stav pacienta, snažím se s pacientem mluvit     o 

pozitivních věcech, co se týče jeho života,co prožil, nějaké informace o rodině, jestli má 

vnoučata, spíš jako bych to řekla..., tak jako abych člověka jakoby citově malinko zvedla 

náladu.  

A mluvíš s nimi třeba o tom, že by chtěli vyřešit ještě nějaké nedořešené problémy v 

životě? Protože ten člověk, když si uvědomuje, že umírá, tak vyslovujou třeba přání 

pacienti? 

Hm, za moji praxi jsem se s tím přímo nesetkala, že by po mně chtěl nějaký nemocný 

umírající pacient něco řešit, takže takhle nemůžu říct. 

7. Co je z tvého pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího? 

Myslím si, že každý umírající člověk by měl mít od toho zdravotnického pracovníka určitou 

pokoru, určitá intimita by tam měla být, a vlastně i ta důstojnost by tam i měla patřit. 

Co si myslíte o bolesti – myslíš? 

O bolesti..., samozřejmě, ta by se měla řešit, z pohledu, z pohledu jak zdravotní sestry i 

doktora. Myslím si, že pacient by neměl trpět bolestí. 

A řeší se u vás u takových pacientů ta bolest dostatečně? Z pohledu lékařů teda?  

Myslím si, že určitě ano.  

8. Myslíš si, že po smrti ještě něco existuje? 

Noo, tak tuhle tu otázku si často kladu i já, z mého pohledu si myslím, že určitě ano. Že po 

smrti člověka tady zůstává tělo jenom jako hmotnej útvar a duše pokračuje dál. Nevím teda, 

podle mě kam, ale myslím si, že určitě jo.  

Takže si myslíš, že to tělo prostě -  že vlastně věříš v reinkarnaci? 

Tak ňák bych to řekla, ano. 

Děkuju. 

Nemáte zač. 
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Rozhovor č. 2 

 

PAVLA 36 let – zdravotní sestra 

 

Jsem studentkou Lékařské fakulty v Hradci Králové a pro svoji bakalářskou práci 

jsem si vybrala téma „Etika a umírání z pohledu zdravotních sester“. Souhlasíte s 

nahráváním rozhovoru? 

Ano. 

1. Kde pracujete? 

Tak já pracuju v soukromém zařízení pro seniory v Pardubicích. 

2. Jak dlouho? 

No, teď to bude třetí rok. 

3. Jaké míváte potíže při péči o umírajícího?  

Hm, teď nevím, jestli to myslíte jako pocity nebo jako provozní stránku. 

Pocity zatím ne, ale jestli nějaký jako obtíže Vy osobně, jestli máte, když se 

staráte o toho umírajícího člověka? 

No, tak teď už ne, člověk si zvykne na všechno, ale spíš mně teda vadí, že se občas 

dlouho čeká na to ohledání, že dlouho čekáme na tu buď záchrannou službu, nebo na 

obvodního lékaře, když ho voláme, a že mně nepřijde, že by to pro toho člověka 

bylo zrovna důstojný, když se tam čeká 6 – 8 hodin na ohledání. 

Jiné potíže nemáte? 

No, ještě co bych řekla..., tak že  mně tam chybí teda takový to místo, kam by to tělo   

           mělo bejt jako by uloženo. No, to mně tam chybí taky, že je to na tom pokoji, že spíš   

           toho druhýho stěhujeme, protože tam ty prostory nejsou a vlastně ho tam musíme  

           nechat do toho ohledání toho těla. 

A sloužíte třeba o nočních službách aspoň ve dvou nebo? 

Jedna. Jedna na celý patro. 

A nevadí Vám, když zemře člověk na oddělení, když jste tam sama? 

No tak mám z toho takový zvláštní pocit, to je pravda, ale já už jsem si zvykla, že   

           vždycky otevřu to okno, vypustím tu dušičku a tím se mně jakoby uleví, no. 

4. Hm. Toho se týká i otázka, co je – měl by – ne, jaké zažíváte pocity a co si při tom 

uvědomujete, když jste přítomna tomu umíraní? Ono to s tím trošku souvisí...                                               

No, hlavně to, hlavně když je tam ten člověk dlouho, protože my tam ty lidi máme – 

to jsou řádově měsíce i roky - že si na toho člověka jakoby zvyknete a člověk se s 
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tím hůř jako vyrovnává, protože toho člověka znáte, je to už jakoby součást toho 

vašeho života, protože v tý práci trávíte strašně moc času, a tím pádem se s tím jako 

hůř smiřujete a berete to už jinak, než když je tam ten člověk jeden tejden, že jo, co 

si budem povídat. Ale právě vždycky mám tyhlecty svoje nějaký pravidla, vlastní, 

který já si dělám u toho, abych právě já to měla o to jednodušší. 

Ale má to svoje hranice, že máte stále profesionální přístup. 

No, ano i ne. No, jako člověk to tam opravdu bere jinak, snaží se bejt profesionál,  

ale i s těmi příbuznýma je v užším kontaktu, takže už se mně ne jednou stalo, že 

jsem pak byla přítomna i na kremaci toho člověka, protože člověk už k nim má 

opravdu k těm lidem blíž, než když je to člověk v nemocnici, když zemře, když to 

takhle řeknu. Že i s těma příbuznýma jste jako by víc sžitá, no, že nejde už tam tu 

profesionalitu podle mě tak oddělit jako v té nemocnici. 

5. Dobře. Měl by podle Vašeho názoru umírající znát svoji diagnózu? 

Ano. Vždycky. 

Proč myslíte? 

Aby si zkusil zařídit všechno to, co potřebuje, rozloučit se s tou rodinou. Když jsou 

to majetný lidi, tak aby majetek měli přerozdělený, aby věděli, co komu chtějí dát, ať 

se potom ty děti nehádaj o to, a měl by mít každej dostatek času si o svých věcech 

takhle rozhodovat. 

Pokud ten čas má. 

Samozřejmě, pokud ten čas má. 

6.  O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

No, hlavně ať se ničeho nebojej, to je spíš hlavně takový, že zavolám k nim tu 

rodinu, když už vím, že se to blíží, že aby tam u něj byli, aby ten člověk nebyl sám, 

to je podle mě hrozně důležitý. A hlavně ho uklidňuju, protože některý lidi, no 

některý lidi se bojej, většina spíš už upadnou do takovýho toho bezvědomí, že už 

jako mně přijde, že pořádně nevnímaj ten okolní svět, vždycky se  snažím vo to, aby 

tam nebyl sám.          I když u mě, jakoby u tý sestry, to samozřejmě nejde, takže 

vždycky se snažíme zavolat ty příbuzný, aby tam u něho byli, no. 

Když je ten pacient už třeba v bezvědomí, tak doporučujete té rodině, aby třeba u něj 

přesto byli? 

Ano, ano. Drželi ho za tu ruku a hladili a mluvili na něj, protože jsem přesvědčená                  

            o tom, že ty lidi vnímaj. 

7. Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o toho umírajícího? 
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Důstojnost pro toho člověka. Aby i ten poslední, ten odchod, aby ho měl opradu  

           jako člověk, aby zemřel. Nikdo nevíme, co si za ten život prožil, co všechno dokázal,     

           a jak on se staral o svoje děti, svoje vnoučata, všechno a i pro něj je ten základ toho,   

           aby prostě umřel v co nejlepších podmínkách. Ten závěr života, aby měl prostě co   

           nejhezčí, no.  

A co si myslíte o bolesti? 

No, furt se málo řeší. Podle mě, i když je to teda – hodně to pokročilo, to 

každopádně - ale podle mě ty analgetika kolikrát jsou u těch lidí nedostačující, že i 

tak tou bolestí trpí, i při tom polohování, protože i když je to terminální stádium 

nemoci, tak nechci, aby leželi jako placky, když to takhle řeknu, ale je na nich vidět, 

že když s nima hejbu, že prostě dělaj ty grimasy bolestivý, že to pro ně není 

příjemný, a myslím si, že se ta bolest furt jakoby málo řeší.  

A vy jako sestra upozorňujete lékaře, když máte tady ty zkušenosti, když ten 

člověk má ty grimasy,  

ano 

vlastně neverbálně komunikuje takhle, tak… 

Tak vždycky ho upozorňujeme, no, jenomže mně přijde, že ty analgetika pro ně,          

i když jsou vod nich napsaný, tak že jsou prostě nedostačující. 

8. Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? 

Tak tohle je otázka na tělo (smích), nevím, nevím... Jestli něco existuje? Ráda bych, 

že by jo (smích), ale opravdu teda, no …. 

Moc jste nad tím nepřemýšlela. 

Tak ono nad tím člověk jako přemejšlí pořád. To je taková filozofická otázka. Jako 

myslím si, že nějaký slovo reinkarnace nebo něco takovýho, tomu bych ani zas tak 

nevěřila, ale tomu, že ten člověk umře a  nic není, to si nedokážu představit, že ten 

člověk zemře a najednou nic... Prostě taková ta nicota, prázdno prostě, jako nic, to 

nedokážu, že by něco takovýho mohlo nastat, podle mě něco je, ale těžko dohledat, 

jakoby co, prostě… 

Děkuju 
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Rozhovor č. 3 

 

JANA 60 let – zdravotní sestra 

 

Jsem studentkou Lékařské fakulty v Hradci Králové a pro svoji bakalářskou práci 

jsem si vybrala téma „Etika a umírání z pohledu zdravotní sestry“. Souhlasíte s 

nahráváním tohoto rozhovoru? 

Ano. Dobrý den. Souhlasím. 

2. Tak, kde pracujete? 

Pracuji v Hospicu Chrudim. 

3. Jak dlouho? 

No asi tak 31 let. 

Jako přímo v tom hospicu pracujete 31 let? 

Přímo pracuji v hospicu a jako zdravotní sestra. 

Jako celkem pracujete 31 let jako zdravotní sestra? 

Ano. 

V hospicu pracujete jak dlouho? 

V hospicu pracuji asi 5 - 6 let. 

4. Jaké míváte potíže při péči o umírajícího člověka? 

No s umírajícím člověkem se setkávám jako opakovaně a moje potíž je v tom,  

že s těmito lidmi mám velký soucit, protože se mě to dotýká více, než by mělo.  

A máté třeba obtíže mluvit s umírajícím člověkem přímo o té smrti? 

No, nemám... nemám žádnou potíž jako s tím člověkem mluvit, je to velice citlivé 

jako téma a jako pravdou je, že se vlastně otevírají ty bolestné pocity a obavy, jako     

z toho, co bude, a málokdo o té smrti předem s tím člověkem mluví. Všichni se  

bojí a spíše se spoléhají na lékaře a na personál. Což mně na tom docela jako vadí. 

Že toto téma zůstává málo jako otevřené.  

Takže jestli to chápu dobře, tak je to z toho důvodu, protože už toho člověka 

delší dobu znáte, už delší dobu se o něj staráte. Že si k němu najdete jakoby 

bližší cestu, jo? 

Ano. Pakliže ten člověk u nás leží delší dobu a já se o něj starám, tak si mezi sebou 

vytvoříme určitý citový kontakt. A to je právě moje povaha. 

Proč si to tak osobně berete? 

No, protože je mi toho člověka velmi líto a trápí mě, že prostě, že obvykle jako je to 

spojeno s určitými bolestmi a s trápením. A když navážeme ten citový kontakt jako, 
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tak já mám pocit, že jsem jako člen rodiny. Že jsme si docela blízko, protože se 

vidíme každý den a takže z tohoto důvodu mně to vadí. 

A když jste začínala jako zdravotní sestra, tak to bylo horší, ty pocity, nebo 

lepší a postupem času se to nějak měnilo?  

No, když jsem byla mladá, tak jsem to všechno brala jako jinak. Protože i jako se 

smrtí jsem se začínala setkávat, ale postupem času mně víc jako – pacienti mi jako 

víc přirostli k srdci a protože takovej ten kontakt, když víte, že nemůžete nijak 

pomoct tomu člověku, tak to mně vadí. A kolikrát mně vadí i prostě nezájem těch 

příbuzných. A to je dost často. 

7. O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

Snažím se jim především, především naslouchat, a udržovat  

rozhovory v optimistickém duchu, aby si s ničím nedělali starosti a ponechali vše 

osudu. Pokud existuje nějaký citový konflikt v rodině, tak ji požádám, aby se snažili 

vyřešit nebo urovnat tyto problémy, aby umírající také mohl – tak v klidu odejít.  

Takže hovoříte s rodinnými příslušníky, nebo nejbližšími příbuznými,  

a hovoříte s nimi Vy osobně a pak se snažíte, aby na základě toho, co Vám ten 

umírající člověk řekl, pokud měli nějaký konflikt v rodině, aby se snažila ta 

rodina s ním o tom mluvit. Chápu to dobře? 

Ano. Je potřeba, aby ten člověk odešel v klidu, aby nebyl rozrušený, aby neprožíval 

nějaké těžké chvíle, protože všechno si uvědomuji, že ten život je velice krátký, 

všechno prostě končí. Zase sice začne znovu, ale jako lidé by si neměli 

 ubližovat a měli by se mít rádi. 

6. Měl by, dle Vašeho názoru, umírající znát svoji diagnózu? 

No, pokud má umírající myšlení v pořádku, určitě si myslím, že něco o své diagnóze 

ví, nebo víceméně něco tuší. Domnívám se, že každý člověk pozná, že ta smrt 

přichází. A možná, že je vhodnější diagnózu s ním moc nerozebírat, spíše pomůže 

laskavost těch lidí, kteří ho obklopují. 

8. Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího? 

Myslím si, že nejdůležitější je uklidnit ho, aby neměl strach, aby mohl být se svou 

rodinou, a aby měl klid. 

A co, co bolest toho pacienta? 

Pokud má pacient nějakou bolest, tak požádám lékaře, aby mu nějaký léky, tu bolest 

ztišil. Ale lékaři chodí na pravidelné kontroly, takže toto ani nemusím připomínat.  

9. Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? 
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No, já si myslím, že na světě nejsme jenom jednou, že se sem stále vracíme, sice v 

jiné podobě, a stále se setkáváme se stejnými lidmi. A pravda je, i po té fyzikální 

stránce, že všechno kolem nás je energie, která je vlastně nezničitelná, pouze se 

přeměňuje na jinou podobu.  

A provádíte nějaký rituál, když člověk zemře? 

Ano, otevřu okno, aby duše mohla odletět, a pak se se sestřičkama modlíme.  

5. Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když jste přítomna umírání? 

Tak můžu říci, že nemám negativní pocity, ale pozitivní.  

Jak to myslíte? 

No, protože ty, ti lidé jsou zbaveni svého utrpení a smrt je vlastně součástí života. 
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Rozhovor č. 4 

 

PETRA 41 let – zdravotní sestra 

 

Jsem studentkou Lékařské fakulty v Hradci Králové a pro svou bakalářskou práci 

jsem si vybrala téma „Etika a umírání z pohledu zdravotní sestry“. Souhlasíte s 

nahráváním tohoto rozhovoru? 

Ano, souhlasím. 

1. Kde pracujete? 

Pracuju v očním sanatoriu v Hradci Králové. 

2. Jak dlouho? 

5 let.  

3. Míváte nějaké potíže při péči o umírajícího pacienta? 

Na tuto otázku Vám nejsem zcela schopna odpovědět, protože po dobu, po kterou 

tam pracuji, jsem žádného pacienta neměla, který by zemřel. 

4. Zažíváte nějaké pocity, a co si při tom uvědomujete, když jste přítomna umírání? 

Na tuto otázku Vám nejsem schopna odpovědět, protože jsem to nikdy nezažila. 

5. Tak dobře, tak se zeptáme jinak. Měl by dle Vašeho názoru umírající znát svoji 

diagnózu? 

Myslím si, že ano. 

Proč myslíte? 

Aby měl čas se s touto situací smířit, dořešit si některá, některé svoje osobní 

problémy, situace v rodině a tak podobně. 

6. O čem byste hovořila s umírajícími, pokud by to dovoloval jejich zdravotní stav? 

Úplně přesně to nemohu posoudit, ale myslím si, že o jejich rodině, o jejich 

pocitech, snažila bych se být empatická a vcítit se do jejich situace. 

Kdyby s Vámi chtěl pacient mluvit na téma smrti, a o tom, že umírá, jak byste 

se zachovala? 

Samozřejmě bych o otázkách, o které by měl zájem, byla ochotná hovořit. 

Neměla byste s tím problém? 

Neměla. 

7. Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírajícího? 

Aby pacienti umírali důstojně, bez bolesti, ve stavu smíření. 

Myslíte si, že by měla být přítomna rodina u takového pacienta? 
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Myslím si, že určitě by přítomna rodina měla být. Z toho důvodu, že to dobře působí 

na psychiku toho umírajícího pacienta. 

8. Myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? 

Já myslím, že neexistuje. 

Děkuju. 

Prosím. 
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Rozhovor č. 5 

 

VERONIKA 32 let – zdravotní sestra 

 

Jsem studentkou Lékařské fakulty v Hradci Králové a pro svou bakalářskou práci 

jsem si vybrala téma „Etika a umíraní z pohledu zdravotních sester“. Souhlasíte s 

tímto nahráváním? 

Ano, souhlasím. 

1.,2. Kde pracujete? 

Pracuju od roku 2015 v Senior rezidenci Chrudim. 

3. To jste mi rovnou odpověděla na otázku „jak dlouho“. Jaké míváte potíže při  

péči o umírajícího? 

Tak nejvíc potíží máme třeba při převážení zemřelého do místnosti pro zemřelé, přes 

celé zařízení – to mně vadí, protože musíme zařídit, aby se to nedotýkalo ostatních 

klientů. Pak bych viděla problém třeba o noční, kdy nás je tam málo a buď jsme tam 

ve dvou, nebo jsem tam sama, se stane, takže je to nepříjemný, v podstatě nechám 

toho zemřelého až do doby, než někdo přijde, udělám nejnutnější věci 

A čekáte na koho? Když někdo přijde – tak to je kdo? 

No, potřebujeme zprávu od lékaře, potřebujeme pohřební službu, potřebujeme toho 

zemřelého připravit, oblíknout, dát trošku do pořádku.  

A vy to máte jako udělaný tak, že Vám pomůže někdo třeba z jiného oddělení? 

Že jich tam máte víc? Nebo jste tam na to úplně sama? 

Ne jsem tam sama. O noční.. 

4. Jaké zažíváte pocity a co si při tom uvědomujete, když jste přítomna umírání? 

No, tak dá se říct, že je to určitá forma úzkosti, nebo smutku.  

Pociťujete i strach třeba někdy? 

Strach ani ne, protože většinou je to v případě, že se to čeká, takže na to je člověk 

připravenej.  

A něco si při tom uvědomujete? 

No víceméně asi to, že takhle skončíme jednou všichni. A to je taková věc, s kterou 

se člověk těžko srovnává. Takže to není jednoduchý.  

5. Měl by, dle Vašeho názoru, umírající znát svoji diagnózu? 

Myslím si, že určitě, pokud je adekvátní to pochopit, tak by to měl vědět, aby si     

mohl zařídit věci ohledně rodiny, majetku, porovnat si některý věci v hlavě a tak. 
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Takže u vás lékař běžně sděluje diagnózu pacientům? 

Většinou ty klienti vědí, s čím jsou nemocný, hodně často jsou tam klienti s 

demencí, takže víceméně se tato informovanost týká spíše rodinných příslušníků než 

samotných klientů. 

Takže si to pacient neuvědomuje ani? 

Víceméně ve většině případů ne, no. 

6. O čem hovoříte s umírajícími, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav? 

Tak většinou o tom, o čem chtějí mluvit oni, většinou je to o rodině, o tom, co dělaj 

přes den, nebo o jejich zdravotním stavu, jak se cítěj, jako nestává se mi, že bysme 

navazovali na otázku umíraní a podobně. 

Neptají se tak často, jo? 

Ne. Nemám pocit. 

A mluvíte s nimi třeba o jejich životě, jakej prožili? 

Tak hodně často, ty senioři vyprávěj o svým životě. V mládí co dělali, co dělaly děti, 

co manžel,  

A pokud je to pacient, který už je v bezvědomí, ve fázi bezvědomí, tak 

doporučujete rodině, aby byla s nimi? 

Určitě. A musím říct, že v našem zařízení to docela pěkně funguje, že ty rodinný 

příslušníci se snaží k nim často docházet a jsou tam na té návštěvě i docela dlouho. 

A pouštíte je kdykoliv? 

Kdykoliv. 

A informujete je třeba při zhoršení zdravotního stavu, že jim telefonujete? 

Jsme s nima v kontaktu, neustále, v podstatě. 

7. Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější při péči o umírající? 

No, tak určitě  nejdůležitější je zajistit, aby ten umírající měl teplo, čisto, klid, aby 

měl, aby měl po svý blízkosti věci, který zná, osoby, který zná,pouštíme jim třeba 

oblíbenou hudbu,nebo televizi, pořady, který sledovali.  

A oddělujete nějak tyhle pacienty nějak od ostatních? 

Snažíme se. Když to jde, tak se snažíme. 

Aby byli třeba sami na pokoji? 

Určitě. 

A mají možnost tam být se svojí rodinou přes noc? 
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To jsem ještě nezažila, že by něco takovýho bylo. Ale asi by to nebyl problém 

zařídit. Ale můžou tam být kdykoliv, v podstatě až dlouho do večera, přijít ráno, 

můžou se zapojit se do tý péče, když budou chtět. Není problém. 

8. A myslíte si, že po smrti ještě něco existuje? 

No, myslím si, že něco jo. Co přesně to je, to neumím definovat. Ale mám takovou 

představu, že se člověk dřív nebo pozdějc může znova narodit, a z minulýho života 

si nese určitě nějaký zkušenosti a resty, který musí splnit, nevím. 

Takže věříte v reinkarnaci? 

Dá se to tak říct. 

Ještě k tomu chcete něco říct? 

Asi ne. 

Děkuju. 

Prosím. 
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Bakalářská práce A 

 

Cíle výzkumu  

1) Na základě individuálních rozhovorů dospět k novým zjištěním, která se v dosavadních 

dotazníkových šetřeních nevyskytují.  

2) Zjistit, jak setkání s umírajícím pacientem a se smrtí ovlivňuje profesní a osobní život 

zdravotních sester.  

3) Na základě zjištění předložit návrh opatření a doporučení pro zdravotní sestry v rámci 

ošetřovatelské péče.  

 

Dílčí cíle  

1) Na základě individuálních rozhovorů dospět k novým zjištěním, která se v dosavadních 

dotazníkových šetřeních nevyskytují.  

a) Zjistit informace o způsobech péče o umírající.  

b) Zjistit, jakým způsobem probíhá péče o zemřelého.  

 

2) Zjistit, jak setkání s umírajícím pacientem a se smrtí ovlivňuje profesní a osobní život 

zdravotních sester.  

a) Zjistit názory na způsob péče.  

b) Získat přehled o strategiích osobního vyrovnávání se zdravotních sester se smrtí.  

c) Zjistit postoje k vlastnímu umírání a smrti.  

 

3) Na základě zjištění předložit návrh opatření a doporučení pro zdravotní sestry v rámci 

ošetřovatelské péče.  

a) Na základě názorů na způsob péče zjistit úvahy a návrhy zdravotních sester na změnu v 

péči o umírající a zemřelé.  

 

Metody výzkumu 
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Kvalitativní šetření prostřednictvím semistrukturovaného rozhovoru vyhodnocené pomocí 

obsahové analýzy dat, axiálního kódování, otevřeného kódovaní a analytického 

závorkování. 

 

Zkoumaný soubor  

Zkoumaný soubor tvoří sedm všeobecných sester. Tři z nich pracují na jednotce intenzivní 

péče, zbývající respondentky na interním oddělení. 

 

Výzkumné otázky:  

1. Jak to na Vašem oddělení chodí v rámci péče o umírající pacienty?   

2. Co Ti je nepříjemný při komunikaci a ošetřování umírajících pacientů?  

3. Prodlužuje se na Vašem oddělení trápení a umírání pacientů?   

4. Požádal Tě někdy pacient o urychlení smrti?   

5. Jak u Vás probíhá sdělení závažné diagnózy?  

6. Jak se chováte k příbuzným umírajících pacientů?  

7. Jak u Vás probíhá sdělení o úmrtí příbuzným zemřelého a následná péče o ně?   

8. Stává se Vám, že příbuzní chtějí být v době smrti s pacientem nebo že ho po smrti chtějí 

ještě                 

vidět?  

9. Myslíš si, že každý člověk má vědět, jak vážně je nemocný?  

10. Kde si myslíš, že se dnes více umírá-doma nebo v nemocnici?   

11. Máš ještě nějakou zkušenost s umíráním, která Ti více utkvěla v paměti?  

12. Co Ty sama bys změnila v péči o umírající pacienty? 

13. Jak u Vás probíhá samotná péče o mrtvé tělo?  

14. Je někdo nebo něco, co Ti pomáhá vyrovnávat se s umíráním?   

15. Přemýšlela jsi někdy o tom, jak a kde bys Ty chtěla jednou zemřít? 
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16. Co Tě přimělo k téhle práci?   

 

Zpracovaná data výzkumu 

 

Tabulka 1 Jak to na Vašem oddělení chodí v rámci péče o umírající pacienty?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Tlumení bolesti                                           

7x  

Priorita péče  

Dopřát jim soukromí                                   

6x  

Aby nemuseli poslouchat hovory a smích 

druhých, měli klid na umírání, na soukromé 

a intimní rozhovory  

Uspokojit všechny jejich potřeby               

6x  

Čistota, jídlo podle chuti, příjemná poloha, 

blízkost druhého, komunikace, víra  

Dopřát jim kontakt s rodinou                     

5x  

Neomezeně  

Důstojně                                                     

3x  

 

Potlačit u nich strach                                  

1x  

Posílit pocit bezpečí  

 

Tabulka 2 Co Ty sama bys změnila v péči o umírající pacienty?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Zavést malé pokoje pro umírající              7x  Důstojnost umírání, soukromí a klid na 

umírání, nemuseli by poslouchat cizí hovory, 

mohli by mít u sebe neomezeně návštěvy, 

rodina by tam mohla zůstat chvíli i po smrti 
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pacienta, předešlo by se negativnímu 

psychickému dopadu na ostatní pacienty  

Zavést pokoj pro zemřelé                          4x  Aby zemřelý nemusel ležet s ostatními 

pacienty na pokoji po své smrti, než se přeloží 

na oddělení patologie  

Vadí mi bílé zástěny oddělující umírající 

pacienty                                                      3x  

Schovávání umírajících, aby se na to umírání 

nemuseli ostatní koukat  

Lůžko i pro člena rodiny                            1x  Odpočinout si nebo přespat u umírajícího, 

péče je náročná i pro rodinu  

Nenabízet duchovní podporu hned při 

příjmu pacienta                                          1x  

Pacient má pocit, že asi brzy zemře, negativní 

dopad na jeho psychiku  

Vadí mi lhostejnost a přehlížení umírajících  

                                                                 1x  

Většinou tím ten člověk chrání sám sebe  

 

 

 

 

 

Tabulka 3 Prodlužuje se na Vašem oddělení trápení a umírání pacientů?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Občas 6x  Člověk už nemá sílu dál žít  

 Nemá možnost sám o sobě rozhodnout 

 Je udržován na dýchacích přístrojích  

 Nechce podstupovat všechna možná vyšetření  

 Je zcela odkázaný na pomoc druhých  

 Umírání je zdlouhavé a bolestivé  
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 Lékaři smrt berou jako svoji prohru  

Často 1x  Po medicínské stránce se už nedá nic dělat  

 Záchrana pacienta ze strany lékaře za každou 

cenu  

 

Tabulka 4  Proč by se nemělo prodlužovat umírání?  

Umírající nestojí o to, aby byl udržován při životě na přístrojích     7x  

Umírající má právo zemřít důstojně                                                  6x  

Umírající nechtějí podstupovat všechna možná vyšetření                4x  

Vysoký věk                                                                                        2x  

 

Tabulka 5 Co Ti je nepříjemné při komunikaci s umírajícími pacienty?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Mluvit s pacientem o smrti 6x  Když vím, že to tak brzy skončí, to je pak 

chytnu za ruku a raději mlčím, nechci mu 

ublížit  

 Nebo ho raději pohladím, protože na to se asi 

nic říct nedá  

 Raději s ním soucítit a chvilku s ním zůstat 

třeba i mlčky  

 Někdy se snažím odejít z pokoje, protože to 

nezvládnu  

Otázky týkající se smrti 5x  Času smrti, jestli umírání bolí, co následuje 

po smrti  

 Někdy se to snažím tak nějak zlehčit  

 Někdy převedu hovor na jiné téma  
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 Někdy nevím, co na to říct  

 

 

Tabulka 6 Co Ti je nepříjemné při ošetřování umírajících?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Ošetřovat mladého umírajícího člověka     5x  Náročná péče hlavně po psychické stránce  

Úmrtí o noční službě                                  3x  Jsem na tu smrt sama, nemám si s kým o tom 

promluvit, trochu se bojím být s tím zemřelým 

na oddělení  

Ošetřovat člověka, na kterého si zvykneme  

                                                                    2x  

Protože u nás leží delší dobu  

Sbalit věci po zemřelém                             1x  Ten pacient si je balil do nemocnice  

s nadějí v uzdravení  

Předávání pozůstalosti                                1x  Nevím, jak se zachovat  

Komunikace s rodinou pozůstalého           1x  Co jim má člověk ještě říct  

Psychika umírajících pacientů 1x  Někteří jsou smíření se smrtí a někteří  

bojují o život za každou cenu, i když nemají 

dost sil  

Pohledy ostatních pacientů na umírajícího 1x  Umírající je změněný nemocí a vypadá někdy 

dost zuboženě  

 

 

Tabulka 7 Můj pohled na smrt  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Zpočátku vlastní strach ze smrti 1x  Náročnější péče o umírající pacienty  

Postupné smíření s umíráním 1x  Pacientům nelhat, mluvit s nimi na rovinu  

Nelze si zcela zvyknout na umírání 1x  Nejde to brát jako rutinu  
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Tabulka 8 Sdělování závažné diagnózy  

 Informovanost rodiny  Informovanost pacienta  

Informuje lékař  Informována více 

než pacient  

              2x  

Pak teprve 

zvážení, co říct 

pacientovi  

Natvrdo        6x  Pacienti to špatně 

přijímají, chtějí, aby 

tu byl lékař pro ně.  

 Nechce, aby 

pacient znal 

závažnost svého 

zdravotního 

stavu          1x  

 Lidsky         6x Pacienti se s tím 

lépe vyrovnají, 

stejně už něco tuší.  

   Tuší, že je něco 

v nepořádku                     

                     4x  

Závažnost stavu 

neznají, lékař si 

myslí, že by to ten 

člověk neunesl.  

    Nezná dg. a ani 

vědět nechce     

                     3x  

Stále doufají ve 

zlepšení  

 

Tabulka 9 Můj názor na sdělování diagnózy  

Pacient by to měl vědět jako první                   2x Postupně a pravdivě  

 Měl by rozhodnout, kdo dál to má vědět  

 Aby mohl o sobě tak nějak rozhodnout 



133 

 

Tabulka 10 Má pacient právo vědět diagnózu?  

 

Tabulka 11 Zda bych já chtěla znát diagnózu  

 

 

Zda má pacient právo znát svoji 

diagnózu  

Proč to má vědět (ve vztahu  

k rodině)  

Osobní postoj pacienta ke 

smrti  

 

Ano              4x 

 

Pravdivě  

 

Urovnat rodinné vztahy nebo 

spory  

Připravit se na smrt  

 

  Chce se rozloučit  Vyrovnat se se svým životem  

  Nenechat rozhodování o sobě 

na rodině  

Dát si věci do pořádku  

 

Jak kdo        3x  

 

Každý to neunese 

a raději žije v 

nevědomosti  

 

 

Raději žít v nevědomosti  

 

   Věřit a doufat ve zlepšení  

   Nevzdat život bez boje  

   Srovnat si to všechno v hlavě  

Ano                                                   5x                                                      Chci si ještě zařídit nějaké věci  

 Chci se na smrt tak nějak připravit  

 Nechci, aby rodina rozhodovala o mně beze mě  

 Nechci, aby ostatní o mně rozhodovali  

Nevím                                               2x                                                                  

 

Chci si nechat naději a žít raději v nevědomosti, 

doufat ve zlepšení  
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Tabulka 12 Proč pacient požádá o urychlení smrti?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Když se pacient trápí, křičí bolestí             5x  Deptá je péče nebo velké bolesti  

Když už je to umírání dlouhé                     4x   

Má být odkázán na pomoc druhých           1x   

Nemůže se postarat o svoji rodinu             1x  Zabezpečit ji  

Už nechce žít sám                                      1x   

Má zůstat po zbytek života na vozíčku     1x   

Už chtějí mít od všeho klid                       1x  Od vyšetření, péče, veškerých monitorů  

Jeho mozek už nefunguje jako dřív           1x   

 

Tabulka 13 Kde se více umírá – doma nebo v nemocnici?  

V nemocnici  

Postoj rodiny zemřelého  Společenské jevy  

Při špatném zdravotním stavu přiveze 

rodina umírajícího do nemocnice          5x  

Lidé se smrti bojí                                   5x  

 

Rodina si myslí, že bolesti budou díky 

lékům a péči snesitelnější                      4x  

Nejsme na umírání připraveni               1x  

 

Rodina si myslí, že dnešní zdravotní péče 

zachrání téměř všechno                         3x  

 

Rodina nechce nést za smrt 

zodpovědnost                                         2x  

 

Rodina se nechce na umírání dívat        2x   

Rodina nechce mít se smrtí nic 

společného                                             1x  

 

Rodina nechce být u té smrti                 1x   

Výchozí situace  Specifikace situace  
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Tabulka 14 Další zkušenost s umíráním  

 

Tabulka 15 Jaké je Tvé vyrovnávání se s umíráním?  

Zpočátku  

 

Nyní  

 

Umírání jsem brala dost osobně  Beru smrt více profesionálně  

Pocit, že to umírání nezvládnu  Lépe se s tím dnes vyrovnávám  

Strach, co bude po smrti  Věřím, že po smrti něco bude  

 Zapaluji svíčky a otvírám okno  

 S postupem času si připadám taková otupělá  

 

Nepříjemné je, když je člověk ve službě sám, 

když někdo zemře  

Je na tu smrt sám, sám se s tím musí vyrovnat, 

nemá si s kým o tom popovídat  

Umírání pacienta v terminálním stavu  

 

Strašně dlouho trvalo, než léčba začala působit, 

dlouho se pacient trápil  

Smrt mé babičky přímo o mé službě              2x  

 

Bylo to těžký, ale od té doby více soucítím         

s těmi pozůstalými  

Byla to pro ni rychlá, krásná smrt, byla jsem 

ráda, že nezemřela sama  

Líbil se mi případ, kdy pacient mohl sám o sobě 

rozhodnout, o svém životě  

Nikdo na něj netlačil a nechali ho rozhodnout, 

když obě varianty byly život ohrožující  

Rodina byla s pacientem až do poslední chvíle  

 

Pacient zemřel po boku své rodiny, umírání bylo 

lidské  

Rodina stihla přijet a s umírajícím se rozloučit  Snadnější umírání pro toho člověka  

Umírání mladých lidí  

 

Jsou dlouho chodící a soběstační, mozek funguje 

normálně a oni nechápou, proč mají různé 

příznaky  
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Tabulka 16 Oporou při vyrovnávání se s umíráním mi je  

Výchozí situace  

 

Specifikace situace  

 

Rodina                                              4x  Jsem ráda, že je mám  

Dobrá kolegyně                                3x  Můžu si s ní popovídat o umírání  

 Půjčila mi knížky s tématikou o smrti  

Dobrý kolektiv                                  1x  

 

Pomoc ve vyrovnávání se s úskalími téhle 

práce a to i s umíráním  

 

 

Tabulka 17 Jak bys Ty chtěla zemřít?  

Rychle a bez bolesti                                                                            5x  

Rychle a ne zdlouhavě                                                                        5x  

Nechtěla bych, aby se rodina kvůli mně trápila                                  5x  

Nechtěla bych být odkázána pouze na přístroje a pomoc druhých     4x  

Ve spánku                                                                                            3x  

Bez trápení                                                                                          3x  

Důstojně                                                                                              2x  

V nemocnici                                                                                        2x  

Nechtěla bych mít spoustu hadiček kolem sebe                                 2x  

V kruhu rodiny                                                                                    1x  

Nechtěla bych podstoupit spoustu zbytečných vyšetření                   1x  

Chtěla bych zemřít hezká                                                                   1x  

 

 

Tabulka 18 Přemýšlela jsi někdy o své smrti?  

Výchozí situace  Specifikace situace  
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Ano, přemýšlela                       4x  

 

Díky téhle práci, kterou už roky dělám a často 

se setkávám se smrtí  

 Svým ubíhajícím rokům  

Ne, nepřemýšlela                      3x  Ne tak dlouhá praxe v oboru  

 Ještě svůj poměrně nízký věk  

 Beru to jako realitu  

 

 
Tabulka 19 Co Tě přimělo k téhle práci?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Chtít se o někoho starat                     3x  Být prospěšná  

Pracovat s lidmi                                 3x  Pomáhat jim, být užitečná  

Zpočátku to bylo přání rodičů           1x  Nyní jsem spokojená a mám tuhle práci ráda  

 
 

Tabulka 20 Co je motivující pro tuto práci?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Pacienti poděkují a jsou vděční, že je 

jim lépe                                                4x  

Mnohdy vidíme tu změnu k lepšímu  

 

Dobrý kolektiv                                     2x  

 

Lépe se pak pracuje a lépe se člověk vyrovná 

s umíráním  

Doktoři dokážou také poděkovat        1x  Dobrá spolupráce je důležitá  

 

 
Tabulka 21 Jak se chováte k příbuzným umírajících pacientů?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Vyjít jim maximálně vstříc                  7x  Neomezenost návštěv  

 V případě zhoršení zdravotního stavu pacienta 

rodině hned zavolat  
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Dostatečná komunikace s rodinou       4x  Aby se nebáli přijít a zeptat se  

Nejprve rodinu seznámit se situací      3x  

 

Předejít zděšení, když je pacient ve špatném 

stavu a má kolem sebe spoustu  

hadiček a přístrojů  

Chápat různé reakce rodiny                 2x  Pochopit i hysterické reakce rodiny 

Jednat s nimi laskavě a soucitně          1x  Tak nějak se vžít do jejich situace  

Pokorně a vstřícně                               1x  Pomoci jim, když si s něčím nevědí rady  

 

 
Tabulka 22 Jak u Vás probíhá sdělení o úmrtí příbuzným zemřelého a následná péče     

o ně?  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Lékař telefonicky                                7x  Sdělí, jak pacient zemřel                               6x  

 Popřeje upřímnou soustrast                           5x  

 Zda neměl bolesti a netrápil se                     5x  

 Aby se příbuzní zastavili pro pozůstalost     4x  

 

 
Tabulka 23 Vyzvedávání pozůstalosti  

Výchozí situace  Specifikace situace  

Je dobré, když nepřijde člověk pro 

pozůstalost sám                                   3x  

Opora navzájem  

 

Předávání pozůstalosti i v písemné 

formě                                                   2x  

 

Člověk se vždycky zcela nesoustředí na 

veškeré informace, takhle si to může 

opakovaně přečíst  

Dát kontakt na odbornou  

pomoc v případě potřeby                                

2x  

Pro lepší vyrovnání se ztrátou člena rodiny  

 

 
Tabulka 24 Zda chce rodina vidět zemřelého  
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Výchozí situace „Zemřelý“  

 

Specifikace situace  

 

Ano                                                      6x  V méně případech, naříkají a pláčou  

Ne                                                        4x  

 

Zachovat si toho umírajícího takového, jaký 

byl zaživa, který je nyní svlečený a zabalený 

jenom v prostěradle  

 
Tabulka 25 Stává se Vám, že příbuzní chtějí být v době smrti s pacientem nebo že ho 

po smrti chtějí ještě vidět?  

Výchozí situace „Umírání“  

 

Specifikace situace  

 

Ano                                                      7x  

 

Stále je dost případů, kdy se rodina chce 

rozloučit s tím svým umírajícím člověkem  

 Chtějí s ním být do okamžiku smrti, protože 

pak ta rodina cítí zadostiučinění  

Ne                                                        2x  

 

Zachovat si toho umírajícího takového, jaký 

byl zaživa  

 Někdy dokonce na tu smrt čekají kvůli svému 

prospěchu  

 

 

Tabulka 26 Jak u Vás probíhá samotná péče o mrtvé tělo?  

Výchozí situace  

 

Specifikace situace  

 

Ošetření zemřelého                             7x 

 

Odstranění všech hadiček, zkontrolovat dutinu 

ústní, podle potřeby omýt, popsat  

 Svléknout  

 Nechat dvě hodiny na oddělení  

Ošetření přímo na pokoji                    6x  

 

Nepříjemný pro ostatní pacienty (psychické 

zhoršení)  
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 Nepříjemný pro návštěvy pacientů  

 Nepříjemný pro nás  

 

Tabulka 27 Rozdíly v péči o zemřelé  

JIP  

 

Standardní interní oddělení  

 

Člověk není nikdy sám a má možnost si 

s někým promluvit, o někoho se opřít                                         

                                                             2x  

O noční službě je člověk na to umírání sám, 

může mít z toho špatný pocit                               

                                                                       1x  

 

 

Bakalářská práce B 

 

Cíle výzkumu  

Na vybraném souboru sester, které ošetřují pacienty ve Fakultní nemocnici v Hradci 

Králové, zjistit, zda existuje rozdíl ve vnímání, prožívání a hodnocení utrpení provázející 

umírající. A to mezi řádovými sestrami ošetřovatelského řádu Vincentek a všeobecnými 

sestrami – ateistkami. 

 

Metody výzkumu 

Kvalitativní šetření s použitím dvoufázového rozhovoru se záznamem a následným 

přepisem a tematickou analýzou. 

. 

 

Zkoumaný soubor 

Zkoumaný soubor tvoří dvě skupiny respondentek: skupina tří řádových sester – Vincentek, 

působících na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a v porovnání 

skupina tří všeobecných sester taktéž působících na téže klinice. 

 

Před výzkum 
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V rámci přípravné etapy provedla autorka před výzkum, ve kterém byly položeny tři 

otázky:  

1. Jak vidíte rozdíl v přístupu k pacientům mezi řádovými sestrami a všeobecnými 

sestrami-ateistkami? 

2. Jaký je Váš pohled na utrpení člověka? 

3. Co Vás ovlivnilo, případně změnilo Vaše názory na utrpení, umírání a smrt v průběhu 

profesního života? 

Poté, co si autorka ověřila ochotu a schopnost sester vést rozhovor na toto téma,  

přistoupila k vlastnímu kvalitativnímu výzkumu. 

 

 

Výzkumné otázky 

4.  Pokud se na vašem oddělení vyskytne pacient s negativní prognózou (nevyléčitelné 

stádium choroby), víte, jaké možnosti má? Popište je. 

5.  Víte, jaké jsou možnosti paliativní domácí péče a hospicové péče? 

6.  Pokud by se vyskytl pacient s přáním Do Not Resuscitace – Ne Resuscitovat, jaký máte 

pocit z poskytování ošetřovatelské péče takovému pacientovi? Co myslíte, že vede 

 pacienta k takovému rozhodnutí? 

7.  V jistých zemích existuje možnost tzv. Advanced Directives – Vůle života, ustanovení 

podmínek a osob, kdy a jak je možno postupovat, případně neléčit pacienta. Je Vám známa 

tato možnost? Jaký máte názor na toto uspořádání svých věcí budoucích? Shledáváte je 

smysluplným? 

8.  Pokud je pacient v infaustním stavu upoután na lůžko a je odkázán na povinnost lékaře 

léčit, přestože jde o terminální stav nemoci, jak na Vás působí ošetřování pacienta trpícího 

„čekáním na smrt“? Myslíte, že v pobytu pacienta na lůžku a zjevně trpícího je nějaký 

„vyšší smysl“? 
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9.  Při této představě, domníváte se, že právo na důstojnou smrt je nezadatelné pro myslící 

lidskou bytost? Jakou máte představu při pojmu „důstojná smrt“? Mohla by tento pojem 

vyjádřit eutanazie? 

10. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na roky svého studia, jaká byla Vaše představa o 

konci života? Lišila se nějak od Vašeho nynějšího názoru na tuto problematiku? Co Vás 

ovlivnilo (vzdělání, praxe, učitelé, kolegové, životní zkušenost, situace…)?  

 

 

 

Výsledky 

 

Shrnutí odpovědí dvou skupin sester 

 

Otázka č. 4 Pokud se na vašem oddělení vyskytne pacient s negativní prognózou 

(nevyléčitelné stádium choroby), víte, jaké možnosti má? Popište je. 

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Nevím, co přesně tím myslíte, nastoupí 

paliativní 

léčení, snížení bolesti. 

 

Psychicky prochází stupni, které charakterizuje 

Kübller - Rosová, onko-terapii určuje onkolog, 

dle stavu, volby, okolnosti může se mu 

nabídnout hospic, mobilní hospic, stacionář, 

Ados, dos... v terminálním stádiu už není léčba 

kauzální, ale paliativní. 

 

Takový pacient má možností několik. Může 

zůstat hospitalizován na našem oddělení, kde se 

mu dostane profesionální péče celého 

ošetřovatelského týmu. O takového nemocného 

pečujeme dle jeho aktuálního 

 zdravotního a psychického stavu. Jinou péči 

poskytujeme chodícímu, orientovanému 

pacientovi, jinou poskytujeme nemocnému 

upoutanému na lůžko 

v terminálním stadiu nemoci… Dále nemocný 

může být propuštěn do domácího ošetřování, kde 

péči poskytuje rodina např. za pomoci domácích 

agentur. Další možností je přeložení do hospicu. 
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Je možnost paliativní péče, se všemi 

náležitostmi – tlumení bolesti, psychologická 

podpora, péče o všechny nejen biologické, ale 

hlavně i o psychologické a sociální  

potřeby a podporu rodiny. 

Jedná se o paliativní léčbu, kterou preferuji.  

Účelem paliativní léčby je, aby člověk odešel ze 

světa co nejdůstojněji a měl vzornou péči do 

konce svého života. Myslím si, že by měl mít 

důstojnou smrt bez bolesti a utrpení, ale to je 

otázka. Již několikrát jsem se setkala ve své 

praxi s nevyléčitelně nemocným a můžu říci, že 

bych se ztotožnila s tím, aby mohl důstojně 

zemřít bez bolesti. 

 

Pokud se na našem oddělení vyskytne pacient 

s negativní prognózou a je to velká část, mám 

jako všeobecná zdravotní sestra takovéto 

možnosti: poskytovat každému pacientovi až do 

konce tu nejlepší péči. Ráda bych  

doplnila – nikdy nesmíme pacienta „vzdát“, ať je 

či není smrtelně nemocný. Kde jinde než u lůžka 

umírajícího můžeme lépe projevit vztah plný 

naslouchání, respektu, zájmu, soucítění. Není 

pochyb o tom, že je to náročný úkol, je ho 

schopen splnit jenom ten, kdo se sám vyrovnal 

se svou vlastní smrtelností. Ideální je, dokáží-li 

si všichni předat všechny 

 informace o možnostech léčby a dokáží-li se na 

společném cíli shodnout všichni zúčastnění: 

lékař, rodina, zdravotní sestra i sám pacient. 

 
Otázka č. 5 Víte, jaké jsou možnosti paliativní domácí péče a hospicové péče? 

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Ano, vím. Domácí péče je poskytována v 

domácím prostředí, nejčastěji agenturou domácí 

péče, všeobecnými sestrami. Na základě 

ordinace lékaře je medikována analgetická a jiná 

Velké znalosti o této péči nemám, každá z těchto 

péčí má určitě své výhody a svá úskalí. Domácí 

paliativní péče má určitě výhodu v tom, že je 

nemocný ve svém prostředí, mezi svými 
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terapie, hospicová péče  

je poskytovaná v zařízení k tomu určenému. 

 

Hlavně aby netrpěl bolestí, respektuje se jeho 

důstojnost. 

Ať už v domácím nebo v hospicovém prostředí 

zmírňovat bolesti nemocného,  

aby netrpěl a zmírnit utrpení duše jeho a jeho 

blízkých. 

 

blízkými. Nemocný nemusí tak psychicky 

strádat jako v cizím, anonymním prostředí 

zdravotnického zařízení. Hospicová péče je 

určitě daleko na vyšší odborné  

úrovni s možností okamžité reakce na pacientův 

aktuální stav. Personál je zde na vysoké odborné 

úrovni. Obrovsky důležitá je u tohoto personálu 

schopnost empatie! I v hospicu má nemocný 

možnost mít své blízké u sebe. 

 

O paliativní péči v domácím prostředí jsem moc 

neslyšela a ani se nesetkala, ale o hospicové péči 

jsem slyšela několikrát.  

Jako studentka 2. ročníku jsem hospic v 

Červeném Kostelci navštívila. Podle mě je 

hospiců v republice málo. Více a více přibývá 

lidí s onemocněním rakoviny. Zaměstnance 

tohoto ústavu obdivuji, není to jednoduché se 

denně setkávat se smrtí, ale je to zase součást 

života. Nejvíce by mě ubíjelo vidět umírat na 

rakovinu lidi mladé. 

Paliativní medicína se zabývá léčbou  

a péčí o nemocné s aktivním, progredujícím, 

pokročilým onemocněním. Délka života 

 je u těchto nemocných omezená a cílem  

léčby a péče je kvalita jejich života. Paliativní 

léčbu lze zařadit do onkologické péče vedle 

léčby kurativní a podpůrné. Cílem paliativní 

léčby není prodlužování života, nýbrž kvalita 

života. Paliativní neboli zmírňující medicína, 

péče, je nejstarší lékařskou a ošetřovatelskou 

disciplínou. Možností je paliativní péče v 



145 

domácím prostředí nebo v hospicu. Myslím, že 

hospic je pochopitelně připraven na tuto léčbu. 

Vybavenost, dostatek vyškolených  

odborníků a přizpůsobené prostředí. V domácí 

péči jsou podmínky horší. Méně odborných 

pracovníků, rodinní příslušníci nemohou být na 

tak dobré odborné úrovni. I když podle mého 

názoru může být paliativní léčba také dobře 

prováděna. 

V tomto případě, je pak pro pacienta důležité, že 

je ve známém – rodinném prostředí. Ten rozdíl 

dle mého není podstatný, pokud je dobrá  

vůle a síla nejbližších. Paliativní léčba má velký 

pozitivní význam v těch nejtěžších chvílích. 

 

 
Otázka č. 6 Pokud by se vyskytl pacient s přáním Do Not Resuscitace – Ne Resuscitovat, 

jaký máte pocit z poskytování ošetřovatelské péče takovému pacientovi? Co myslíte, že 

vede pacienta k takovému rozhodnutí? 

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Na našem pracovišti jsem se nesetkala, že by 

pacient rozhodoval o možnosti neresuscitovat; 

rozhodujou o tom lékaři. Ráda ošetřuji pacienty 

s indikaci DNR. Poskytuje se jim kvalitní 

paliativní péče v plném rozsahu, jaký vyžaduje 

jejich aktuální zdravotní stav; vůbec nemám 

zkušenost, že by byli méně, nebo hůř léčeni jako 

pacienti bez indikace DNR v terminálním stadiu 

onemocnění. Naopak, cením si, že pacienty s 

indikaci DNR můžeme důstojně doprovodit až 

do posledního dechu bez chaosu 

„zachraňování“. 

U nás si to pacient neordinuje sám, a pokud je to 

S takovýmto přáním jsem se na našem oddělení 

nesetkala. Myslím si, že moje pocity by závisely 

na mnoha faktorech. K takovému rozhodnutí 

může nemocného vést cokoliv, důvody mohou 

být zdravotníkům mnohdy zcela neznámé. 

Nemocného k takovému rozhodnutí může vést 

strach ze zdravotního stavu po resuscitaci, 

sociální izolace… 

Plně respektuji pacienta jako  

člověka a respektuji jeho přání. Pacientovo přání 

by mělo být plně respektováno i lékařem. Můj  

pocit z poskytování ošetřovatelské péče je 
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indikace lékaře, to znamená, že se nebude 

zahajovat resuscitace, ale péči poskytujeme dle 

ordinací lékaře, jako každému jinému. Jaký 

mám pocit? Uvědomuji si, že mu zbývá jenom 

několik dní, týdnů a proto je důležité, aby ještě 

zakusil lásku, péči, náš zájem. 

 

V nemocnici si pacient nerozhoduje, že nechce 

resuscitovat. 

naprosto vyrovnaný a ničím se neliší od jiné 

péče, kterou standardně poskytuji. Takovéhoto 

pacienta plně chápu, nikdy sama nevím, jak 

můžu uvažovat v nemoci a co člověka za život 

potká. Moje ošetřovatelská péče se nijak neliší  

a všem vyhovím stejně bez rozdílu  

na okolnosti, i takový pacient se musí 

respektovat. A jaké rozhodnutí k tomu pacienta 

vede? Zřejmě špatná diagnóza, musí si 

uvědomovat, že mu není pomoci a nechce 

zbytek života strávit pasivně na lůžku. Nechce si 

prodlužovat utrpení. Zcela ho chápu. Bohužel 

rakovina nelze – někdy – vyléčit. 

U nás na oddělení se takový pacient ještě 

nevyskytl. Setkávám se však s tím, že pacienti 

již nechtějí žít. Chtějí svůj život 

 skončit a nechtějí zachraňovat. Není to žádné 

velké množství pacientů, ale již jsem se s touto 

prosbou setkala. Moje záměry s poskytováním 

ošetřovatelské péče jsou profesionální (snažím 

se pacienta utěšit, vnést trochu pozitivna k jeho 

nemoci). Podle mého názoru mají lidé často 

strach, že budou uměle udržováni při životě a při 

tom nic moc z toho života mít. Myslím, že 

pacienta vedou k tomuto rozhodnutí dlouhodobé 

bolesti či invalidita. Může to také být nezájem 

rodiny, jejich nevhodné chování, a to nejen 

rodiny, ale někdy i zdravotního personálu 

(nemluvit u lůžka o zdravotním stavu). 

 

Otázka č. 7 V jistých zemích existuje možnost tzv. Advanced Directives – Vůle života, 

ustanovení podmínek a osob, kdy a jak je možno postupovat, případně neléčit pacienta. Je 
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Vám známa tato možnost? Jaký máte názor na toto uspořádání svých věcí budoucích? 

Shledáváte je smysluplným?  

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Není mně známa tato možnost; něco jsem si 

přečetla; víc informací nemám a ani jsem 

neslyšela debatu na toto téma; nevím, jestli 

musíme přebírat všechny způsoby z Ameriky. 

 

Myslím, že tady v Čechách jsou hospice na vysoké 

úrovni a souhlasím s MUDr. Svatošovou, která 

je zakladatelkou prvního hospice v Čechách, že 

onkologickému pacientovi je potřebné se 

věnovat a vždy ještě může žít hodnoty 

postojové: projevit lásku, smíření, dát do 

pořádku svůj život. Pokud má podporu 

okolí, nebude žádat o eutanazii - to mají ověřené 

z praxe, většinou o eutanazii žádají  

pacienti v depresi – a teda deprese naznačuje 

neuspokojenou potřebu člověka. 

 

Podle zkušenosti MUDr. Svatošové je důležité 

smysluplné věnovat se nemocným, aby si 

uspořádali věci. Dívat se reálně na situaci. 

 

O této možnosti jsem slyšela pouze velmi 

okrajově. Já osobně jsem o tomto nepřemýšlela. 

Věřím tomu, že pro mnohé je toto velmi 

smysluplné.  

 

O této možnosti jsem již slyšela a plně respektuji 

názor člověka. Náš stát není na takové úrovni, 

aby mohl za nemocného člověka rozhodnout., 

myslím tím právní orgány. Všeho se dá dneska 

zneužít a jedince tím poškodit. Abych řekla 

pravdu, této problematice mnoho nerozumím. 

 

Nevím přesně, ve kterých zemích tato možnost 

existuje, ale vím, že u nás tomu tak není. Vím, 

že v Americe je toto povolené. Já sama mám na 

toto uspořádání svých věcí budoucích pozitivní 

názor. Souhlasím s tím, že se pacient svobodně 

pojistí proti přežívání na přístrojích. Je to ode 

mě cynické, ale já sama vidím hodně tohoto 

utrpení, kde není možná léčba. Pokud by toto 

mělo být povoleno v České republice, sama bych 

o tom uvažovala. Shledávám uspořádání věcí 

svých budoucích smysluplným. 

 
Otázka č. 8 Pokud je pacient v infaustním stavu upoután na lůžko a je odkázán na povinnost 

lékaře léčit, přestože jde o terminální stav nemoci, jak na Vás působí ošetřování pacienta 

trpícího „čekáním na smrt“? Myslíte, že v pobytu pacienta na lůžku a zjevně trpícího je 

nějaký „vyšší smysl“? 
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Řádové sestry Sestry-ateistky 

Trošku těžká otázka; člověk si v takových 

případech asi moc nevybírá; povinností 

ošetřovatelství, a teda i lékařství, je pomáhat ve 

zdraví, nemoci, i umírání. Na to nesmíme 

zapomínat. Myslím, že máme v tom velké 

rezervy. My nejsme páni života. Já pečuju  

ráda o člověka v terminálním stadiu nemoci. 

 

Ano určitě smysl tu je, i když teď tomu 

nerozumíme, ošetřování pacienta i toho, který je 

v terminálním stadiu, má být projevem lásky, je 

to poslání, pomoc mu na jeho křížové cestě. 

 

Lidsky je to pro mě těžké, zvláště když umírající 

je mladý člověk. Z mé zkušenosti při umírajících 

– v domácí péči, člověk věřící v Boha  

dokáže v utrpení vidět vyšší smysl. 

 

Termín pacient trpící čekáním na smrt se mně 

vůbec nelíbí. V mé praxi  

se setkávám s ošetřováním umírajícího. Tato 

péče má svá specifika. Velký důraz klást na 

psychiku nemocného, kontakt s rodinou (neměly 

by zde platit nějaká pravidla o návštěvních 

hodinách), samozřejmě nemocný by neměl mít 

bolest… při umírání nebýt sám. Trpící člověk je 

selhání medicíny, a ne vyšší smysl. 

Několikrát jsem se setkala  

s pacientem v terminálním stadiu nemoci. Moje 

péče byla vždy dostačující z pohledu sestry. 

Myslím si, že v 21. století by pacient neměl trpět 

bolestí. Existuje mnoho preparátů, jak tomu 

předcházet a bolest zmírnit nebo úplně odstranit. 

Lékaři by si měli uvědomit, zda chtějí léčit nebo 

neléčit problém pacienta. Není to jenom o 

podávání analgetika, ale pacient je osoba, která 

má city. Nevím, zda-li jim něco říká empatie. 

Musí také mít přístup k rodině nemocného. 

Myslím si, že by lékař měl mít lidský přístup a 

vše rozumně zvážit a o problému komunikovat s 

pacientem i rodinou. Poté by měl pacient mít 

právo na to, aby si rozmyslel, zda chce být léčen 

anebo zažádá o hospicovou péči.  

Opět se musí pacient respektovat. A jestli mám 

pocit, že pacient na lůžku a ještě trpící bolestí 

má „vyšší smysl“ -  tak to opravdu žádný smysl 

nemá a mít nikdy nebude. Je všeobecně známo, 

že člověk upoutaný na lůžko je chudák a nikdo 

si to ani nechce představit. Pokud je pacient na 

lůžku 24 hodin denně, zmatený, inkontinentní, 
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sám se nenají ani jinak neobslouží, tak tomu 

neříkám jinak než „pasivní živoření.“ V této fázi 

o sobě člověk ani nemůže rozhodovat. Ztrácí 

veškerá práva jako člověk a přesouvá se z 

oddělení na oddělení jako horký brambor. Lepší 

je, když je pacient somnolentní a nevnímá své 

okolí zdravě. 

 

Pokud je pacient v terminálním stavu, trpí 

bolestí. Ošetřování takovéhoto 

 pacienta s negativní prognózou na mě působí 

depresivně, bezmocně. Ten pocit bezmocnosti a 

jeho utrpení ve mně zanechává hlubokou bolest, 

že není pomoci. A v některých případech bych 

byla pro eutanazii. Ta bezmocnost mě ničí – 

těžko se s tím vyrovnávám. Vůbec si nemyslím, 

že pobyt pacienta na lůžku v nemocnici zjevně 

trpícího má nějaký „vyšší smysl“. 

 
Otázka č. 9 Při této představě, domníváte se, že právo na důstojnou smrt je nezadatelné pro 

myslící lidskou bytost? Jakou máte představu při pojmu „důstojná smrt“? Mohla by tento 

pojem vyjádřit eutanazie? 

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Mám docela pochybnosti, jestli je eutanazie 

důstojná smrt. Nechci se pouštět  

do debaty o hodnotách, o kterých se nediskutuje 

- jak vyjádřil při nedávné návštěvě Benedikt 

XVI. – o hodnotách, již jsou jasně dány. 

 

Ne, nikdo z nás si život nedal sám ani nemá 

právo si ho brát. Důstojnou smrt vnímám jako 

návrat do Otcovy náruče, návrat domů,  

Nevím, co bych k této otázce měla říci, většinu 

jsem řekla v předchozích otázkách. Eutanazie 

ano, možná, snad, ale ne v této naší společnosti, 

která na toto není zcela připravena. Důstojná 

smrt = citlivá smrt pro člověka. Za mé praxe 

jsem se setkala s hodně nemocnými lidmi, kteří 

by si zasloužili důstojnou smrt. Podle mě, jako 

zdravotní sestry? 

- pacient by měl mít individuální přístup 
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smíření s bratřími, sestrami, s lidmi, se sebou, s 

Bohem, představuji si to jako dokončení díla, 

které je nabídnuté Stvořiteli, a to v důvěře, že ho 

přijme i s vděčností za dar života, který jsme 

dostali. 

 

Eutanazie není důstojnou smrtí, to jsme my – 

personál, bližní, příbuzní povinni zahrnout 

umírajícího tou nejlepší a nejlaskavější 

ošetřovatelskou péčí. 

- soukromí 

- lásku blízkých 

- porozumění druhých osob 

- být bez bolesti 

- klid, teplo, sucho, světlo, tekutiny, vhodnou 

stravu 

- veškerá péče poskytovaná šetrně a bez bolesti 

- respektovaná přání pacienta 

- komunikovat i neverbálně, pohlazením, 

dotykem 

- tak časté návštěvy, jak jenom stav pacienta 

dovolí 

- vlídná slova od personálu a úsměv 

- empatie, pochopení a respekt pro nálady 

pacienta 

Pojem „důstojná smrt“ nevyjadřuje eutanazie. 

Jsem pro to, aby byla eutanazie uzákoněna, ale 

myslím si, že na to nejsme psychicky připraveni. 

Pokud by sám člověk mohl dát k eutanazii svůj 

souhlas, tak s tím souhlasím. 

Právo na důstojnou smrt mají mít všichni 

pacienti stejnou. V současné  

situaci v nemocnicích, mi nejvíce vadí, že 

pacient je v naprostém osamění. Je vnímán jako 

věc. Chybí důstojnost umírání. Důstojnou smrtí 

pacienta myslím, že mu bude věnována lepší 

péče, aby pacient netrpěl bolestí. To zahrnuje 
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především kvalitní ošetřovatelskou péči, a aby se 

odstranil onen pocit osamění. Umožnit rodině 

kontinuální návštěvy. Eutanazie nevyjadřuje 

pojem důstojná smrt. Tato otázka je hodně 

diskutovaná a problematická. 

 
 

Otázka č. 10. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na roky svého studia  jaká byla Vaše 

představa o konci života? Lišila se nějak od Vašeho nynějšího názoru na tuto problematiku? 

Co Vás ovlivnilo (vzdělání, praxe, učitelé, kolegové, životní zkušenost, situace…)?   

Řádové sestry Sestry-ateistky 

Jsem mile překvapena, že potkávám lidi, kteří 

mají v hloubi srdce úctu k životu i ke smrti;        

s úctou přistupujou k člověku, který trpí, umírá. 

To mě povzbuzuje. A to i z řad tzv.„nevěřících“. 

Když se zamyslím a vzpomínám, přemýšlím 

atd., nabývám stále větší poznání, že smrt je 

tajemství – velké tajemství a brána, kterou 

procházíme, procházíme jí sami. Svou bázeň, ale 

i naději opírám o víru a jistotu z víry. Pomáhají 

mi duchovní literatura a zvláště učení Církve. 

Určitě se lišila, kdysi jsem měla ze smrti strach, 

dnes, i díky Božímu slovu, hledím na smrt jako 

na nutnost, jako na bránu, přes kterou musí 

každý z nás přejít a za kterou čeká Otec, který 

nám rozumí, který nás miluje, kterému na nás 

záleží a který nám připravil místo v nebi. Je to 

setkání s Láskou a na to se musíme těšit už dnes. 

Je to z praxe už jiný pohled. Při umírání 

nemocných, starých lidí, jsem stála s básní, s 

díkem za jejich život, ale i důvěrou, že Bůh ve 

své veliké lásce a milosrdenství přijme jejich 

Během mého studia jsem se se smrtí nesetkala. 

Smrt jsem si nijak nepředstavovala, teď po 

letech si myslím, že jsem měla z tohoto tématu 

obavy. Názory se věkem samozřejmě liší, také 

ve své praxi jsem se opakovaně setkala  

s péčí o umírajícího, zemřelého. 

Doba mého studia byla pouze teorie a praxe 

během studia byla pouze dva roky, a to je málo. 

Jako studentka jsem si tedy nemohla udělat 

názor na konec života. Velice mě ovlivnila praxe 

v nemocnici. Denně se setkávám s vážně 

nemocnými lidmi, kteří mají právo 

 zemřít v klidu. Ovlivnila mě i životní zkušenost, 

kdy jsme se s rodinou starali o těžce nemocného 

dědečka. Bylo to náročné a přistoupili jsme k té 

situaci s úctou a pokorou. Přála bych takový 

konec života každému umírajícímu. Bylo to 

důstojné a vím, že si to tak děda přál. Po jeho 

smrti vím, že měl klid a bylo to pro něj 

vysvobození. 

Pokud si zavzpomínám na roky svého studia, 

smrt se nepovažovala za součást života. Moc se 
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duše do své slávy a radosti. o ní nediskutovalo. Umírající se zavírali do 

ústavů a nemocnic. Byl však rozdíl mezi  

městy a vesnicemi. Na vsi se děti nebo nejbližší 

stále ještě snažili o své umírající postarat a 

umožnit dožít v kruhu rodinném. V dnešní 

uspěchané době stále více lidí umírá v 

nemocnicích a domovech důchodců. Moje 

představa ve 20-ti letech o konci života byla pro 

mě tak daleko a stala se tabu. Pochopitelně při 

práci v nemocnici se mě začala otázka smrti více 

dotýkat. Co mě hodně ovlivnilo, bylo časté 

setkání se smrtí. Toto téma je nyní hodně 

diskutované a je na něj mnoho pohledů. Dalším 

problémem je, že příbuzní nedokážou  

přijmout a pochopit blížící se smrt, chtějí se jí 

stranit. I přesto, že zdravotní personál se 

většinou s ohleduplností snaží stav věci vysvětlit 

a vyjít vstříc. 

 
 
 
 
 
Tematická analýza odpovědí dvou skupin sester 

 
Otázka č. 4 Pokud se na vašem oddělení vyskytne pacient s negativní prognózou 

(nevyléčitelné stádium choroby), víte, jaké možnosti má? Popište je. 

všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

péče paliativní péče péče paliativní péče 

zařízení zařízení, hospic, stacionář zařízení naše oddělení, domácí 

ošetřovatelství, hospic 

pacient detailní výčet fází vyrovnávání 

se závažným onemocněním, 

pacient obecné konstatování o 

zdravotním 
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psychické stavy stavu, psychickém stavu 

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

snížení bolesti, psychologická 

opora, 

sociální opora 

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

vzorná péče do konce života, 

„nevzdávat“ péči, vztah plný 

naslouchání, respektu, zájmu, 

soucítění 

práce sestry 

orientovaná 

na rodinu 

opora rodině, psychologické 

potřeby rodiny 

práce sestry 

orientovaná 

na rodinu 

 

sestra  sestra zdravotník vyrovnaný s vlastní 

smrtelností 

zdravotnický 

tým 

 zdravotnický 

tým 

předávání informací mezi členy 

týmu 

 

 

Otázka č. 5  Víte, jaké jsou možnosti paliativní domácí péče a hospicové péče? 

všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

typ péče paliativní péče typ péče domácí paliativní péče, 

hospicová péče, onkologická 

péče 

prostředí domácí prostředí, hospicové 

prostředí 

prostředí domácí prostředí 

pacient analgetická terapie, aby pacient 

netrpěl fyzickou bolestí, aby 

netrpěla jeho duše 

pacient nemusí psychicky strádat, má 

omezenou délku života, má horší 

kvalitu života 

rodina aby netrpěli jeho blízcí rodina dobrá vůle a síla nejbližších 

personál  personál vyškolení odborníci, odborná 

úroveň 
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vybavenost  vybavenost vybavenost pracoviště 

 

Otázka č. 6 Pokud by se vyskytl pacient s přáním Do Not Resuscitace – Ne Resuscitovat, 

jaký máte pocit z poskytování ošetřovatelské péče takovému pacientovi? Co myslíte, že 

vede pacienta k takovému rozhodnutí? 

všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

pracoviště naše pracoviště, moje zkušenosti pracoviště naše pracoviště, moje zkušenosti 

právní aspekt pacient o neresuscitování 

nerozhoduje, o neresuscitování 

rozhodují lékaři 

právní aspekt  

pacient  pacient úvaha o důvodech, které pacienta 

k takové žádosti vedou, přání 

pacienta; pacienti nechtějí, aby 

byli zachraňováni; strach 

pacientů z toho, že budou uměle 

udržováni při životě 

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

důstojné doprovázení 

umírajícího personálem, měl by 

zakusit lásku, péči, náš zájem 

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

vyrovnaný přístup sestry, který 

se neliší od péče poskytované 

jiným pacientům; chápu 

pacienta; můj přístup je 

profesionální, snažím se pacienta 

utěšit 

sestra sama   

o sobě 

 sestra sama   

o sobě 

nevím, jak já budu uvažovat, až 

budu vážně nemocná 

 

Otázka č. 7 V jistých zemích existuje možnost tzv. Advanced Directives – Vůle života, 

ustanovení podmínek a osob, kdy a jak je možno postupovat, případně neléčit pacienta. Je 

Vám známa tato možnost? Jaký máte názor na toto uspořádání svých věcí budoucích? 

Shledáváte je smysluplným? 
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všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

osobní názor 

sestry 

není mně známo osobní názor 

sestry 

slyšela jsem pouze okrajově; 

slyšela 

jsem a respektuji názor pacienta; 

sama bych o tom uvažovala 

právní aspekt  právní aspekt stát nemůže za člověka 

rozhodnout, 

to ba se dalo zneužít; u nás 

taková 

možnost právně neexistuje 

pacient má své hodnoty, chce projevit 

někomu 

lásku, chce dát do pořádku svůj 

život; 

o eutanazii žádají jen pacienti 

v depresi – a ta ukazuje na 

neuspokojené potřeby 

pacient  

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

onkologickému pacientovi je 

třeba se plně věnovat, je třeba se 

mu smysluplně věnovat 

práce sestry 

orientovaná 

na 

pacienta 

 

 

Otázka č. 8 Pokud je pacient v infaustním stavu upoután na lůžko a je odkázán na povinnost 

lékaře léčit, přestože jde o terminální stav nemoci, jak na Vás působí ošetřování pacienta 

trpícího „čekáním na smrt“? Myslíte, že v pobytu pacienta na lůžku a zjevně trpícího je 

nějaký „vyšší smysl“? 

všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

terminologie  terminologie termín „pacient trpící čekáním na 

smrt“ se mně nelíbí 
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rozhodování 

o 

životě a smrti 

 rozhodování o 

životě a smrti 

 

smysl utrpení utrpení smysl má, i když tomu 

teď nerozumíme; 

je to křížová cesta jedince; věřící 

člověk vidí v utrpení vyšší smysl 

smysl utrpení utrpení nemá vyšší smysl, je to 

jen selhání medicíny; utrpení 

žádný smysl nemá, mít nebude; 

vůbec si nemyslím, že utrpení by 

mělo nějaký vyšší smysl 

pacient  pacient důležitá je psychika; pacient má 

své city; důležitý je pro něj 

kontakt s rodinou; pacient by 

neměl trpět bolestí 

personál  personál lékaři by měli mít citlivý přístup 

k rodině nemocného 

Otázka č. 9 Při této představě, domníváte se, že právo na důstojnou smrt je nezadatelné pro 

myslící lidskou bytost? Jakou máte představu při pojmu „důstojná smrt“? Mohla by tento 

pojem vyjádřit eutanazie? 

všeobecné řádové sestry všeobecné sestry - ateistky 

terminologie eutanazie není důstojná smrt terminologie  

základní 

hodnoty 

jsou hodnoty, o kterých se 

nediskutuje; 

nikdo z nás si život nedal, ani 

nemá právo si ho brát 

základní 

hodnoty 

 

práce sestry 

orientovaná 

na pacienta 

ne eutanazie, ale nejlepší a 

nejlaskavější ošetřovatelská péče 

práce sestry 

orientovaná 

na pacienta 

s úctou a pokorou 

práce 

personálu 

 práce 

personálu 

příbuzní nedokáží přijmout smrt, 

pochopit smrt, snaží se jí stranit; 
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orientovaná 

na rodinu 

orientovaná 

na rodinu 

personál se snaží rodinným 

příslušníkům věci vysvětlit, vyjít 

jim vstříc 

pohled na 

smrt 

důstojná smrt je návrat k Bohu, 

smíření s bratřími, sestrami,        

s lidmi, se sebou,s Bohem 

pohled na 

smrt 

je na ni mnoho pohledů 

 

 

VYHODNOCENÍ 
 

     Porovnáním zjištěných dat s daty získanými z dalších dvou kvalitativních výzkumů byla 

zjištěna shoda výsledků stejných kategorií v jednotlivých šetřeních.    

 

     Nový poznatek se objevil v oblasti péče o umírajícího. V ostatních šetřeních jsou řešeny 

rozdíly mezi paliativní péčí ve specializovaných zařízeních a domácí paliativní péčí, jejich 

výhody a nevýhody, kdy výhodou domácí paliativní péče je pro umírajícího pro něho známé 

domácí prostředí. Nikde zatím nebylo udáno, že se tato výhoda známého domácího 

prostředí dá spojit s výhodou specializovaného zařízení, spočívající v profesionálním  

vybavení a dostatku vyškolených odborníků. V mém šetření se tento jev vyskytuje. 

Respondentka pracující v zařízení pro seniory (rozhovor č. 5) považuje za důležité, aby 

umírající člověk měl ve své blízkosti známé věci, pouští mu oblíbenou hudbu, oblíbené 

televizní pořady, aby mu maximálně přiblížila domácí prostředí. 

     Z porovnávání dat bylo dále zjištěno, že se nikdo jiný nezabýval názorem sester na 

posmrtný život, i když jsou téměř každodenně přítomny umírání. Jak vyplývá z mého 

šetření, touto myšlenkou se všechny respondentky zabývají a každá z nich má na to svůj 

názor, který nepochybně ovlivňuje jejich celkový postoj k umírání a smrti.   

 

 

 

 

 


