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ABSTRAKT 

Moderní  ošetřovatelství  a  ošetřovatelský  proces  vychází  z  holistické  filozofie.  Při 

poskytování péče je potřeba věnovat se biologickým, psychologickým, sociálním, ale také 

spirituálním  potřebám  nemocných.  Péče  o  duchovní  potřeby  je  nedílnou  součástí 

komplexní péče. Poskytování spirituální péče, psychické opory patří mezi hlavní činnosti 

nemocničních kaplanů. Jejich činnost má velký význam při zdolávání všech těžkostí, které 

nemoc přináší.  Jsou součástí  multioborové spolupráce při léčbě nemocných bez rozdílu 

vyznání.  

Cílem  práce  je  zjistit  míru  informovanosti  pacientů  v  oblasti  spirituální  péče,  jejich 

očekávání a přínos. 

Pro diplomovou práci jsem zvolila sběr dat v nemocnici formou kvantitativního výzkumu 

pomocí  anonymního  dotazníku.  Cílovou  skupinou  výzkumu  bylo  100  pacientů 

hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s minimální dobou hospitalizace 7 dní. 

Cíl práce byl splněn. Výsledkem výzkumu se potvrdilo, že poskytnutá duchovní péče se 

projevila na psychickém stavu pacientů a také splnila  jejich očekávání. 

V závěru práce jsem vypracovala doporučení, které by mohlo vést k zlepšení kvality péče 

v oblasti spirituálních potřeb. Práce bude předložena managementu nemocnice.       

klíčová  slova: Spirituální  potřeby,  spirituální  péče,  nemocniční  kaplan,  víra,  nemoc, 

sociální opora.



ABSTRACT 

The  rise  in  modern  nursing  and  nursing  processes  using  holistic  philosophies.  When 

providing care it should be taken into account the biological, psychlogical, social, but also 

the  spiritual  needs  of  patients.  Caring  for  spiritual  needs  is  an  integral  part  of 

comprehensive  care.  Providing spiritual  care  and psychological  support  are  among  the 

main activities of hospital chaplains. Their work is of great importance in overcoming all 

the difficulties that illness brings. They are part of a multidisciplinary collaboration in the 

treatment of patients without a distinct faith.

The aim of the thesis is to find out the level of awareness of patients in the sphere of 

spiritual care, their expectations and their contribution.

For the thesis I chose to collect data from a hospital through quantitative research using an 

anonymous questionnaire. The target group of my research will be 100 patients who are 

hospitalised in an intensive care unit with a minimum hospitala stay of 7 days. 

The goal of the work was fulfilled. The result of the research was confirmation that the 

spiritual  care  provided was reflected  in  their  psychological  state  and also  fulfilled  the 

patients expectations.

In the conclusion of my thesis I recommended some ways in which to improve the quality 

of  care  in  the  area  of  spiritual  needs.  The  work  will  be  presented  to  the  hospital 

mangement. 

keywords: Spiritual needs, spiritual care, hospital chaplain, faith, illness, social support.
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1  Úvod

V. E. Frankl: „Jeden velký okamžik prožitý v závěru našeho života může dát zpětně smysl  

celému našemu životu.“

Práce ve zdravotnictví, ve všech odvětví je práce týmová, kde se ve snaze o uzdravení nebo 

alespoň  o  zmírnění  obtíží  tam,  kde  vyléčení  není  možné,  setkávají  odborníci  několika 

profesí, oborů. Úroveň přístrojového vybavení, možnosti vyšetřovacích i léčebných metod 

se stávají čím dál kvalitnější, dostupné, méně traumatizující. Kvalita ošetřovatelské péče 

roste. Pohled na pacienta jako takového se postupně mění. 

Zdravotnictví je do značné míry uzavřený systém, který má své určité, jasně stanovené role 

a  hluboko  zakořeněné  tradice.  Zachází  se  zde  se  základními  potřebami  člověka,  které 

podstatným způsobem ovlivňují kvalitu života. Mezi zakořeněné tradice ve zdravotnictví 

patří i nerovný vztah mezi lékařem a  pacientem.

Jedním zkroků ke  zlepšení  péče  v  tomto  směru  je  zavedení  hospicové péče,  kde jsme 

všechny léčebné postupy indikovány s ohledem na jejich dopad na kvalitu života pacienta, 

jeho blízkých. Rozhodující je také hledisko kvality života tak, jak jej definuje sám pacient.

Dalším krokem ke zlepšení péče v lůžkových zařízení je jejich zpřístupnění duchovním a 

nabídnutí jejich služeb. Někdy je chápána tato pomoc jako služba poslední – poskytování 

svátosti  umírajícím.  Přitom je  mnoho  situací,  spojených  se  zdravotním stavem,  kdy je 

nutná hospitalizace, při kterých vyvstávají existenciální otázky. 

Pracuji na Chirurgické klinice na pooperačním oddělení. Práce je zde náročná. Každý den 

se zde setkáváme s pacienty, kteří se dostávají do situace, která je pro ně nová, nečekaná, 

nepříjemná, zasahuje do běžného životního běhu způsobem, na který nikdo z pacientů není 

připraven. Každý z pacientů, kteří k nám přicházejí, se dostává do nové role, se kterou si 

neumí poradit. Pro některé je to první zkušenost, někteří jsou hospitalizováni opakovaně, 

ale vždy je to změna, kdy dosavadní způsob života je naprosto odlišný od toho, co s sebou 

nemoc a pobyt v nemocnici přináší. Nepochybně je to i veliký psychický tlak, pod kterým 

se pacient, ač nechtěně, ocitá. Ztráta soukromí, obavy z nemoci, jejích následků, strach o 

život. Nemožnost zvrátit a ovlivnit běh událostí. Spousta informací. Orientovat se v těchto 

nových situacích pod psychickým tlakem nelze zvládnout.  

Ošetřující personál naší kliniky je neustále konfrontován s otázkami, které onemocnění a 

pobyt  v  nemocnici  přináší.  Často  je  vystaven  styku  s  těžce  nemocnými,  umírajícími 
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pacienty. Velice složité jsou otázky týkajícími se lidského bytí. Musí komunikovat nejen s 

nemocnými, ale i s jejich příbuznými.

Těžce, nevyléčitelně nemocný člověk může vyvolávat ve zdravotnících pocity bezmoci a 

osobního selhání, kterým se mohou snažit vyhýbat. Strach ze smrti, konfrontace s vlastní 

smrtelností a s hranicemi odbornými i lidskými ovlivňuje i komunikaci mezi zdravotníky, 

nemocným i příbuznými nemocného.

Právě proto jsem si vybrala téma, které je pro mě velice zajímavé a v mém profesním 

životě  důležité.  Týká  se  poskytování  takové  péče,  která  se  prolíná  v  celostní  péči  o 

pacienty, ale také o jejich příbuzné, stejně tak jako o zaměstnance, anebo o návštěvníky 

nemocnice.  Poskytování  spirituální  péče  na  jednotce  intenzivní  péče přináší  pomoc 

všem, kteří tuto péči potřebují.

Nezastupitelnou roli právě na uspokojování spirituálních potřeb mají nemocniční kaplani. 

V  důsledku  akreditací  nemocnic  došlo  k  doplnění  nemocničních  kaplanů  do 

multidisciplinárních týmů, aby se tak stali součástí komplexní péče o nemocné. 

Nemocniční  kaplan  doprovází  pacienta  celou  dobou  hospitalizace,  pomáhá  mu  v 

naplňování jeho duchovních potřeb. Je často prostředníkem mezi pacientem a zdravotníky 

a také pomáhá nejen samotným pacientům, ale také jejich rodinám zvládnout nelehkou 

situaci, způsobenou nemocí.   

Hlavním cílem  práce  je  zjistit,  zda  poskytovaná  spirituální  péče  v  dané  nemocnici  je 

dostačující. Dále zda poskytnutá spirituální péče splnila očekávání pacientů a zda pro ně 

byla přínosem.

Na jaře v roce 2015 jsem si nechala vypracovat rešerši v Národní lékařské knihovně, kde 

jsem uvedla klíčová slova: spirituální péče, spirituální potřeby, nemocniční kaplan, víra, 

nemoc a sociální opora. Tam byly prostudovány databáze Cinahl, Medvik, Medline a také 

bylo nalezeno několik závěrečných prací na zadané téma.  Ve své práci jsem je nemohla 

použít, protože ani jedna neodpovídala tématu mé diplomové práce. Některé byly zaměřené 

na duchovní potřeby umírajících pacientů od Veroniky Aplové, dále na spirituální potřeby 

v paliativní a hospicové péči od Pavlíny Urbanové a Magdaléna Grebíková ve své práci se 

zaměřuje na uspokojování spirituálních potřeb z pohledu sester. 

Dále  jsem si  nechala  udělat  rešerši  v  nemocniční  knihovně,  kde jsem rozšířila  klíčová 

slova:  komunikace,  kvalita  života  a  boj  s  nemocí.  Po  prostudování  jsem prohledávala 

databáze Google, BMČ, EBSCOhost a PubMed, BČM. 

10 



Pro diplomovou práci jsem zvolila sběr dat na Chirurgické klinice formou kvantitativního 

výzkumu  pomocí  anonymního  dotazníku.  Cílovou  skupinou  bylo  100  pacientů 

hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s minimální dobou hospitalizace 7 dní.  

Diplomová  práce  bude  předložena  managementu  nemocnice  k  zlepšení  kvality  péče  v 

oblasti spirituálních potřeb.
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2  Potřeby člověka ve zdraví a nemoci

Ošetřovatelství jako takové se ve své profesi zabývá člověkem jako celkem, jako bytostí 

bio-psycho-sociální  a  bytostí  holistickou,  ne  pouze  souborem částí  a  procesů.  Termíny 

holistický  a  holismus  jsou  odvozené  z  řeckého  slova,  který  znamená  celek.  Holistická 

teorie uvádí, že všechny živé organismy jsou jako jednotné celky v interakci, a  které jsou 

takto více než součtem jejich částí. Z toho vyplývá, že každá porucha jedné z jejich částí je  

poruchou celého systému.

Koncepce holismu aplikována na člověka a jeho zdraví zdůrazňuje skutečnost, že sestry 

musí brát na zřetel osobu jako celek v její bio-psycho-sociální jednotě.

V pojetí holismu je lidský organismus integrovaná, organizovaná jednota.  Celostní pohled 

na  živé  bytosti  je  v  souladu  s  neredukovaným chápáním lidské  bytosti,  s  bio-psycho-

sociálním modelem zdraví a nemoci.

Z holistického pohledu na člověka z hlediska vzájemné interakce jeho jednotlivých složek 

vyplývá, že:

- Dlouhodobá psychická zátěž, závažný dlouhodobý stres může být jednou z příčin, popř. 

faktorem vyvolávajícím onemocnění.

- Každé onemocnění, i třeba banální, je provázeno negativními emocemi. Onemocníme-li, 

máme-li se podrobit operačnímu zákroku, prožíváme strach, úzkost.

- Psychické stavy jako strach, napětí, úzkost v mezilidských situacích vedou také k sociální 

izolaci,  osamocení.  Ve vystupňované formě i k vyhýbání se kontaktu s lidmi.  Mluvíme 

potom o sociální fobii.

- Sociální izolace, opuštěnost člověka může být příčinou vzniku negativních emocí, jako je 

strach, úzkost, hněv, hostilita.

-  Nemocný člověk (handicapovaný,  dialyzovaný,  ale  i  onkologicky nemocný)  může žít 

sám, opuštěný, v sociální izolaci. Mluvíme potom o sociální smrti.

- Prostředí, ve kterém člověk žije, ovlivňuje přímo nebo zprostředkovaně zdravotní stav 

člověka. Je dokázané, že lidé žijící osamoceni dříve umírají.

 Každý člověk  je  individuální,  má  své  jedinečné  vlastnosti,  postoje,  názory a  potřeby. 

(Trachtová, 2005)
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2.1  Potřeby a jejich hierarchie

Americký psycholog Abraham H. Maslow byl organizátorem a také prvním prezidentem 

Společnosti pro humanistickou psychologii. Vytvořil teorii motivace, ze které vychází jeho 

hierarchická  teorie  potřeb.  Zdůrazňuje  v  ní  těsné  propojení  filozofie  a  psychologie  a 

navrhuje,  aby  se  předmětem  zájmu  psychologů  stala  též  filozofie  hodnot.  Maslowova 

filozofie člověka se stala součástí světového názoru, který se zabývá názorem holisticko-

dynamickým.

Podle  Maslowa  má  každý  jedinec  individuální  systém  motivů,  který  je  hierarchicky 

uspořádán.  Některé  z  motivů  jsou  silnější  než  jiné  a  některé  z  těch  silných  jsou 

nejsilnějšími. Lidé jsou motivováni hierarchickým systémem základních potřeb. Hierarchie 

potřeb obsahuje také potřeby filozofické, potřeby bezpečí, potřeba lásky, přátelství, uznání 

a seberealizace. (Trachtová, 2005)

Fyziologické potřeby se objevují při narušení homeostázy a vyjadřují potřeby organismu, 

které  jsou důležité  k přežití.  Každý jedinec dělá  většinou všechno proto,  aby uspokojil 

fyziologické  potřeby  dříve,  než  se  stanou  aktuálními  tím,  že  dodržuje  denní  rytmus  v 

uspokojování výživy, spánku a pohybu. V době, kdy jsou fyziologické potřeby aktuální, 

stávají se dominantními, a tím ovlivňují chování a jednání člověka.

Potřeba jistoty a bezpečí je potřebou vyhnout se ohrožení a nebezpečí. Vyjadřují touhu po 

důvěře, stabilitě, osvobození od strachu a úzkosti, potřebu ochránce, ekonomické zajištění. 

Tam, kde chybí  v životě pořádek a řád, se objevuje uspokojení této potřeby na prvním 

místě. Vyplouvá na povrch vždy v situaci ztráty pocitu životní jistoty.

Potřeba  lásky  a  sounáležitosti, někdy  také  nazývána  potřeba  afiliační.  Je  to  potřeba 

milovat a být milován, potřeba náklonnosti a sounáležitosti. Potřeba být sociálně začleněn. 

Vystupuje v situacích opuštění a samoty.

Potřeba  sebeúcty,  uznání,  ocenění.  Jde  se  o  dvě  spojené  potřeby.  První  je  potřeba 

sebeúcty a sebehodnocení a  vyjadřuje přání výkonu, způsobilost, důvěry v okolním světě a 

nezávislost  mínění  druhých  lidí.  Druhá  vyjadřuje  touhu  po  respektu  druhých  lidí  v 

sociální skupině. Vystupuje právě v situacích ztráty respektu, důvěry a projevuje se snahou 

získat ztracené sociální hodnoty.

Potřeba seberealizace, sebeaktualizace vystupuje jako nutnost realizovat své schopnosti 

a záměry. Člověk chce přece být tím, kým podle svého vlastního mínění může být. 
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K těmto vyšším potřebám ještě řadí Maslow tzv. metapotřeby, nebo-li také jsou nazývány 

potřeby růstu, které vyjasňují různé specifické tendence seberealizující se osoby. Patří k 

nim  potřeby  poznání  a  porozumění,  jednoty,  rovnováhy  a  harmonie,  spontaneity, 

individuality,  hravosti,  samostatnosti,  smysluplnosti  a  další.  Tyto  metapotřeby  jsou  ve 

srovnání se základními potřebami méně důležité, ale jejich uspokojování posiluje vývoj k 

pravé lidskosti, k vyššímu štěstí a radosti. Vyjadřují spíše možnost než skutečnost, potřebu 

transcendence,  překročení  každodenní  zkušenosti,  potřebu  vyššího  duchovního života  a 

transpersonální zážitky.

Potřebu  transcendence  vysvětluje  Maslow  jako  touhu  přesáhnout  sebe  sama,  hledání 

smyslu  života  směrem  k  duchovní  stránce,  k  víře,  která  však  přesahuje  smyslové  a 

rozumové  poznání.  Je  to  touha  po  nejvyšším  smyslu  a  po  mystických  hodnotách,  tím 

člověk přesahuje svoji osobnost a obrací se k Bohu.

Maslow zjistil, že lidé, kteří uspokojují své základní potřeby, jsou zdravější, šťastnější a 

výkonnější než jedinci s nespokojenými potřebami. (Trachtová, 2005)

Potřeby spirituální

Až do nedávné doby byly spirituální potřeby pacienta více méně tabu. Není proto divu, že 

se  stále  ještě  mnoho  lidí  včetně  zdravotnických  pracovníků,  domnívá,  že  jde  o 

uspokojování potřeb pouze věřících. Ne že by věřící své duchovní potřeby neměli. Mají je, 

ale vědí, co májí dělat, a obvykle se podle toho zařídí. Lidé, kteří z víry nežijí, v průběhu 

vážné nemoci se začínají zabývat duchovními otázkami, pátrají po smyslu vlastního života. 

Každý člověk v těžké situaci potřebuje vědět, že mu bylo nakonec odpuštěno, potom má 

potřebu i sám odpouštět. Potřebuje také vědět, že jeho život měl a má až do poslední chvíle 

smysl. Nenaplněnost této potřeby smysluplnosti se nazývá stav duchovní nouze. Člověk 

tím trpí, a proto je potřeba mu ukázat, že v každé situaci se dá žít smysluplně. (Svatošová, 

2012)

Nitro člověka

- Potřeba uzavřít svůj život

Úkolem  v  závěru  lidského  života  je  uzavřít,  bilancovat  prožité.  Odložit  to,  co  bylo 

zbytečné, odpustit to, co se nepodařilo. Uchovat to, co je krásné. Předat druhým, co člověk 

sám považuje za důležité v jeho životě. V blízkosti smrti přestává mít hodně věcí původní 

váhu. Ale naopak, co se dříve opomíjelo, je nyní právě v centru pozornosti.
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- Potřeba najít smysl

Náš život není jen tápáním beze smyslu. Na konci života jsou lidé postaveni před otázku o 

smyslu vlastního života i samotné nemoci. Objevit smysl prožitého může jen člověk sám, 

protože těžká nemoc změní pohled na celý prožitý čas před ní.

- Potřeba vděčnosti

Vděčnost proměňuje život člověka. Člověk i v nemoci může nacházet mnoho příležitostí k 

vděčnosti. Vděčnost za prožitý život, životní zkušenosti, za přátelství, za život v míru a 

blahobytu.  Vděční  můžeme  být  i  za  to,  co  nám  bylo  dáno  bez  nároku  na  odplatu. 

Nejvděčnější jsme za to, co nám bylo dano především z lásky.

- Potřeba odpuštění

Odpustit je krásné české slovo, které vystihuje svoji podstatu. Znamená „pustit od sebe“. 

Pustit  člověka nebo nepříjemný zážitek  ze svého srdce pryč.  Zbavit  se  ho,  aby už nás 

nadále  netrápil.  Neodpuštění  bývá  často  příčinou  mnoha  psychických  i  sociálních 

problémů, zahořklosti,  rozpadu vztahů, vzniku depresí.  Neodpuštění je  „vězení s klíčem 

uvnitř“. Odpuštění také člověka osvobozuje, proto je v závěru života tak důležité odpustit.

- Potřeba lásky

V těžkých chvílích života, když nemocný bilancuje, co v jeho životě mělo a co nemělo 

smysl, většinou přijde na to, že to, co mu nejvíce zůstává, jsou láskyplné vztahy. To, co 

bylo z lásky věnované i to, co bylo s láskou přijaté. Milovat a být milován je jednou z 

nejhlubších tužeb pro člověka. Pro mnoho nemocných je toto vědomí velikou posilou.

- Potřeba naděje

Člověk jako jediný tvor na zemi je zakotven v čase, zná svou minulost, prožívá přítomnost, 

přemýšlí o budoucnosti. Naděje je považována za jednu z nejniternějších potřeb člověka a 

umožňuje mu jít dál právě v těžkostech, ale také v bolesti. 

- Potřeba transcendence

Transcendence  je  označována za skutečnost  přesahování,  překračování.  V teologii  a  ve 

filozofii transcendence znamená všechno to, co přesahuje smyslovou skutečnost. Proto je v 

křesťanství Bůh transcendentní, on není součástí světa, ale je jeho původcem, který každou 

skutečnost  přesahuje.  Mnoho myslitelů  považuje touhu po něčem, co nás přesahuje,  za 

lidskou touhu. 
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- Náboženství a konec života

Jak se křesťané dívají na smrt? Odpověď nalézáme právě v Bibli, kde je smrt popisována 

jako poslední nepřítel, který musí být zničen. 

Křesťanům je možné nabídnout četbu z Bible, účast na bohoslužbě, poslech písní, návštěvu 

duchovního příslušné církve a také modlitbu.

Pro katolické, pravoslavné i některé protestantské věřící je důležitá účast na svátostech. 

Svátosti  jsou obřady,  kde se pod viditelným symbolem odehrává neviditelné setkání se 

zvláštní  Boží  milostí.  Mezi  svátosti  patří  křest,  biřmování,  svátost  smíření,  eucharistie 

(příjímání), kněžství a manželství. Většinu svátostí uděluje kněz, popřípadě jáhen. 

Svátost  má duchovně posílit  člověka,  potěšit  ho a také mu navrátit  fyzické i  duchovní 

zdraví. Nese s sebou podle církve i odpuštění hříchů. Může se udělovat jak jednotlivcům, 

tak společně při bohoslužbě. (Marková, 2010)

2.2  Zdraví jako ideál

Definice zdraví dle WHO 1946:

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the  

absence of disease and infitmity.“

„Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně.  

Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ (Křivohlavý, 2009, str. 37)

Disease - nemoc. Nemoc definuje jako odchylku od určité normy. Jde přitom o objektivně 

zjistitelný  stav,  to,  co  je  kvantifikovatelné.  Pojetí  nemoci  je  úzce  spojeno  s  pracovní 

neschopností. Kdo je nemocen, není schopen práce. V pojetí nemoci je obsažena i snaha 

nemoci léčit a vyléčit, a tím lidem zdravotně pomáhat.

Infirmity -  neduživost. Infirmity je  neduživost,  churavost,  slabost,  vratkost.  Člověk,  u 

něhož se tento jev vyskytuje, je věkem sešlý, churavý, postonávající, slabý, polehávající.

Complete - úplný.  Complete se rozumí, úplný, naprostý, dokonalý, celý, takový stav, kdy 

člověku nic nechybí. (Křivohlavý, 2009)
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2.3  Kvalita života

Kvalita života je složitý a široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou mnohostrannost a 

komplexnost.  Dotýká  se  existence,  smyslu  života  a  samotného  bytí.  Zahrnuje  hledání 

důležitých faktorů bytí a pochopení. Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní 

a další podmínky pro zdravý a šťastný, kvalitní život člověka. Komplexní pohled na život 

postihuje jak vnější podmínky, tak i vnitřní rozměry člověka. 

Prožívání kvalitního života se v nemoci mění a posouvá. To, co by zdravý člověk neoznačil 

za  kvalitní,  dostává  v  nemoci  zcela  nový  význam.  Kvalita  života  také  souvisí  s 

uspokojováním potřeb. A protože každý člověk má potřeby jiné, je i kvalita života velice 

individuální  pojem.  Pro  zjištění  kvality  života  je  nutné  dobře  rozpoznávat  potřeby 

nemocného člověka a také na ně reagovat. (Marková, 2010)

Podle Vymětala je kvalita života výslednicí těchto okolností: 

- Stav psychické a fyzické pohody.

- Úroveň sebeobsluhy. 

- Úroveň pohyblivosti.

- Člověk je sociálně aktivní a dostává se mu také pozitivní odezvy.

- Člověk se spolupodílí na vytváření vlastního osudu a má možnost   

   spolurozhodovat.

- Člověk hodnotí svůj život jako smysluplný. (Janáčková, 2008)  

Zdravá spiritualita podněcuje kvalitu lidského života. Žít duchovně znamená být tady pro 

druhého  člověka,  jednat  s  vědomím  osobní  zodpovědnosti,  vnášet  do  světa  něco,  co 

zvyšuje hodnotu bytí. (Bartůšková, 2013)

Kvalita života nemocného člověka je dána aktuálním zdravotním stavem a jeho dopadem 

na  psychiku.  Psychické  hodnocení  kvality  lidského  života  vychází  ze  subjektivního 

prožívání jednotlivce, z jeho hodnocení a myšlení, ale také z toho, co chce a čeho se mu 

nedostává.  Podle  Vymětala  lidský  jedinec  označuje  za  kvalitní  život,  když  jsou  jeho 

očekávání ve shodě s realitou života. Spokojenost spojená s pocity uspokojení vzniká, když 

se my sami i osoby nejbližší uplatňujeme a prožíváme citovou odezvu ze svého nejbližšího 

sociálního  okolí.  Tato  odezva  má  vliv  na  naši  sebeúctu,  kompetentnost  a  osobnost. 

(Janáčková, 2008)  
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Lidé trpící  vážnou nemocí  jsou vystaveni  fyzickému,  emočnímu i  duchovnímu utrpení, 

které může nepříznivě ovlivnit jejich kvalitu života. (Green, 2013)

Životní hodnoty

Hodnota je nejen něco,  čeho si  ceníme,  ale  také  něco,  co si  svým životem vytváříme. 

Lidově se hovoří o životě, který ještě má, nebo už nemá cenu žít.

V. E. Frankl rozděluje hodnoty takto:

- hodnoty tvůrčí -  práce, budování, jsme v nich značně limitováni vnějšími  

   okolnostmi a mnoho lidí je bohužel považuje za jediné životní hodnoty,

- hodnoty prožitkové -  vnímání krásy, prožívání umění, ale také láska,

- hodnoty postojové -   řadí se k těm nejvyšším. Jedná se o zaujetí pozitivního 

   postoje k těžkým situacím, s kterými se člověk setkává. (Marková, 2010)

Podle Frankla je otázka „Co ještě můžu od života očekávat?“ otázkou špatně položenou.  

Správná otázka zní: „Co ode mne život ještě očekává?“ (Marková, 2010, str.39) 

Podstata  lidského bytí  se  projevuje v jedinečnosti  každého člověka i  jeho hodnotovém 

systému v oblasti psychosociální, kulturní a také duchovní. Vážná nemoc většinou zasahuje 

do  hodnotového systému  a  vyvolává  u  pacientů  a  jejich  blízkých  řadu existenciálních, 

duchovních i náboženských problémů a otázek. (Hoštálková, Opatrná, 2012)

„Podle Frankla: o smysluplnosti  života rozhodují  jeho vrcholné body a jediný okamžik  

může dát zpětný smysl celému životu“. (Svatošová, 2011, str. 15)

2.4  Boj pacienta s nemocí

Od pacienta se očekává, že se bude snažit nedat se a nepoddat se nemoci. Očekává se také, 

že se bude nadále snažit zlepšovat svůj zdravotní stav a dělat vše proto, aby se uzdravil.

Kognitivní model nemoci

Klade mimořádný důraz na myšlenkovou stránku psychiky.  Příkladem může být model 

sebeřízení, který při zvládání nemoci chápe tuto činnost do určité míry podobně jako řešení 

problému.  Výsledkem  je,  že  pacient,  který  vnímá  příznaky  nemoci,  si  vytváří  svou 

představu  o  nemoci.  Zdraví  je  stav,  který  je  chápán  jako  norma,  zatímco  jakékoliv 

odchýlení od této normy je považováno za problém, který je potřeba řešit. Odchylka od 

normy je potom zdrojem motivace. Tento proces má třífázové dění:

- Interpretace situace - hledání smysluplnosti.
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- Vlastní proces zvládání situace – vede k znovunastolení normálního stavu.

- Vyhodnocení účinnosti použitých prostředků k znovunastolení normálního stavu - zdraví.

Interpretace situace

Prvním krokem na cestě ke zvládání problému typu nemoci jsou informace. Informací se 

rozumí  získání  zprávy,  která  vede  ke  snížení  neurčitosti.  Vztah  získané  informace  ke 

zdravotnímu stavu je podstatný. Možné jsou tyto zdroje:

Percepce - vnímání příznaků.

Sociální komunikace – co se dozví od lidí kolem sebe.

V prvém případě jde o senzorické údaje -  co pacient na sobě pozoruje, co cítí, co slyší.

V druhém případě jde o to, co se pacient dozvídá od lékaře, členů rodiny, spolupracovníků, 

přátel i třeba z internetu.

Jakmile pacient získá tyto údaje, startuje proces hledání smysluplného obrazu situace.

Vlastní boj s nemocí

Ve fázi vlastního boje s nemocí jde u pacienta o uvědomění si repertoáru postupů, kterými 

jde daný problém řešit.

O aktivních strategiích hovoříme, když pacient sám z vlastní iniciativy přistupuje k řešení. 

Vypracuje  si  vlastní  představu  o  vhodném postupu a  možných  výsledcích,  a  ta  je  mu 

zdrojem jeho motivace.

O únikových strategiích zvládání nemoci hovoříme, když pacient utíká od řešení problému.

Etapy procesu boje s nemocí 

V té fázi, kdy pacient řeší svůj zdravotní problém, bylo diagnostikováno několik etap. Jde o 

zjištění do určité míry obdobné tomu, které popsala paní Elizabet Kübler-Ross v terminální 

fázi nemoci.

Etapy dle Shontze:

Šok 

K šoku dochází u pacientů, kteří se dozvídají, že se u nich objevilo vážné onemocnění nebo 

došlo k vážnému úrazu. Tento stav je charakterizován psychicky jako ustrnutí na jedné 

straně  a  zděšené  chování  na  straně  druhé.  Obě  formy  šoku  se  mohou  střídat.  Z 

psychologického hlediska jde o odpoutávání se nemocného člověka od reality.
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Usebrání

Po relativně krátké době šoku dochází u pacienta k psychickému návratu do skutečnosti. 

Nejedná se ale o zcela normální  mentální stav. Pacient  má neuspořádané myšlení,  jeho 

emoce jsou výrazně negativní. Nacházíme u něho obavy, strach, smutek, žal, pocit bezmoci 

a nedostatku pomoci. Celkově je pacient rozrušený. 

Stažení se ze hry

V této fázi již pacient vědomě odchází do únikového mentálního osamění. V něm je mu 

dána  možnost  popření  všeho,  a  tím  i  ulehčení  duševní  tíhy,  která  přišla  s  objevením 

závažného onemocnění. Toto stažení se ze hry umožňuje pacientovi také změnu pohledu na 

jeho danou situaci. Dává mu též příležitost k vypracování plánu dalšího postupu.

Tvorba programu k řešení krize

Tato teorie krizové intervence počítá s tím, že udržení celkové rovnováhy je u člověka 

jedním  z  hlavních  cílů  veškerého  chování.  Proto  je  nemoc  chápána  jako  narušení 

rovnováhy. (Křivohlavý, 2009)  

Nemoc může být také obdobím, kdy si člověk daleko více, než kdy jindy uvědomuje svoji 

spirituální rovinu. (Bartůšková, 2013)
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3  Etika a komunikace

3.1  Komunikace v ošetřovatelství

Empatie

Termín empatie  je řeckého původu a své místo našel  také v literatuře  psychologické  a 

zdravotnické. 

„Empatie je schopnost vcítit se do pocitů myšlení a jednání druhých“. (Hartl, Hartlová,  

2008. str.83)

Rogerovský  přístup  zaměřený  na  člověka  chápe  empatii  jako  vcítění  se  do  druhého 

člověka, vidí svět jeho očima tak, jako by byl tím druhým člověkem. Empatie je vnímána 

jako porozumění jiné osobě přes sebe sama. (Rogers, 1995)

„Český rogerovský psycholog Vymětal zdůrazňuje, že skutečné zdraví a umění vciťovat se  

předpokládá oscilaci mezi ztotožněním se s druhým a oddálením se od druhého“. (Vybíral,  

2005, str.211)

V ošetřovatelství se setkáváme s tím, že schopnost reagovat empaticky patří mezi faktory 

zlepšující  vztah  mezi  sestrou  a  pacientem.  Empatie  je  považována  za  jeden  z 

nejdůležitějších, ale také nejsložitějších faktorů působících na vzájemnou komunikaci mezi 

sestrou a pacientem. (Zachová, 2016)

Současné ošetřovatelství ve svém holistickém pojetí orientuje svoji pozornost na člověka, 

na  poznání  jeho  bio-psycho-sociální  stránky  komplexně.  Nejedná  se  jen  o  pochopení 

nemoci a problémů, také se nestačí jen vcítit do citového stavu pacienta. Je nutné pochopit 

situaci komplexně, umět zareagovat na potřeby nemocného, také popřemýšlet o tom, co mu 

říci,  kdy  a  jakým  způsobem.   Důležité  je  i  místo,  kde  s  pacientem  chceme  hovořit. 

(Zachová, 2016)

Empatie je jednou z podmínek lidského přístupu k pacientovi, patří do ní:

 Vcítění se do duševního stavu pacienta.

 Pochopení a poznání prožívání pacienta.

 Schopnost emocionálního porozumění,  jak pacient  svoji nemoc prožívá,  jak vidí 

sám sebe v jiné situaci, co se v něm odehrává.

 Vědomí pozitivní vztah k pacientovi.
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 Sounáležitost s pacientem.

 Pozitivní naladění bez kladení podmínek. (Kristová, 2004)

Sestra, která je schopná empatie vstupuje ve své praxi na chvíli do subjektivity pacienta a 

usiluje o prožití  jeho nálady,  myšlenek,  citů,  vztahů a  pochopení  pozměněných potřeb. 

Prostřednictvím  vlastního  prožívání  je  schopna  projevit  pacientovi  porozumění  a 

pochopení. (Zachová, 2016)

Rozhovor

V ošetřovatelské praxi sestra využívá různé typy rozhovorů, které jsou závislé na cíli, který 

sleduje.

Terapeutický rozhovor 

Vychází  z  teorie,  že  dobré  slovo  léčí.  Sestra  je  tím,  kdo  přichází  s  pacientem  do 

bezprostřední blízkosti a je s ním velmi často. Od běžných hovorů se dostává až do oblastí, 

kde  hlavní  roli  hrají  pocity  pacienta.  Naslouchání  tomu,  co  nemocný  cítí,  a  to  jak  na 

verbální, tak neverbální úrovni. Nejčastějšími pocity, s nimiž se v praxi sestra setkává, jsou 

strach, úzkost, smutek, zklamání, tíseň, ale také pozitivní emoce jako je radost, potěšení, 

klid. Důležité je nezůstat k pocitům druhých lhostejný a sdílet je s nimi. Tolerovat pocity 

znamená dávat druhým najevo, že vnímáme to, co prožívají. Pokud se podaří tyto pocity 

akceptovat,  bude  pacient  v  jejich  sdělování  pokračovat  a  sníží  se  jeho  napětí.  Hlavně 

dochází k navázání důvěry. (Křivohlavý, 1988)

Terapeutický  rozhovor  se  věnuje  spirituálním  nebo  existenciálním  tématům.  Využívá 

některé prvky logoterapie V. E. Frankla, nebo také přístupu zaměřeného na člověka C. R. 

Rogerse.  Jeho hlavním cílem je  hledání  opory v  životě  a  jejich  posilování.  Vychází  z 

modelu tří základních opěrných bodů, které dodávají našim životům stabilitu, a předchází 

tak  pádu do krize,  kdy dojde ke ztrátě  některého z  nich.  Jde  o naše  zázemí  v rodině, 

zaměstnání, přátelé a záliby. (Odrobiňák, 2010)

Nedirektivní empatický rozhovor

Vychází  z  psychoterapeutického  směru  zvaného  psychoterapie  rozhovorem,  jehož 

zakladatelem je C. G. Rogers. 

Obsahuje to, co je příznačné pro psychologický přístup k pacientovi.  Při jeho vedení je 

snahou  zdravotnických  pracovníků  vytvořit  přátelskou  a  bezpečnou  atmosféru  pro 

pacienta,  která  zvyšuje  důvěru a sdělnost.  Má charakter  reálné  a  přirozené rozmluvy s 
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cílem  porozumět  tomu,  co  je  pro  nemocného  osobně  významné  a  co  souvisí  s  jeho 

zdravotními  a  životními  problémy.  Iniciativu  necháváme  spíše  na  nemocném,  tím  mu 

dáváme najevo, že s ním sympatizujeme. Akceptujeme co říká, ukazujeme mu náš zájem a 

snažíme se být empatičtí. Při sdělování vlastních názorů jsme velice opatrní. 

Základní principy nedirektivního rozhovoru spočívají v aktivní podpoře k rozhovoru, kdy 

terapeut  povzbuzuje  pacienta  ke  sdílnosti  a  také  mu  nabízí  svou  přítomnost,  ale 

neprosazuje své názory. (Zachová, 2016)

Naslouchání

Naslouchání  je  jednou  z  nejdůležitějších  komunikačních  dovedností.  Naslouchání  je 

označováno jako zásadní součást rozhovoru, je to jeho aktivní složka.  Jde v něm nejen o 

to, co slyšíme, ale také o to, že rozumíme a chápeme. Naslouchání pomáhá sestře rozvíjet 

sociální  vnímání,  racionálně se rozhodovat,  a tím ovlivňovat  postoje jednání  a  chování 

pacienta. (Hudáková, 2010)  

Naslouchání  v  každodenní  ošetřovatelské  praxi  je  důležité,  jsou  potom  vytvořeny 

podmínky k dalšímu rozhovoru. Tím, že nasloucháme, umožňujeme druhému splnit jeho 

přání,  a  to  možnost  se svěřit.  Nasloucháním dáváme najevo,  že máme ochotu pomoci. 

(Zachová, 2016)

Mlčení

V tichu  můžeme  přemýšlet  a  hledat  jak  v  komunikaci  dále  pokračovat.  Důvodů,  proč 

pacient ztichne, je hodně, patří k nim únava, upoutání pozornosti na nějaký předmět, nebo 

osobu, strach, respekt, zamyšlení, rozpaky, hněv. Pacient se také bojí, aby neřekl něco, co 

nebude moci již odvolat a také sbírá odvahu. Může také potřebovat prostor k přemýšlení. 

Je zapotřebí být citlivý k tomu, kdy dát pacientovi prostor, aby si rozmyslel, co chce říci a 

kdy ho povzbudit, aby mohl v rozhovoru pokračovat dál. Ticho může nastat při velkém 

šoku, kdy pacient přestane mluvit po nepříjemné zprávě, která ho natolik zasáhne, že není 

schopen slova. Hluboké ticho může nastat také tam, kde už bylo řečeno vše a zavládne 

klid.  Je to ozdravné ticho, ve kterém je dobré chvíli  zůstat.  Pauzy,  ticho a mlčení jsou 

součástí  každého rozhovoru.  Když  se pacient  odmlčí,  sestra by měla  ticho respektovat. 

Není vhodné ho vybízet, aby v rozhovoru pokračoval, když mu to není příjemné. Ticho je 

účinné také,  když nemocný pláče,  nebo je velmi emotivní.  Když ticho trvá dlouho, tak 

neplní svoji funkci, může ho sestra přerušit. (Zachová, 2016)
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Komunikace je prvním předpokladem pro fungování mezilidských vztahů a je jeho přímým 

projevem. Zvláštním projevem sociální komunikace, která probíhá ve vzájemné interakci, 

je  nazývána  komunikací  v  ošetřovatelství.  Tady  sestra  má  roli  komunikátorky  a 

edukátorky.  Poskytovat  kvalitní  ošetřovatelskou  péči  bez  komunikace  není  možné. 

(Kapounová, 2007)

3.2  Pravda na nemocničním lůžku

Vhodnosti sdělovat  nemocným pravdu či nikoli  se odvíjí  nejen od dominantní strategie 

lékařů a pacientů, ale především od společenské dohody. Sdělit nemocnému pravdu může 

být pokládáno stejně tak za etické, neboť pravda osvobozuje, jako za neetické, protože i 

pravdivá  slova  mohou  ublížit.  Na  začátku  19.  století  se  pokládalo  za  normální  sdělit 

nemocnému plnou pravdu.  Později  vítězila  strategie  milosrdného oklamání.  Lékaři  byli 

přesvědčeni,  že  nesdělit  nemocnému  pravdivé  informace  o  závažném  onemocnění  je 

vhodné a ohleduplné všude tam, kde je očekáváno naplnění neblahé prognózy, a to v brzké 

budoucnosti.

V průběhu šedesátých let 20. století došlo k řadě významných změn.

Pokroky v medicíně jsou výrazné a onkologické onemocnění  lze v mnohých případech 

zpomalit a někdy dokonce vyléčit.

Mnoho  odborníků  věnovalo  pozornost  psychickému  prožívání  vážné  a  nevyléčitelné 

nemoci a doložilo, že ačkoliv pravda není lékařem sdělena, je nemocnému člověku určitým 

způsobem známa.

V  roce  1969  zveřejnila  Elisabeth  Kubler-Rossová  svou  práci  s  názvem  „O  smrti  a 

umírání“, ve které formulovala zákonitosti  psychické odezvy na příchod a rozvoj vážné 

nemoci. I dnes je její tzv. klasická křivka psychického prožívání nemoci obecně přijímána 

a umožňuje každému pomáhajícímu vybrat vhodnou  formu psychické pomoci.

O společenské dohodě na téma pravdy na nemocničním lůžku nerozhodují jenom lékaři, 

ale značnou měrou také pacienti a laická veřejnost. Situace nemocných se začala výrazně 

měnit  v  důsledku  výrazných  léčebných  pokroků.  Někteří  pacienti  byli  uzdraveni  ad 

integrum, většina pouze ad optimum. Pro tyto pacienty vyvstává nelehký úkol, a to naučit 

se se svou nemocí žít. V současné době nemocní právem nárokují také jiné než tradiční 

formy pomoci a pokládají za vhodné, aby je členové zdravotnického týmu úskalími nemoci 
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vedli a podporovali v dobách psychické nepohody. Zajistit takovéto druhy pomoci nebylo 

možné za situace mlčení nebo důsledné pia fraus. (Haškovcová, 2015)

Pro  člověka  je  velice  důležité  získat  pravdivé  informace  o  svém  zdravotním  stavu, 

podávané citlivým a ohleduplným způsobem. Pravdivé informace o zdravotním stavu jsou 

důležité pro naplnění všech ostatních psychosociálních a spirituálních potřeb. (Budžová, 

2011)

Sdělování nepříznivé informace

S nepříznivými informacemi se nemocní  a jejich blízcí  obtížně vyrovnávají,  protože se 

týkají trvalé invalidity, nevyléčitelné nemoci i blížící se smrti. 

Proto z principu máme a musíme nemocným a příbuzným říkat pravdu, tedy pravdivě je 

informovat o závažném zdravotním stavu a onemocnění především s ohledem na prognózu. 

U pacientů dospělých a svéprávných můžeme informovat příbuzné jen s jejich souhlasem.

Informace o diagnóze nebývá tak důležitá jako to, co bude následovat, na to je nutné se 

připravit a především, co mohou a musí udělat. Nejistota působí depresivně a představuje 

častý zdroj psychické zátěže.  Důvody pro „pravdu“ rozhodně převyšují nad důvody pro 

„milosrdnou  lež“.  Pro  sdělování  pravdy jsou důvody prakticko  -  psychologické  a  také 

etické. Péči o pacienta nelze zajistit při taktizování a lži. Pacient informovaný nám také 

více důvěřuje a potom lépe spolupracuje. 

Důležité  je,  aby  sdělení  extrémně  negativní  informace  probíhalo  v  rámci  soustavné 

komunikace  a  psychologické  péče  nejen  o  pacienta,  ale  i  jeho  nejbližší.  Další 

psychologické vedení je nutné, protože pacient  nesmí být sám, protože psychotrauma a 

duševní utrpení způsobuje kombinace výrazně negativní zprávy ve spojení s osamělostí. 

Pacientovo přání však plně respektujeme, nechce-li slyšet pravdu, tak mu ji nevnucujeme, 

stejně tak je na jeho rozhodnutí, jestli si přeje informovat jeho blízké. (Vymětal, 2003)
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4  Spiritualita

Pojem spiritualita se objevil poprvé v teologii v 16. století, ale jeho praktické využívání 

pochází až ze začátku 20. století.  Přirozená spiritualita je běžnou součástí života, která se 

projevuje schopností odrážet sebe i okolní svět, zainteresovat se ve vztazích a v realizaci 

hodnot, v hledání a nacházení smyslu života. (Bartůšková, 2013) 

Spiritualita  má kořeny také v křesťanské tradici.  Pochází  z latinského slova spiritualis- 

duchovní, odvozeného od spiritus - dech nebo duch, a v křesťanství odkazuje k působení 

třetí božské osoby, Ducha svatého, na jednotlivého člověka a hlavně pak k odezvě tohoto 

působení  v jeho životě.  Je to  tedy vnitřní  život  člověka,  vyvolaný působením Ducha a 

prodchnutý Bohem, jeho duchovní život. (Vojtíšek, 2012)

Spiritualita je považována za nezbytnou součást lidské psychiky a ve vědách o člověku 

nejsou pochybnosti o potřebě spirituality, každý člověk potřebuje mít svoji víru, a také mít 

smysl svého života. (Mašát, 2006)

Ve  smyslu  komplexní  spirituality  je  důležité  pracovat  s  pojmem  religiozita,  která  je 

podmnožinou  spirituality  a  je  jedním nejvýraznějším,  snadno  zachytitelným a  obvykle 

zkoumaným druhem spirituality. Religiozita je tradičně a institučně zakotvená spiritualita. 

Psycholog Pavel Říčan, který se spiritualitou zabývá, uvádí různé možnosti, jak uvedené 

názvy a vztahy mezi nimi chápat, sám si však myslí, že spiritualita je to prožitkové jádro 

náboženství. (Vojtíšek, 2012)

Spiritualita a náboženství jsou důležitými rozměry většiny nemocných a to zejména v péči 

na zlepšení jejich kvality života. (Balboni et al., 2013)

4.1  Definice spirituality 

Spirituální pohledy péče o pacienty jsou takové stránky lidského života, které se nějakým 

způsobem vztahují k zážitkům přesahující smyslový fenomén. Nejsou při tom stejné jako 

náboženské prožitky, ačkoliv pro hodně lidí je náboženství vyjádřením jejich spirituality.

Na spirituální rozměr lidského života můžeme nahlížet jako na něco, co spojuje fyzické, 

psychologické a sociální složky života každého jedince. Často bývá spiritualita chápána, 

tak že se zabývá smyslem a účelem života a pro lidé na konci života je často spojována s 

potřebou odpuštění, usmíření a potvrzením jejich hodnoty a užitečnosti. (Ptáček, Bartůněk, 

2011)
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Psychologický  slovník  překládá  spiritualitu  jako  duchovnost.  Pargament  jeden  z 

nejvýraznějších  amerických  soudobých  psychologů,  který  věnoval  svou  monografii 

výzkumnému studiu tvořivých způsobů zvládání životních problémů, definuje spiritualitu, 

jako hledání to ho, co je posvátné. Posvátným se nazývá, to co je uprostřed všech běžných 

věcí neobvyklé. Tato neobvyklost má však zvláštní charakter. Vyznačuje se právě tím, že 

je  spojena  s  hlubokým  uvědoměním  si  omezených  hranic  našeho  lidství  a  z  toho 

vyplývající nutností nejen uznání toho, co je za těmito hranicemi, ale i z úcty k tomu, co 

tyto hranice překračuje. K tomu je potom vzhlíženo s úctou. V řadě publikovaných článků 

najdeme, jaký má spiritualita vliv na naše zdraví, především na zdraví duševní. Dále jakou 

roli  hraje  spiritualita  v  sociálním životě,  v duševní  hygieně,  jak pomáhá zvládat  lidem 

nejtěžší životní situace, s nimiž jsme si doposud nevěděli dost dobře rady. Zajímavý je také 

vztah spirituality ke kvalitě života, naději, radosti, celkové životní pohodě. (Křivohlavý, 

2004)

Mauritzen hovoří o spirituálním jako o tom, co překračuje lidskou dimenzi v nás. Doyle 

mluví o spirituálním jako o něčem, co nás na jedné straně vede k tomu, abychom hledali 

smysluplnost svého života, a na druhé straně naopak nám tuto smysluplnost dává. Twerski 

říká, že spirituální je to nejlepší co člověk v životě má. Proto se nesmíme divit, že někteří 

psychologové  považují  spirituálnost  za  šestou  dimenzi  „velké  pětky“   Big  Five  -  pět 

základních rysových faktorů osobnosti. (Křivohlavý, 2004)

Mluví-li soudobá psychologie o spiritualitě určitého člověka, pak myslí na někoho, kdo se 

snaží hledat, nacházet, prožívat kontakt a mít vztah s tím, co ho přesahuje, co považuje za 

posvátné. Proto jsou definovány tři hlavní psychologické okruhy spirituality a to je hledání 

toho, co nás přesahuje, objevování toho, k čemu máme úctu, a udržování kontaktu s tím, co 

považujeme za nejvzácnější. (Křivohlavý, 2004)

V ošetřovatelství se setkáváme s pojmem spirituální potřeby až na začátku devadesátých let 

20.  století  a  to  především zahraniční  literatuře,  která  přišla  do  univerzitních  knihoven 

hlavně  ze  Spojených  států.  V  předchozích  40.  letech  si  náš  zdravotnický  personál 

nepřipouštěl  přítomnost  duchovních potřeb,  které  byly chybně vnímány jen jako víra v 

Boha. (Mellanová, 2004)

Spojitost mezi psychosociálním stavem pacientů a jejich fyzickým zdravím je známá již 

léta. V posledních třiceti letech se velmi často mluví o důležitosti péče o spirituální potřeby 

pacientů v průběhu vážné nemoci i umírání. Příkladem lékaře, který již v minulosti po celý 
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svůj život intenzivně propagoval myšlenku nutnost starat se i o duchovní dimenzi pacientů, 

byl rakouský neurolog a psychiatr V. E. Frankl. (Ptáček, Bartůněk, 2011)

4.2  Složky spirituality

Spiritualita je považována za hnací sílu v životě jedince, která dává všem hodnotám života 

smysl  a v jejím středu je vždy naděje.  Dalšími prvky,  které  jsou v souvislosti  součástí 

duchovna podle Goviera jsou:

- Zamyšlení

- Vztahy

- Obnova

- Náboženství.

Zamyšlení a pochopení  

Hledání  smyslu  života  a  životních  zkušeností  je  pokládáno za celkovou charakteristiku 

člověka. Touha žít a mít k životu důvod, schopnost podívat se zpátky a zamyslet se nad 

svým životem, představují některé důvody tohoto hledání. I když někteří lidé se zabývají 

tímto hledáním ve svém životě každý den, bývají to právě ty situace, jako je vážná nemoc, 

úraz nebo stres, kdy potřeby duchovního rozsahu vyplouvají na povrch.

Vztahy 

Za duchovní dimenze považují vědci vztah především k sobě samému, ostatním lidem a 

Bohu.  Uspokojení  touhy někam náležet  může  být  vyjádřena  službou,  láskou,  důvěrou, 

nadějí, tvořivostí nebo pocitem vděčnosti. Teologové i laici se shodují, že spiritualita má 

vertikální a horizontální rovinu. Vertikální rovina představuje transcendentní vztah k Bohu, 

vyšší síle či autoritě, horizontální rovina představuje vztah k sobě a k ostatním lidem v 

našem prostředí.

I  člověk,  který  nerozvíjí  spiritualitu  ve  vertikální  rovině,  ji  může  prožívat  v  rovině 

horizontální a může mít dokonce větší duchovní prožitek, než člověk, který dává přednost 

vztahu v rovině vertikální. 
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Obnova

Některé životní události naruší rovnováhu duchovní roviny člověka natolik, že může dojít 

ke stavu duchovní nouze,  což je ztráta smyslu života,  touhy žít  nebo tvořit.  Tento stav 

může silně ovlivnit pacientovy emoce nebo jeho fyzickou rovinu. V této souvislosti obnova 

představuje  schopnost  duchovní  roviny pozitivně  ovlivnit  fyzický  nebo  psychický  stav 

jedince a aktivovat jeho vnitřní síly k boji v nežádoucích situacích.

Náboženství

Náboženství  může  být  vnímáno  jako  prostředník  k  pochopení  a  vyjádření  duchovna, 

prostřednictvím  hodnot  nebo  prostřednictvím  rituálů  a  náboženských  aktivit.  Víra 

jednotlivých církví nabízí jedinci odpovědi na základní filozofické otázky, které se týkají 

života  a  smrti,  vede  ho k rozvoji  vertikálního  vztahu a  podporuje  vztahy horizontální. 

Členství v církvi umožňuje sounáležitost ve společenství stejně smýšlejících lidí a zároveň 

je pro člověka jistotou v době nejistot. (Škrlová, 2002)
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5  Uspokojování duchovních potřeb pacienta

Duchovní potřeby lze obtížně definovat, protože existuje v literatuře hodně definic. I když 

jsou tyto potřeby individuální,  mají společného jmenovatele,  společného všem lidem. V 

širokém smyslu  je  to  především touha po lásce.  Touha milovat  a  být  milován.  Každý 

člověk si klade otázky o smyslu a cíli života, a často na ně hledá odpověď. Každý člověk 

má schopnost si uvědomovat konečnost svého pozemského bytí a uvažovat o tom, co ho 

přesahuje. I ten, kdo sám sebe označuje za nevěřícího v závěru života často překvapí své 

nejbližší tím, že nepochybuje, že kdesi za hranicí smrti existuje bod jako cíl. Pro někoho je 

tím cílovým bodem Bůh. (Svatošová, 2011)

V moderním ošetřovatelství  nacházíme potřebu systematického přístupu k uspokojování 

spirituálních potřeb pacienta. Nejen pacienta, který je věřící, ten ví, kde hledat pomoc, ale i 

ateisty, protože i on potřebuje najít smysl v tom co ho potkalo a udržet si důvod proč žít. 

Pokud sestra chce pomoci svým pacientům v duchovní oblasti, měla by se zamyslet nad 

následujícími otázkami:

- V co věřím?

- Co dává smysl mému životu?

- Co chápu pod pojmem spiritualita?

- V co doufám?

- Koho miluji a kdo miluje mě?

- Jaké vztahy mám s druhým?

- Co by se dalo změnit na mých vztazích?

- Jsem ochotna uzdravit své narušené horizontální a vertikální vztahy?

Pokud  sestra  není  ochotna,  nebo  neumí  v  sobě  hledat  a  ani  nemá  touhu  prozkoumat 

nejintimnější  část  svého já,  bude její  vyhodnocování  duchovních potřeb jiného člověka 

pouze povrchní a jenom otázkou povinnosti. Sestra nemusí znát naučené otázky, i když 

tyto otázky jí mohou pomoci při vyhodnocování potřeb a stanovení ošetřovatelského plánu 

péče v této oblasti. Jde především o její prostou přítomnost, o podporu vyjadřování názorů 

a o aktivní naslouchání pacientovi, nejen sluchem, ale především svým celým srdcem.

Jako  profesionálové  bychom  měli  vědět,  že  spirituální  rovina  je  součástí  pacientovi 

osobnosti, o kterou pečujeme, a proto nesmíme předstírat, že nechápeme, co pacient říká, 
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nebo o to nemáme zájem.  Pokud je sestra schopna nekriticky přijmout to, co pacient říká, 

anebo se s ním dokonce podělí o své zkušenosti, je její pomoc pacientovi o to hodnotnější. 

Pokud sestra nemá osobní zkušenosti a necítí se způsobilá, musí vyhodnotit a naplánovat 

uspokojení spirituálních potřeb pacienta jiným způsobem a seznámit se se zdrojem pomoci, 

který by pacientovu potřebu v duchovní oblasti uspokojil. Každé zdravotnické zařízení by 

proto mělo mít kontakt na duchovního nebo kaplana, sociální pracovnici či sestru, kteří 

jsou schopni pacienta podpořit a uspokojit jeho duchovní potřeby. (Škrlová, 2002)

Při poskytování spirituální péče je velmi důležitá vstupní diagnostika pacientových potřeb, 

která probíhá empatickým nasloucháním a naladěním se na pacientův současný stav i jeho 

způsob myšlení a prožívání. (Bartůšková, 2013)

Známkou nenaplněných spirituálních potřeb je strach,  marnost,  zranění nebo zoufalství. 

Dále jsou to pocity, že život již nemá smysl, pocity izolace a nepodpory, zbytečnosti, ztráta 

sebedůvěry, problémy ve vztazích, pocit ztráty sebekontroly. 

Naopak známky duchovní  pohody jsou vnitřní  klid  a harmonie,  naděje a smysl  života, 

sebeúcta, pocit vlastní hodnoty, zvládání a schopnost sdílet city, schopnost komunikovat 

pravdivě a poctivě. (Budžová, 2011)

Uspokojování spirituálních potřeb ošetřujícími

Komunikace je základem každého vztahu v životě. V uspokojování spirituálních potřeb je 

podstatná komunikace mezi ošetřujícím personálem a pacientem. Ani kvalitně prováděné 

zdravotní výkony, nebo nejmodernější vybavení nikdy nenahradí vřelý vztah založený na 

důvěře  a  oboustranné  komunikaci.  Ke  komunikačním  dovednostem  zdravotníků  patří 

schopnost  empatie  a  naslouchání,  při  kterých  hraje  také  důležitou  roli  osobnost 

ošetřovaného. Nemocný člověk očekává a často se domnívá, že u nás nalezne porozumění 

v době, kdy má potřebu svěřit se se svými obavami a trápením. Ten, který se s námi může 

podělit o své pocity, nám bývá vděčný, že jsme ho vyslechli, nehodnotili a neodsuzovali. 

Svou empatií ho získáváme k další aktivní spolupráci.

Základní nástroje spirituální péče jsou rozhovor, umění sdílet, umění naslouchat a důvěra. 

Nejzákladnějším  nástrojem  je  prostá  přítomnost  ošetřujícího  u  pacienta  a  sdílení  jeho 

mlčení. Poněvadž i ten, kdo nemluví, komunikuje.  (Kvasničková, 2016) 
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Úkolem zdravotníků je především rozpoznat stav duchovní nouze u pacienta, podpořit jej a 

přivolat příslušného odborníka. (Ptáček, Bartůněk, 2011)

Úlohou sestry v péči o duchovní potřeby není jenom zjištění zájmu pacienta o duchovní 

službu poskytovanou v nemocnici. Sestra sice nemá teologické vzdělání, ale přesto může 

pomoci lidem v duchovní nouzi. Důležité je umění naslouchat a nechat nemocného mluvit 

o věcech, které vůbec nemusejí souviset s nemocí, dbát o zachování lidské důstojnosti a 

dávat pacientovi najevo úctu k jeho osobnosti. (Němcová, 2010)  

Při uspokojování spirituálních potřeb pacientů by zdravotník měl:

- Respektovat víru každého pacienta.

- Získat informace o duchovních potřebách pacienta.

- Informovat pacienta a jeho blízké o bohoslužbách konaných v nemocnici.

- Podle přání pacienta zprostředkovat návštěvu kaplana, kněze, mnicha, rabína, ….

- Zprostředkovat návštěvu jiných věřících. (Němcová, 2010)

5.1  Spirituální anamnéza a diagnostika

Spirituální anamnéza se užívá v amerických nemocnicích více než patnáct let a postupně se 

rozšířila  i  do  evropských  zemí.  Existuje  několik  druhů  anamnéz,  které  nám pomáhají 

zapamatovat si jednotlivé body. Nejznámější je tzv. F-I-C-A lékařky Christiny Puchalski, 

která se přes dvacet let intenzivně zabývá zařazením spirituální péče do zdravotní péče. 

FICA není pouze jednoznačným návodem jak pokládat  otázky,  ale  může zdravotníkovi 

pomoci při odebírání spirituální anamnézy. Její vyhodnocení pomáhá se lépe zorientovat v 

pacientových duchovních potřebách a také pomáhá zajistit jejich naplňování. 

F (Faith and Belief) - důvěra, náboženství, víra, názory, přesvědčení

- Považujete se za spirituálního nebo náboženského člověka?

- Máte nějaké osobní, spirituální přesvědčení, které Vám pomáhá zvládat stres?

- Co dává Vašemu životu smysl?

I (Importance) - důležitost, významnost

- Jaký význam má Vaše osobní přesvědčení či víra ve Vašem životě?
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- Má Vaše přesvědčení vliv na to, jak se o sebe staráte během své nemoci?

- Jakou roli hraje vaše přesvědčení a názory ve Vašem uzdravování?

C (Community) - společnost, přátelství 

- Jste součástí nějakého společenství?

- Je pro Vás oporou? Jak velikou?

- Existuje člověk nebo skupina lidí, které máte opravdu rád a kteří jsou pro Vás  

   důležití?

A (Address in Care) - zařazení do péče

- Jak by jste si přál a bych já zařadila tyto skutečnosti do Vaší zdravotní péče? 

             (Ptáček, Bartůněk, 2011)

Diagnostika duchovních potřeb pacienta

Nerespektování  dynamiky pacientových postojů a potřeb je nebezpečné u nemocných s 

nepříznivou  prognózou.  U  nich  duchovní  potřeby  vystupují  do  popředí  a  bývají 

pacientovou prioritou. Často jde o potřebu usmíření, napravení vztahů, jak s lidmi, tak i s 

Bohem. 

Potřebuje-li pacient k vyřešení svých niterních záležitostí vytvořit podmínky a sám toho 

není  schopen,  musíme  mu  pomoci.  Zavolat  toho  koho  potřebuje,  může  to  být  rodina, 

kaplan, psycholog. Důležité je zareagovat včas na potřeby pacienta.

Můžeme se dostat i do situace, kdy na vše bude pozdě, může jít o minuty, o život, a my 

budeme svědci pacientovi duchovní tísně, strachu a hrůzy z konce, nedořešených vztahů, 

možná  i  strachu  z  účtování.  Proto  bychom  měli  umět  nemocnému  zajistit  možnost 

spirituální  podpory.  S  výčitkami  svědomí  se  často  setkáváme  u  umírajících  pacientů. 

Včasným  sdělením  nepříznivé  diagnózy  je  umožněno  pacientovi  odstartovat  důležitý 

proces bilancování a zrání. Ten potřebuje svůj čas. 

Anamnéza

Vzbudíme-li u pacienta důvěru, můžeme se hodně dozvědět v rámci zjišťování rodinné, 

pracovní,  sociální i spirituální anamnézy, samozřejmě si na ni vyhradíme dostatek času a 

soukromí.
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Úkolem zdravotníka je rozpoznat při odběru anamnézy, co je zapotřebí, co mohu udělat a 

zařídit. Zjistit jakou pacient potřebuje pomoc.

Umění naslouchat

Je zapotřebí naučit se naslouchat a k tomu slyšet víc, než je řečeno jen slovy. Nejen umět 

bezchybně zopakovat pacientova slova, ale správně vyhodnotit i jeho emoce, důležitá je 

také řeč těla. Je potřeba účinně a s užitkem naslouchat duši.

Většinou už první pacientova odpověď naznačuje, zda se  pacient v mé přítomnosti cítí 

bezpečný  a  uznávaný.  Pokud  cítím,  že  má  pacient  obavy  z  rozhovoru  o  duchovních 

záležitostech,  musím  počkat  na  novou  příležitost,  nebo  předat  pacienta  odborníkovi, 

naléhání je naprosto zbytečné.

Doplňující zdroje informací

Velmi jasnou a přesnou informaci o svých duchovních potřebách nám může poskytnout i 

pacient v hlubokém bezvědomí. Nalezneme-li mezi jeho doklady vlastnoručně podepsaný 

lístek s prosbou: „V případě náhlé nehody zavolejte ke mně, prosím, katolického kněze“. 

Může nám také napovědět i křížek na krku, Bible, nebo jiná rozečtená kniha v nočním 

stolku. Dále nám pomůže i bezprostřední reakce na nabídku účasti na bohoslužbě v ústavní 

kapli, nebo možnost rozhovoru s duchovním. Také nám může poskytnout cenné informace 

rodina.

Souhlasit nemusím, ale porozumět a respektovat ano

Není třeba souhlasit s hodnotami a spiritualitou druhého, ale respektovat je. Není potřeba 

omezovat  nemocného na svobodě, na kterou má právo. Při  doprovázení  nemocného,  je 

důležité  poznat  jeho  životní  směr.  Pochopit  pacienta  můžeme  jen  tehdy,  pokud  se 

dokážeme  vžít  do  jeho  situace.  K  tomu,  abychom  mohli  citlivě  vstoupit  do  života 

umírajícího  člověka,  měli  bychom poznat,  kam až klade své beznaděje.  Vstupenkou je 

láska.

Metoda „klika a rohožka“

Nevpadnout do pokoje nemocného rovnou, ale klidně se na chvíli zastavit na pomyslné 

rohožce, podržet kliku u dveří v ruce a počkat: „Jsi-li, Bože“. Buď nás něco napadne, a pak 

je vhodné to říct, i když se mi to třeba moc nezdá. Ono se většinou ukáže dodatečně, že to 

bylo přesně to, co člověk právě v danou chvíli potřeboval slyšet. Nebo nás nic nenapadne, 

a pak je potřeba mlčet. (Svatošová, 2012)
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5.2  Spirituální bolest

Spirituální bolest se může navenek projevit i odevzdaností “ hozením flinty do žita“, nebo 

nejrůznějšími  tělesnými problémy,  pro které se nenachází  žádné vysvětlení.  Někdy nás 

upozorní  pacientovy  emoce,  vyjádřené  změnou  hlasu,  pohyby  těla,  smutkem  v  očích, 

slzami a také strachem. Také v nás může pacientovo chování a nevděk vyvolat odpor, ten 

je potřeba překonat. 

Může to být neustálá nebo přehnaná potřeba pozornosti, respektu a lásky, jindy může jít o 

zradu, nespravedlnost, pronásledování a opuštěnost, nebo neschopnost a pocit selhání. K 

zvládnutí takové nelehké situace stačí obyčejná lidská láska a trpělivost. (Svatošová, 2012) 
 

Extrémní spirituální bolest 

Stejně jako u bolesti fyzické, tak i u bolesti duševní se můžeme setkat s širokou škálou 

intenzity bolesti od mírné až po nesnesitelnou, která přivádí člověka do stavu beznaděje. 

Potom už zbývá jen krůček k úvahám či žádostem o eutanazii, k pokusům o sebevraždu. 

(Svatošová, 2012)

Spirituální bolestí lze zařadit do následujících oblastí:

- Potřeba odpustit

- Odpuštění přijmout

- Ztráta smyslu

- Strach z trestu

- Strach z neznámého

- Pocit marnosti.

Vždy je zapotřebí respektovat přání a hodnoty pacienta. (Svatošová, 2012)

5.3  Duchovní služba

Duchovní služba má pomoci lidem při řešení jejich duchovních problémů. Měla by dát 

pacientům prostor  k  vyjádření  jejich starostí,  tužeb,  zkušeností  se životem a smrtí  i  se 

změnami,  které  u  nich  vyvolaly  nemoc  nebo  vážné  zranění.  Úkolem  duchovního  je 

především odpovídat na otázky na úrovni víry. Základním prostředkem duchovní služby je 
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rozhovor,  jeho obsah závisí  na  pacientovi.  Podle  dohody mezi  církvemi  je  tato  služba 

nazývána  jako uspokojování  duchovního  rozměru  pacienta  při  respektování  důstojnosti 

lidské bytosti a její potřeby spirituality. Citlivé a odborné doprovázení člověka ve složitém 

období  jeho  života,  vzbuzování  naděje  a  potěšení,  ale  také  péče  o  příbuzné  a  blízké 

pacienta i o pracovníky zdravotnických zařízení.

Duchovní služba by měla být rozdělena podle toho, komu je však určena.  Povzbuzení, 

schopnost pochopit utrpení, naslouchání a snaha přesvědčit pacienta, že boj s nemocí není 

marný, by měly být základními úkony duchovní služby pro každého pacienta bez ohledu na 

jeho  vyznání  nebo  členství  v  církvi.  Věřícím  mohou  podle  přání  a  stupně  jejich  víry 

duchovní  navíc  nabídnout  společnou  modlitbu,  čtení  z  bible,  bohoslužby  a  podávání 

svátostí.  Duchovní potřeby má každý člověk, většinou se však projevují až ve složitém 

životním období. Poruchy duchovní rovnováhy se objevují spolu s nástupem těžké nemoci, 

s hrozící invaliditou nebo při setkání se se smrtí.

Zachoval  rozděluje  duchovní  službu  na  individuální  a  společnou.  Společné  jsou 

bohoslužby, ale také třeba i koncert. Duchovní služba má především individuální povahu a 

pokud jde o soustavnější vztah,  jedná se o tzv.  doprovázení.  Doprovázení  je složeno z 

naslouchání a podpory pacienta ve vědomí,  že jeho osud není všem lhostejný, a že má 

kolem sebe lidé, kterým na něm záleží a s kterými může otevřeně mluvit. Před duchovním 

pacient nemusí skrývat své pocity, ani to, že ví, že zemře, může dát najevo své emoce.  S 

rodinnou  tak  upřímně  mluvit  nemůže.  Naslouchání,  být  s  ním,  připravenost  snést 

pochybnosti i výčitky je ta nejcennější část duchovní služby. Doprovázející nemusí skrývat 

své názory, ale nevnucuje je, ani nekomentuje. 

I  když  se  duchovní  službou  zabývají  převážně  duchovní,  mohou  tuto  pomoc  také 

poskytovat  všichni,  kteří  jsou  pacientovi  nablízku  jako  jsou  zdravotníci,  sociální 

pracovníci,  dobrovolníci,  příbuzní.  Důležitá  je  také  práce  psychologa,  který  pacientům 

pomůže  správně zvolenou  komunikací  zorientovat  se  v  jejich  pocitech.  Problém,  který 

psycholog vyřešit zcela nemůže, je když pacient touží poznat smysl nemocí změněného 

života. Je důležité, že duchovní službu i tu část, kterou se mohou zabývat nevěřící, většinou 

v  praxi  stejně  vykonávají  věřící  lidé  opírající  se  především o  modlitbu  a  svůj  vlastní 

duchovní život, o svůj vztah k Bohu, říká Zachoval. 

Gabriela Horáková ve své práci o duchovní službě ve zdravotnictví píše, že v západních 

státech patří  duchovní  služba k běžnému provozu nemocnice.  Duchovní  tam působí  ve 
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všeobecných  a  fakultních  nemocnicích,  na  psychiatrických  klinikách,  v  rehabilitačních 

centrech,  v  léčebných  zařízeních  pro  alkoholové  i  drogové  závislosti,  v  hospicích  a 

domovech důchodců. 

V  západní  Evropě  a  USA  je  součástí  vzdělání  duchovních  pastorační  výcvik.  Právě 

zkušenosti  ze  zahraničí  byly  jedním z  důvodů,  proč  církve  začaly  prosazovat  takovou 

službu i u nás.

Duchovní služba se nevěnuje jen pacientům, ale i jejich příbuzným. Nemoc vyvolává v 

různých rozměrech stav nouze, také u pacientových blízkých, postihuje tak celou rodinu.

Další  skupinu,  která  z  duchovní  služby  může  mít  prospěch,  tvoří  zaměstnanci 

zdravotnických zařízení. Pokud pracují v prostředí, kde je velká psychická zátěž a denně se 

setkávají s utrpením a smrtí, mají spoustu důvodů, aby pociťovali obavy, i když je to bolí 

jinak než nemocného. Nenajde-li se včasná pomoc, může i u obětavých pracovníků dojít k 

takzvanému  syndromu  vyhoření,  jehož  součástí  je  ztráta  chuti  do  práce  a  do  života. 

Zdravotníci a vlastně všichni zastávající pozice v pomáhajících profesích si zaslouží, aby v 

boji proti vyhoření nacházeli pomoc. (Fleichmanová, 2002)   

Hlavním předpokladem duchovní  péče  jsou  především kvalitní  vztahy.  Duchovní  péče 

může  probíhat  jenom  v  aktivním  partnerském  vztahu.  Důležitým  předpokladem  při 

poskytování duchovní péče je vzájemná důvěra a podpora. (Monsportová, 2012)

Pastorační péče

Pastorace  je  odvozená  od  slova  pastýř,  znamená  starostlivou  péči  církve  o  potřebné. 

Věnuje se nejen věřícím, kterým pomáhá v upevňování jejich víry, ale i nevěřícím, protože 

jim nabízí svoji pomoc při řešení složitých životních situací. (Matějková, Krumpholcová, 

2012) 

„Pastorační péčí o nemocné a trpící rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho  

respektujeme v jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme  

ho v jeho  nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho  

životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry“. (Opatrný, 1995, str 5) 

Duchovní péče o nemocné souvisí s tzv. pastorační péčí, která je důležitou součástí práce 

každého  duchovního.  Je  vyjádřena  těmito  slovy:  služba  přítomností,  doprovázení  a 

rozhovorem.  V nemocnici  je  specifická,  protože  se  věnuje  lidem,  kteří  jsou  vystrašeni 

oslabení  a  citově  zranění,  kteří  se  často mohou zabývat  otázkami  tápajících  po smyslu 
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života.  Také se věnuje lidem, kteří  mohou prožívat velikou bolest nejen svého těla,  ale 

především své duše.  Lidé kvůli své nemoci často stojí před novými, těžkými, životními 

úkoly, které musí nějakým způsobem zvládnout. (Ruml, 2006)  

Pastorační  péče  je  disciplína,  která  přispívá  ke  komplexní  péči  o  nemocné.  Dále  také 

poskytuje podporu a rady týkajících se osobních, existenciálních a duchovních otázek a to 

zejména v době akutní úzkosti a ztráty. Pastorační péče je nabízena všem pacientům bez 

ohledu na náboženské nebo jiné přesvědčení. (Calder, Badcoe, Harms, 2011)

Cíl pastorační péče 

„V práci Matky Terezy a jejich sester nacházíme cíl pastorační péče. Udělat něco hezkého  

pro Boha tím, že člověku pomůžeme lidsky a důstojně prožít i jeho nemoc, utrpení a smrt.  

Kdybychom chtěli  jen zachraňovat duše,  mohli bychom při tom minout potřebné lidi,  o  

nichž mluví 25. kapitola Matoušova evangelia“. (Opatrný, 2003, str.22) 

Všechny křesťanské církve mají péči o nemocné uspořádanou a vyžadují pro ni působení 

duchovního. 

Kněz je nezastupitelný právě v udílení svátostí, a to zejména svátosti pokání a pomazání 

nemocných.  Farář nebo nemocniční  kaplan má odpovědnost nejen za vykonávání,  ale  i 

organizování  péče o nemocné v obvodu, který mu byl  svěřen.  Je třeba konstatovat,  že 

nikdo nemá všechny dary Ducha, takže dar potěšovat nemocné, vzbuzovat u nich důvěru 

nebo posilovat jejich utrpení, nemůže mít někdo jiný, než kněz. (Opatrný, 2003)

Svátostná péče o nemocného

Duchovní má vůči nemocnému tři základní povinnosti: nepředstíranou blíženskou lásku, 

svědectví Kristu a službu slova, které vede k víře.

Svátosti  jsou  důležitou  složkou  pastýřské  péče,  ale  nejsou  jedinou.  Ten  kdo  pečuje  o 

nemocného, musí vědět, jaká svátostná služba může být pro pacienta potřebná, a měl by 

umět tuto službu nemocnému zprostředkovat.

Křest

Pokud se ocitne v nebezpečí smrti někdo, kdo je teprve katechumenem nebo někdo, kdo 

katechumenem není, ale po křtu touží, může být neprodleně pokřtěn. Jeho rozhodnutí, ale 

musí  být  zcela  dobrovolné.  Není-li  dosažitelný  řádný  udělovatel  křtu,  může  pokřtít 

kdokoliv, kdo od křtěného přijme jeho vyznání víry a poté mu lije svěcenou vodu na hlavu 
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či na jinou část těla se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce, i syna i Ducha svatého“. Křest je 

v každém případě nutno ohlásit na místní faře.

Biřmování

Je-li křesťan pokřtěn a není-li biřmován, má mu být tato svátost, podle možnosti udělena. 

V případě nebezpečí smrti ji uděluje bez dalšího kněz, nejen biskup.

Eucharistie

Touto svátostí se slouží pacientům nejčastěji. Méně tak často, že kněz slouží mši u lůžka 

pacienta, častěji tak, že mu svátost donese. Eucharistii neboli svaté přijímání ovšem nemusí 

donášet jen kněz nebo jáhen. Tato svátost je určena všem, kdo jsou pokřtěni a setrvávají v 

katolické církvi a žijí smířeni s Bohem a s lidmi, a jejich právní stav jim nebrání přijímání 

svátostí. 

Katolík by měl před přijetím eucharistie dodržet eucharistický půst. Ten je za normálních 

okolností  hodinu před přijímáním,  v nemoci  stačí jen čtvrt  hodiny.  Voda ani léky půst 

neruší. V případě, že nemocný nemůže přijmout ani menší část hostie, je možné mu podat 

svaté přijímání způsobem vína.

Svátost manželství

V případě nemoci  není  až tak častá.  Nemocný uzavře v nemocnici  manželství,  ale  tím 

způsobem, že legalizuje svůj dosavadní svazek. Je třeba zjistit,  zda za daného právního 

stavu dotyčných lze platné manželství uzavřít. K samotnému uzavření manželství je třeba 

kněze a dvou svědků. Svědkové nemusí být pokřtěni, ale musí být svéprávní. S dovolením 

biskupa lze uzavřít manželství i jinde, než v kostele. 

Pomazání nemocných

Tato svátost je zatížena mnoha nedorozuměními.  Pro řadu lidí je to poslední úkon před 

smrtí. Jejím udělovatelem je kněz nebo biskup. 

Svátost se uděluje tímto způsobem: nejprve kněz mlčky vkládá ruce na hlavu nemocného, 

potom ho maže olejem na dvou místech,  zpravidla  na hlavě a  rukou a říká následující 

slova:  „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha  

svatého. Amen. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen“.

39 



Svátost pokání

Dobré přijetí svátosti  pokání je nejvýraznější pomoc, které se může nemocnému dostat. 

Předpoklady k této svátosti  je důvěra v Krista a lítost  nad hříchy. Je důležité,  aby tato 

svátost byla pacientovi nabízena jako jedna z pomocí, nikoliv jako povinnost. Ti kdo se o 

pacienta starají, mohou cestu ke svátosti smíření připravit, mohou mu pomoct, zbavit ho 

strachu.  (Opatrný, 2003, str.23)

40 



6  Duchovní v roli doprovázejícího

V českých zemích  se nejedná o žádnou novinku.  Pouze  po více  než půl  století  znovu 

objevujeme, co tu po staletí bylo a nemocným vždy dobře sloužilo. (Svatošová, 2012) 

Duchovní do nemocnic vždy patřili. Ostatně první organizované lazarety byly křesťanským 

vynálezem.

„Duchovní  by  měl  umět  lidem  naslouchat  a  rozumět  jejich  potřebám,  pomáhat  jim  

nacházet cestu i v situacích, kdy ji oni sami nevidí. V žádném případě nejde o evangelizaci  

ani o obrácení na víru. Pomoc a podpora člověka v tíživé situaci nesmí být zneužita, říká o  

poslání své práce nemocniční kaplan Vítězslav Vurst“. (Vurst, 2013, str. 30) 

Mnoho  nemocnic  nyní  zaměstnává  kaplany  dle  Joint  Comission,  aby  mohla  splnit 

požadavky na duchovní, kulturní a náboženské potřeby pacientů, kteří jsou hospitalizováni. 

Kaplani mají vliv na pacienty a jejich rodiny v nejnáročnějším období života, mají  jim 

pomáhat najít vnitřní sílu a propojenost ke svému Bohu nebo vyšší sílu, která dává smysl 

jejich života. Asociace profesionálních kaplanů zahrnuje, aby kaplan zadal informace od 

pacienta do zdravotních záznamů, které jsou významné pro pacienta z hlediska zdravotní, 

psychosociální a spirituální péče. (Godstein, Marin, Umpierre, 2011)

Certifikovaní nemocniční kaplani jsou ministři z různých tradic víry,  kteří se zavázali k 

posvátnu a poskytování duchovní péče pro lidé s tělesným nebo duševním onemocněním, 

jejich rodinám a zaměstnancům, kteří se spolu s nimi podílejí na péči. Certifikovaní kaplani 

jsou  teologicky  vzdělaní  a  mají  dostatečný  výcvik  v  systému  zdravotní  péče.  Cílem 

kaplanů je nabídnout smysl pro Boží pozornost a soucit uprostřed utrpení a boje. (Pideman, 

Marek, Jenkins et al, 2008)

Kaplan ve zdravotnickém zařízení slouží především svojí přítomností,  je k dispozici pro 

rozhovor a blízkost. Také tělesný dotyk, jako je podání ruky, je zvláště v případě těžce 

nemocných  či  umírajících  pacientů  téměř  pravidlem.  Křesťanům  na  základě  jejich 

výslovného přání nabízí čtení z Bible, modlitbu,  svátosti.  Kaplan se podílí také na řadě 

vzdělávacích programů v dané nemocnici. (Ruml, 2010)

Úkolem kaplana je také respektovat a chránit hodnotu a důstojnost každého člověka. Jeho 

hlavním pracovním nástrojem je  především empatické  naslouchání.  Každý nemocný  je 

schopný v průběhu nemoci  něco dokázat  a  také vnitřně  růst,  pokud se mu dostane od 

ostatních lidí pomoci a podpory. V náročných obdobích nemoci je hlavním úkolem kaplana 

pomáhat hledat naději, která jak se říká „umírá jako poslední“. Kaplan nemocného toleruje 
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v jeho současném stavu, a to jak při fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak i v 

jeho negativních emočních stavech. Kaplan přispívá ke snižování existenciální úzkosti a k 

zlepšení nebo udržení kvality života pacienta a jeho blízkých. (Hošťálková, 2009)

Kalvínská  se  domnívá,  že  pro  pacienty,  kteří  jsou  v  různých  životních  situacích  je 

přítomnost nemocničního duchovního obzvlášť důležitá. Vážně nemocní lidé často hledají 

odpovědi na existenciální otázky, které v nich vyvolávají strach. Strach následně ovlivňuje 

jejich vitalitu, obranyschopnost, a tím i hojení organismu. Bývá to strach z bolesti, z nejisté 

budoucnosti, z finanční závislosti na druhých lidech, z ohrožených vztahů a také strach ze 

ztráty důstojnosti, z utrpení a umírání. (Kalvínská, 2008)

Při  opakovaných hospitalizacích často dochází  k prohlubování  vztahu mezi  kaplanem a 

pacientem.Pro pacienta je to samozřejmě přínosné, že se s kaplanem znovu setkává. Kaplan 

ho bude provázet po celou dobu hospitalizace, již ho zná a ví o jeho starostech i radostech, 

má na něho čas, rád si s ním popovídá a také se mu může svěřit. (Čermáková, 2008)

Většina  hospitalizovaných  pacientů  v  různých  zdravotních  zařízení  může  vyjádřit  své 

duchovní  potřeby  nebo  vnitřní  duchovní  boj.  Ale  ne  každý  pacient  je  schopen  získat 

podporu od své náboženské komunity, proto je povinností zdravotnického týmu poskytnout 

mu  vhodné  intervence.  Joint  Commission  vyžaduje  posouzení  duchovních  potřeb  u 

každého pacienta jakékoliv náboženské příslušnosti nebo přesvědčení, ale i u pacientů bez 

víry.  Kaplani  jsou  klinicky  a  teologicky  vyškolení  specialisté,  kteří  poskytují  podporu 

pacientům,  naplňují  duchovní  a  náboženské  potřeby.  Návštěva  kaplana  je  užitečná  v 

několika směrech, včetně poskytnutí připomínky, že Bůh je, čtení z Bible nebo modlitbu. 

Pacient tak snáší hospitalizaci lépe, dává-li mu naději a poskytuje komfort. Kaplani velmi 

dobře  naplňují  duchovní,  náboženské,  ale  i  citové  potřeby  pacientů.  (Marin,  Sharma, 

Sosunov et al, 2015)

Ve své každodenní práci, stejně jako jiní profesionálové mohou ukázat, jak zlepšit kvalitu 

poskytovaných služeb. Mohou ukázat to, co dělá pastorační péči jedinečnou a jak přispívá 

k  vysoké  kvalitě  zdravotní  péče.  Jedním z  důležitých  zdrojů  pro  posouzení  a  zlepšení 

kvality je zpětná vazba od pacientů. Bohužel v průzkumech o všeobecné spokojenosti s 

nemocnicí  nebo  s  jejím  pobytem  není  služba  kaplanů  zmíněná.  Podle  VandeCreeka 

existuje  několik  důvodu,  jak  vidí  pacienti  nemocničního  kaplana.  Mnozí  pacienti  jsou 

přesvědčení, že jejich víra a jejich náboženské nebo duchovní přesvědčení hraje důležitou 

roli v procesu hojení. (Witer- Pfandler, Morgenthaler, 2011)  
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Od  roku  1970  došlo  ke  zvýšení  počtu  výzkumů  týkající  se  tradiční  a  současné  role 

zdravotnických kaplanů v klinické praxi. Z dostupné literatury je považována důležitá role 

kaplanů zejména v souvislosti  s  biotickými otázkami a etickým rozhodováním.  (Carey, 

Cohen, 2010)

Dne 20. listopadu 2006 byla podepsána Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi 

Českou  biskupskou  konferencí  (ČBK)  a  Ekumetickou  radou  církví  (ERC)  v  České 

republice.  Její  signatáři  v  ní  sdělují,  že  jsou  si  vědomi  společného  poslání  sloužit 

potřebným, a proto uzavírají dohodu o vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků do 

zdravotnických zařízení s cílem prospět trpícím lidem v těžkých situacích bez ohledu na 

jejich vyznání. 

Z Dohody je zřejmé:

„Vysílání  kaplanů  a  dobrovolníků  se  děje  tam,  kde  došlo  ke  vzájemné  dohodě  mezi  

zdravotnickým zařízením a zástupcem ČBK nebo ERC. Zdravotnické zařízení a vysílající  

církev  potom  uzavírají  vlastní  dohodu,  upravující  činnost  vyslaného  spirituálního  

pracovníka v konkrétním zařízení“. (Svatošová, 2012, str.88)

Nemocničním kaplanem je  osoba,  která  poskytuje  duchovní  péči  pacientům,  personálu 

nemocnice  a  návštěvníkům,  dále  řídí  práci  dobrovolníků  v  oblasti  duchovní  péče  a 

zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.

Dobrovolníkem, vyslaným ČBK a ERC je osoba, která se ve svém volném čase podílí na 

spirituální péči o nemocné pod vedením nemocničního kaplana.

Osoby  vyslané  podle  této  dohody  církvemi,  musí  splňovat  kvalifikační  předpoklady 

uvedené v této dohodě a dodržovat také etický kodex. Způsob vyslání a dobu jeho platnosti 

si jednotlivé církve upravují podle vlastních řádů. Vyslání se zúčastní zástupci ČBK a ERC 

na  místní  úrovni.  Vyslaní  pracovníci  jsou  vázáni  touto  dohodou  a  řády  své  církve. 

Vyslaného  pracovníka  odvolává  církev,  v  případě  hrubého porušení  této  dohody hned. 

Pastorační  péče  o  nemocné  je  uskutečňována  jednotlivými  církvemi,  případně  jimi 

zřizovanými subjekty a zůstává tím nedotčena. (Svatošová, 2012)

Spirituální nebo také duchovní péče je důležitou součástí léčebného procesu. Po dlouhé 

době  mlčení  to  uznalo  i  Ministerstvo  zdravotnictví.  Připravilo  metodický  pokyn,  který 

vešel v plastnosti  13.4. 2017.  V němž zakotvuje a kvalifikuje postavení  nemocničního 

kaplana. (Drahoš, 2017)  
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6.1  Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

- Dokončené teologické vzdělání na magisterském stupni

- Speciální kapitoly z religionistiky-  náboženství 

- Kurz péče pastorační

- Podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církvích v ČR

- Znalost organizace zdravotnictví a nemocnice

- Ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a zdravotnictví

- Absolvování kurzu krizové intervence

- Absolvování kurzu komunikace

- Praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy

- Obecné zásady spirituální péče

- Schopnosti komunikovat v některém ze světových jazyků

- Základní orientace ve zdravotnických oborech

- Základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky

- Pověření vlastní církví

Kvalifikační předpoklady dobrovolníka

- Teologické minimum

- Speciální kapitoly z religionistiky

- Kurz pastorační péče

- Podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církví v ČR

- Znalost organizace zdravotnictví a nemocnice

- Ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a zdravotnictví

- Absolvování kurzu krizové intervence

- Absolvování kurzu komunikace

- Základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky
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- Praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy

- Obecné zásady spirituální péče

- Pověření vlastní církví (Svatošová, 2012)

6.2  Etický kodex nemocničního kaplana a dobrovolníka

Etický kodex poskytovatele spirituální péče vyslaného církví, vychází z mezinárodních i 

národních  dokumentů.  Mezinárodní  deklarace  a  úmluvy  o  lidských  právech  vytvářejí 

obecné standardy a poukazují tak na práva, která jsou naší společností tolerována. 

Pracovníci, kteří pečují ve zdravotnických zařízeních o nemocné, mají snahu s ohledem na 

existenciální,  duchovní  a  náboženské  potřeby  zprostředkovat  zdroje  víry,  také  kulturní 

hodnoty  i  podporu  společenství.  Nemocniční  kaplani  a  dobrovolníci  jsou  ve  vztahu  k 

nemocným,  příbuzným,  jiným  blízkým  osobám  i  pracovníkům  ve  zdravotnických 

zařízeních vázáni dodržovat etické zásady. (Svatošová, 2012) 

Hlavní  náplní  kaplanské práce jsou rozhovory s nemocnými,  nebo také  spíše setkání  s 

lidmi a naslouchání jejich životním příběhům. V těch příbězích někdy mezi slovy je to 

duchovno. Pokorný si myslí,  že duchovní věci nemají  svůj vymezený slovník ani svoje 

témata. Jsou to poslední věci a také hodnoty člověka, na kterých jim bytostně záleží. O 

těchto hodnotách často nedovedeme přímo mluvit, ale jsou základní tóninou, která určuje 

hudbu našeho příběhu. A i když nelze mluvit, můžeme být jenom na blízku. Podporu lze 

předávat také beze slov. Že má smysl tiše setrvat i u pacienta, který jakoby nevnímá, to 

nám opakovaně potvrzují ti, co se z druhého břehu vrátili. (Pokorný, 2010)

Od roku 1997 ustanovení Společné komise o akreditaci zdravotnických organizací (Joint 

Commision on Accreditation of healthcare organizations – JCAHO) měla pozitivní vliv se 

zaměřením  na  pacienta  jako  na  člověka.  Role  kaplana  se  více  začlenila  do 

multidisciplinárního  týmu a  kaplani  jsou  více  zapojeni  do  poskytování  zdravotní  péče. 

(Proserpio, Piccinelli, Clerici, 2011) 

Novým  trendem  je  zařazování  kaplanů  do  multidisciplinárního  týmu,  který  vychází  z 

potřeb  jak  akutní  medicíny,  tak  také  paliativní  péče.  Přednosti  multidisciplinární  péče 

spočívá v tom, že kaplan a jeho služby patří do nemocnice a pacienti i personál si postupně 
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zvykají  na  jeho  přítomnost.  Tato  skutečnost  podněcuje  k  navození  důvěry,  ale  také 

zkvalitňuje komunikaci na všech úrovních. (Němcová, 2010)

Výhody zařazení kaplana do multidisciplinárního týmu:

- Snadněji získává důvěru nemocných, která je pro jeho práci nezbytná.

- Je k dispozici všem pacientům a opakovaně, může navazovat na předchozí 

   rozhovory a  rozvíjet je, může zohledňovat aktuální stav pacienta. 

- Kaplan může pomoci v komunikaci pacient – personál - rodina.

- Kaplan hraje důležitou roli v období sdělení závažné diagnózy, v době     

   existenciální krize, v průběhu léčby, v závěru života a u pozůstalých v době 

   smutku.

- Kaplan se účastní rozhodovacích procesů, jako je přerušení nebo ukončení léčby. 

- Také bývá členem etické komise.

- Trvalá přítomnost na oddělení nevyvolává trauma, jako když přichází pouze  

   tehdy, blíží-li se konec života.

- Přítomnost kaplana odkazuje na duchovní rovinu člověka i na duchovní rozměr  

   nemoci, utrpení a smrti. (Opatrná, 2006)

Ve  studii  Mowat  a  Swinton  předpokládají,  že  úkolem  kaplanů  je  nabídnout  takový 

komfort, jehož součástí je mluvit a motivovat pacienty v dobách stresů a obav. Kaplan má 

řadu klíčových dovedností na základě svých zkušeností a znalostí,  a zvláště pak umění 

naslouchat. Využívá své teologické znalosti a pomáhá snižovat závislost a zranitelnost. Být 

s  ostatními  jako  kaplan,  znamená,  že  pozorně  naslouchá  a  pomáhá  objasnit  to,  co  je 

důležité v životě pacienta a tím snaží najít smysl života. (Byrne, 2007)

Nemocniční  kaplan i  psycholog se zejména u těžce nemocných či  umírajících pacientů 

setkávají  s  větším zájmem o  otázky  související  s  hodnotovou  orientací  a  především s 

otázkou po smyslu života, utrpení a bolesti.  Mohou společně pomáhat nacházet smysl a 

naději v podpoře rodiny, přátel, v zálibách. Pokud se však zdravotní stav pacienta zhoršuje 

a prognóza nemoci je nepříznivá, začínají hodnoty, v nichž nemocný hledal oporu, často 

směřovat z roviny horizontální do roviny vertikální. Rovina vertikální je vyšší a rozsáhlejší 

než rovina, v níž se pohybuje psychologie. Nejde již ani o duševní stránku člověka, jeho 

motivaci, sebehodnocení a sebepoznání. Nyní již vyvstává potřeba smíření se s blízkými, 

se sebou samým, s Bohem, potřeba odpuštění nebo potřeba modlitby. To jsou otázky, jež 
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patří právě do kompetence nemocničního kaplana, který na ně spolu s pacientem a jeho 

rodinou pomáhá hledat odpověď. (Maryšková, 2016)  

6.3   Právní rámec

Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č.  2/1993 Sb. ve znění  ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb.)

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit  

své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání“. (článek 15, odst.1)

„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s  

jinými,  soukromě  nebo  veřejně,  bohoslužbou,  vyučováním,  náboženskými  úkony  nebo  

zachováním obřadu“. (článek 16, odst.1)

„Výkon  těchto  práv  může  být  omezen  zákonem,  jde-li  o  opatření  v  demokratické  

společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo  

práv a svobod druhých“. (článek16, odst. 4)

Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002)

§ 2 Svoboda náboženského vyznání

„Svoboda  myšlení,  svědomí  a  náboženského  vyznání  je  zaručena.  Každý  má  právo  

svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě  

nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováním obřadu.  

Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženství“. (odst.1)

Ústava Světové zdravotnické organizace WHO (zákon 189/1948)

„Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního, sociálního a nezáleží jen v tom, že  

není nemoci neb neduhu“.

Úmluva o lidských právech v biomedicíně (č. 96/2007 Sb.)

„Sluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez  

diskriminace  zaručí  úctu k integritě  jeho bytosti  a ostatní  práva a základní  svobody a  

ostatní  práva  a  základní  svobody  při  aplikaci  biologie  a  biomedicíny.  Každá  smluvní  

strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení  

této Úmluvy“. (článek.1)

Práva pacientů schválených v roce 1992 Centrální etickou komisí Ministerstva     
zdravotnictví:
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„Pacient má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost  

denně se stýkat se členy své rodiny a s přáteli.  Omezení takovéhoto způsobu může být  

provedeno pouze ze závažných důvodů“. (bod 2)

Koncepce ošetřovatelství (metodické opatření Ministerstva zdravotnictví 9/ 2004)

Definice ošetřovatelství

„Ošetřovatelství  je  samostatná  vědecká  disciplína  zaměřená  na  aktivní  vyhledávání  a  

uspokojování  biologických,  psychických  a  sociálních  potřeb  nemocného  a  zdravého  

člověka v péči o jeho zdraví“.

„Ošetřovatelství  je  zaměřeno  na udržení  a  podporu  zdraví,  navrácení  zdraví  a  rozvoj  

soběstačnosti,  zmírňování  utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění  klidného  

umírání a smrti.  Ošetřovatelství  se významně podílí  na prevenci,  diagnostice,  terapii  a  

rehabilitaci.  Ošetřovatelský personál pomáhá jednotlivci,  rodinám i skupinám, aby byli  

schopni  samostatně  uspokojovat  fyziologické,  psychosociální  a  duchovní  potřeby.  Vede  

nemocné  k  sebepéči,  edukuje  jejich  blízké  v  poskytování  laické  ošetřovatelské  péče.  

Nemocným, kteří  o  sebe nemohou,  nechtějí,  či  neumějí  pečovat,  zajišťuje  profesionální  

ošetřovatelskou péči“.

Mezinárodní akreditační standardy: Práva pacientů a jejich blízkých:

„Nemocnice má vytvořený postup, v rámci kterého uspokojí požadavky pacientů a jejich  

blízkých na poskytnutí duchovních služeb či podobné požadavky vyplývající z pacientových  

duchovních potřeb a náboženského přesvědčení“.

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR  

(http://www.nemocnicnikaplan.cz/clanek/13-Pravni-ramec/index.htm)

Věstník  Ministrestva  zdravotnictví  ČR:  Metodický  pokyn  o  duchovní  péči  ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravoních služeb:

„Smyslem činnosti kaplana v LZZ je být důvěryhodným i důvěrným partnerem pacientů,  

zdravotnických  pracovníků,  případně  i  návštěvníků  při  řešení  osobních,  existeciálních,  

spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb“. (Věstník MZ CŘ, ročník 2017, částka  

4) 
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7  Cíl práce a otázky

Hlavním cílem práce je zjistit míru informovanosti pacientů v oblasti spirituální péče, dále 

zda  jsou  splněna  jejich  očekávání  od  již  poskytnuté  spirituální  péče  a  zda  poskytnutá 

spirituální péče byla pro ně přínosná a dostačující.

Otázky:

1. Zjistit míru informovanosti pacientů o poskytované spirituální péči v nemocnici.

2. Zjistit očekávání pacientů, kterým byla spirituální péče nabídnuta.

3. Zjistit jak se poskytovaná spirituální péče projevila na psychiku pacienta.

4. Zjistit zda poskytovaná spirituální péče v nemocnici je dostačující.

8  Metodika a organizace výzkumu

Pro  diplomovou  práci  jsem  zvolila  sběr  dat  formou  kvantitativního  výzkumu  pomocí 

anonymního dotazníku vlastní konstrukce. Jeho výhodou je rychlé získání dat od většího 

počtu respondentů, finanční nenáročnost a snadná měřitelnost.

Nevýhodou mohou být možné nejasnosti při formulaci otázek, omezené množství otázek i 

omezený prostor pro vyjádření respondenta.

Vypracovaný dotazník je anonymní a obsahuje otázky otevřené, polozavřené i uzavřené. 

Dotazník tvoří 20 otázek a je uveden v příloze č. 3.

Výsledky  z  dotazníkového  šetření  byly  zpracovány  pomocí  programu  Microsoft  Excel 
2007.

Limitace. Výběrový soubor

Cílovou skupinou výzkumu bylo 100 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní 

péče chirurgické kliniky s minimální dobou hospitalizace 7 dní. 

Na základě souhlasu vedení nemocnice s provedením dotazníkového šetření v nemocnici 

bylo postupně rozdáno 106 dotazníků, návratnost byla 100 %, zpracovat bylo možné pouze 

100 dotazníků z důvodu neúplnosti všech požadovaných otázek.

Distribuce a výběr dotazníků se konal v období listopad 2016 -  leden 2017. 
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Průběh průzkumného šetření 

Všem  respondentům  byl  vysvětlen  účel,  že  tento  dotazník  slouží  pouze  pro  účely 

diplomové  práce,  dále  jim  bylo  vysvětleno  jeho  řádné  vyplnění  jednotlivých  otázek  a 

způsob sběru dotazníků. Respondenti byly informováni o anonymitě dotazníků a také jim 

bylo poskytnut dostatek času a zajištěno soukromí na vyplnění dotazníku.

Nejprve  jsem  rozdala  25  dotazníků  za  účelem  zjištění  srozumitelnosti  dotazovaných 

otázek.  Po návratnosti  jsem byla  ujištěna,  že nikdo z dotazovaných respondentů neměl 

problémy se srozumitelností otázek.  Poté byly rozdány zbývající dotazníky. 

Sběr dotazníků probíhal jak na jednotkách intenzivní péče, tak i na standartních odděleních 

kam byli  později  pacienti  přeloženi.  Pacientům byla  nabídnutá  obálka označená číslem 

kliniky. Vyplněný dotazník mohli odevzdat v obálce staniční sestře jednotlivých oddělení. 

Dále  dotazník  mohli  osobně,  případně  prostřednictvím  rodiny  vhodit  na  ředitelství 

nemocnice  do  schránky  č.  15,  nebo  odevzdat  na  podatelně  nemocnice.  Tuto  možnost 

využilo 23 respondentů.
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10  Diskuze

Otázka č. 1: 

Zjistit míru informovanosti pacientů o poskytované spirituální péči. 

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku budou z dotazníku použity otázky č. 1, 2, 3, 4, 5. 

Otázka č. 1: Víte co znamená slovo spiritualita? 

Na  otázku  co  si  respondenti  představují  pod  pojmem  slovo  spiritualita  jich  nejvíce 

odpovědělo  68  % duchovno,  dále  12  % uvedlo  náboženství  a  pro  dalších  12  % je  to 

smysluplnost života.  Pro 5 % respondentů je to jedinečná cesta člověka a 3 % neví co 

slovo spiritualita znamená. 

Více jak polovina 68 % respondentů odpověděla, že pod slovem spiritualita si představuje 

duchovno. Myslím si, že míra informovanosti respondentů je dostatečná. Pouze 12 % si 

nadále spojuje slovo spiritualita s náboženstvím. 

Otázka č. 2: Zajímal se někdo z personálu nemocnice o Vaše duchovní potřeby?

Touto otázkou bylo zjištěno, zda byli respondenti zdravotnickým personálem dotazováni 

na jejich duchovní potřeby.

Byla jsem mile překvapena výsledkem. 60 % respondentů uvedlo, že o jejich duchovní 

potřeby se zajímala zdravotní sestra a 25 % respondentů uvedlo zdravotnickou asistentku, 

ve 13 % to byl  lékař,  kdo se zajímal  o duchovní  potřeby.  Ošetřovatelka  se nezajímala 

vůbec a nestalo se, že by se o duchovní potřeby nezajímal nikdo.

Tento údaj souvisí s odběrem ošetřovatelské anamnézy,  kde je předdefinovaná kolonka, 

kdy je zjišťováno, zda si pacient přeje zajistit kontakt s nemocničním kaplanen. Jsem ráda, 

že jsou pacienti na tyto potřeby dotazováni, že nejde jenom o zaškrtnutí kolonky. 

Otázka č. 3: Kdy Vám byla nabídnuta duchovní péče?  

Na  otázku  kdy  respondentům  byla  nabídnuta  duchovní  péče  uvedlo  57  % v  průběhu 

hospitalizace  a  35  %  respondentů  uvedlo  již  při  přijmu,  7  %  respondentům  nebyla 

nabídnutá, ale sami o ni požádali a 0 % uvedlo, že jim nebyla nabídnuta vůbec.  
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S tímto výsledkem jsem nepočítala.  Na vyplnění ošetřovatelské anamnézy má zdravotní 

sestra 24 hodin. Nejprve jsem byla překvapená a kladla jsem si otázku.  Proč jenom 35 % 

respondentů uvedlo, že byli dotazováni při přijmu? Později jsem dospěla k závěru, že ne 

všichni pacienti mohli být dotazováni při přijmu kvůli těžkému zdravotnímu stavu a také, 

že jejich duchovní potřeby vystoupily do popředí až právě v průběhu hospitalizace.  7 % 

respondentů uvedlo, že o duchovní péči sami požádali, což je také dobrá zpráva, protože 

nemocniční kaplan chodí 2x týdně do naší nemocnice a obchází oddělení. Jde pozdravit již 

známé tváře a vždy si rád popovídá s novými pacienty. 

Otázka č. 4: Jakou formou Vám byla duchovní péče nabídnutá?

Otázkou č.  4 jsem potřebovala zjistit jakou formou respondentům byla nabídnutá duchovní 

péče. 

Výsledek byl potěšující. 75 % respondentů uvedlo, že jim byla nabídnutá duchovní péče 

ústně a 25 % uvedlo písemnou formou. Jinak nevyužil nikdo. Pacienti dostávají při přijmu 

nebo v průběhu hospitalizace informační leták, kde je uveden kontakt na nemocničního 

kaplana  včetně  jeho  telefonního  číslo  a  e-mailu.  Kaplana  mohou  kontaktovat 

prostřednictvím zdravotnického personálu, nebo osobně.  Informační leták je také umístěn 

na nástěnce příslušného oddělení. 

Otázka č. 5: Kdo by měl, podle Vás, tuto službu uspokojovat? 

S výsledkem jsem byla také mile překvapená. 57 % respondentů uvedlo, že by tuto službu 

měl  uspokojovat  právě nemocniční  kaplan.  Ve 26 % by ji  měla  uspokojovat  zdravotní 

sestra, dále ve 12 % psycholog a v 5 % lékař. Kolonku zda někdo jiný, nikdo nevyplnil.

Jsem ráda, že víc jak polovina respondentů uvedla nemocničního kaplana, protože právě on 

má nezastupitelnou roli při uspokojování duchovních potřeb v nemocnici.  Někdy vzniká 

pevné pouto mezi pacientem a ošetřujícím personálem, právě v době kdy je delší doba 

hospitalizace.  Pacient  k  nim má důvěru.  Jindy se stává,  že  nemocniční  kaplan  spolu  s 

psychologem  dokážou  společně  pomoci  při  uspokojování  duchovních  potřeb.  Zde  je 

potřeba také zdůraznit, že je to především týmová práce. 
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Myslím si, že po zhodnocení těchto otázek je míra informovanosti pacientů v oblasti 

poskytování duchovní péče v nemocnici na dostatečné úrovni. 

Otázka č. 2:

Zjistit očekávání pacientů, kterým byla spirituální péče nabídnuta.

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku budou z dotazníku použity otázky č. 6, 7, 8, 9, 12. 

Otázka  č.  6:  Uveďte  prosím  způsob,  kterým  by  měly  být  duchovní  služby 

poskytované?

Na otázku jakým způsobem mají být duchovní služby poskytované, jsou odpovědi velice 

individuální.

Nejvíce respondentů, shodně 35 % by si přálo uspokojení duchovní služby rozhovorem a 

nasloucháním.  12 % respondentů preferuje pouze tichou přítomnost  u lůžka,  8 % dává 

přednost čtením z písem svatých, 7 % by si přálo modlitbu a jenom 3 % bohoslužbu. 

Protože  každý  člověk  je  originální,  tak  i  jeho  potřeby  v  oblasti  duchovní  péče  jsou 

individuální, každý si přeje to, co je mu blízké a co mu nejvíce vyhovuje.

Otázka č. 7: Znáte našeho nemocničního kaplana? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit jak dalece je známý nemocniční kaplan na naší klinice.

Výsledek je opět překvapivý. 64 % respondentů odpovědělo ano, pouze 28 % respondentů 

odpovědělo ne a jenom 8 % uvedlo odpověď nevím. 

Nemocniční  kaplan  je  na  naší  klinice  vždy srdečně  vítaný  a  to  jak  pacienty,  ale  také 

zdravotnickým personálem.  Snad pro jeho srdečnou povahu a vnitřní klid si dokáže získat 

pacienty i personál.

Otázka č. 8: Kladete si v souvislosti s nemocí duchovní otázky?  

Většina  pacientů  právě  v  nemoci  nebo  během těžkého  životního  období  si  klade  tyto 

otázky. 42 % respondentů odpovědělo rozhodně ano, 23 % uvedlo spíše ano, 12 % spíše 

ne, 7 % uvedlo rozhodně ne a zbylých 16 % nevím.  Což potvrdilo moje očekávání. 
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Otázka č.9: Z čeho máte strach?

Otázkou č.9  jsem  zjišťovala  z  čeho  mají  respondenti  v  souvislostí  s  hospitalizací  v 

nemocnici strach.

Odpovědi jsou zase velice individuální. Nejvíce 26 % respondentů má strach z nemoci, 22 

% z operace a také 18 % má strach z bolesti. Shodně 15 % respondentů má strach z nejisté  

budoucnosti a ze závislosti na druhých. 4 % uvedlo položku z něčeho jiného a napsalo, že 

má strach ze smrti.  Byla jsem překvapená, že nikdo z respondentů nenapsal, že nemá z 

ničeho strach. 

Otázka č. 11: Co očekáváte, v případě Vaší potřeby, od nemocničního kaplana?

Na  otázku  co  očekávají  respondenti  od  nemocničního  kaplana,  jsou  odpovědi  zase 

individuální.  Překvapující,  ale  očekávaná  odpověď  je  42  %  respondentů  očekává 

psychickou  oporu,  26 % respondentů očekává možnost  se  vypovídat,  dále  11 % hledá 

pomoc při osamocení a shodně 8 % respondentů očekává pomoc při strachu a smutku a 

pomoc  při  odpuštění.  Jenom  5  %  respondentů  neví  co  od  nemocničního  kaplana  má 

očekávat. Čímž se dle mého názoru potvrdilo, že pacienti vědí s jakým problémem se mají 

na nemocničního kaplana obrátit a s čím jim může pomoci. 

Otázka č. 12: Pokud jste se setkal/a s nemocničním kaplanem, splnil Vaše očekávání?

Výsledkem této otázky je dobře odvedená práce nemocničního kaplana. 63 % respondentů 

odpovědělo rozhodně ano, 21 % částečně, 13 % respondentů neví, jestli nemocniční kaplan 

splnil jejich očekávání a pouze 3 % respondentů odpovědělo rozhodně ne. To znamená, že 

nadpoloviční většině kaplan splnil jejich očekávání. 

Výsledky těchto otázek poukazují na to, že pokud si pacienti kladli duchovní otázky v 

souvislosti s nemocí, či měli strach, byla jim poskytnuta duchovní péče a ve většině 

případů byla splněna očekávání těchto pacientů.

Otázka č.3: 

Zjistit jak se poskytnutá spirituální péče projevila na psychiku pacienta.

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku byly použity otázky z dotazníku č. 10, 13, 19.
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Otázka č. 10: Kdo je pro Vás v nemocnici největší psychickou oporou?

Odpovědi na tuto otázku jsou individuální. Překvapivý je výsledek. Nejvíce respondentů 

uvedlo 38 % shodně jak nemocničního kaplana,  tak také rodinu.  Dále 12 % zdravotní 

sestru a 7 % lékaře. Jenom 5 % respondentů uvedlo přátelé a známí. Položku někdo jiný 

nevyužil  nikdo  z  respondentů.  Je  zajímavé,  že  během hospitalizace  může  v  některých 

případech částečně přítomnost kaplana nahradit rodinu, či blízké, což má pozitivní vliv na 

psychiku v nemocnici. 

Otázka č. 13: Jak se podle Vás projevila poskytnutá péče na Vaši psychiku?

Odpovědi na tuto otázku jsou velice individuální, ale také zásadní. Respondenti uvedli to 

co v daný okamžik prožívali.  Nejčastější odpověď byla,  že došlo ke snížení strachu, to 

uvedlo  52 % respondentů.  32 % uvedlo  odstranění  smutku,  dále  28 % respondentů se 

smířilo s nemocí. 13 % respondentů nalezlo smysluplnost života a jenom 2 % respondentů 

odpovědělo,  že  se  duchovní  péče  vůbec  neprojevila  na  jejich  psychiku.  Položku  jinak 

označilo 3 % respondentů a uvedlo, že po poskytnuté duchovní péči se smířilo s koncem 

života. 

Otázka č. 19: Jaké pocity jste prožíval po naplnění duchovních potřeb.

Pocity respondentů jsou někdy nepopsatelné a to víc jsou pro zdravotnický personál jedním 

z hnacích motorů. 

Nejvíce respondentů odpovědělo 28 %, že prožívali radost a 24 % získalo naději, shodně 

16 % respondentů uvedlo, že u nich nastal celkový klid, úleva a došlo ke smíření. 13 % 

respondentů prožívalo lásku a sounáležitost. Jenom 3 % respondentů vyplnilo položku jiné 

pocity a uvedli, že prožívali pocity štěstí. 

Otázka č.  3 byla také splněna,  poskytnutá duchovní péče se pozitivně odrazila  na 

psychiku dotazovaných respondentů.
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Otázka č. 4: 

Zjistit zda poskytovaná spirituální péče je v nemocnici dostačující.

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku byly použity z dotazníku otázky č. 14, 15, 16, 17, 18, 

20. 

Otázka č. 14: Komu myslíte, že nemocniční kaplan poskytuje duchovní služby?

Na tuto otázku odpovědělo nejvíce respondentů 64 %, že kaplan poskytuje duchovní služby 

všem lidem bez víry a bez rozdílu vyznání. Dále 18 % si myslí, že pouze křesťanům a 12 % 

uvedlo, že kaplan poskytuje duchovní služby všem lidem, kteří ale vyznávají jakoukoliv 

víru. Jenom zbylých 6 % uvedlo položku nevím. 

Výsledek mě překvapil, jsem ráda, že více jak polovina respondentů si myslí, že kaplan 

poskytuje duchovní péči všem lidem bez rozdílu vyznání. Na druhou stranu je zarážející, že 

jedna třetina respondentů se pořád domnívá, že kaplan poskytuje své služby pouze lidem 

věřícím. 

Otázka č. 15: Víte, že v naší nemocnici je kaple, kde se koná mše svatá?

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda respondenti vůbec vědí, že se v areálu nemocnice 

nachází kaple, kde se dvakrát do měsíce koná mše svatá.

Výsledek  mě  překvapil,  protože  78  %  respondentů  odpovědělo  ano,  jenom  16  % 

odpovědělo ne a pouze 6 % uvedlo odpověď nevím. 

Otázka č. 16: Máte zájem o bohoslužbu v kapli? 

Zde jsem se snažila zjistit zájem respondentů o bohoslužbu v kapli. Výsledek mě udivil, 

protože jsem takový zájem nečekala. 38 % respondentů má zájem o bohoslužbu v kapli a 

rádi se jí zúčastní, dále 36 % má zájem, ale nemohou se jí zúčastnit kvůli zdravotnímu 

stavu. 26 % o bohoslužbu v kapli nemá zájem. 

Tady mě napadá otázka, zda 2x měsíčně mimo prázdniny, konaná bohoslužba v kapli je 

dostačující. V dnešní době, kdy se zkracuje délka hospitalizace a pacienti odcházejí domů 
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se zajištěnou domácí péčí. Pocházím z vesnice a vím, že každou neděli zejména věřící lidé 

chodí do kostela. Dále v době prázdnin se bohoslužba nekoná vůbec. 

Otázka č. 17: Myslíte si, že by měla být na každém oddělení místnost k poskytování 

duchovních potřeb?  

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda respondenti mají dostatek soukromí při poskytování 

duchovní  péče.  Výsledek odpovědí  respondentů  mně  v  tom utvrdil.  83 % respondentů 

odpovědělo, že si přejí místnost k poskytování duchovních potřeb, 12 % odpovědělo nevím 

a 5 % respondentů místnost nechybí. 

Myslím si, že mezi poskytovatelem duchovní péče a pacientem je tak důvěrný vztah, že by 

bylo dobré zajistit a chránit pacientovo soukromí. Někdy se může chtít pacient kaplanovi 

vyzpovídat  a  potom on je  vázán  zpovědním tajemstvím.  Určitě  by  bylo  dobré  mít  na 

oddělení místnost k tomuto určenou. Na standardních oddělení jsou pokoje i šestilůžkové, 

na jednotkách intenzivní péče jsou boxy i pro tři pacienty.  Za těchto podmínek nelze plně 

chránit pacientovo soukromí a chtít po něm, aby otevřel cestu do svojí bolavé duše. 

Otázka č. 18: Domníváte se, že nemocniční kaplan je kdykoliv k dispozici? 

Touto  otázkou  jsem  chtěla  zjistit,  jak  respondenti  vnímají  dostupnost  nemocničního 

kaplana. Výsledek mě docela zarazil. 68 % respondentů si myslí, že je kaplan kdykoliv k 

dispozici,  dále 23 % neví, kdy je nemocniční kaplan dostupný a 9 % si myslí,  že není 

kdykoliv k dispozici. 

Nemocniční kaplan je pro naši kliniku externí pracovník, dochází 2x týdně na kliniku a 

pouze v případě udělování svátostí je k dispozici na zavolání.  Na druhou stranu si myslím,  

kdyby  bylo  nutné  povolat  kaplana,  tak  máme  na  odděleních  kontakt  na  jejich 

koordinátorku, která by vzniklou situaci jistě vyřešila.
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Otázka č. 20: Chybí Vám něco nebo někdo v naší nemocnici co je pro Vás důležité pro 

uspokojování duchovních potřeb? Prosím zde napište.

Ze 100 dotazníků byla pouze u 23 dotazníků dopsána tato položka. 

Nejvíce respondentů 12 by si přálo a to zejména na jednotkách intenzivní péče, aby bylo 

více  zajištěno  jejich  soukromí.  Bylo  jim  nepříjemné  vyzpovídat  se  nemocničnímu 

kaplanovi před ostatními pacienty. 

Dále 5 respondentů by uvítalo častější návštěvy kaplana na oddělení. 

Jedna respondentka si sama zajistila kaplana své víry, který za ní pravidelně docházel. 

U třech respondentů bylo uvedeno, že zpočátku měli  z návštěvy nemocničního kaplana 

obavy, ale nakonec s ním byli spokojeni a příjemně překvapeni. 

Šest  respondentů  uvedlo,  že  pro  ně  je  nedostačující  konaná  bohoslužba  pouze  2x  do 

měsíce.

Otázka č. 4: Zda je spirituální péče v nemocnici dostatečná?  

Myslím si, že po zhodnocení těchto otázek je spirituální péče v nemocnici dostatečná, 

ale pořád máme před sebou ještě dalekou cestu a ta nás povede k zkvalitnění péče v 

oblasti spirituálních potřeb.
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11  Závěr

Ošetřovatelství  je krásný, ale také náročný obor. V dnešní době je třeba,  a to platí  pro 

každého z ošetřovatelského týmu, se neustále vzdělávat.

Nové  léky,  léčebné  postupy,  diagnostické  metody.  Je  sledována  kvalita  ošetřovatelské 

péče.  Jsou  daná  pravidla,  nemocnice  se  stávají  akreditovanými.  Vše  se  děje  v  zájmu 

ochrany zdraví a života pacienta.

Právě  proto  jsem  si  vybrala  téma,  které  je  poměrně  nové  a  souvisí  s  akreditacemi 

nemocnic.  Vždyť  ještě  nedávno  jsme  si  neuměli  ani  představit,  že  by  v  nemocnicích 

aktivně navštěvoval nemocné kaplan, tak jak je to běžné například ve Spojených státech.

Proto mě zajímalo, jak je jeho péče o nemocné využívána, na jaké úrovni jsou znalosti 

pacientů  o úloze kaplana v nemocnici,  zda je  jeho péče nabízena  všem pacientům bez 

rozdílu vyznání.

Cílem mé práce bylo zjistit, zda je péče dostačující a jestli má pozitivní vliv na psychickou 

stránku pacientů.

Cíle  diplomové  práce  byly  splněny.  Získala  jsem  spoustu  zajímavých  výsledků,  které 

budou sloužit ke zlepšení spolupráce mezi kaplany a ostatními z týmu, kteří se podílí na 

léčení,  uzdravování  nebo  alespoň  zlepšení  kvality  života  u  pacientů,  kteří  se  ocitli  v 

psychické nepohodě a služby kaplana potřebují.

Navrhla  jsem  opatření,  která  budou  předloženy  managementu  nemocnice  ke  zlepšení 

kvality péče v oblasti spirituálních potřeb. 

1. Nemocniční kaplan členem zdravotnického týmu.

Myslím si, že bylo na vybraných pracovištích (chirurgie, interna, onkologie apod.) jak pro 

pacienty, tak pro zdravotnický personál přínosné mít kaplana stálým členem týmu, který by 

se účastnil například vizit, byl by k dispozici i v době návštěv, měl by přehled o pacientech 

na oddělení  a sloužil  by jako nápomocný prostředník mezi  pacientem a zdravotnickým 

personálem.  Byl  by  přítomný  při  sdělování  nepříznivé  diagnózy  pacientům  a  také 

nápomocný jejich rodinám v této situaci. Byl by tu kdykoliv i pro zdravotnický personál. 
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2. Místnost pro poskytování duchovní péče. 

Na každém oddělení by měla být místnost,  která by sloužila pro poskytování  duchovní 

péče,  kde  by  bylo  možné  zajistit  pacientům soukromí.  Dále  by  sloužila  k  důstojnému 

předávání  pozůstalosti  a vyjádření  soustrasti.  Sdělování  nepříznivé diagnózy pacientům, 

předávání  informací  pacientům  a  jejich  rodinám,  což  se  často  děje  na  chodbách, 

vyšetřovnách  nebo  na  pokojích,  kde  není  dostatek  soukromí.  Tímto  způsobem by  byl 

zajištěn komfort, klid na nerušený rozhovor, sdělení nepříznivých skutečností.

Na jednotkách intenzivní péče alespoň pokud je to možné umístit takového pacienta, který 

potřebuje  psychickou  podporu  na  jednolůžkový  box,  zajistit  mu  soukromí,  pokud  jej 

potřebuje, zajistit návštěvy rodiny dle jeho potřeb, spolu s návštěvami kaplana.  

 3. Nabízení duchovní služby neustále, nejen při příjmu pacienta

Dále  se  domnívám,  že  potřeba  duchovní  služby u  hospitalizovaných  pacientů  se  mění 

vzhledem k počtu dní strávených v nemocnici,  s diagnózu, prognózou onemocnění,  pro 

kterou  je  dotyčný  hospitalizován.  Velice  často  se  stane,  že  pacient  při  příjmu  k 

hospitalizaci  odmítá  pomoc  kaplana,  ale  jeho  zdravotní  stav,  prognóza  onemocnění  se 

změní, a začne tuto pomoc vyžadovat.

Velice  často  se  nám  stalo,  že  u  pacientů  se  špatnou  prognózou,  či  opakovaně 

hospitalizovaných  došlo  k  postupné  potřebě  těchto  služeb  v  závislosti  na  zhoršování 

zdravotního stavu.

Nesmíme tedy zapomínat  neustále  sledovat  psychický  stav pacientů  a  vhodně a  citlivě 

nabízet duchovní služby.

4. Zařazení semináře o duchovních potřebách pacientů do adaptačního procesu.

Pokládám za velice důležité zajistit lepší přípravu personálu, který duchovní služby nabízí. 

Domnívám se totiž, že právě na jednotlivých členech ošetřovatelského týmu záleží, jakým 

způsobem bude nabídnuta duchovní péče pacientům. Samozřejmě se tato skutečnost odvíjí 

od vedení jednotlivých týmů ve zdravotnickém zařízení. 

Je  zajímavé,  že  na naší  klinice  jsou dva JIPy.  Tím,  že  je  rozdílné  vedení  obou týmů, 

rozdílný  je  i  výběr  pacientů  jednotlivých  stanic,  byl  i  rozdílný  pohled  na  nabízenou 

duchovní péči. Prostřednictvím zpětné vazby, pozorováním se zjistilo, že potřeby pacientů 
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se  z  důvodu  chladnějšího  přístupu  jednoho  z  nich  liší.  Vhodně  zvolenou  komunikací, 

ukázkou správného rozhovoru se podmínky upravily.

Myslím si tedy, že každý zdravotnický pracovník by měl být v rámci adaptačního procesu 

seznámen s prací nemocničního kaplana a duchovními potřebami pacientů.

„Každý, kdo se účinně snaží nalézat smysl života druhému na konci dní, pomáhá nejen  

jemu, ale i  sobě.  Navyšuje totiž  svoji  osobní naději  na to,  že až stane na prahu svého  

vlastního života, nebude z něj odcházet v osamění a trápení. Kdo dává, dostává. Budiž to  

výzvou všem, kdo pracují  v  pomáhajících profesích – lékařům, sestrám, ošetřovatelům,  

sociálním pracovníkům a dalším. Všem, kteří pomáhají“. (Huneš, Ludačková, 2016, str.28)
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Příloha č. 1: Souhlas s dotazníkovým šetřením
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Příloha č. 2: Dotazník

Vážení klienti,

dovoluji si Vás oslovit a požádat o laskavé vyplnění dotazníku. Tento dotazník je zcela 
anonymní.

Veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely diplomové práce s názvem:

Uspokojování duchovních potřeb pacientů.

Výsledek šetření bude použit k analýze současného stavu v oblasti  poskytování  
duchovních služeb.

Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu možnost odpovědi.

Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.           

                                                          

                       Bc. Věra Čermáková               
 

                    magisterské studium ošetřovatelství 
        1. lékařská fakulta UK v Praze

                                                                                                                                                   

1.  Víte co znamená slovo spiritualita?

     a) duchovno

     b) náboženství

     c) smysluplnost života

     d) jedinečná cesta člověka

     e) nevím

 

2.  Zajímal se někdo z personálu nemocnice o Vaše duchovní potřeby?

      a) lékař

      b) zdravotní sestra  

      c) asistentka

      d) ošetřovatelka

      e) nikdo
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3.   Kdy Vám byla nabídnuta duchovní péče?

      a) při přijmu

      b) v průběhu hospitalizace

      c) nebyla nabídnuta, sám jsem o ni požádal

      d) nikdy

4.  Jakou formou Vám byla duchovní péče nabídnutá?

      a) ústně

      b) písemně, pomocí informačního letáku

      c) jinak..................................................

5. Kdo by měl, podle Vás, tuto službu uspokojovat?

      a) zdravotní sestra

      b) lékař

      c) nemocniční kaplan

      d) psycholog

      e) někdo jiný

          Kdo?.......................................................

6. Uveďte prosím způsob, kterým by měly být duchovní služby poskytované?

      a) rozhovorem

      b) tichou přítomností u lůžka

      c) nasloucháním

      d) modlitbou

      e) čtením z písem svatých

      f) bohoslužbou

7.  Znáte našeho nemocničního kaplana?

      a) ano

       b) ne

       c) nevím
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8.  Kladete si v souvislosti s nemocí duchovní otázky?

      a) rozhodně ano

     b) spíše ano

     c) spíše ne

     d) rozhodně ne

     e) nevím

9.  Z čeho máte strach?

     a) z bolesti

     b) z nemoci

     c) z operace

     d) z nejisté budoucnosti

     e) ze závislosti na druhých

     f) z něčeho jiného

        Z čeho? …............................................... 

10. Kdo je pro Vás v nemocnici největší psychickou oporou?

    a) zdravotní sestra

    b) lékař

    c) nemocniční kaplan

    d) rodina

    e) přátelé, známí

    f) někdo jiný

       Kdo?...................................................

11. Co očekáváte, v případě Vaší potřeby, od nemocničního kaplana?

   a) psychickou podporu

   b) pomoc při osamění

   c) pomoc při strachu, smutku

   d) pomoc při odpuštění

   e) možnost se vypovídat

    f) nevím
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12. Pokud jste se setkal/a s nemocničním kaplanem, splnil Vaše očekávání?

  a) rozhodně ano

  b) částečně

  c) nevím

  d) rozhodně ne

              

13.  Jak se podle Vás projevila poskytnutá duchovní péče na Vaši psychiku?

  a) snížením strachu

  b) odstraněním smutku

  c) smířením se s nemoci

  d) nalezení smysluplnosti života

  e) neprojevila se vůbec

  f) jinak 

     Jak?.........................................................................

14.  Komu myslíte, že nemocniční kaplan poskytuje duchovní služby?

 a) všem lidem, vyznávajícím jakoukoliv víru

 b) pouze křesťanům

 c) všem lidem bez víry, bez rozdílu vyznání

 d) nevím

15. Víte, že v naší nemocnici je kaple, kde se koná mše svatá?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

16.  Máte zájem o bohoslužbu v kapli?

 a) ano, rád se ji zúčastním

 b) ano, ale nemohu se ji zúčastnit kvůli zdravotnímu stavu

 c) nemám zájem
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17.  Myslíte si, že by měla být na každém oddělení místnost k poskytování duchovních 
potřeb?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

               

18.  Domníváte se, že nemocniční kaplan je kdykoliv k dispozici?

 a) ano

 b) ne

 c) nevím

     Pokud ano, kdy?...........................................................................

19.  Jaké pocity jste prožíval po naplnění duchovních potřeb.

 a) radost

 b) lásku a sounáležitost

 c) naději

 d) smíření

 e) celkový klid, úlevu

 f) jiné pocity

     Jaké?..................................................................................................

20.  Chybí Vám něco nebo někdo v naší nemocnici co je pro Vás důležité pro uspokojování 
duchovních potřeb?  Prosím napište zde.

…..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................
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Příloha č.3: Informační leták
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Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné

práce absolventa studijního programu

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Jsem  si  vědom/a,  že  závěrečná  práce  je  autorským  dílem  a  že  informace  získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.

Byl/a  jsem seznámen/a  se  skutečností,  že  si  mohu pořizovat  výpisy,  opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci.

Příjmení, jméno 

(hůlkovým písmem)

Číslo dokladu 

totožnosti vypůjčitele 

(např. OP, cestovní 

pas)

Signatura 

závěrečné 

práce

Datum Podpis
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