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Úvod  

„Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.“ 

Seneca 

 

Téma umírání a smrti je v České republice tabuizované téma. Lidé se bojí umírání 

a smrti a často o tomto tématu nechtějí hovořit. Čeho se opravdu bojíme? Je to samota, 

bolest nebo se bojíme toho, co možná přijde po životě? Platón, řecký filozof, pedagog 

a matematik, řekl: „Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je 

největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“ (Citáty slavných osobností, 2017). 

Vidíme, že strach ze smrti měli již lidé, žijící několik set let před naším letopočtem. Velká 

neznalost populace v této oblasti se výrazně projeví u lůžka pacienta – u lůžka pacienta, 

který umírá.  

S umíráním a smrtí se jako sestry1 setkáváme napříč všemi odděleními nemocnice – 

od léčeben dlouhodobě nemocných po resuscitační oddělení. Charakter a stav pacientů se 

na těchto odděleních velmi liší. V léčebnách dlouhodobě nemocných pacienti umírají delší 

dobu a sestry mají možnost připravit rodinu i samotného pacienta na očekávaný okamžik – 

smrt. Na resuscitačních odděleních tento čas nemáme. Pacienti zde umírají během několika 

hodin až dní, často v umělém spánku, tzv. sedaci2. Další problém shledáváme v tom, kdy 

můžeme začít hovořit o tom, že pečujeme o umírajícího pacienta. Je to od chvíle, kdy se 

výrazně zhorší zdravotní stav pacienta nebo je to až moment, kdy se upouští od kurativní 

léčby?  

                                                 
1 V ošetřovatelské praxi se nyní setkáváme s všeobecnými sestrami a praktickými sestrami. V práci se 

zaměřuji pouze na roli sestry všeobecné.  
2 Zklidnění, které je navozeno kontinuálním podáváním sedativ pacientovi intravenózní cestou. V praxi se 

často se setkáváme s tzv. analgosedací, kdy jsou podávány současně analgetika a sedativa a má mj. za cíl 

tlumení bolesti. Jednou z forem je paliativní sedace, která se aplikuje terminálně nemocným za účelem snížit 

utrpení (např. zbavit bolesti).  
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Profese sestry na resuscitačním oddělení je velmi náročná a je nutné se na ni nějaký 

čas adaptovat. Setkáváme se zde se sestrami „záchranářkami“, které se spolu s lékařem 

snaží všemi silami alespoň o stabilizaci stavu pacienta. Avšak v případě, že sestra pečuje 

o umírajícího pacienta, musí se rychle přetransformovat z role záchranářky na roli 

průvodkyně. Sestra „průvodkyně“ má za cíl důstojně doprovodit umírajícího pacienta 

ke konci jeho života. Tato sestra nepečuje pouze o pacienta, ale také o jeho rodinu, které je 

oporou a zdrojem informací. Někdy tato změna rolí musí proběhnout v rámci krátkého 

času a sestra na tuto roli musí být předem připravená. Nejtěžším okamžikem pro sestru je 

úmrtí pacienta a následná péče o tělo zemřelého. Pro mnohé z nás je to velká psychická 

zátěž, při které nedokážeme udržet emoce. 

Jako každá lidská bytost, tak i pacient na resuscitačním oddělení má svá práva. 

Abychom jako sestry mohly tyto práva aplikovat, musíme dbát na jednu z nejdůležitějších 

věcí – důstojnost. Většinou se s pojmem důstojnost nesetkáváme, většinou spíše 

slyšíme: „To bylo nedůstojné…“. Setkal jsem se s názory sester, které říkaly, že 

na resuscitačních odděleních není možné zachovat důstojnost pacienta (intimita, soukromí, 

hluk, světlo a další). Jsou pouze tyto pojmy reflexí důstojnosti? Můžu s tím, jako sestra 

něco udělat? 

Abychom mohli říci, že pečujeme o pacienta důstojně, měla by mu být také 

umožněna přítomnost rodiny v posledních chvílích jeho života bez ohledu, zdali je pacient 

při vědomí, nebo v sedaci. Rodina je v tento okamžik jedna z nejdůležitějších věcí 

pro umírajícího pacienta. 

Téma umírání a smrti jsem zvolil, protože jsem již od prvního ročníku studia 

na vysoké škole pracoval na různých odděleních nemocnic. Zde jsem se často setkával 

s umírajícími pacienty a pečoval o těla zemřelých. Od července roku 2017 pracuji 

na Klinice anesteziologie a resuscitace Institutu klinické a experimentální medicíny, 

a proto jsem se rozhodl téma práce specifikovat na problematiku důstojného umírání 

a smrti na resuscitačních odděleních.  

V bakalářské práci jsou použity dokumenty Institutu klinické a experimentální 

medicíny, které byly využity až po souhlasu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči IKEM 

(souhlasné stanovisko u autora práce).  

Lze důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních? 
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Teoretická část  

1 Důstojnost  

Slovo důstojnost pochází z latinského slova – dignus, dignita, což znamená 

povinnost určitého respektu, být hodný úcty a pocty. (Heřmanová a kol. 2012, s. 71) 

Pojem lidská důstojnost je užíván v mnoha zdrojích, ale vymezení tohoto pojmu není 

jednotné. S tímto termínem se setkáváme v Etickém kodexu České lékařské komory 

(viz příloha číslo 1), Etickém kodexu sester (viz příloha číslo 2) nebo i v Právech pacientů 

(viz příloha číslo 3) (Wichsová, 2012). 

Již před několika sty lety se lidé zabývali lidskou důstojnosti a snažili se ji co nejlépe 

definovat. Marcus Tullis Cicero říká, že důstojnost je autorita, která si zaslouží pozornost, 

úctu a respekt. Také Thomas Hobbes definuje pojem důstojnost. Říká, že důstojnost je jako 

tržní cena, zejména v souvislosti s původem, postavením, mocí, sílou, bohatstvím, 

talentem, výkonem a dalším, jako se přisuzuje cena ostatním věcem. Oba příklady 

možných definic lidské důstojnosti jsou odlišné, avšak v mnohém se shodují – důstojnost 

dává lidskému životu cenu, kterou lze měřit úroveň pozornosti, úcty a respektu k druhému 

člověku (Munzarová, 2011). 

Důstojnost člověka je základní hodnota lidského bytí. Je považována za jednu 

z nejvyšších hodnot kvality lidského života podmíněnou zdravotním stavem 

a poskytováním zdravotní a sociální péče (Domanská, Sedláková, 2014). 

Důstojnost je nepostradatelná i u pacientů v terminálním3 stádiu nemoci, 

v bezvědomí nebo těžkém zdravotním stavu (Domanská, Sedláková, 2014). 

Z výzkumu z roku 2014, který proběhl v léčebnách dlouhodobě nemocných 

a hospicích je patrné, že si důležitost důstojnosti člověka uvědomuje i ošetřovatelský 

personál – konkrétně všeobecné sestry. Bylo dotazováno celkem 110 všeobecných sester 

na otázky v oblasti důstojnosti. Pro všechny sestry je důležité dodržovat lidskou důstojnost 

v péči o nemocné, 98 % dotazovaných se snaží dodržovat lidskou důstojnost ve všech 

komponentech péče, pouze 29 % sester porušuje důstojnost v určité oblasti ošetřovatelské 

péče (Domanská, Sedláková, 2014). 

                                                 
3 konečné 
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1.1 Dříve vyslovené přání pacienta 

Dříve vyslovené přání pacienta lze chápat jako nástroj zachování lidské důstojnosti. 

Důstojnost člověka může být zachována, pokud nemocnému projevíme úctu a tím mu 

umožníme rozhodnout se nad vlastním životem (Matějek, 2011). 

Dříve vyslovené přání (living will) je vyjádření svobodné vůle nemocného 

pro případ, kdy nebude schopen vlivem závažnosti zdravotního stavu posoudit svoji situaci 

a vyjádřit svá přání (Ptáček, 2016). 

Benjamin Cardoza řekl: „Každá dospělá lidská bytost jasné mysli má právo určit, co 

se bude dít s jejím vlastním tělem“. Tento slavný výrok řekl výše zmíněný soudce v roce 

1914 a stojí v základech Dříve vysloveného přání (Cesta domů, 2016). 

Poprvé byl termín „living will“ použit v roce 1969, kdy Luis Kutner představil 

dokument, ve kterém navrhl zastavení lékařské péče v případě, že je pacient 

ve vegetativním stavu4 – kdy je téměř jisté, že jeho mentální a fyzické funkce nebudou 

obnoveny (Matějek 2011). 

V České republice je problematika dříve vysloveného přání pacienta zakotvena 

v zákoně č. 367/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

Konkrétně v paragrafu § 36 Dříve vyslovené přání (viz příloha číslo 4).  

Podmínky akceptace dříve vysloveného přání jsou:  

• písemná forma s ověřeným vlastnoručním podpisem pacienta,  

• písemné poučení praktickým lékařem nebo jiným lékařem v oboru zdravotní 

péče o důsledcích (Ptáček, 2016).  

Dříve vyslovené přání může být sepsáno buď předem u lékaře (nejčastěji praktický 

lékař), nebo až při přijetí do zdravotnického zařízení – tento dokument musí být 

zaznamenán do zdravotnické dokumentace, musí být podepsán pacientem, zdravotnickým 

pracovníkem a svědkem. Takto sepsané přání je platné pouze pro dané zdravotnické 

zařízení (Ptáček, 2016). 

V České republice je zásadní problém s dříve vyslovenými přáními v souvislosti 

s informovaností a s neexistujícím registrem občanů, kteří mají sepsáno dříve vyslovené 

přání (Macková, 2017). 

                                                 
4 porucha vědomí, těžká porucha mozkové kůry při zachování funkce mozkového kmene  
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1.1.1 Dříve vyslovené přání na resuscitačních odděleních  

Na odděleních resuscitační či intenzivní péče je obtížné vždy akceptovat dříve 

vyslovené přání. Např. nemocný má sepsáno dříve vyslovené přání, ve kterém uvádí, že 

nechce být resuscitován. Dojde-li k náhle zástavě srdeční akce v terénu, je nemocný často 

úspěšně zresuscitován a převezen na resuscitační oddělení nemocnic. Zde se teprve zjistí, 

že má pacient dříve sepsané přání. V tomto případě je pacientovi poskytována standardní 

postresuscitační péče. Pokud dojde k opakované zástavě srdeční akce, je povinností 

zdravotníků neresuscitovat, ale pacientovi jsou kontinuálně podávány léky, které 

minimalizují, až zabraňují riziko zástavy srdce. Tyto léky musí být pacientovi podávány, 

protože má dříve vyslovené přání sepsáno pouze na resuscitaci (Macková, 2017). 

Další problém může na resuscitačních odděleních nastat, zdali je pacient při vědomí 

a žádá o sepsání dříve vysloveného přání, ve kterém chce uvést, že nechce pokračovat 

v terapii. Dle docentky Mackové5 může lékař v praxi pouze ukončit blokovou terapii, 

nikoliv kontinuálně podávanou terapii, jako je např. extrakorporální membránová 

oxygenace a další (Macková, 2017).  

Existuje také možnost, že se lékař/i rozhodnou o tzv. vysazení terapie, což znamená 

nepokračování v intervencích orgánové podpory, která již byla zahájena (př. aplikace 

katecholaminů, UPV6 apod.). 

Vysazení UPV, ke kterému dochází v ojedinělých případech, může být provedeno 

dvěma způsoby:  

• bez odpojení pacienta od ventilátoru (dochází k postupnému snižování 

FiO2
7, PEEP8 a dechové frekvence),  

• odpojením pacienta od ventilátoru (buď musí mít pacient zajištěné dýchací 

cesty a dýchat zvlhčený vzduch, nebo je extubován9 za podmínky, že má 

průchodné dýchací cesty a zachován kašlací a polykací reflex) (Váňová, 

2017). 

 

                                                 
5 sociální pracovnice, která pracovala několik let v různých hospicích, kde získala mnoho zkušeností, dnes 

působí na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
6 umělá plicní ventilace  
7 inspirační koncentrace kyslíku  
8 pozitivní tlak na konci výdechu  
9 postup, který vede k odstranění endotracheální nebo tracheostomické kanyly z dýchacích cest  
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2 Thanatologie  

Thanatologie je mezioborový vědní obor o smrti a o všech fenoménech, které jsou 

s ní spojeny. Termín thanatologie je odvozen od jména řeckého boha smrtelného spánku 

a smrti Thanata (Haškovcová, 2007). 

Tématem thanatologie se zabývají celé řady klasických oborů: filozofie, teologie, 

medicína, psychologie, sociologie a další. Každý z těchto oborů na problematiku smrti 

nahlíží odlišně (Haškovcová, 2007). 

Například smrt z pohledu soudního lékařství je ireverzibilní10 ztráta dechu a srdeční 

činnosti. Je to konečná fáze procesu, ve kterém se promítají určité příznaky: ochabování 

srdeční, dechové a nervové činnosti (Štefan et al., 2012). 

Smrt lze dle urgentní11 medicíny rozdělit na 4 typy: smrt přirozená, smrt náhlá, smrt 

sociální a klinická smrt (Šeblová, Knor, 2013). 

Přirozená smrt je úmrtí bez vnějších vlivů a příčin (Šeblová, Knor, 2013). 

Náhlá smrt je charakterizována jako neočekávané úmrtí z netraumatických12 příčin 

u zdravých osob nebo u léčených nemocných, jejichž zdravotní stav byl stálý nebo se 

zlepšoval (Šeblová, Knor, 2013). 

Sociální smrt se vyskytuje u nemocných v bezvědomí ve vegetativním stavu 

(Šeblová, Knor, 2013). 

Klinická smrt je náhlá zástava dechu a oběhu při reverzibilním13 selhání funkce 

mozku (Šeblová, Knor, 2013). 

Smrt z pohledu teologie je chápána jako přechod do jiného života, ve kterém žije 

zemřelý a vzkříšený Kristus (Teologie smrti a pohřbu, 2017). 

Každý zdravotník přistupuje k smrti dle toho, jaký má on sám postoj k této 

problematice. Ovlivňuje to řada faktorů, mezi něž patří věk, profesní zkušenosti a další. 

Například mladí lidé ve věku 18–25 let smrt vytěsňují. Každý člověk si uvědomuje 

konečnost života až v jeho průběhu (Haškovcová, 2007). 

 

 

                                                 
10 nevratné  
11 naléhavý 
12 nezpůsobeno fyzickým poškozením  
13 vratné  
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3 Umírání  

Haškovcová definovala pojem umírání jako: „(...) synonymum terminálního stavu. 

Definice terminálního stavu uvádí, že dochází k postupnému a nevratnému selhávání 

důležitých, vitálních funkcí tkání a orgánů, jehož důsledkem je zánik individua, tj. smrt 

(mors). Terminální stav můžeme chápat jako vlastní umírání. Pojem umírání však ale 

v žádném případě nemůžeme redukovat pouze na terminální stav“ (Kelnarová, 2007, 

s. 10). 

3.1 Fáze procesu umírání  

Proces umírání lze rozdělit do 3 fází:  

1. pre finem,  

2. in finem, 

3. post finem (Kupka, 2014).  

3.1.1 Pre finem  

Období pre finem začíná uvědoměním si závažnosti nemoci konkrétního člověka, 

která s nejvyšší pravděpodobností skončí smrtí. Tato fáze může trvat různě dlouho – dny, 

měsíce, roky (Kupka, 2014). 

Každý člověk reaguje na sdělení fatální diagnózy odlišně – někdo je klidný a emočně 

vyrovnaný, někdo může být až agresivní (Kupka, 2014). 

Významnou roli zaujímá forma, jakou lékař oznámí pacientovi vážnou diagnózu. 

V roce 2001 tým profesora Vorlíčka z Masarykova onkologického ústavu sepsal Desatero 

zásad sdělování onkologické diagnózy dle onkologa J. Vorlíčka (viz příloha číslo 5). Tento 

dokument nemusí sloužit pouze při sdělování onkologické diagnózy, ale také při sdělování 

jakékoliv vážné nemoci.  

Marek Vácha, lékařský etik a katolický kněz, říká, že v ideálním případě je během 

sdělování špatné zprávy pacientovi přítomna také sestra a další členové týmu, aby pacient 

věděl, že jim na něm záleží a podpoří ho v této fázi života (Nezbeda, 2016). 

Během této etapy prochází nemocný všemi fázemi (šok, popírání, smlouvání, 

smíření), které popsala E. Kübler–Rosová (viz kapitola 3.2) (Ulrichová, 2009). 
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V tuto chvíli bychom se měli jako zdravotníci zaměřit na psychosociální péči, jak 

o pacienta, tak jeho rodinu. V průběhu této fáze má nemocný největší strach ze smrti 

i umírání. Měla by být zahájena intervence14 celé řady odborníků, mezi něž např. patří 

klinický psycholog či sociální pracovník (Kupka, 2014). 

Důležitým bodem je stanovení cílů, které chce nemocný ještě během svého života 

splnit. Pan Jiří, který onemocněl akutní leukémií, říká: „Body na téhle ose, to jsou úkoly, 

které bych ještě rád splnil. A tahle osa, ta představuje měsíce, co mi zbývají, a zároveň jak 

se mi množí nemocné krvinky. Až se tady ty proměnné protnou, (…) tak vím, že to bude 

špatné“ (Nezbeda, 2016, s. 31).  

Z medicínského hlediska je léčba zaměřena na snahu o dosažení remise15 nebo 

zmírnění potíží. Zájem se soustřeďuje na paliativní péči (viz kapitola 5).   

3.1.2 In finem  

Fáze in finem je období vlastního umírání. Pacient může být buď při vědomí, nebo 

v kómatu16. Je-li při vědomí, často odmítá stravu. Ošetřovatelský personál by to měl 

respektovat, ale měl by dbát na zachování pitného režimu. Pár dní před smrtí může 

u pacientů při vědomí dojít k tzv. euforii17, kdy dojde k poslednímu rozkvětu sil. Euforii 

brzy střídá smrtelné kóma. V tento okamžik je vhodná chvíle pro důstojné rozloučení 

rodiny s nemocným (Ulrichová, 2009). 

V tomto období má velký vliv rodina, která by měla mít možnost být co nejvíce se 

svým blízkým. Pokud je to možné, mělo by být terminálně nemocnému umožněno strávit 

poslední dny jeho života doma. Pokud je nutná hospitalizace, měla by být možnost 

tzv. kombinované hospitalizace, při které je pacient přijat do nemocnice s jeho blízkým 

(tohoto způsobu je nejvíce využíváno u dětských pacientů) (Kupka, 2014). 

Na konci této fáze dochází ke změnám fyziologických funkcí – nemocnému slábne 

puls, snižuje se krevní tlak, klesá tělesná teplota, objevuje se obtížné a zpomalené dýchání.  

Také vzhled tváře se mění – rysy obličeje špičatí (Kupka, 2014). 

 

 

                                                 
14 zákrok, zásah v něčí prospěch  
15 přechodné vymizení příznaků nemoci  
16 těžký stav bezvědomí 
17 subjektivní pocit radosti, štěstí a tělesné a psychické pohody  
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V prostředí intenzivní a resuscitační péče lze objektivně hodnotit fyziologické funkce 

kontinuálním monitoringem. Dochází ke snižování tepu a krevního tlaku, i přes vysokou 

farmakologickou inotropní18 podporu. Pokud není přítomna rodina, je žádoucí ji 

kontaktovat, aby měla možnost se s blízkým rozloučit.  

3.1.3 Post finem  

Fáze post finem je období po smrti nemocného. Zahrnuje péči o tělo zemřelého 

(viz kapitola 6.3) a péči o pozůstalé (viz kapitola 4.4) (Ulrichová, 2009). 

V nemocničním prostředí je velmi obtížné najít důstojné místo pro spočinutí 

zemřelého, kde musí setrvat dvě hodiny po konstatování smrti. Na standardních odděleních 

se často setkáváme, že je tělo zemřelého přesunuto do koupelny, kde je provedena péče 

o mrtvé tělo, a kde zůstává před samotným transportem19 na dané pracoviště. Toto 

prostředí však není pro tento účel vhodné. Ideální praxí je vymezit speciální pokoj pro tyto 

příležitosti určené, jak je tomu v některých hospicích (Kupka, 2014). 

Na odděleních intenzivní či resuscitační péče je situace odlišná. Tělo zemřelého 

obvykle zůstává na stejném lůžku a nikam se nepřesouvá. Problém nastává v situaci, kdy je 

nutné lůžko uvolnit pro nově přijímaného pacienta.  

V roce 2017 proběhl výzkum, při kterém byly dotazovány sestry na otázky 

v souvislosti s umíráním a smrtí. Jedna ze sester pracující na jednotce intenzivní péče, se 

k situaci fáze post finem na jejím oddělení vyjádřila takto: „U nás na JIPce je to pořád 

na stejným místě. Nikam se ten člověk neveze. Pokud tedy není urgentní příjem. Pokud není 

monitorovaný lůžko, tak bohužel tělo musíme zavést do koupelny, což mi přijde strašný 

ještě proto, jak ta koupelna vypadá, jak je stará… Bohužel místnost k tomu není vyhrazena, 

což si myslím, že by mělo být.“ (Váňová, 2017, s. 135) 

 

 

 

 

 

                                                 
18 podpora srdeční kontrakce, podpora zvyšující krevní tlak  
19 přeprava  



 10 

3.2 Pět fází umírání dle Elisabeth Kübler–Rosové  

Pět fází vyrovnání se s umíráním byly popsány Elizabet Kübler–Rosovou v její knize 

„On Death and Dying“ v roce 1969 (Morrow, 2018). 

Rosová popsala pět fázi smíření se se smrtí (popírání, hněv, vyjednávání, deprese, 

přijetí). Tyto fáze se nevztahují pouze na proces umírání, ale také na události v životě 

člověka, které mění jeho dosavadní životní standard (Morrow, 2018). 

Způsob reakce na blížící se konec života je naprosto individuální proces. Umírající 

pacient nemusí prožít všech pět fází a nemusí tyto fáze proběhnout chronologicky 

za sebou. Rosová také poznamenala, že na smíření se s nevyléčitelným onemocněním má 

velký vliv způsob sdělení diagnózy lékařem (Morrow, 2018). 

3.3 Modely umírání  

Z historického hlediska lze rozdělit modely umírání na dva typy:  

1. domácí model umírání, 

2. institucionální model umírání (Haškovcová, 2007). 

3.3.1 Domácí model umírání  

O domácím modelu umírání jako o péči o umírajícího pacienta lze hovořit 

v posledních dvou století. Do té doby byla péče o umírajícího neprofesionální – pouze 

laická, kdy o umírajícího pečovala většinou pouze rodina (Haškovcová, 2007). 

Rodina hrála hlavní roli v posledních dnech života nemocného. Smrt v té době 

nebyla tabuizovaná jako dnes, protože se již děti a mladí lidé přímo setkali se smrtí jejich 

blízkých, o které pečovali. S tím souvisí i fakt, že se následně samotní umírající nebáli 

smrti, jelikož věděli, jak umírání a smrt probíhá (Haškovcová, 2007). 

Umírající sám poznal, že umírá a že brzy zemře. Svolal proto všechny členy rodiny 

a vyslovil svá poslední přání. Důstojně se všichni rozloučili a poté zavolali kněze. Kněz 

poskytl nemocnému útěchu a oporu. Po odchodu duchovního umírající tiše čekal na svou 

smrt (Haškovcová, 2007). 

Jednotlivé rituály spojené s umíráním a smrtí se předávaly z generace na generaci. 

Lidé chápali smrt jako součást lidského života. Smrti se také báli jako lidé dnes, ale rodina 

jim byla velkou oporou a pomohla jim tuto součást života důstojně překonat. Věděla, jak 

s umírajícím komunikovat a jak o něj pečovat (Kutnohorská, 2007). 
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Lékařská péče o umírající v minulosti nebyla běžná. Pouze když měl umírající silné 

bolesti, byl volán lékař, který aplikoval injekčně morfium20. Službu lékaře si nemohla 

každá rodina dovolit, protože byla finančně nákladná (Haškovcová, 2007). 

Umírání a smrt byly v minulosti sociálním aktem, kterého se účastnilo mnoho lidí – 

členové rodiny, sousedé, duchovní. Každý člen měl v péči o umírajícího svou 

nezastupitelnou roli. Lidé běžně ovládali laické ošetřovatelské postupy, které uměli 

aplikovat v praxi, např. přikrývali umírajícího několika vrstvami dek, protože věděli, 

že umírající pociťuje intenzívněji zimu na končetinách (Haškovcová, 2007) 

Když došlo k úmrtí blízkého, nejstarší syn obvykle zatlačil oči zemřelému. Poté 

otevřeli okno, aby měla duše zemřelého možnost odlétnout z domu. Následně omyli mrtvé 

tělo, podvázali bradu a oblékli zemřelého do svátečního oděvu. Mrtvé tělo bylo následně 

vystaveno po dobu tří dnů ve vyzdobené místnosti, kde se mohli příbuzní a sousedé 

rozloučit s blízkým. Po třech dnech šel obvykle z domu pohřební průvod na místní hřbitov, 

kde se tělo pohřbilo (Haškovcová, 2007). 

3.3.2 Institucionální model umírání  

Institucionální model umírání se vyvíjel pozvolna. Nejprve bylo zajištěno čisté 

lůžko, teplo, jídlo, pití a hygienické zázemí pro nemocné. Lůžko nemocného bylo umístěno 

ve velkém pokoji mezi spousty dalších lůžek pro nemocné. Mezi jednotlivými lůžky byla 

pouze úzká ulička (Haškovcová, 2007). 

O nemocné a umírající zpočátku pečovaly řadové sestry, které neměly odborné 

vzdělání. Později se sestry začaly odborně vzdělávat na ošetřovatelských školách a stávaly 

se profesionálkami v ošetřování nemocných (Haškovcová, 2007). 

Vážně nemocní běžně umírali za přítomnosti a pohledu ostatních pacientů 

a personálu. Ve 20. letech 20. století se začaly používat bílé zástěny, které měly 

nemocnému zajistit klid a ostatní pacienty ušetřit pohledům na umírající nemocné 

(Haškovcová, 2007). 

S rozvojem ekonomiky a zdravotnictví vznikly pro umírající samostatné pokoje, 

které měly pro pacienty traumatizující efekt. Pacienti si byli vědomi významu transportu 

a báli se chvíle, kdy i je přesunou na onen „pokoj smrti“ (Haškovcová, 2007). 

                                                 
20 silný léčivý přípravek tlumící bolest  
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V téže době se zastával striktně názor, že nemocný potřebuje klid a pořádek, a proto 

byly velmi omezené návštěvy rodiny a blízkých. Rodina mohla nemocného navštěvovat 

pouze ve středu a v neděli (Haškovcová, 2007). 

Lidé odsunuli těžce nemocné do nemocnice v naději, že vítězná medicína zabrání 

smrti nebo zajistí důstojné umírání a smrt (Haškovcová, 2007). 

V současné době lidé většinou umírají v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě 

nemocných, domovech pro seniory – v institucích, kde o ně pečuje profesionálně 

vyškolený personál, pro které je umírající cizí člověk, stejně tak jako je personál cizí 

pro pacienta, a proto se stává, že lidé umírají v cizím prostředí s cizími lidmi 

(Kutnohorská, 2007). 

Spolu s institucionálním modelem umírání přímo souvisí vztah mezi zdravotníkem 

a nemocným. Vztah mezi lékařem a nemocným lze i nyní považovat za neuspokojivý. 

I nyní se v praxi setkáváme s tzv. paternalistickým vztahem mezi lékařem a nemocným, 

který je orientován na lékaře a samotnou nemoc. Lékař je v tomto vztahu direktivní 

a vyžaduje po pacientovi maximální poslušnost. S postupem času se v praxi postupně 

setkáváme s tzv. partnerským vztahem mezi zdravotníkem a nemocným, který je 

orientován na pacienta s respektováním bio–psycho–socio–spirituálních potřeb a přání 

pacienta zaměřeno na autonomii (Mandincová, 2011). 

Na resuscitačních odděleních se i nyní můžeme setkat s přežitky minulosti – bílými 

zástěnami. Některá resuscitační oddělení mohou být členěna do tzv. otevřených sálů 

(viz kapitola 7), na kterých se může nacházet několik lůžek pacientů oddělených plentami. 

Naštěstí jsme upustili od nutnosti striktního klidu pro pacienty a umožňujeme rodinám 

navštěvovat jejich blízké během hospitalizace.  

V České republice je hojně aplikován institucionalizovaný model umírání. 

Přes 70 % nemocných umírá v nemocnicích. Jsou však na světě státy, které se snaží vrátit 

k domácímu modelu umírání. Mezi takové státy patří např. Tunisko, Taiwan, Nový Zéland, 

kde umožňují propuštění pacienta na UPV z resuscitačního oddělení do domácí péče, aby 

umírající zemřel s rodinou v prostředí, které zná. Tyto státy si velmi zakládají na rituálech 

spojených s umíráním a smrtí (Lin et al., 2017). 
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I v Evropě lze nalézt státy, kde vnímají jako důležité, aby bylo pacientovi 

na oddělení resuscitační nebo intenzivní péče umožněno zemřít doma. Např. v Holandsku 

umožňují propuštění pacienta z resuscitačního oddělení do domácího prostředí. Podmínkou 

je, že pacient musí být před propuštěním extubován, protože není možné propustit pacienta 

s UPV. V roce 2015 proběhl v Holandsku výzkum na 46 odděleních resuscitační 

nebo intenzivní péče, ve kterém zjistili, že 46 % oddělení resuscitační nebo intenzivní péče 

umožňuje pacientům propuštění do domácí péče, aby mohli zemřít doma (Lin et al., 2017). 

3.4 Marná léčba  

Marná léčba je dle Doporučení ČLK č. 1/2010 (viz příloha číslo 5) definována jako: 

„(…) léčba, která nevede k záchraně života, uchování zdraví či udržení kvality života. 

Marná a neúčelná léčba není v zájmu pacienta, nemůže mu pomoci a zatěžuje jej 

zbytečným strádáním či rizikem komplikací.“ 

Léčba by se měla ukončit, když pacientovi nepřináší žádný prospěch a také zvyšuje 

jeho bolest a diskomfort (Haškovcová, 2007).  

Často je velmi obtížné odhadnout okamžik, kdy již není žádoucí pokračovat 

v kurativní léčbě a zahájit tzv. paliativní péči (viz kapitola 5).  

Existuje mnoho důvodů zahájení nebo pokračování marné léčby. Často jsou lékaři 

a zdravotníci pod psychickým tlakem rodiny, která doufá ve vyléčení jejich blízkého. S tím 

přímo souvisí strach lékařů ze žaloby, kterou může vznést rodina vůči zdravotníkům 

(Váňová, 2017). 
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4 Potřeby nemocného a rodiny v procesu umírání 

na resuscitačním oddělení 

Lidská potřeba je stav nedostatku či přebytku v oblasti biologické, psychologické, 

sociální nebo spirituální. Uspokojení potřeb směřuje k obnovení změněné rovnováhy 

organismu (Šamánková, 2011). 

Prožívání nedostatku či nadbytku ovlivňuje psychiku člověka a následně jeho 

vnímání a prožívání. Každý člověk vyjadřuje a uspokojuje potřeby individuálně. Všichni 

lidé mají stejné potřeby, ale jejich způsob uspokojování je naprosto odlišný (Trachtová et 

al., 2013). 

4.1 Hierarchie potřeb dle A. H. Maslowa 

1.  Fyziologické potřeby  

Fyziologické potřeby slouží k přežití jedince. V případě, že je tato skupina potřeb 

aktuální, stává se dominantní21 a ovlivňuje celkové chování a vnímání člověka (Trachtová 

et al., 2013). 

2.  Potřeba jistoty a bezpečí  

Potřeba jistoty a bezpečí vyjadřuje touhu po důvěře, spolehlivosti, stabilitě a další. 

Objevuje se při ztrátě pocitu jistoty (Trachtová et al., 2013). 

3.  Potřeba lásky a sounáležitosti  

Potřeba lásky a sounáležitosti znamená potřebu být milován a milovat, potřeba být 

sociálně integrován. Projevuje se v situacích osamocení a opuštění (Trachtová et al., 2013). 

4.  Potřeba uznání, ocenění, sebeúcty  

Jedná se o dvě skupiny potřeb. Potřeba sebeúcty a sebehodnocení vyjadřuje přání 

výkonu, kompetence a nezávislost na mínění druhých. Potřeba uznání vyjadřuje touhu 

po respektu a projevuje se snahou získat ztracené sociální hodnoty (Trachtová et al., 2013). 

 

 

                                                 
21 převládající  
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5.  Potřeba seberealizace, sebeaktualizace 

Potřeba seberealizace a sebeaktualizace vyjadřuje tendenci realizovat své schopnosti 

a záměry (Trachtová et al., 2013). 

4.2 Potřeby pacienta na resuscitačním oddělení  

Rozsah uspokojování potřeb pacienta na resuscitačním oddělení je závislý 

na diagnóze a aktuálním zdravotním stavu. S vývojem zdravotního stavu pacienta se mění 

také jeho potřeby a nároky na ošetřovatelskou péči. Nemocný je na tomto oddělení závislý 

na péči sestry a je v podřízené pozici. Rolí všeobecné sestry v uspokojování potřeb je 

maximální podpora soběstačnosti a plná saturace potřeb. Měla by se vyvarovat udílení 

rozkazů (Kapounová, 2007). 

Důležitou ošetřovatelskou intervencí k dostatečné saturaci potřeb pacienta 

na resuscitačním oddělení je komunikace. Pacient na resuscitačních odděleních má 

obvykle invazivně zajištěné dýchací cesty buď endotracheální kanylou22, nebo 

tracheostomickou kanylou23, a proto ošetřující personál musí zvolit nonverbální24 způsob 

komunikace s pacientem. Před zahájením samotné komunikace je důležité dodržet některé 

podmínky, např. vhodné osvětlení, snížení hluku v okolí, zajištění kompenzačních 

pomůcek pacienta (Nečasová a Kourková, 2016). 

Během nonverbální komunikace využíváme různé komunikační techniky a pomůcky. 

Z výsledku výzkumu z roku 2016 je patrné, že pacienti s invazivně zajištěnými dýchacími 

cestami na resuscitačních odděleních nejvíce využívají papír a tužku (27 %), odpovědi 

pomocí mrkání nebo stisku ruky (23 %) a abecedu (15, 8 %), a proto je žádoucí, aby tato 

pracoviště byla připravena a vybavena na komunikaci s pacientem na umělé plicní 

ventilaci (Nečasová a Kourková, 2016). 

Komunikaci s pacientem ovlivňuje celá řada faktorů, mezi něž patří například 

nedostatek soukromí nebo hluk na oddělení. Výzkum z roku 2016 ukazuje nejčastější 

faktory ovlivňující komunikaci mezi pacientem a jeho rodinou. Nejčastějším faktorem 

ovlivňující komunikaci je aktuální stav pacienta (44,8 %), dále stres z prostředí 

resuscitačního oddělení (29,3 %) a také akutní stresová situace odehrávajícím se na jiném 

lůžku (11,6 %) (Nečasová a Kourková, 2016). 

                                                 
22 kanyla zavedena přes dutinu ústní do průdušnice  
23 kanyla zavedená přímo do průdušnice přes přední plochu krku 
24 mimoslovní  
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1.  Potřeba dýchání  

Potřeba dýchání je základní biologická potřeba každého člověka. Je důležité pečovat 

o průchodnost dýchacích cest a dostatečnou saturaci25 krve kyslíkem. V případě desaturace 

je nutné zajistit dýchací cesty invazivně – nejčastěji endotracheální kanylou připojenou 

na plicní ventilátor. Dostatek kyslíku je předpokladem pro dostatečné zásobení tkání 

a orgánů kyslíkem a jejich správnou funkci (Kapounová, 2007). 

2.  Potřeba výživy  

Potřeba výživy je základní biologickou potřebou. Je zásadním předpokladem 

pro udržení homeostázy a života člověka. Nejedná se pouze o potřebu biologickou, ale také 

o potřebu psychosociální. Pokud pacient není schopen přijímat potravu, musíme zajistit 

dostatečný přísun živin do organismu invazivně – nejčastěji parenterálně26 přes centrální 

žilní katétr, nebo enterálně27 prostřednictvím nasogastrické sondy (Kapounová, 2007). 

3.  Potřeba vyprazdňování  

Vyprazdňování je fyziologickou funkcí organismu a také základní biologickou 

potřebou člověka. V případě, že není pacient schopen vylučovat odpadní látky, je nutné 

zajistit evakuaci28 moči invazivně pomocí permanentního29 močového katétru. Pokud 

dojde k renálnímu selhání a v ledvinách se netvoří moč, je nutná dialýza pacienta – 

nejčastěji hemodialýza30 (Kapounová, 2007). 

4.  Potřeba soběstačnosti  

Soběstačnost je definována jako míra samostatnosti člověka při vykonávání 

základních denních činností – hygiena, oblékání, vyprazdňování a další. Tyto aktivity 

zdravý člověk vykonává samostatně bez pomoci druhých. U pacienta by měla sestra 

přebírat jen tu část činností, kterou není schopen vykonávat sám. Soběstačnost pacienta je 

nejčastěji hodnocena pomocí Barthel testu (viz příloha číslo 6) (Kapounová, 2007). 

 

 

 

                                                 
25 nasycení 
26 mimostřevní  
27 střevní  
28 odvod  
29 trvalý, stálý  
30 léčebná metoda umožňující odstranění odpadních látek z těla člověka při selhání ledvin  
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5.  Potřeba psychické vyrovnanosti  

Mnoho zdravotníků si neuvědomuje, že pacient závislý na pomoci druhých náhle 

ztrácí životní rytmus, práci, stravovací zvyklosti, volnost pohybu, blízkost rodinných 

příslušníků a další. Na tyto situace každý pacient reaguje jinak – agresí, úzkostí, depresí, 

zmateností a jinými poruchami chování (Kapounová, 2007). 

Faktory zlepšující psychickou pohodu pacienta během hospitalizace:  

• zlepšení nebo udržení soběstačnosti pacienta, 

• odstranění či maximální minimalizování bolesti,  

• komunikace,  

• dostatečný odpočinek a spánek,  

• pocit jistoty a bezpečí (Kapounová, 2007). 

4.3 Potřeby umírajícího pacienta  

1.  Potřeba uzavřít život  

Úkolem na konci života je uzavřít prožitý život – odložit, to, co je zbytečné, odpustit 

to, co se nezdařilo, uchovat to, co je krásné a předat druhým to, co člověk považuje 

za důležité. Součástí je také potřeba sdělit přání související s pohřbem a sdělením 

důležitých informací (Marková, 2010). 

2.  Potřeba najít smysl  

Každý život má svůj smysl. Na konci života mají lidé potřebu stanovit smysl svého 

života i smysl samotné nemoci. Nemoc výrazně ovlivní pohled na prožitý život 

před nemocí (Marková, 2010). 

3.  Potřeba vděčnosti  

Vděčnost mění život nemocného, protože jakmile začne děkovat za události 

uskutečněné během jeho života, začne hledět na život jinýma očima. Nemocný nachází 

mnoho skutečností k vděčnosti – např. vděčnost za prožitý život, za přátelství, za život 

v blahobytu a další. V tento moment je důležitá láskyplná péče o umírajícího, je to jedna 

z možností, jak můžeme nemocnému pomoci saturovat tuto potřebu (Marková, 2010). 
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4.  Potřeba odpuštění  

Odpouštění nemocného osvobozuje, a proto je na konci života tak důležité odpouštět. 

Je významné odpustit ostatním lidem, ale také poprosit o odpuštění lidem, kterým člověk 

během života ublížil. Pro věřícího pacienta je důležité, aby přijal Boží odpuštění buď 

ve formě svátosti smíření, nebo formou modlitby (Marková, 2010). 

5.  Potřeba lásky  

Největším smyslem života pro nemocného jsou láskyplné vztahy. Milovat a být 

milován je jedna z nejhlubších přání člověka. Žádné tělesné postižení ani blížící se smrt 

nemůže nemocnému zabránit milovat a být milován (Marková, 2010). 

6.  Potřeba naděje  

Člověk jako jediný tvor na zemi zná svou minulost, prožívá přítomnost a přemýšlí 

o budoucnosti. Naděje se považuje za jednu z nejniternějších potřeb člověka. Každý člověk 

má individuální naděje – např. naděje, že na umírání nebudu sám. Pro věřící je významnou 

nadějí naděje na věčný život (Marková, 2010). 

Uspokojování této potřeby na resuscitačních odděleních závisí na mnoha faktorech. 

Jedním z nich je stav vědomí pacienta – lépe se tato potřeba bude saturovat u pacientů 

při vědomí než u pacientů v sedaci, kdy možnost uspokojit tuto potřebu je až nulová. 

Uspokojování potřeb umírajícího pacienta závisí na mnoha faktorech.  Jedním z nich 

je kvalita a stav vědomí. U pacienta s poruchou vědomí musí ošetřující personál analyzovat 

potřeby a následně je saturovat. Velký důraz je kladen na primární potřeby. Je-li pacient 

při vědomí, záleží, jak může své potřeby komunikovat (např. pacient na UPV má 

omezenou komunikační schopnost vlivem zavedené ETK). 

Během analýzy i samotné saturace potřeb nemocného je ideální spolupracovat 

s rodinou pacienta a dalšími členy zdravotnického týmu (klinický psycholog, sociální 

pracovník, nutriční terapeut, fyzioterapeut apod.). Rodina může být důležitým zdrojem 

informací – jak a jaké potřeby uspokojovat.  
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4.4 Potřeby rodiny umírajícího pacienta na resuscitačním oddělení  

Onemocnění člověka nezasahuje pouze nemocného, ale také jeho blízké a rodinu. 

Dříve lékař zastával autoritativní postoj k pacientovi a jeho rodině. Pacient musel léčbu 

a péči pasivně přijmout. V současné době přestává být pacient pouze pasivním příjemcem 

a rodina pouze nečinným přihlížejícím (Reichertová a Křivková, 2016). 

Hospitalizace blízkého člověka na resuscitačním oddělení je pro rodinu zatěžující. 

Přístrojová technika včetně zvukových alarmů působí na blízké stresujícím dojmem 

a může vytvářet komunikační šumy, které mohou bránit přenosu sdělení. Prvním důležitým 

krokem ke zvládnutí této náročně situace je poskytnutí srozumitelných informací o stavu 

pacienta a charakteru oddělení (Reichertová a Křivková, 2016).  

Při první návštěvě rodiny pacienta je důležité podat rodině dostatek informací. Mělo 

by k tomu dojít před samotným vstupem na oddělení. Lékař informuje rodinu o aktuálním 

stavu pacienta a dalším postupu léčby. Úlohou je psychicky připravit blízké na prostředí 

resuscitačního oddělení, seznámit je stručně s přístroji, na které je pacient připojen a 

zavedenými invazivními vstupy. Dále je také důležité rodinu upozornit na možný výskyt 

zvukových či vizuálních alarmů. Jednotlivé kroky péče a způsoby komunikace je vhodné 

zopakovat u lůžka pacienta (Reichertová a Křivková, 2016). 

Výhodou je, když má pracoviště vytvořený krátký edukační materiál pro rodinu 

pacienta (viz příloha číslo 7).   

Při prvním kontaktu rodiny s pacientem by měla sestra setrvat u lůžka pacienta a být 

psychickou oporou pro blízké. V ideálním případě by mělo být rodině umožněno využít 

klinického psychologa daného pracoviště nebo nemocnice.  

Účast rodiny při ošetřovatelské péči je důležitá jak pro samotného pacienta, tak 

i pro rodinu. Má vliv na zlepšení psychického stavu pacienta. Sestra během první návštěvy 

rodinu seznámí s organizačním zajištěním péče o nemocné a nabídne rodině možnost 

spolupracovat na péči. Během dalších návštěv rodinu aktivně zapojí do ošetřovatelské péče 

– hygienická péče, podávání pití a potravy, další (Reichertová a Křivková, 2016). 

Rodina by měla být přijata jako rovnocenný partner, který se bude podílet na péči 

během celé doby hospitalizace (Reichertová a Křivková, 2016). 
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Suzanne Goldhirschová popsala tzv. model C–A–S–E, který uvádí 4 základní kroky 

pro komunikaci s pečujícími nemocného (Kabelka, 2017). 

C – communicate (komunikuj) 

• vysvětlit onemocnění a péči o pacienta, 

• dát prostor pro emoce a otázky, 

• připravit na budoucí vývoj onemocnění, 

A – assesment (zhodnoť situaci) 

• zhodnotit úroveň péče o umírajícího pacienta, 

• poskytnout rady,  

• prostor pro emoce, 

S – support (podporuj) 

• oceň rodinu nemocného při účasti na péči o jejich blízkého, 

• nabídnout edukační materiál a informační zdroje,  

E – educate (vyučuj, nauč) 

• naučit správné postupy (Kabelka, 2017). 

1.  Potřeba být rodinou  

Umírající patří do rodiny, stejně tak jako rodina patří k umírajícímu. Tým specialistů 

pro paliativní péči by měl udělat maximum, aby mohli být všichni spolu. Velmi důležité je 

podporovat otevřenou komunikaci (Marková, 2010). 

2.  Potřeba jistoty a bezpečí  

Rodiny umírajících mají často strach, že nebudou situaci zvládat – jak odborně, tak 

emocionálně. Lidé se často bojí neznámého, proto je důležité je informovat o nemoci 

samotné, jak se může vyvíjet, jaké mohou být symptomy a jak se mohou do péče o své 

blízké zapojit (Marková, 2010). 

Pro sestry je důležité zjistit, jaké má rodina zkušenosti s případy umírání v minulosti 

a s těmito informacemi nadále pracovat (Marková, 2010). 
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3.  Potřeba emoční podpory  

Rodina se obvykle snaží být před nemocným silná a nedávat najevo smutek, obavy 

a strach z budoucnosti. Proto je důležité rodině umožnit o svých obavách a strachu mluvit. 

Je nutné vytvořit vhodné prostředí pro tento rozhovor – např. klidná místnost na oddělení. 

Příbuzní často v sestrách vidí oporu (Marková, 2010). 

V Institutu klinické a experimentální medicíny působí klinický psycholog, který mj. 

poskytuje pomoc pacientům hospitalizovaným na resuscitačních odděleních i jejich 

rodinám.  

4.  Potřeba smíření  

Stává se, že rodinu nebo pacienta trápí nějaké nevyřešené záležitosti. Je nutné, aby 

sestra na tuto situaci vhodně zareagovala a pomohla nalézt řešení. Zdravotník je důležitým 

partnerem, který má odstup a není citově vtažen do děje a může rodině otevřít nový pohled 

nad samotným problémem (Marková, 2010). 

5.  Potřeba rozloučit se  

Je nutné umožnit rodině pacienta rozloučení se zemřelým. Často příbuzní pláčou 

a mohou se „zhroutit“ – dovolme jim projevit své emoce (Marková, 2010). 

V tento okamžik jsou zdravotníci emoční i fyzickou podporou příbuzných. 

Je žádoucí, aby v tento okamžik sestry zachovaly klid a několik minut s rodinou klidně 

spočinuly. Po pár minutách je možné rodině nabídnout krátkou modlitbu – to ocení 

i příbuzní bez náboženského vyznání (Marková, 2010). 

Dále by mělo být rodině umožněno chvíli setrvat o samotě u zemřelého. Následovně 

by sestry měly nabídnout rodině péči o tělo zemřelého (Marková, 2010). 

Existují také podpůrné skupiny pro rodiny umírajících nebo pozůstalé, které mají 

snahu vytvořit bezpečné místo pro komunikaci o ztrátě blízké osoby, a tak zmírnit pocity 

odcizení a izolace v době zármutku. Např. v Ústřední vojenské nemocnici v Praze je 

pozůstalým nabízena možnost se účastnit podpůrných skupin pro pozůstalé organizované 

společností Luctus.  
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5 Paliativní péče  

Paliativní péče je moderní obor, který se začal vyvíjet v 2. polovině 20. století. První 

moderní paliativní zařízení byl Hospic sv. Kryštofa v Anglii v roce 1967. S postupem času 

se začala rozvíjet specializovaná zařízení paliativní a hospicové péče. V současnosti 

existuje přes 9500 zařízení paliativní péče ve 100 zemích světa (Bužgová, 2015). 

Slovo „paliativní“ je odvozeno z latinského slova pallium, což znamená rouška nebo 

plášť. Anglické slovo palliate znamená mírnit, tišit (Bužgová, 2015). 

Paliativní péče dle WHO z roku 2002 je: (…) komplexní, multidisciplinární péče, 

směřující k udržení či zvýšení kvality života s nevyléčitelnou, život ohrožující chorobou 

nebo souborem chorob. Nabízí podporu nemocným, ale i jejich blízkým. Zabývá se 

včasným vyhledáváním a léčbou závažných symptomů – tělesných, psychických, sociálních 

i spirituálních“ (Bužgová, 2015, s. 16–17). 

Péče o nevyléčitelně nemocné přinesla potřebu ošetřovat pacienta jako osobnost, 

u které respektujeme všechny základní etické principy:  

1.  Autonomie – každý by měl mít právo určovat své chování a jednání podle 

svých osobních etických zásad,  

2.  Beneficence – neškodit, předcházet poškození, odstraňovat je a poskytovat 

dobro,  

3.  Nonmalificience – zakazuje ublížit, poškodit nebo usmrtit jiné, 

4.  Spravedlnost – stejně se jedná s lidmi, kteří jsou v podobné situaci, 

a odlišně se jedná s lidmi, kteří jsou v rozdílných situacích (Ondriová 

a Cinová, 2012). 

5.1 Rozdělení paliativní péče  

Výbor ministrů Rady Evropy rozdělil paliativní péči dle míry její komplexnosti na:  

1.  obecná paliativní péče,  

2.  specializovaná paliativní péče (Marková, 2010). 
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Obecná paliativní péče  

Obecnou paliativní péči by mělo poskytovat každé zdravotnické zařízení v rámci své 

specializace. (Marková, 2010). 

Komponenty obecné paliativní péče:  

• včasné vyhodnocení pacientova stavu,  

• zhodnocení smysluplnosti další aktivní léčby,  

• sledování, porozumění a poskytnutí takového typu léčby a péče, která je 

důležitá pro kvalitu pacientova života (Marková, 2010). 

Tento typ paliativní péče zahrnuje autonomii pacienta, léčbu bolesti a dalších 

symptomů, podporu rodiny a doporučení k dalším odborníkům. (Marková, 2010). 

Specializovaná paliativní péče  

Specializovaná paliativní péče je poskytována ve specializovaných zařízeních 

paliativní péče, např. oddělení paliativní péče, mobilní paliativní péče, lůžkové hospice 

a další. (Marková, 2010). 

Tento typ péče poskytuje vyškolený personál s vyšší úrovní profesní kvalifikace. 

V těchto zařízeních se nachází větší počet zaměstnanců v poměru k pacientům (Marková, 

2010). 

5.2 Paliativní péče v České republice 

V České republice umírá 7 z 10 pacientů ve zdravotnickém zařízení. Na akutních 

lůžkách umírá 50 % pacientů. V posledním roce života je častá rehospitalizace – 40 % 

pacientů je během posledního roku života nejméně třikrát hospitalizováno (Koubová, 

2017). 

Díky projektu „Spolu až do konce“31 bylo umožněno 18 nemocnicím začít 

poskytovat paliativní péči a vyškolit personál v této oblasti (Koubová, 2017). 

 

                                                 
31 Projekt „Spolu až do konce“ je organizován Centrem paliativní péče. V současné době probíhá 3. ročník 

tohoto projektu, který má za cíl rozvoj paliativní péče v nemocnicích všech regionů České republiky.  
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Všeobecná fakultní nemocnice provedla průzkum ODDICUS, jež měl ukázat 

okolnosti a kvalitu péče o umírající. Celkový počet respondentů byl jeden tisíc. Výsledky 

jsou následující:  

• 90 % úmrtí na půdě nemocnice očekáváno, 

• 42 % úmrtí v intenzivní péči,  

• 80 % úmrtí z důvodu limitace léčby,  

• 0,5 % zemřelých využilo dříve vyslovená přání, 

• u 94 případů z 1000 byla péče hodnocena jako adekvátní, důstojná 

a proběhla se zapojením rodiny,  

• 1 případ z 10 dostane kvalitní péči,  

• 324 případů z 1000 mají dobrou kontrolu symptomů a vyvarují se zbytečné 

terapie,  

• 373 případům z 1000 je zachována důstojnost,  

• 319 případů z 1000 měly možnost zapojení rodiny i pacienta do péče 

(Koubová, 2017). 

Zásadním problém v poskytování paliativní péče je nevědomost, komu tuto péči 

poskytnout z důvodu obtížně stanovené prognózy (Koubová, 2017). 

V současné době je v České republice 18 kamenných hospiců, 3 oddělení paliativní 

péče, 8 ambulanci paliativní medicíny a řada mobilních hospiců (Koubová, 2017). 

5.3 Paliativní péče na resuscitačním oddělení  

Paliativní a resuscitační péče jsou odlišné obory, ale mají jedno společné – péče 

o umírající pacienty a jejich blízké. Spolu vytváří model komplexní péče. (O’Connor et al., 

2005). 

V roce 2010 vydala Česká lékařská komora Doporučení představenstva ČLK 

č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní 

u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli, ve kterém se mj. 

uvádí základní východiska a principy při změně léčby intenzivní na léčbu paliativní (viz 

příloha číslo 8). 
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Aplikace prvků paliativní péče na resuscitačním oddělení je často zastřena vnějšími 

faktory, např. hluk, prudké světlo nebo přístroje. V kontextu resuscitační péče většinou 

chybí jeden z hlavních principů paliativní péče, a to ten, že pacient na tomto oddělení 

většinou neví, že umírá, protože je v sedaci (O’Connor et al., 2005). 

Pro sestry na resuscitačních odděleních je obtížné pečovat o umírající pacienty, 

protože obvykle poskytují péči jednomu pacientovi. Je pro ně obtížné oddělit 

„profesionální já“ od „vlastního já“ a často jsou součástí „emocionální spoluúčasti“. 

Všeobecné sestry popisují, jak někteří pacienti evokují tak silné emoce, že na ně musí stále 

myslet (O’Connor et al., 2005).  

Velkým problémem personálu je dosáhnout rovnováhy mezi poskytovanou 

ošetřovatelskou péčí a přípravou rodiny na možnost, že pacient zemře. Rodina často doufá 

a věří, že se jejich blízký uzdraví. Získané informace si ověřují u několika členů personálu 

(O’Connor et al., 2005).  

V roce 2015 byl realizován výzkum zabývající se pohledem sester na paliativní péči 

na resuscitačních odděleních brněnských nemocnic. Celkem se výzkumu účastnilo 

94 sester. Všeobecné sestry uvádějí, že nejdůležitějšími osobnostními předpoklady 

v oblasti paliativní péče a umírání na ARO jsou pochopení a empatie (63,8 %), laskavost 

(18,1 %) a trpělivost (18,1 %). Uvádějí, že největšími nedostatky v péči o umírající na 

ARO jsou nevyhovující prostorové podmínky (92,6 %), nevhodné chování personálu (93,6 

%) a osamělost umírajících (95,7 %). Jedna třetina sester uznává, že se musí nadále 

odborně vzdělávat v oboru paliativní péče (36,2 %) (Pavlicová, 2015).  
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6 Smrt 

Smrt z pohledu soudního lékařství je ireverzibilní ztráta dechu a srdeční činnosti. Je 

to konečná fáze procesu, ve kterém se promítají určité příznaky: ochabování srdeční, 

dechové a nervové činnosti (Štefan et al., 2012). 

Komise na lékařské fakultě v Harvardu říká, že ke smrti dochází až tehdy, dojde-li 

k úplně zástavě všech funkcí mozku – neokortexu. Význam tohoto tvrzení má zejména 

důvod kvůli odběru a transplantaci orgánů (Schumacher, 2013). 

Rozlišují se nejisté a jisté známky smrti. Mezi nejisté známky smrti patří: bledost 

kůže, areflexie32, pokles tělesné teploty, nehmatný pulz, zástava dechu a další. Jisté 

známky smrti jsou: posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost a hnilobné změny (Štefan et al., 

2012). 

Smrt lze rozdělit dle rychlosti sklonu:  

1. náhlá smrt (neočekávaná, nejčastěji způsobena traumatickým úrazem), 

2. rychlá smrt (nejčastější příčinou je nemoc, např. infarkt myokardu),  

3. pomalá smrt (fáze umírání delší dobu, bývá očekávaná) (Haškovcová, 2007). 

Podle toho, ve kterém věku dochází ke smrti, lze smrt rozdělit:  

1. předčasná smrt,  

2. přiměřená smrt (Haškovcová, 2007). 

Filozofové definují smrt jako nenávratnou ztrátu toho, co je důležité pro lidskou osobu – 

výkonný rozum, vědomí sebe sama, svědomí a schopnost zodpovídat se ze svých činů 

(Schumacher, 2013).  

6.1 Důstojná smrt neboli eutanázie?  

Eutanázii definoval oxfordský bioetik Tony Hope jako: „(..) úmyslné usmrcení 

pacienta lékařem, jež je vedeno zájmem o stav pacienta a jeho prospěch“ (Černý, 2015).  

Eutanázii lze rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní eutanázie se rozumí provedení 

sledů lékařských výkonů, jejímž cílem je smrt pacienta. Pasivní eutanázie se rozumí 

ponechání zemřít pacienta bez zásahu kurativní léčby ve formě nezahájení nebo ukončení 

život udržující léčby (Černý, 2015). 

                                                 
32 vymizení, nepřítomnost reflexů 
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V České republice není eutanázie legalizována. V polovině roku 2016 skupina 

poslanců podala návrh zákona o důstojné smrti, který měl umožnit ukončit život vážně 

nemocných pacientů (viz příloha číslo 9). Tento návrh byl v červnu roku 2016 vládou 

zamítnut (Metelka, 2017). 

Na světě je několik zemí, kde je eutanázie legalizována. Aktivní eutanázii mohou 

aplikovat v Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku a USA. Nizozemí bylo první zemí, 

kde byla legalizována eutanázie (1. 4. 2002). Od 1. 3. 2017 zde začaly fungovat mobilní 

lékařské týmy, které provádějí eutanázii v domácím prostředí. Pasivní eutanázii mohou 

lékaři provést v Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Mexiku a Německu (Právo na 

eutanázii, 2017).  

Například v Nizozemí musí podat samotný pacient žádost o provedení eutanázie. 

Tuto žádost podá prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který kontaktuje obecného patologa. 

Oba musí sepsat lékařský posudek pacienta, který zasílají oblastní revizní komisi 

pro eutanázii. Následně je pacientova žádost přijata nebo zamítnuta (Government of the 

Netherlands, 2018).  

6.2 Dystanázie 

Dystanázie neboli zadržená smrt je stav, kdy je smrt pacienta očekávána, ale přesto je 

intenzivně oddalována (Andršová, 2012). 

Fáze umírání mohou být uměle prodlužovány díky velkému množství medicínských 

přístrojů a léků, které vedou k zadržování smrti. Lidé již neumírají následkem 

degenerativních změn spojených se stářím. Zachraňují se pacienti ve vysokém věku. 

Dojde-li k úmrtí pacienta, zdravotníci to často považují za selhání, protože se v současné 

době opomíjí, že je smrt součást života (Váňová, 2017). 

Z výzkumu z roku 2017 je patrné, že dystanázie si jsou vědomy i sestry. Jedna z nich 

říká: „(…) jestliže mu je pětaosmdesát let a je na ventilátoru, tak si myslím, že je to pro mě 

takový jakoby týrání těch starých lidí (…) Taky se stane, že ty lidi přijdou k vědomí, ale co 

potom? Koukají do stropu. Čekají na to, kdo přijde, otočí je, napolohuje je. Nemyslím si, že 

je to důstojné“ (Váňová, 2017, s. 50).  
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6.3 Strach ze smrti  

Strach ze smrti je součástí života každého člověka. Strach ze smrti se objevuje okolo 

5. roku života dítěte. Nejintenzivnější bývá okolo 5. až 8. roku, vrcholí v adolescenci 

a mezi 46. a 60. rokem, během stáří slábne (Thorová, 2015).  

Během života si člověk osvojuje postupy a techniky, které mu pomáhají čelit strachu 

ze smrti. Strach ze smrti je pro každého jedince individuální – někdo se bojí umírání, 

někdo smrti jako konce všeho. Nejvíce se lidé bojí bezmoci, bolesti, ztráty důstojnosti. 

Smrt má velký význam pro nábožensky orientované lidi, kteří se mohou bát potrestání 

za své hříchy (Thorová, 2015). 

6.4 Péče o tělo zemřelého  

V Institutu klinické a experimentální medicíny se péče o tělo zemřelého provádí dle 

ošetřovatelského standardu „Péče o zemřelé tělo a o pozůstalost“ (viz příloha číslo 10). 

Probíhá v následujícím pořadí:  

1.  Záznam do ošetřovatelské dokumentace (červeně hodina a minuta úmrtí). 

2.  Hygienická péče o tělo zemřelého. 

3.  Rány se překryjí obvazovým materiálem, aby nedošlo k prosáknutí sekretu z ran. 

4.  Odstranění umělého chrupu a šperků (pokud nelze, kontaktuje se lékař, který tuto 

skutečnost zaznamená v Listu o prohlídce zemřelého a Dekurzu). 

5.  Podvázání brady. 

6.  Označení těla zemřelého (hrudník a dolní končetina) štítkem, ve kterém se vyplní:  

• pracoviště, 

• rodné číslo, 

• jméno a příjmení,  

• datum a čas úmrtí, 

• podpis všeobecné sestry. 

7.  Tělo zemřelého se položí na prostěradlo. Do dalšího prostěradla se tělo zabalí, 

prostěradlo se zaváže na uzel v oblasti hlavy a nohou. Prostěradlo se přelepí 

náplastí (v oblasti nohou) s údaji o pacientovi a případných infekcích pacienta.  

8.  Tělo musí zůstat na oddělení minimálně 2 hodiny.  



 29 

9.  Veškerý materiál z těla zemřelého se dá do červených pytlů na infekční odpad.  

10.  Po dvou hodinách od konstatování smrti se zajistí odvoz těla na Pracoviště klinické 

a transplantační patologie.  

11.  Po odvozu těla se zajistí dezinfekce lůžka a lůžkovin.  

12.  Veškeré osobní věci, které nebyly dány do úschovy, převezme službu konající 

sestra za přítomnosti druhé osoby. 

7 Resuscitační oddělení  

Resuscitační oddělení neboli jednotka intenzivní péče nejvyššího stupně poskytuje 

celý rozsah intenzivní péče se zvláštním zaměřením na kritické stavy různých příčin. Péče 

na tomto typu oddělení je zajištěna specialisty z oblasti intenzivní medicíny, kteří jsou 

obvykle dostupní 24 hodin denně na oddělení. Je zajištěna specializovaná ošetřovatelská 

péče a péče fyzioterapeutů a nutričních terapeutů (Zadák, 2007). 

Tato oddělení jsou součástí buď Anesteziologicko-resuscitačních odděleních, nebo 

klinik – např. Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 

Resuscitační oddělení můžeme rozdělit na dva základní typy:  

1. všeobecné – poskytující všeobecnou resuscitační péči pacientům v kritickém 

stavu (např. pacienti s polytraumaty), často je jejích součástí akutní příjem,  

2. specializované – poskytující specializovanou resuscitační péči pacientům 

v určitém medicínském oboru (např. pacienti po transplantaci srdce), 

většinou jsou to pacienti po dlouhých a náročných operačních výkonech.  

Jednotky intenzivní péče nejvyššího stupně mají problém s vysokou úmrtností, 

ztrátou kontinuity péče v případě překladu na nižší typ péče a nerovnoměrným vytížením 

v případě možnosti akutního příjmu pacienta (Zadák, 2007). 

Na těchto odděleních většinou jedna sestra ošetřuje jednoho pacienta, který je 

připojen na celou řadu přístrojů: 

a) monitorující životní funkce pacienta (modulární monitor s moduly), 

b) podporující nebo nahrazující orgánové funkce (plicní ventilátor, mechanické 

srdeční podpory, ECMO apod.), 

c) napomáhající terapii (perfuzory, odsávačky, a další) (Zadák, 2007). 
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Počet lůžek se na jednotlivých odděleních může lišit. Obecně se nedoporučuje více 

než 12 až 16 lůžek na jednu ošetřovací jednotku podle odborníků z Velké Británie. 

Základním principem uspořádání jednotky intenzivní péče je dostatek prostoru, který se 

doporučuje okolo 20 m2 na jedno lůžko (Zadák, 2007). 

Každé lůžko intenzivní péče musí být zajištěno monitorovacím systémem, jištěným 

způsobem odsávání, rozvodem kyslíku a vzduchu a výstupem pro připojení na centrální 

rozvod vakua. Musí být vybaveno efektivním osvětlením a dostatečným počtem 

elektrických zásuvek (20 až 24 zásuvek na jedno lůžko) (Zadák, 2007).  

Lůžko pacienta může být umístěno buď na samostatném boxu, nebo na otevřeném 

sálu, kde jsou jednotlivá lůžka oddělena mobilním paravánem. Samostatné boxy jsou 

finančně náročnější, ale zajišťují větší soukromí pacienta a minimalizují riziko přenosu 

infekcí mezi jednotlivými pacienty. Otevřený sál umožňuje efektivnější využití sesterského 

personálu (Zadák, 2007). 
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Výzkumná část  

Výzkumná část bakalářské práce se bude zabývat vytvořením a vyhodnocením 

výzkumného šetření.  

8 Cíle práce  

Hlavní cíl:  

1. Zjistit, zdali je možné důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních.  

Dílčí cíle:  

2. Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů 

pečujících o umírajícího pacienta na resuscitačních odděleních.  

3. Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů 

pečujících o tělo zemřelého na resuscitačních odděleních.  

4. Zmapovat možnosti rodiny pacienta být součástí péče o umírajícího pacienta 

z pohledu všeobecných sester/zdravotnických záchranářů.  

5. Analyzovat možné rozdíly v oblasti péče o umírajícího pacienta a péče o tělo 

zemřelého mezi fakultními, krajskými a okresními nemocnicemi České republiky. 

9 Výzkumné otázky 

1. Co je nejdůležitější pro umírajícího pacienta?  

2. Jaký je názor všeobecných sester/zdravotnických záchranářů na uspokojování 

potřeb umírajícího pacienta?  

3. Jaké prvky paliativní péče jsou aplikovány u umírajícího pacienta?  

4. Jaké potřeby jsou nejdůležitější pro umírajícího pacienta?  

5. Jaké jsou názory všeobecných sester/zdravotnických záchranářů na důstojné 

umírání a smrt?  

6. Jaké nejčastější pocity všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři prožívají při péči 

o umírajícího pacienta? 

7. Jaké nejčastější pocity všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři prožívají při péči 

o tělo zemřelého? 
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8. Jaké jsou nejčastější obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů při péči 

o umírajícího pacienta?  

9. Jak se rodina pacienta může stát součástí péče?  

10. Jaké jsou rozdíly v oblasti péče o umírajícího a péče o tělo zemřelého mezi 

fakultními, krajskými a okresními nemocnicemi?  

10 Časový harmonogram  

Tabulka 1 Časový harmonogram 

červenec–srpen odborná literatura  

září návrh struktury práce 

říjen 
tvorba dotazníku 

oslovování vybraných nemocnic 

listopad–prosinec 
distribuce dotazníků do vybraných 

nemocnic 

leden–únor zpracovávání získaných dat z dotazníků 

březen–duben 
vyhodnocování výsledku výzkumu, 

diskuze 

11 Metodika výzkumu  

Metodikou práce byl zvolen kvantitativní výzkum formou standardizovaného 

dotazníku. Standardizovaný dotazník byl zvolen z důvodu možného širokého výběru 

vzorku respondentů z několika nemocnic po celé České republice (Kutnohorská, 2009).  

Nejprve byl vytvořen pilotní dotazník, který měl za cíl analyzovat případné chyby 

ve formulaci kladených otázek a odpovědí. Následně byla vytvořena finální verze 

dotazníku. (viz příloha číslo 11)   

Dotazník byl určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům pracujícím 

na resuscitačních odděleních vybraných nemocnic.  



 33 

Dotazník je přehledně rozdělen do 7 kapitol:  

1.  Socio – demografické údaje  

2.  Péče o umírajícího pacienta  

3.  Paliativní péče  

4.  Dříve vyslovená přání  

5.  Péče o tělo zemřelého  

6.  Rodina pacienta  

7.  Další informace  

Dotazník obsahuje celkem 31 otázek – 5 otevřených, 8 polootevřených 

a 18 uzavřených s výběrem jedné nebo více odpovědí. U polootevřených otázek mohli 

respondenti doplnit jinou možnou variantu nebo vlastní názor.  

Byly vytvořeny 2 verze dotazníků – tištěná a elektronická verze z důvodu preference 

jednotlivých pracovišť v distribuci. Distribuce probíhala formou e-mailu a pošty.  

12 Výběr vzorku  

Vzorek respondentů byl tvořen všeobecnými sestrami a zdravotnickými záchranáři 

pracujícími na resuscitačních odděleních celkem 11 nemocnic po celé České republice. 

Bylo celkem osloveno 15 nemocnic po celé České republice. S výzkumem souhlasilo 

a aktivně se účastnilo 11 nemocnic – 4 fakultní, 3 krajské a 4 okresní. 

 Do 8 nemocnic byly dotazníky distribuovány v tištěné podobě prostřednictvím 

pošty. Do 3 nemocnic byly dotazníky odeslány v elektronické podobě formou webového 

odkazu na elektronickou verzi dotazníku prostřednictvím e-mailu.  

Některé nemocnice požadovaly písemnou žádost o umožnění provedení výzkumu 

(potvrzené žádostí u autora práce), ve zbylých nemocnicích postačil souhlas náměstkyně 

pro ošetřovatelskou péči.  
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13 Zpracování údajů 

Zpracování získaných dat probíhalo v počítačovém programu MS Excel 2016. 

V tomto programu jsem si nejprve vytvořil 3 listy s názvy: „Fakultní nemocnice“, 

„Krajské nemocnice“ a „Okresní nemocnice“. V každém listu jsem si vytvořil tabulku, 

která měla 31 sloupců odpovídajících počtu otázek a řádky, které reflektovaly počet 

respondentů v jednotlivém typu nemocnice.  

Jednotlivé dotazníky jsem očísloval od 1 do 186. Vyplněné dotazníky z webové 

stránky www.survio.cz jsem také vytiskl a následně očísloval.  

Nejprve jsem provedl analýzu otevřených otázek. Ze získaných odpovědí jsem 

následně vybral nejčastější odpovědi. Následně jsem veškerá získaná data zadal do tabulek. 

Na závěr jsem pomocí funkce Filtr získal procentní zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Z těchto odpovědí jsem v tomto programu vytvořil grafy, které jsem vložil do této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.survio.cz/
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14 Vyhodnocení 

Celkem bylo distribuováno 160 tištěných dotazníků do 8 nemocnic. Návratnost byla 

82,5 % (132 dotazníků). Bylo nutno celkem vyřadit 18 dotazníků pro neúplnost odpovědí. 

Celkem bylo pro výzkum použito 114 tištěných dotazníků.  

Elektronicky byly dotazníky rozeslány do 3 nemocnic. Dotazník vyplnilo celkem 

54 respondentů. Nebylo nutno vyřadit žádný dotazník.  

Celkem byla pro výzkum použita data ze 168 dotazníků.  

 

Otázka číslo 1  

Graf 1  Pohlaví 

Fakultní Krajské Okresní Celkem
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Otázka číslo 1: Pohlaví 

 

Celkový počet žen je 148 (88 %) a celkový počet mužů je 20 (12 %). Ve fakultních 

nemocnicích odpovědělo 54 žen (87 %) a 8 mužů (13 %). V krajských nemocnicích 

odpovědělo 40 žen (87 %) a 6 mužů (13 %). V okresních nemocnicích odpovědělo 54 žen 

(90 %) a 6 mužů (10 %).  

Většina respondentů (88 %) byla ženského pohlaví.  
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Otázka číslo 2  

Graf 2  Věk 

 

Odpovědi respondentů jsem rozdělil do 4 skupin: 20–29; 30–39; 40–49; 50 a více. 

Celkově bylo nejčastěji dotazovaným 30–39 let (35 %). Ve fakultních nemocnicích bylo 

27 respondentů ve věku 20–29 let (43 %), 22 respondentů ve věku 30–39 let (35 %), 

14 respondentů ve věku 40–49 let (22 %).  

V krajských nemocnicích se dotazníků účastnilo 12 dotazovaných ve věku 20–29 let 

(26 %), 19 dotazovaných ve věku 30–39 let (41 %), 11 dotazovaných ve věku 40–49 let 

(24 %) a 4 dotazovaní ve věku 50 let a více (1 %).  

V okresních nemocnicích odpovědělo 9 respondentů ve věku 20–29 let (15 %), 

17 respondentů ve věku 30–39 let (29 %), 27 respondentů ve věku 40–49 let (46 %) 

a 10 respondentů starších 50 let (10 %). Nejmenší skupinu tvořili dotazovaní ve věku 50 let 

a více (5 %). 

Z grafu je patrné, že na resuscitačních odděleních okresních nemocnic pracuje starší 

personál než ve fakultních nemocnicích. 
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Otázka číslo 2: Věk 



 37 

Otázka číslo 3 

Graf 3  Pracovní pozice 
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Otázka číslo 3: Pracovní pozice

 

Ve fakultních nemocnicích nejvíce dotazovaných pracovalo na pracovní pozici 

všeobecná sestra specialistka 38 (61 %), následně 14 dotazovaných pracovalo na pracovní 

pozici všeobecná sestra (23 %) a 10 dotazovaných pracovalo na pozici zdravotnický 

záchranář (16 %).  

V krajských nemocnicích pracovalo také nejvíce dotazovaných na pracovní pozici 

všeobecná sestra specialistka 24 (52 %), následně 17 dotazovaných pracovalo na pracovní 

pozici všeobecná sestra (37 %) a 5 dotazovaných na pozici zdravotnický záchranář (11 %).  

V okresních nemocnicích nejvíce dotazovaných pracovalo na pracovní pozici 

všeobecná sestra 33 (55 %), následně 26 dotazovaných pracovalo na pozici všeobecná 

sestra specialistka (43 %), pouze 1 dotazovaný pracoval na pracovní pozici zdravotnický 

záchranář (2 %).  

Z grafu lze vyčíst, že nejčastěji na resuscitačních odděleních pracují všeobecné sestry 

specialistky (52 %), s výjimkou okresních nemocnic, kde pracují nejčastěji všeobecné 

sestry. Také je patrné, že četnost zdravotnických záchranářů na tomto typu pracovišti je 

nejnižší.  
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Otázka číslo 4 

Graf 4  Typ nemocnice, ve které pracujete 
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Otázka číslo 4: Typ nemocnice, ve 

které pracujete 

 
 

Celkový poměr mezi jednotlivými typy nemocnic je téměř vyrovnaný. Nejvíce 

respondentů (62) pracovalo ve fakultních nemocnicích (37 %). Následně 60 dotazovaných 

pracovalo v okresních nemocnicích (36 %). Nejmenší skupinu tvořili respondenti 

z krajských nemocnic – 46 (27 %). 
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Otázka číslo 5  

Graf 5  Délka praxe v oboru 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

pod 1 rok 7 0 2 9
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Otázka číslo 5: Délka praxe v oboru

 
 

 

Odpovědi dotazovaných byly rozděleny do 5 skupin: pod 1 rok; 1–9 let; 10–19 let;  

20–29 let; 30 let a více. Ve fakultních nemocnicích nejvíce (29) respondentů pracuje 1–9let 

(47 %) v oboru intenzivní péče, 15 dotazovaných pracuje v oboru 10–19 let (24 %), 

11 dotazovaných pracuje v oboru 20–29 let (18 %), 7 dotazovaných pracuje v oboru 

pod 1 rok (11 %), žádný z respondentů nepracuje v oboru déle než 30 let.  

V krajských nemocnicích pracuje nejvíce dotazovaných (21) 1–9 let (46 %), 

19 respondentů pracuje na resuscitačních odděleních 10–19 let (41 %), 5 dotazovaných 

pracuje 20–29 let (11 %), 1 respondent pracuje 30 let a více (2 %), žádný z respondentů 

nepracuje na pracovišti méně než 1 rok.  

V okresních nemocnicích pracuje nejvíce respondentů (22) po dobu 1–9 let v oboru 

(37 %), 18 dotazovaných pracuje v rozmezí 10–19 let (30 %), 14 respondentů pracuje 

v oboru intenzivní péče 20–29 let (23 %), 4 dotazovaní pracují v oboru více než 30 let 

(7 %) a 2 respondenti pracují v oboru pouze pod 1 rok (3 %).  

Celkově pracuje v oboru nejvíce respondentů (72) po dobu 1–9 let (43 %). Celkově 

nejméně pracuje v oboru skupina respondentů (5) s praxí delší než 30 let (3 %). Z grafu je 

patrné, že v menších nemocnicích pracují všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři delší 

dobu než ve fakultních nemocnicích.  
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Otázka číslo 6 

Graf 6  Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Otázka číslo 6: Nejvyšší dosažené 

vzdělání 

 
 

Ve fakultních nemocnicích pracovalo nejvíce respondentů (27), kteří dosáhli 

bakalářského stupně vzdělání (44 %), 12 respondentů dosáhlo nejvýše středoškolského 

vzdělání (19 %), 12 respondentů dosáhlo nejvýše vyššího odborného vzdělání (19 %) 

a 11 respondentů dosáhlo magisterského stupně vzdělání (18 %).  

V krajských nemocnicích pracovalo nejvíce dotazovaných (19), kteří dosáhli 

středoškolské úrovně vzdělání (41 %), 13 dotazovaných dosáhlo nejvýše vyššího 

odborného vzdělání (28 %), 9 dotazovaných nejvýše dosáhli bakalářského stupně 

vzdělání (20 %) a 5 dotazovaných má nejvyšší dosažené vzdělání v magisterském 

oboru (11 %). 

V okresních nemocnicích pracovalo nejvíce respondentů (23) s  dosaženým 

středoškolským vzděláním (38 %), 16 respondentů dosáhlo vyššího odborného stupně 

vzdělání (27 %), 13 respondentů pracuje v nemocnici po dosaženém bakalářském 

stupni vzdělání (22 %) a 8 respondentů dosáhlo magisterského stupně vzdělání (13 %).  

Celkově nejvíce sester/záchranářů (54) dosáhlo nejvýše středoškolské úrovně 

vzdělání (32 %). Žádný z respondentů nedosáhl doktorského stupně vzdělání. Z grafu 

je patrné, že ve fakultních nemocnicích pracuje více respondentů s  vysokoškolským 

stupněm vzdělání, než v krajských a okresních nemocnicích. 
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Otázka číslo 7  

Graf 7  Absolvoval/a jste specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče/ARIP? 
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Otázka číslo 7: Absolvoval/a jste 

specializační vzdělání v oboru 

Intenzivní péče/ARIP? 

 
 

Ve fakultních nemocnicích 46 respondentů absolvovalo specializační vzdělání 

(74 %), 16 respondentů specializační vzdělání neabsolvovalo (26 %).  

V krajských nemocnicích absolvovalo 24 dotazovaných specializačního vzdělání 

(52 %), 22 dotazových neabsolvovalo specializační vzdělání (48 %).  

V okresních nemocnicích absolvovalo specializační vzdělání 40 respondentů (67 %), 

20 respondentů specializační vzdělání neabsolvovalo (33 %).  

Celkově většina respondentů (110) absolvovala specializační vzdělání v oboru 

Intenzivní péče/ARIP (65 %). Z grafu lze také vyčíst, že v krajských nemocnicích je poměr 

respondentů, kteří absolvovali specializační vzdělání a kteří neabsolvovali téměř 

vyrovnaný, důvody mohou být různé.   
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Otázka číslo 8 

Graf 8  Pečoval/a jste na Vašem pracovišti o umírajícího pacienta? 
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Otázka číslo 8: Pečoval/a jste na 

Vašem pracovišti  o umírajícího 

pacienta?

 
 

Celkově většina respondentů (165) pečovala o umírajícího pacienta 

na resuscitačním oddělení (98 %).  
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Otázka číslo 9  

Graf 9 Můžete pár slovy definovat stav pacienta, kterého vnímáte jako umírajícího na Vašem 

pracovišti? 
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Otázka číslo 9: Můžete pár slovy 

definovat stav pacienta, kterého 

vnímáte jako umírajícího                   na 

Vašem pracovišti? 

Skupina odpovědí A: Těžký zdravotní stav po resuscitaci/DNR/dříve vyslovená přání. 

Skupina odpovědí B: Výrazné zhoršení zdravotního stavu.  

Skupina odpovědí C: Infaustní prognóza.  

Skupina odpovědí D: Vyčerpání všech možností léčby.  

Odpovědi respondentů byly rozděleny do 4 skupin odpovědí označených A–D. 

Jednotlivé skupiny odpovědí byly vytvořeny dle konkrétních odpovědí dotazovaných 

na tuto otevřenou otázku.  

Ve fakultních nemocnicích nejvíce dotazovaných (26) definovalo stav umírajícího 

pacienta jako pacienta s infaustní prognózou (42 %), 15 respondentů definovalo stav 

umírajícího pacienta jako pacienta, u kterého byly vyčerpány všechny možnosti léčby 

(24 %), 14 dotazovaných vnímá umírajícího pacienta jako pacienta s těžkých stavem 

po resuscitaci nebo pacienta, u které se nebude provádět resuscitace při zástavě oběhu nebo 

pacienta, který má sepsáno dříve vyslovené přání (23 %), 7 respondentů popisuje 

umírajícího pacienta jako pacienta s výrazným zhoršením zdravotního stavu (11 %). 
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V krajských nemocnicích nejvíce respondentů definuje stav umírajícího pacienta 

jako pacienta s infaustní prognózou (33 %), 13 dotazovaných vnímá umírajícího pacienta 

jako pacienta po těžkém stavu po resuscitaci/pacienta, u kterého nebude zahájena 

resuscitace při zástavě oběhu/pacienta, který má sepsáno dříve vyslovené přání (28 %), 

11 dotazovaných chápe umírajícího pacienta jako pacienta s výrazným zhoršením 

zdravotního stavu (24 %), 7 dotazovaných definuje umírajícího pacienta jako pacienta, 

u kterého byly vyčerpány všechny možnosti léčby (15 %).  

V okresních nemocnicích nejvíce respondentů definovalo umírajícího pacienta jako 

pacienta s infaustní prognózou (47 %), 12 dotazovaných vnímá umírajícího pacienta jako 

pacienta, u kterého došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu (20 %), 11 respondentů 

vnímá umírajícího jako pacienta s těžkým stavem po resuscitaci nebo pacienta, který se 

neresuscituje při zástavě oběhu nebo pacienta, který má sepsáno dříve vyslovené přání 

(18 %), 9 dotazovaných chápe umírajícího pacienta jako pacienta, u něhož byly vyčerpány 

všechny možnosti léčby (15 %).  

Celkově nejvíce dotazovaných (69) chápe stav umírajícího pacienta jako pacienta 

s infaustní prognózou (41 %). Nejméně respondentů (30) definovalo umírajícího pacienta 

jako pacienta, u něhož došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu (19 %). Ve všech 

typech nemocnic nejvíce respondentů definovalo umírajícího pacienta jako pacienta 

s určenou infaustní prognózou. Ve fakultních nemocnicích nejméně respondentů vnímalo 

stav umírajícího pacienta jako pacienta, u něhož došlo k výraznému zhoršení zdravotního 

stavu. V krajských a okresních nemocnicích nejméně dotazovaných chápe stav umírajícího 

pacienta jako pacienta, u kterého byly vyčerpány všechny možnosti léčby.  
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Otázka číslo 10  

Tabulka 2 Jaké jste prožíval/a pocity při péči o umírajícího pacienta? 

Otázka číslo 10: Jaké jste prožíval/a pocity při péči o umírajícího 

pacienta?  

 Fakultní Krajské Okresní Celkem 

strach 0 1 4 5 

úzkost 9 4 16 29 

smutek 28 30 31 89 

smíření 39 27 29 95 

beznaděj 10 12 21 43 

úleva 19 14 18 51 

vztek 7 4 3 14 

odstup 7 5 7 19 

jiné 8 5 5 18 

 

Celkově všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři nejvíce prožívají při péči 

o umírajícího pacienta smíření (26 %) a smutek (25 %). Nejméně pociťující strach (1 %) 

a vztek (4 %). 

Celkově 18 dotazovaných vybralo odpověď jiné (5 %). Mezi 5 nejčastějších 

odpovědí patří: nic, spoluúčast, respekt, profesionalita a úcta.  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic nejsou z tabulky patrné.  
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Otázka číslo 11 

Graf 10  Co je pro Vás nejobtížnější v péči o umírajícího pacienta? 
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Otázka číslo 11: Co je pro Vás 

nejobtížnější v péči            o umírajícího 

pacienta? 

 

Ve fakultních nemocnicích je pro většinu respondentů (52) nejobtížnější komunikace 

s rodinou (84 %), 5 respondentů udává jiné (8 %), 2 respondenti udávají nejobtížnější péči 

o pacienta (3 %) a komunikaci s pacientem (3 %), pouze 1 respondent udává za 

nejobtížnější komunikaci s ošetřujícím lékařem (2 %).  

V krajských nemocnicích je nejobtížnější pro většinu všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů (42) komunikace s rodinou (91 %), 3 respondenti udávají 

nejobtížnější komunikaci s pacientem (7 %) a 1 dotazovaný udává péči o pacienta (2 %). 

Žádný z respondentů nevybral variantu komunikace s ošetřujícím lékařem (0 %) a variantu 

jiné (0 %).  

V okresních nemocnicích také většina dotazovaných (43) vybrala za nejobtížnější 

komunikaci s rodinou (72 %), pro 6 respondentů je nejobtížnější komunikace s pacientem 

(10 %) a komunikace s ošetřujícím lékařem (10 %), 3 dotazovaní zvolili variantu jiné 

(5 %). 
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Celkově je nejobtížnější pro všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře komunikace 

s rodinou při péči o umírajícího pacienta (82 %). Nejméně respondentů označilo 

za nejobtížnější péči o pacienta (3 %). Celkem 8 dotazovaných vybralo odpověď jiné. Mezi 

nejčastější odpovědi v této kategorii jsou: nic, nedostatek času na smíření se s umíráním 

člověka a rychlá adaptace na změnu léčebného režimu.  

Z grafu je patrné, že ve všech typech nemocnic je pro všeobecné sestry/zdravotnické 

záchranáře nejobtížnější komunikace s rodinou. Také lze z grafu vyčíst, že v okresních 

nemocnicích udávají všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři druhou nejčastější obtížnost 

v komunikaci s ošetřujícím lékařem, oproti fakultním a krajským nemocnicím.  

Otázka číslo 12 

Graf 11  Co je nejdůležitější pro umírajícího pacienta? 
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Otázka číslo 12: Co je nejdůležitější                                  

pro umírajícího pacienta? 

 

Ve fakultních nemocnicích nejvíce respondentů (35) považuje za nejdůležitější být 

bez bolesti (56 %), 17 dotazovaných určilo kontakt s blízkou osobou nebo rodinou (27 %), 

6 respondentů odpovědělo vlídnost zdravotnického personálu (10 %), 3 dotazovaní 

odpověděli soukromí (5 %) a 1 respondent určil dostatek informací o zdravotním stavu 

(2 %).  
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V krajských nemocnicích odpověděla většina respondentů být bez bolesti (55 %), 

15 dotazovaných odpovědělo kontakt s blízkou osobou nebo rodinou (33 %), 2 respondenti 

odpověděli vlídnost zdravotnického personálu (4 %) a jiné (4 %), 1 respondent uvedl 

soukromí (2 %) a vlídnost zdravotnického personálu (2 %).  

V okresních nemocnicích je pro většinu dotazovaných (37) nejdůležitější být bez 

bolesti (62 %), 15 respondentů odpovědělo kontakt s blízkou osobou nebo rodinou (25 %), 

4 respondenti určili vlídnost zdravotnického personálu (6 %), 3 dotazováni odpověděli jiné 

(5 %) a 1 respondent určil soukromí (2 %).  

Celkově je pro všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře (97) pečující o umírajícího 

pacienta nejdůležitější, aby byl pacient bez bolesti (58 %). Nejméně důležitě hodnotí, aby 

pacient měl dostatek informací o zdravotním stavu (1 %). Celkem 5 respondentů 

odpovědělo na tuto otázku jiné. Všichni odpověděli, že je pro umírajícího pacienta 

nejdůležitější všechno.  

Rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi nelze dle odpovědí analyzovat.  
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Otázka číslo 13 

Graf 12  Která ze skupin potřeb je dle Vašeho názoru nejdůležitější pro umírajícího pacienta? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

potřeby bezpečí 24 20 28 72

fyziologické potřeby 19 14 14 47
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Otázka číslo 13: Která ze skupin 

potřeb je dle Vašeho názoru 

nejdůležitější pro umírajícího 

pacienta?

 

Ve fakultních nemocnicích jsou pro nejvíce respondentů (24) nejdůležitější potřeby 

bezpečí (39 %), 19 dotazovaných označilo fyziologické potřeby (31 %), 

pro 10 respondentů jsou nejdůležitější potřeby sounáležitosti (16 %), 7 dotazovaných 

vnímá jako nejdůležitější potřeby uznání (11 %) a 3 dotazováni chápou pro umírajícího 

pacienta nejdůležitější potřeby seberealizace (3 %).  

V krajských nemocnicích nejvíce dotazovaných (20) označilo potřeby bezpečí 

(44 %), 14 respondentů chápe jako nejdůležitější fyziologické potřeby (30 %), 

6 dotazovaných vnímá jako nejdůležitější potřeby seberealizace (13 %), 5 respondentů 

označilo potřeby seberealizace (11 %) a 1 dotazovaný chápe jako nejdůležitější 

pro umírajícího pacienta potřeby uznání (2 %).  

V okresních nemocnicích téměř polovina dotazovaných (28) chápe jako 

nejdůležitější potřeby bezpečí (47 %), 15 respondentů označilo potřeby sounáležitosti 

(25 %), 14 dotazovaných chápe jako nejdůležitější fyziologické potřeby (23 %) 

a 3 respondenti vnímají jako nejdůležitější potřeby uznání (5 %). Žádný z dotazovaných 

neoznačil potřeby seberealizace (0 %).  
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Celkově všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři chápou jako nejdůležitější 

pro umírajícího pacienta potřeby bezpečí (43 %). Nejméně důležité chápou potřeby 

seberealizace (5 %). Z grafu je patrné, že ve všech nemocnicích jsou výsledky shodné 

s výjimkou krajských nemocnic, kde vnímají jako nejméně důležitě potřeby uznání.  

Otázka číslo 14 

Graf 13 Domníváte se, že jsou na Vašem pracovišti dostatečně uspokojovány potřeby 

umírajícího pacienta? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

1 1 1 4 6

2 7 5 10 22

3 12 9 16 37

4 25 20 19 64

5 17 11 11 39

1 1 4 67 5 10 2212 9 16
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Otázka číslo 14: Domníváte se, že jsou 

na Vašem pracovišti dostatečně 

uspokojovány potřeby umírajícího 

pacienta? 
1 – určitě ne 5 – určitě ano 

 

Celkově ve všech typech nemocnic hodnotili všeobecné sestry/zdravotničtí 

záchranáři saturaci potřeb umírajícího pacienta dostatečně. Nejvíce všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů (64) označilo odpověď 4 (38 %). Nejméně z nich (6) 

označilo odpověď 1 (4 %). Z grafu vyplývá, že ve všech typech nemocnic jsou spíše ano 

dostatečně uspokojovány potřeby umírajícího pacienta.  
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Otázka číslo 15 

Graf 14  Myslíte si, že je možné na resuscitačním oddělení umírat důstojně? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

ano 54 43 49 146

ne, proč? 8 3 11 22

54
43 49

146

8 3 11
22

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Otázka číslo 15: Myslíte si, že je možné                         

na resuscitačním oddělení umírat 

důstojně? 

  

Ve fakultních nemocnicích si většina respondentů (54) myslí, že je možné 

na resuscitačním oddělení umírat důstojně (87 %), pouze 8 dotazovaných uvedlo odpověď 

ne (13 %).  

V krajských nemocnicích se většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů 

(43) domnívá, že je možné důstojně umírat na resuscitačním oddělení (94 %), pouze 

3 dotazovaní si to nemyslí (6 %).  

V okresních nemocnicích si většina respondentů (49) myslí, že je možné 

na resuscitačním oddělení umírat důstojně (82 %), 11 dotazovaných si myslí, že není 

možné na takovém oddělení důstojně umírat (18 %).  

Celkově si většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pracujících 

na resuscitačních odděleních myslí, že je možné umírat důstojně na tomto typu oddělení 

(87 %). Celkem 22 respondentů uvedlo, že není možné na resuscitačních odděleních umírat 

důstojně (13 %). Mezi nejčastějšími důvody uváděli: nedostatek soukromí pacienta, 

zavedené invazivní vstupy, hluk a světlo v prostředí nemocného, nedostatek času 

na individuální přístup k pacientovi a velká četnost ošetřovatelských a lékařských výkonů. 
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Otázka číslo 16 

Graf 15  Jak byste definoval/a pojem „paliativní péče“? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

skupina odpovědí A 20 8 10 38
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Otázka číslo 16: Jak byste definoval/a 

pojem "paliativní péče"? 

 

Skupina odpovědí A: Péče zaměřená na uspokojování potřeb pacienta.  

Skupina odpovědí B: Péče o umírajícího pacienta.  

Skupina odpovědí C: Péče o komfort pacienta, pouze symptomatologická léčba.  

Skupina odpovědí D: Bazální péče.  

 

Jednotlivé odpovědi byly rozděleny do 4 skupin odpovědí, které byly vytvořeny 

na základě konkrétních slovních odpovědí respondentů na tuto otázku.  

Ve fakultních nemocnicích nejvíce respondentů (23) definovalo paliativní péči jako 

péči o komfort pacienta, kdy je léčba pouze symptomatologická (37 %), 20 dotazovaných 

definovalo paliativní péči jako péči zaměřenou na uspokojování potřeb pacienta (32 %), 

13 respondentů chápe paliativní péči jen jako péči o umírajícího pacienta (21 %) 

a 6 dotazovaných vnímá paliativní péči jako bazální péči (10 %). 

V krajských nemocnicích většina dotazovaných (28) definovalo také paliativní péči 

jako péči o pohodlí pacienta, kdy je péče cílená pouze na příznaky nemoci (62 %), 

8 respondentů chápe paliativní péči jako péči orientovanou na saturaci potřeb pacienta 

(17 %) a péči o umírajícího pacienta (17 %), pouze 2 dotazování vnímají paliativní péči 

jako bazální péči (4 %).  
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V okresních nemocnicích téměř polovina respondentů (29) definovala paliativní péči 

jako péči o komfort pacienta s cílem léčby tlumící příznaky nemoci (48 %), 

18 dotazovaných vnímá paliativní péči jako péči o umírajícího pacienta (30 %), 

10 respondentů chápe paliativní péči jako péči zaměřenou na saturaci potřeb pacienta 

(17 %), pouze 3 dotazovaní charakterizují tento druh péče jako bazální péče (5 %).  

Celkově nejvíce všeobecných sester/zdravotnických záchranářů definovalo paliativní 

péči jako péči o komfort pacienta, během které je léčba zamřená pouze symptomatologicky 

(48 %). Nejméně respondentů charakterizovalo paliativní péči pouze stroze, a to jako 

bazální péči (7 %). Ani jedna z definic není kompletní a vždy ji chybí určitá část (např. 

dotazovaní zapomínají, že pokud poskytujeme paliativní péči, pečujeme také o blízké 

nemocného). Nejideálnější byla definice paliativní péče skupiny odpovědí C, ale jelikož 

není výzkumné šetření zaměřené na mapování vědomostí všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů v oblasti umírání a smrti, je tato informace pro výsledky 

výzkumu nepodstatná.  
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Otázka číslo 17 

Graf 16  Domníváte se, že se na Vašem pracovišti aplikují prvky paliativní péče? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem
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Otázka číslo 17: Domníváte se, že se na 

Vašem pracovišti aplikují prvky palitivní 

péče? 

 

Ve fakultních nemocnicích se většina dotazovaných (52) domnívá, že se na jejich 

pracovištích aplikují prvky paliativní péče (84 %), 7 respondentů se nedomnívá, že jsou 

aplikovány prvky paliativní péče na jejich pracovišti (11 %) a 3 dotazovaní tuto skutečnost 

neví (5 %).  

V krajských nemocnicích si většina respondentů (34) myslí, že se na jejich 

pracovištích používají prvky paliativní péče (74 %), 8 dotazovaných neví, zda aplikují 

prvky paliativní péče (17 %) a 4 respondenti si nemyslí, že se na jejich pracovištích tyto 

prvky užívají (9 %).  

V okresních nemocnicích se přes polovinu dotazovaných (36) domnívá, že jsou 

na jejich odděleních aplikovány prvky paliativní péče (60 %), 17 respondentů se 

nedomnívá, že jsou na jejich pracovištích aplikovány tyto prvky (28 %) a 7 respondentů 

tuto skutečnost neví (12 %) 
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Celkově se všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři domnívají, že se aplikují prvky 

paliativní péče na jejich pracovištích (73 %). Celkově 122 respondentů odpovědělo, jaké 

prvky paliativní péče se aplikují na jejich pracovištích, mezi 5 nejčastějších odpovědí patří: 

analgezie, aplikace tepla, paliativní sedace, kontakt s rodinou a saturace spirituálních 

potřeb.  

 

Otázka číslo 18 

Graf 17  Setkal/a jste se s dříve vysloveným přáním pacienta? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem
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Otázka číslo 18: Setkal/a jste se s dříve 

vysloveným přáním pacienta?

 

Celkově se většina respondentů (94) nesetkala s dříve vysloveným přáním pacienta 

(56 %). Výjimkou jsou okresní nemocnice, kde je poměr odpovědí ano a odpovědí ne 

vyrovnaný (30:30). Také v krajských nemocnicích je téměř poměr odpovědí ano 

a odpovědí ne vyrovnaný. Celkově lze hodnotit, že se všeobecné sestry/zdravotničtí 

záchranáři pracující na resuscitačním oddělení nesetkávají často s dříve vysloveným 

přáním pacienta.  
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Otázka číslo 19 

Graf 18  Je na Vašem pracovišti respektováno dříve vyslovené přání? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem

ano 17 17 21 55

ne, proč? 18 2 10 30

nevím 27 27 29 83

17 17 21

55

18

2
10

3027 27 29

83

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Otázka číslo 19: Je na Vašem pracovišti 

respektováno dříve vyslovené přání?

 

Celkově téměř polovina respondentů (83) neví, zdali jsou na jejich pracovištích 

respektována dříve vyslovená přání pacienta (49 %). Četnost odpovídá výsledkům 

z předešlé dotazníkové otázky, kde se většina respondentů nesetkala s dříve vysloveným 

přáním. Celkem 55 respondentů odpovědělo, že jsou na jejich pracovištích respektována 

dříve vyslovená přání (33 %) a 30 dotazovaných odpovědělo, že tato přání respektována 

nejsou (18 %). Mezi nejčastější důvody nerespektování dříve vysloveného přání uvádějí: 

příjem pacienta od ZZS po úspěšné KPR s nevědomostí o faktu sepsaného dříve 

vysloveného přání, nesouhlas rodiny, nesouhlas lékaře, strach ze žaloby rodiny a přednost 

vrcholové medicíny.  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic nejsou patrné a zásadní. Pouze 

ve fakultních nemocnicích je poměr mezi respektováním a nerespektováním dříve 

vysloveného přání téměř vyrovnaný oproti ostatním typům nemocnic.  
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Otázka číslo 20 

Graf 19  Pečoval/a jste na Vašem pracovišti o tělo zemřelého? 

Fakultní Krajské Okresní Celkem
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Otázka číslo 20: Pečoval/a jste na 

Vašem pracovišti o tělo zemřelého? 

 

 

Celkově většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů (164) pečovala o tělo 

zemřelého na jejich pracovištích (98 %).  
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Otázka číslo 21 

Tabulka 3  Jaké jste prožíval/a pocity při péči o tělo zemřelého? 

Otázka číslo 21: Jaké jste prožíval/a pocity při péči o tělo zemřelého?  

 Fakultní Krajské Okresní Celkem 

úzkost 6 10 21 37 

lítost 19 7 17 43 

osobní selhání 2 0 1 3 

strach 2 3 0 5 

úleva 15 13 17 45 

beznaděj 2 6 7 15 

smíření 39 26 39 104 

jiné 15 7 5 27 

 

Celkově všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři nejvíce prožívají při péči o tělo 

zemřelého smíření (37 %) a úlevu (27 %). Nejméně pociťující osobní selhání (1 %) 

a strach (2 %). 

Celkově 27 dotazovaných vybralo odpověď jiné (10 %). Mezi 3 nejčastější odpovědí 

patří: odstup, nevnímání rozdílu (běžná péče), nic.   

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic nejsou z tabulky patrné.  
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Otázka číslo 22 

Graf 20  Domníváte se, že je péče o tělo zemřelého na Vašem pracovišti důstojná? 
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Otázka číslo 22: Domníváte se, že je péče 

o tělo zemřelého na Vašem pracovišti 

důstojná? 

 

Celkově si většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů (158) myslí, že je 

péče o tělo zemřelého na jejich pracovišti důstojná (94 %). Celkově 10 dotazovaných se 

nedomnívá, že je péče o tělo zemřelého důstojná (6 %), všichni dotazovaní odpověděli, že 

je nedůstojná manipulace s mrtvým tělem během celkové hygieny a transportu sanitáři.  
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Otázka číslo 23 

Graf 21 Domníváte se, že je rodina pacienta dostatečně informována o zdravotním stavu jejich 

blízkého? 
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Otázka číslo 23: Domníváte se, že je 

rodina paciena dostatečně informována 

o zdravotním stavu jejich blízkého? 

 

Celkově se většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů domnívá, že je 

rodina dostatečně informována o zdravotním stavu jejich blízkého (58 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic nejsou z grafu patrné.  
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Otázka číslo 24 

Graf 22  Má rodina pacienta možnost využít klinického psychologa na Vašem pracovišti? 
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Otázka číslo 24: Má rodina pacienta 

možnost využít klinického psychologa 

na Vašem pracovišti? 

 

 

Ve fakultních nemocnicích má z pohledu všeobecných sester/zdravotnických 

záchranářů většina rodin (56) možnost využít klinického psychologa (90 %). Celkem 

6 respondentů odpovědělo, že tuto možnost rodina nemá (10 %), z toho 5 dotazovaných by 

uvítalo pomoc klinického psychologa (8 %) a 1 respondent se domnívá, že klinický 

psycholog na jeho pracovišti není potřeba (2 %).  

V krajských nemocnicích nemá většina rodin (26) možnost využít klinického 

psychologa z pohledu všeobecných sester/zdravotnických záchranářů (57 %), ale 

respondenti by tuto možnost uvítali, 20 dotazovaných uvádí možnost využití klinického 

psychologa na jejich pracovišti (43 %). 

V okresních nemocnicích nemá také většina rodin (50) možnost využit klinického 

psychologa na resuscitačních odděleních (83 %), ale dotazovaní by tuto možnost uvítali, 

9 respondentů uvádí možnost využití služeb klinického psychologa na jejich pracovišti 

(15 %) a pouze 1 dotazovaný nevnímá potřebu využití klinického psychologa pro rodiny 

umírajícího pacienta (2 %).  
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Celkově polovina rodin umírajícího pacienta má možnost využít klinického 

psychologa na resuscitačních odděleních z pohledu všeobecných sester/zdravotnických 

záchranářů (51 %). Téměř polovina respondentů uvádí, že pomoc klinického psychologa 

jejich pracoviště nenabízí, ale tuto pomoc by uvítali (48 %). Pouze 2 dotazovaní udávají, 

že nemají možnost tuto službu rodinám umírajícím nabídnout, ale ani nevnímají potřebu 

(1 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic jsou z grafu patrné. Zatímco ve fakultních 

nemocnicích má většina rodin možnost využít klinického psychologa na resuscitačních 

odděleních, v krajských nemocnicích je to pouze téměř polovina rodin a v okresních 

nemocnicích pouze téměř šestina rodin. Ve všech typech nemocnic, které nenabízejí 

pomoc klinického psychologa rodinám umírajícím, by většina respondentů tyto služby 

uvítala.  
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Otázka číslo 25 

Graf 23  Má rodina pacienta možnost zapojit se do péče o jejich blízkého? 
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Otázka číslo 25: Má rodina pacienta 

možnost zapojit se do péče o jejich 

blízkého? 
1 - určitě ne 5 - určitě ano 

 

Ve fakultních nemocnicích většina respondentů (36) umožňuje rodinám pacienta 

zapojit se do péče (58 %). Žádný z respondentů tuto možnost nevyvrací (0 %). 

V krajských nemocnicích má čtvrtina respondentů (12) neutrální postoj v oblasti 

umožnit rodině zapojit se do péče o jejich blízké (26 %), 1 dotazovaný tuto možnost 

odmítá (24 %) a 10 respondentů spíše souhlasí s touto možností (22 %).  

V okresních nemocnicích nejvíce dotazovaných (29) odmítá zapojení rodiny do péče 

o jejich blízkého (48 %). Pouze 1 respondent naprosto souhlasí se zapojením rodiny 

do péče o pacienta (2 %).  

Celkově je výsledek této dotazníkové otázky nejednoznačný, protože poměr mezi 

odpovědí 1 a 5 je téměř vyrovnaný – 42 respondentů určitě souhlasí se zapojením rodiny 

do péče o jejich blízkého na resuscitačním oddělení (25 %) a 40 dotazovaných určitě 

nesouhlasí se spoluprací rodiny na péče o pacienta (24 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic jsou patrné. Zatímco ve fakultních nemocnicích 

většina dotazovaných souhlasí se spoluprací rodiny na péči o jejich blízkého, v krajských 

nemocnicích s tímto souhlasí necelá čtvrtina a v okresních nemocnicích většina 

respondentů s touto možností nesouhlasí.  
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Otázka číslo 26 

Graf 24  Má rodina pacienta možnost být se svým blízkým nepřetržitě (i přes noc)? 
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Otázka číslo 26: Má rodina pacienta možnost být 

se svým blízkým nepřetržitě (i přes noc)?
1 - určitě ne 5 - určitě ano 

 

Ve fakultních nemocnicích nejvíce respondentů (26) uvádí, že rodiny pacienta mají 

možnost být se svým blízkým nepřetržitě (42 %), 11 dotazovaných neví (18 %) 

a 7 respondentů s tímto tvrzením určitě nesouhlasí (11 %). 

V krajských nemocnicích nejvíce respondentů (14) spíše nesouhlasí s možností 

rodiny být se svým blízkým nepřetržitě (30 %), 9 dotazovaných určitě souhlasí (20 %) 

a 8 respondentů určitě nesouhlasí (17 %). 

V okresních nemocnicích nejvíce dotazovaných (29) určitě nesouhlasí s tvrzením, 

zdali má rodina pacienta možnost být se svým blízkým nepřetržitě (48 %), 9 respondentů 

má k této situaci neutrální postoj (15 %) a pouze 2 dotazovaní uvádějí, že tuto možnost 

na jejich pracovištích rodiny nemají (3 %).  

Celkově nejvíce všeobecných sester/zdravotnických záchranářů (44) uvádí, že rodina 

pacienta určitě nemá možnost být nepřetržitě se svým blízkým (26 %), 37 respondentů tuto 

možnost na jejich pracovištích určitě umožňují (22 %) a 21 respondentů neví (13 %).  
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Rozdíly mezi jednotlivými nemocnici jsou patrné. Zatímco ve fakultních 

nemocnicích většina respondentů umožňuje rodinám pacienta být se svým blízkým 

nepřetržitě, v krajských nemocnicích je to necelá čtvrtina a v okresních nemocnicích téměř 

polovina respondentů nesouhlasí. 

 

Otázka číslo 27 

Graf 25 Dojde-li k náhlé zástavě srdeční akce a u pacienta je jeho rodina, je jim umožněno být 

u pacienta během resuscitace? 
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Otázka číslo 27: Dojde–li k náhlé zástavě 

srdeční akce a u pacienta je jeho rodina, je 

jim umožněno být u pacienta během 

resuscitace? 

 

Celkově většina dotazovaných (131) uvádí, že rodina pacienta nemá možnost být 

přítomna během resuscitace jejich blízkého (78 %). Celkem 27 respondentů tuto možnost 

umožňuje (16 %) a 10 respondentů neví (6 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic nejsou zásadní. Ve všech typech nemocnic 

nejvíce respondentů uvedlo, že neumožňují rodinám pacienta být během jeho resuscitace, 

ale v okresních nemocnicích téměř polovina dotazovaných (25) umožňuje rodinám být 

během tohoto výkonu (42 %).  
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Otázka číslo 28 

Graf 26 Dojde-li k úmrtí pacienta, je rodina bezprostředně informována, aby jí bylo umožněno 

důstojné rozloučení s jejich blízkým na oddělení? 
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Otázka číslo 28: Dojde–li k úmrtí pacienta, je 

rodina bezprostředně informována, aby jí bylo 

umožněno důstojné rozloučení s jejich blízkým 

na oddělení?

 

 

Celkově většina dotazovaných (120) uvádí, že je rodina bezprostředně informována 

po úmrtí pacienta, aby jí bylo umožněno důstojné rozloučení (71 %), 39 respondentů 

uvádí, že rodina není bezprostředně kontaktována (23 %) a 9 dotazovaných neví (6 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic jsou evidentní. Ve fakultních a krajských 

nemocnicích většina respondentů udává, že je rodina bezprostředně informována o úmrtí 

pacienta, zatímco v okresních nemocnicích nejvíce dotazovaných (33) uvádí, že rodinu 

okamžitě nekontaktují (53 %).  
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Otázka číslo 29 

Graf 27 Dojde-li k úmrtí pacienta, je rodině umožněno spolupracovat na péči o tělo 

zemřelého? 
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Otázka číslo 29: Dojde–li k úmrtí pacienta, je 

rodině umožněno spolupracovat na péči o tělo 

zěmřelého? 

 

Celkem polovina respondentů (84) uvádí, že rodině pacienta není umožněno pečovat 

o tělo zemřelého (50 %), 58 dotazovaných umožňuje rodině pacienta spolupracovat na péči 

o mrtvé tělo (35 %) a 26 respondentů neví (15 %).  

Rozdíly mezi jednotlivými typy nemocnic jsou zřejmé. V krajských a okresních 

nemocnic většina všeobecných sester/zdravotnických záchranářů uvádí, že není rodinám 

pacienta umožněno spolupracovat na péči o tělo zemřelého, zatímco ve fakultních 

nemocnicích většina dotazovaných (49) tuto možnost poskytuje (79 %). 

Otázka číslo 30 

Otázka byla vyřazena z výzkumného šetření pro jednoznačný výsledek, který 

neovlivní celkové výsledky výzkumu a nemá pro cíl výzkumného šetření žádný význam.  

Otázka číslo 31 

Otázka byla z výzkumného šetření vyřazena pro nepodstatné doplňující 

informace, které byly uvedeny v této otázce. 
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15 Shrnutí nejzajímavějších výsledků 

Celkem 137 všeobecných sester/zdravotnických záchranářů ze 168 uvádí, že je 

pro ně nejobtížnější komunikace s rodinou v oblasti péče o umírající (87 %).  

Celkem 147 respondentů ze 168 se domnívá, že je možné umírat důstojně 

na resuscitačních odděleních (87 %). Celkem 22 dotazovaných ze 168 si nemyslí, že lze 

na resuscitačních odděleních umírat důstojně z důvodu nedostatku soukromí, četností 

zavedených invazivních vstupů, hluku, světla a velkým množstvím ošetřovatelských 

a lékařských výkonů (13 %).  

Celkem 94 dotazovaných ze 168 se během své praxe na resuscitačních odděleních 

nesetkalo s předem dříve vysloveným přáním pacienta (56 %).  

Celkem 83 respondentů ze 168 neví, zdali jsou respektována dříve vyslovená přání 

pacienta na jejich pracovištích (49 %).  

Celkem 164 dotazovaných ze 168 uvádí, že je péče o tělo zemřelého na jejich 

pracovištích důstojná (94 %). Celkem 4 respondenti ze 168 se domnívají, že péče o tělo 

zemřelého není na jejich pracovištích důstojná z důvodu nešetrné manipulace s mrtvým 

tělem během manipulace sanitáři (6 %).  

V krajských a okresních nemocnicích nemají rodiny umírajícího pacienta možnost 

využít klinického psychologa. V krajských nemocnicích uvádí tento fakt 26 ze 46 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů, ale uvítali by tuto službu na jejich 

odděleních (57 %). V okresních nemocnicích konstatuje tento fakt 50 ze 62 respondentů 

a také by tuto službu uvítali (83 %). 

V okresních nemocnicích uvádí 29 ze 62 respondentů, že neumožňují rodinám 

umírajícího pacienta zapojení do ošetřovatelské péče o jejich blízkého (48 %).  

V okresních nemocnicích neumožňují rodinám umírajících být se svým blízkým 

nepřetržitě (i přes noc). Tento fakt reflektuje ve svých odpovědích 29 z 62 všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů (48 %). 

Celkem 131 respondentů ze 168 uvádí, že není rodinám pacienta umožněno být 

během resuscitace u svého blízkého (78 %).  

V okresních nemocnicích 33 respondentů ze 46 reflektuje fakt, že není rodina 

bezprostředně informována o úmrtí jejich blízkého, aby bylo možné důstojné rozloučení 

na oddělení (72 %).  
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Celkem 84 dotazovaných ze 168 neumožňuje rodinám zemřelého spolupracovat 

na péči o tělo zemřelého (50 %).  

16 Diskuze a závěrečné zhodnocení 

Bakalářská práce s názvem „Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních“ 

se zabývala problematikou důstojného umírání a smrti na resuscitačních odděleních 

fakultních, krajských a okresních nemocnic. Práce byla porovnána celkem se třemi 

závěrečnými vysokoškolskými pracemi. První z prací byla bakalářská práce Adriany 

Benešové s názvem „Lidská důstojnost a umírání“. Druhou z prací byla bakalářská práce 

Petry Pavlicové s názvem „Paliativní péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

z pohledu všeobecné sestry“. Poslední z prací byla diplomová práce autorky Lenky 

Slavíčkové s názvem „Zapojení rodiny do procesu umírání na vybraných jednotkách 

intenzivní péče z pohledu všeobecných sester“.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda je možné důstojně umírat a zemřít 

na resuscitačních odděleních. S tímto cílem bylo spojeno 5 výzkumných otázek. První 

z nich byla: „Co je nejdůležitější pro umírajícího pacienta“ Z výsledku výzkumného 

šetření vyplývá, že je pro pacienta nejdůležitější být bez bolesti (58 %) a kontakt s blízkou 

osobou nebo rodinou (28 %). Benešová ve svém výzkumném šetření uvádí, že je důležitá 

úcta během péče o umírajícího (27,63 %) (srov. Benešová, 2017) 

Druhou výzkumnou otázkou spojenou s prvním cílem bylo: „Jaký je názor 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů na uspokojování potřeb umírajícího 

pacienta?“ Z výsledku výzkumného šetření vyplývá, že se většina dotazovaných domnívá, 

že jsou potřeby umírajícího pacienta spíše uspokojovány (38 %).  

Třetí výzkumnou otázkou bylo: „Jaké potřeby jsou nejdůležitější pro umírajícího 

pacienta? Z výsledku výzkumu vyplývá, že jsou pro umírajícího pacienta nejdůležitější 

potřeby bezpečí (43 %).  

Čtvrtou výzkumnou otázkou bylo: „Jaké prvky paliativní péče jsou aplikovány 

u umírajícího pacienta?“ Z výsledku výzkumu vyplývá, že většina všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů se domnívá, že jsou na jejich pracovišti aplikovány 

prvky paliativní péče (73 %). Mezi nejčastější prvky uvádějí analgezii, aplikaci tepla, 

paliativní sedaci, kontakt s rodinou a saturaci spirituálních potřeb.  
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Pátou výzkumnou otázkou spojenou s hlavním cílem bylo: „Jaké jsou názory 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů na důstojné umírání a smrt? Většina 

respondentů si myslí, že je možné na resuscitačních oddělení důstojně umírat a zemřít 

(87 %). Mezi nejčastější důvody nedůstojného umírání na tomto typu oddělení patří: 

nedostatek soukromí, zavedení invazivních vstupů, hluk, světlo, nedostatek času 

na individuální přístup k pacientovi, velká četnost ošetřovatelských a lékařských výkonů. 

Benešová ve svém výzkumu uvádí, že nejčastější problém v péči o umírajícího pacienta je 

nerespektování intimity (16,8%). Pavlicová uvádí nejčastější nedostatky v péči o umírající 

na ARO, mezi něž patří: osamělost umírajícího (95,7 %), nevhodné chování personálu 

(93,6 %) a nevyhovující, nedůstojné prostorové podmínky (92,6 %) (srov. Benešová, 2017; 

Pavlicová 2015). 

Druhým cílem práce bylo zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů pečující o umírajícího pacienta na resuscitačních 

odděleních. S tímto cílem byla spojena výzkumná otázka: „Jaké nejčastější pocity 

prožívají všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři při péči o umírajícího pacienta?“ 

Z výsledku výzkumného šetření plyne, že většina všeobecných sester/zdravotnických 

záchranářů prožívá smíření (26 %) a smutek (25 %).  

Třetím cílem bylo zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů pečující o tělo zemřelého na resuscitačním oddělení. 

S tímto cílem souvisí výzkumná otázka: „Jaké nejčastější pocity a obavy prožívají 

všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři při péči o tělo zemřelého na resuscitačním 

oddělení?“ Nejvíce všeobecných sester/zdravotnických záchranářů prožívá smíření (37 %) 

a úlevu (27 %). Z výsledku lze chápat, že všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři 

nejčastěji pociťují pozitivní emoce, což lze chápat jako empatie k zemřelému, který se v tu 

chvíli netrápí např. bolestí. 
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Čtvrtým cílem bylo zmapovat možnosti rodiny pacienta být součástí péče 

o umírajícího pacienta z pohledu všeobecných sester/zdravotnických záchranářů. S cílem 

souvisela výzkumná otázka: „Jak se rodina pacienta může stát součástí péče?“ Z výsledku 

výzkumu plyne, že je situace velmi odlišná v jednotlivých typech nemocnic. Ve fakultních 

nemocnicích 58 % všeobecných sester/zdravotnických záchranářů umožňuje rodinám 

spolupodílet se na péči o jejich blízké, ale v okresních nemocnicích 48 % dotazovaných 

tuto spolupráci odmítá. Z výsledků výzkumu Slavíčkové vyplývá, že 43,6 % respondentů 

uvádí, že spíše neumožňují zapojení rodiny do péče o umírajícího (srov. Slavíčková, 2017). 

Důvody mohou být různé, může mezi ně patřit nedostatek trpělivosti 

ošetřovatelského personálu při edukaci rodiny např. v oblasti hygienické péče, nebo také 

strach z komunikace s rodinou. Avšak rozdíl výsledku mezi fakultním a okresním typem 

nemocnic není zanedbatelný. Možným důvodem také může být, že ve fakultních 

nemocnicích pracují mladší a profesně vzdělanější všeobecné sestry, které mají hlubší 

vědomosti o podpoře rodiny umírajícího pacienta např. ze vzdělávacích akcí 

organizovaných těmito nemocnicemi. 

Podpora rodiny v péči o umírajícího pacienta na resuscitačních odděleních je jednou 

z činností všeobecných sester/zdravotnických záchranářů. Z osobní pracovní zkušenosti 

na tomto typu pracoviště jsem si vědom, že jsou to právě všeobecné sestry/zdravotničtí 

záchranáři, kteří výrazně ovlivňují zapojení rodiny pacienta do ošetřovatelské péče, pokud 

však u pacienta dojde např. k náhlé zástavě oběhu, přítomnost rodiny u lůžka převážně 

ovlivňuje ošetřující lékař.  

Pátým cílem bylo analyzovat možné rozdíly v oblasti péče o umírajícího pacienta 

a péči o tělo zemřelého mezi fakultními, krajskými a okresními nemocnicemi České 

republiky. S tímto cílem jde ruku v ruce výzkumná otázka: „Jaké jsou rozdíly v oblasti 

péče o umírajícího a péče o tělo zemřelého mezi fakultními, krajskými a okresními 

nemocnicemi?“ Zásadní rozdíly ve svém výzkumu shledávám v předposlední oblasti 

dotazníkového šetření – Rodina pacienta. Benešová ve své práci uvádí, že i všeobecné 

sestry si uvědomují, že rodina je nejvíce důležitá pro umírajícího pacienta (31,90 %) 

(srov. Benešová, 2017).  
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Ve fakultních nemocnicích je dle všeobecných sester/zdravotnických záchranářů 

možná služba klinického psychologa, kterou potvrdila většina dotazovaných (90 %), 

v krajských a okresních nemocnicích nejvíce respondentů odpovědělo, že tuto službu 

rodinám neposkytují. Podpora rodiny během konečné fáze života jejich blízkého je 

nedílnou součástí paliativní péče. Je žádoucí rodinu podporovat a zároveň včas připravit 

na blízký odchod jejich blízkého z tohoto světa. Klinický psycholog má také nedílnou 

součást při první návštěvě rodiny na resuscitačním oddělení, kde se vyskytuje velké 

množství přístrojů, které jsou opatřeny různými zvukovými alarmy, které mohou být velmi 

stresující pro příbuzné pacienta.  

Přístup personálu k zapojení rodiny do péče o jejich blízké se také v jednotlivých 

typech nemocnic liší. Ve fakultních nemocnicích je rodinám dle všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů umožněno spolupracovat na péči o jejich blízké (58 %). 

V krajských nemocnicích jsou v této oblasti spíše nerozhodní, kdy nejvíce dotazovaných 

odpovědělo nevím (26 %). V okresních nemocnicích spolupráci s rodinou pacienta odmítají 

a nejvíce respondentů uvádí, že tuto možnost rodina určitě nemá (48 %).  

Ošetřovatelská péče na resuscitačním oddělení znamená radikální zásah do intimity 

pacienta, který je plně odkázán na pomoc druhých. S institucionálním modelem péče 

zásadně souvisí fakt, že o pacienta většinou pečují cizí lidé, které nezná, a proto je důležité 

nabídnout rodině spolupráci během péče o pacienta, zejména v oblasti hygienické péče a 

podávání stravy a tekutin. Rodina je důležitým zdrojem informací a zná zvyklosti a návyky 

pacienta v době, kdy tyto činnosti mohl vykonávat sám.  

Přítomnost rodiny u lůžka pacienta má také nezastupitelnou roli v péči o kriticky 

nemocného. Lepší se tím jeho psychický stav. Z vlastního pozorování mohu posoudit, že 

i pacient v řízené analgosedaci vnímá přítomnost jeho blízkých, která se mj. projeví 

na změně fyziologických funkcí (např. zvýšením srdeční frekvence). Z výzkumu jsou také 

patrné evidentní rozdíly, zda je možné, aby u pacienta zůstala rodina přes noc či nikoliv. 

Ve fakultních nemocnicích nejvíce respondentů (42 %) uvádí, že je rodině pacienta 

umožněno zůstat s pacientem i přes noc. V krajských nemocnicích nejvíce dotazovaných 

tento fakt spíše odmítá (30 %) a v okresních nemocnicích nejvíce všeobecných 

sester/zdravotnických záchranářů (48 %) tuto možnost rodiny úplně odmítá. Slavíčková 

ve své práci uvádí, že 48,5 % dotazovaných umožňuje návštěvy rodin umírajícího pacienta 

i přes noc (srov. Slavíčková, 2017). 
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Důvody limitace návštěv rodin umírajících pacientů mohou být opět různé. Rodina 

může být chápana jako narušitel chodu oddělení nebo to mohou být také obavy 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů z neefektivní komunikace a spolupráce 

s blízkými pacienta. Z výzkumu vyplývá, že většina dotazovaných (82 %) uvádí, že 

za nejobtížnější v péči o umírajícího pacienta vnímají komunikaci s rodinou. Dle výzkumu 

Slavíčkové je zřejmé, že pro většinu respondentů je komunikace s rodinou spíše obtížná 

(41,6 %) (srov. Slavíčková, 2017). 

Okamžik, kdy dojde k úmrtí pacienta, je jak pro zdravotnický tým, tak rodinu 

psychická zátěž. Možnost se naposledy rozloučit je pro rodinu zásadní potřeba, kterou je 

třeba respektovat. Informovanost rodiny či blízkých pacienta o jeho úmrtí se také 

v jednotlivých typech nemocnic liší. Ve fakultních a krajských nemocnicích většina 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů reflektuje, že je rodina bezprostředně 

informována o úmrtí, aby jí bylo možné umožnit důstojné rozloučení na oddělení. 

V okresních nemocnicích je tato situaci odlišná – většina respondentů (53 %) uvádí, že 

rodina není okamžitě informována a tím pádem nemusí přijet včas do nemocnice, aby se se 

svým blízkým mohla naposledy rozloučit v prostředí jeho posledních chvil života.  

Se včasným informováním rodiny o úmrtí jejich blízkého také souvisí umožnění 

rodině pacienta spolupracovat na péči o tělo zemřelého. Ve fakultních nemocnicích většina 

všeobecných sester/zdravotnických záchranářů (79 %) umožňuje rodině spolupracovat. 

V krajských a okresních nemocnicích většina dotazovaných tuto možnost odmítá.  
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Doporučení pro klinickou praxi 

Doporučení pro klinickou praxi přímo reflektuje výsledky výzkumného šetření. 

Na základě těchto výsledků vyplynuly potřeby:  

a) vzdělávat všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře pracují na resuscitačních 

oddělení v oblasti paliativní péče na resuscitačních odděleních,  

b) informovat všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře pracující 

na resuscitačních odděleních o dříve vysloveném přání, 

c) seznámit všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře pracující 

na resuscitačním oddělení o potřebě začlenění rodiny pacienta 

do multidisciplinárního týmu v péči o jejich blízké – vnímat rodinu jako 

rovnocenného partnera při poskytování ošetřovatelské péče o umírajícího 

pacienta a tělo zemřelého,  

d) seznámit poskytovatele zdravotních služeb o potřebě začlenění klinického 

psychologa do multidisciplinárního týmu v péči o umírajícího pacienta 

na resuscitačních odděleních.  
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Závěr 

„Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.“ 

William Shakespeare 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou důstojného umírání a smrti 

na resuscitačních odděleních z pohledu všeobecných sester a zdravotnických záchranářů.  

Práce byla rozdělena na dvě části – část teoretickou a výzkumnou.  

Teoretická část definuje pojmy důstojnost, thanatologie, paliativní péče a resuscitační 

oddělení. Více do hloubky se zabývá problematikou umírání, potřebami umírajícího 

pacienta, rodiny umírajícího a smrtí.  

Výzkumná část je zaměřena na vytvoření a vyhodnocení výzkumného šetření. 

Metodikou výzkumu byl zvolen kvantitativní výzkum formou standardizovaného 

dotazníku. Standardizovaný dotazník se skládal ze 7 přehledných kapitol a 31 otázek, 

2 otázky byly při vyhodnocování vyřazeny. Dotazníky byly rozeslány celkem 

do 11 nemocnic po České republice – 4 fakultních, 3 krajských a 4 okresních.  

Bylo stanoveno celkem 5 cílů práce – 1 hlavní a 4 dílčí.  

Cíl 1 (hlavní): Zjistit, zda je možné důstojně umírat a zemřít na resuscitačních 

odděleních. Cíl práce splněn.  

Cíl 2 (dílčí): Zjistit nejčastější pocity sester/záchranářů pečujících o umírajícího 

pacienta na resuscitačních odděleních. Cíl práce splněn.  

Cíl 3 (dílčí): Zjistit nejčastější pocity sester/záchranářů pečujících o tělo zemřelého 

na resuscitačních odděleních. Cíl práce splněn.  

Cíl 4 (dílčí): Zmapovat možnosti rodiny pacienta být součástí péče o umírajícího 

pacienta z pohledu sester/záchranářů. Cíl práce splněn.  

Cíl 5 (dílčí): Analyzovat možné rozdíly v oblasti péče o umírajícího pacienta a péče 

o tělo zemřelého mezi fakultními, krajskými a okresními nemocnicemi České republiky. 

Cíl práce splněn. 
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Lze důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních? Ano, na resuscitačních 

odděleních je možné důstojně umírat a zemřít, ale pouze pokud jsou dodrženy podmínky 

důstojné péče o umírajícího a tělo zemřelého (např. dostatek soukromí, přítomnost rodiny 

a blízkých osob, šetrná manipulace s tělem zemřelého, …). 
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Seznam zkratek  

č.    číslo  

ČLK   Česká lékařská komora 
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mj.    mimo jiné  

např.    například  
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UPV    umělá plicní ventilace  

WHO    světová zdravotnická organizace  
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Přílohy   

Příloha číslo 1: Etický kodex České lékařské komory  

 

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

§ 1 

Obecné zásady 

 

(1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v 

souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku 

až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. 

 

(2) Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na 

národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, 

sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. 

 

(3) Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto 

dodržovat. S vědomím osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým 

obsahem nebo ve svých důsledcích narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská 

práva. 

 

(4) Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích 

nezávislý a odpovědný. 

 

(5) Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře. 

 

§ 2 

Lékař a výkon povolání 

 

(1) Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí 

ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské 

vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v 

co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce). 

 

(2) Každý lékař je povinen v případech ohrožení života a bezprostředního vážného 

ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc. 
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(3) Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při 

katastrofách přírodní nebo jiné povahy. 

 

(4) Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li 

pracovně přetížen nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním 

a pacientem. Je však povinen doporučit a v případě souhlasu zajistit vhodný postup 

v pokračování léčby. 

 

(5) Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na 

něm, který odporuje jeho svědomí. 

 

(6) Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost, nebo které vykazují 

účinky dopingového typu k jiným než léčebným účelům. 

 

(7) Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou 

důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá 

být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované 

suicidium nejsou přípustné. 

 

(8) U transplantací se lékař řídí příslušnými předpisy. Odběru tkání a orgánů nesmí 

být zneužito ke komerčním účelům. 

 

(9) Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství, s  

výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to 

stanoveno zákonem. 

 

(10) Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat. 

 

(11) Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci 

písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech je nutná přiměřená ochrana 

znemožňující změnu, zničení nebo zneužití. 

 

(12) Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe. 

 

(13) Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, 

diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů. V rámci své pravomoci nesmí poskytovat 

odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly občanům neoprávněné výhody. 
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(14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a 

zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a 

prospěchem pacienta. 

 

(15) Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských 

témat na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených 

lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch. 

 

(16) Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo 

znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou 

agitační činností, cílenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat 

prostřednictvím druhých osob. 

 

(17) Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných 

biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence a Norimberského 

kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta nepoškozuje. 

 

(18) Lékař si má být vědom své občanské úlohy i vlivu na okolí. 

 

§ 3 

 

Lékař a nemocný 

 

(1) Lékař plní vůči každému nemocnému své profesionální povinnosti. Vždy včas a 

důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní stav nemocného vyžaduje. 

 

(2) Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí a nesníží se 

k hrubému nebo nemravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného. 

 

(3) Lékař se má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a 

respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, 

včetně zodpovědnosti za své zdraví. 

 

(4) Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně 

informovat jeho nebo jeho zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených 

diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších 

důležitých okolnostech, které během léčení mohou nastat. 
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(5) Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost 

jakýmkoliv způsobem. 

 

§ 4 

Vztahy mezi lékaři 

 

(1) Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní 

chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na 

odlišný názor. 

 

(2) Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese nesmí 

podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby jiných 

lékařů, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným 

způsobem činnost ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů. 

 

(3) Lékař kolegiálně spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně nebo následně 

vyšetřují či léčí stejného pacienta. Předává-li z důvodných příčin nemocného jinému lékaři, 

musí mu odevzdat zjištěné nálezy a informovat ho o dosavadním průběhu léčby. 

 

(4) Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, když si to 

vyžádají okolnosti a nemocný souhlasí. Je právem lékaře navrhnout osobu konzultanta. 

Závěry konziliárního vyšetření mají být dokumentovány zásadně písemnou formou a je 

povinností o nich informovat nemocného, se zvláštním důrazem tehdy, pokud se názory 

lékařů liší, a je právem lékaře vzdát se dalšího léčení, pokud se nemocný přikloní k jinému 

názoru konzultanta. 

 

(5) Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může být jen 

dočasně, a to lékařem vedeným v seznamu České lékařské komory a splňujícím potřebné 

odborné předpoklady. 

 

§ 5 

Lékař a nelékař 

 

(1) Lékař spolupracuje se zdravotními pracovníky vyškolenými v různých 

specializovaných činnostech. Pověří-li je diagnostickými nebo léčebnými úkoly a dalšími 

procedurami, musí se přesvědčit, zda jsou odborně, zkušenostmi i zodpovědností způsobilí 



 v 

tyto úkony vykonávat. 

(2) Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem a 

nepatří k zdravotnímu personálu. Tyto osoby nesmějí být přítomny ani jako diváci při 

lékařských výkonech. Výjimkou z uvedených zásad jsou osoby, které se u lékaře 

vzdělávají, nebo pracují v lékařských oborech a dalších osob, s jejichž přítomností pacient 

souhlasí, pokud není lékařsky zdůvodněných námitek. 

 

Závěrečná ustanovení 

§ 6 

Účinnost 

 

(1) Tento Stavovský předpis č. 10 - Etický kodex České lékařské komory nabývá 

účinnosti dne 1. 1. 1996. 

 

(2) Tento Stavovský předpis č. 10 – Etický kodex České lékařské komory byl 

novelizován rozhodnutím představenstva ČLK dne 22. 6. 2007 a nabývá účinnosti dne 22. 

7. 2007 
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Příloha číslo 2: Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester 

 

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester 

 

PŘEDMLUVA 

Mezinárodní etický kodex sester byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) 

v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován a opětovně schválen, tato poslední revize 

byla provedena v roce 2005. 

Sestry z České republiky se prostřednictvím České asociace sester hlásí k Etickému 

kodexu Mezinárodní rady sester, který byl projednán Sněmem předsedkyň a předsedů 

sekcí a regionů ČAS, přijat Etickou komisí ČAS a Prezidiem ČAS a je platný od 11. února 

2012. 

 

ÚVOD 

Sestry mají čtyři základní povinnosti: podporovat zdraví, předcházet nemocem, 

navracet zdraví a zmírňovat utrpení. Potřeba ošetřovatelské péče je univerzální. 

Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských práv, včetně 

kulturních práv, práva na život a možnost volby, práva na důstojnost a úctu. 

Ošetřovatelská péče nediskriminuje na základě věku, barvy pleti, vyznání, 

kulturních zvyklostí, postižení nebo nemoci, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, 

politického přesvědčení, rasy a sociálního postavení, naopak výše uvedené charakteristiky 

pacienta/klienta respektuje. 

Sestry poskytují zdravotnické služby jednotlivcům, rodinám a komunitám 

a koordinují svoje služby se službami jiných skupin. 

 

KODEX ICN 

Etický kodex sester ICN má čtyři hlavní články, které vymezují normy etického 

chování. 

 

Články Kodexu 

 

1. Sestry a lidé 

Sestra má primární profesní povinnosti vůči lidem, kteří potřebují ošetřovatelskou 

péči. Při poskytování ošetřovatelské péče sestra vytváří prostředí, v němž jsou 

respektována lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení jednotlivce, rodiny a 

komunity. 

Sestra zajišťuje, aby jednotlivým osobám byly poskytnuty dostatečné informace, na 

jejichž základě mohou tyto osoby poskytnout souhlas s péčí a se související léčbou. 

Sestra dodržuje povinnost mlčenlivosti o osobních údajích pacienta a posuzuje 

nutnost sdílet tyto informace. 

Sestra a společnost mají povinnost zahájit a podporovat aktivity zaměřené na 

uspokojování zdravotních a sociálních potřeb veřejnosti, a zejména občanů patřících do 

ohrožených skupin. 
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Sestra se také podílí na zachování životního prostředí a jeho ochraně před 

nadměrným spotřebováním, znečišťováním, zhoršováním a ničením. 

 

2. Sestry a ošetřovatelská praxe 

Sestra nese osobní odpovědnost za ošetřovatelskou praxi a za udržování svých 

znalostí a dovedností na potřebné výši kontinuálním vzděláváním. 

Sestra pečuje o své vlastní zdraví, aby nebyla narušena její schopnost poskytovat 

péči. 

Sestra posuzuje individuální dovednosti a znalosti, když přijímá a deleguje 

konkrétní povinnosti. 

Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, což přispívá k dobré 

pověsti profese a zvyšuje důvěru občanů. 

Sestra při poskytování péče usiluje o to, aby používání moderních technologií 

a uplatňování vědeckého pokroku bylo v souladu s bezpečností, důstojností a právy 

občanů. 

 

3. Sestry a profese 

Sestra zaujímá rozhodující roli při vytváření a implementaci standardů klinické 

ošetřovatelské praxe, řízení, výzkumu a vzdělávání. 

Sestra se aktivně podílí na rozvoji odborných znalostí oboru vycházejících 

z vědeckých poznatků. 

Sestra se prostřednictvím profesní organizace podílí na vytváření a zachování 

bezpečných a spravedlivých sociálních a ekonomických pracovních podmínek v 

ošetřovatelství. 

 

4. Sestry a spolupracovníci 

Sestra udržuje kooperativní vztah s kolegy z oboru ošetřovatelství i s kolegy 

z dalších oborů. 

Sestra zvolí vhodný postup k ochraně jednotlivců, rodin a komunity, pokud je jejich 

zdraví ohroženo spolupracovníkem či jinou osobou.  
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Příloha číslo 3: Práva pacientů ČR  

Práva pacientů ČR  

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou 

s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož 

i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto 

způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných 

důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu 

zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být 

náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. 

Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace 

o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména 

osob, které se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně 

informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný 

právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na 

jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou 

a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo 

zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto 

osoby nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna 

i v případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající 

povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, 

případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace 

o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, 

která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 

mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž 

bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 
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9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 

Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl 

poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde 

se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 

odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala 

a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky.  

Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná za dnem 25. února 1992 
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Příloha číslo 4: Zákon č. 367/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon zdravotních službách) 

 

§ 36 

Dříve vyslovené přání 

(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve 

kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb 

a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen 

„dříve vyslovené přání“). 

(2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k 

dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala 

předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém 

zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude 

respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného 

poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické 

lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní 

péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. 

(3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně 

ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle 

odstavce 2. 

(4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem 

nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb 

zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické 

dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a 

svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3. 

(5) Dříve vyslovené přání 

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních 

služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že 

by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve 

vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické 

dokumentace vedené o pacientovi, 

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní 

způsobení smrti, 

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, 

d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené 

přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení 

smrti. 

(6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s 

omezenou svéprávností. 
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Příloha číslo 5: Desatero zásad sdělování onkologické diagnózy dle onkologa J. Vorlíčka 

 

1. Informace o podstatě nemoci poskytuj všem nemocným s maligním onemocněním, 

ale diferencovaně co do obsahu a způsobu podání. 

2. Informace o diagnóze podává vždy lékař. Pacient si může určit, kdo má být při 

sdělení diagnózy dále přítomen (například členové rodiny, přátelé, další lékař, 

zdravotní sestra, psycholog). Informaci o nemoci a terapii podávej opakovaně, 

nestačí jednorázový rozhovor. 

3. Informaci podej nejdříve pacientovi, potom dle jeho přání členům rodiny či jiným 

určeným lidem. Nemocný sám rozhoduje, koho a do jaké míry informovat. 

4. S podstatou nemoci, vyšetřovacími a terapeutickými postupy seznam nemocného 

neprodleně, ještě před aplikací první léčby. 

5. Zdůrazňuj možnosti léčby, ale neslibuj vyléčení. 

6. Odpovídej na otázky, obavy a sdílené pocity ze strany pacienta i jeho blízkých. 

Věnuj čas naznačeným, ale nevyřčeným dotazům. 

7. Informace o prognóze nemoci z hlediska doby přežití podávej uvážlivě, pouze 

na přímý pacientův dotaz. Nikdy neříkej konkrétní datum, spíše nastiň určitý 

časový rámec vycházející ze znalostí obvyklého průběhu daného onemocnění. 

Zdůrazni možné odchylky oběma směry od obvyklého průběhu. 

8. Jednotnou informovanost zajisti důsledným předáváním informací mezi personálem 

navzájem (lékařská a sesterská dokumentace). 

9. Ujisti pacienta o svém odhodlání vést léčbu v celém průběhu nemoci a komplexně 

řešit všechny obtíže, které mu onemocnění a jeho léčba přinesou. 

10. Svým přístupem u nemocného probouzej a udržuj realistické naděje a očekávání. 
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Příloha číslo 6: Barthel test  
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Příloha číslo 7: Vzor edukačního materiálu pro rodiny pacienta hospitalizovaného 

na Resuscitačním oddělení KAR IKEM 
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Příloha číslo 8: Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování 

o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním 

stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli 

 

 

DOPORUČENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČLK č. 1/2010 

 

k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v 

terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli 

  

čl. 1 

  

Doporučení představenstva ČLK formuluje principy a rámcová doporučení pro 

poskytování paliativní péče u dospělých pacientů neschopných o sobě rozhodovat v 

konečné fázi jejich léčebně neovlivnitelného onemocnění. Mezi nejčastější klinické 

případy patří pacienti s multiorgánovým selháním, při němž i přes maximální možnou 

podporu či náhradu orgánových funkcí dochází k trvalému zhoršování zdravotního stavu a 

kde vyvolávající příčina či její důsledky (následný patofyziologický děj) nejsou léčebně 

ovlivnitelné, nebo pacienti v hlubokém bezvědomí bez odůvodněného předpokladu 

obnovení integrity mozkových funkcí z důvodu přítomnosti známek ireverzibilního 

poškození centrálního nervového systému.   

 

čl. 2 

Cíle doporučeného postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu 

paliativní u pacientů terminálně nemocných 

  

a) Definovat nejčastěji používané pojmy ve vztahu k této problematice.   

b) Formulovat základní východiska a principy pro rozhodování o zahájení paliativní péče u 

nemocných v terminálním stavu dále neléčitelného onemocnění nebo s ireverzibilní 

poruchou integrity orgánových funkcí, při níž zdravotní stav nebo použité způsoby 

léčby znemožňují vyjádření vlastní svobodné vůle.    

c) Zdůraznit etické aspekty poskytování intenzivní péče, zejména respektování 

předchozího názoru pacienta (pokud je dostupný), uchování lidské důstojnosti a 

zajištění maximálně možného komfortu nemocných.   

d) Omezit poskytování marné a neúčelné léčby v situacích, v nichž se lze na základě 

odborného medicínského posouzení odůvodněně domnívat, že přínos zahájení nebo 

pokračování v dané léčebné metodě s ohledem na zdravotní stav nemocného 

nepřevažuje nad rizikem komplikací, bolesti, dyskomfortu a strádání pro pacienta a 

nedává možnost příznivého ovlivnění zdravotního stavu nebo záchrany jeho života.   

e) Přispět ke zvýšení kvality rozhodování v uvedených situacích a zlepšit komunikaci jak 

uvnitř zdravotnických týmů, tak mezi zdravotníky a rodinami či blízkými pacientů.   

f) Formulovat pro odbornou a laickou veřejnost stanovisko   

⎯ odborně podložené a náležitě zdokumentované nezahájení nebo nepokračování 

marné a neúčelné léčby je v souladu s etickými principy medicíny a platnými 

právními předpisy,    

⎯ nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby nesmí být zaměňováno za 

eutanázii.  

g) Usnadnit a podpořit vznik „místních“ doporučení zabývajících se uvedenou 

problematikou na jednotlivých pracovištích intenzivní péče. 



 xvi 

čl. 3 

Terminologie 

a) Pacient v terminálním stádiu onemocnění – pacient v konečném stádiu onemocnění, 

které není slučitelné se životem a není dále léčebně ovlivnitelné   

b) Pacient neschopný o sobě rozhodovat – nemocný s poruchou vědomí, který je vzhledem 

ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu neschopný posouzení situace a rozhodování o 

své osobě, není schopen vyjádřit informovaný souhlas.   

c) Paliativní léčba – léčba, jejímž cílem je zabránění bolesti, strádání či dyskomfortu 

nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta.   

d) Marná a neúčelná léčba – léčba, která nevede k záchraně života, uchování zdraví či 

udržení kvality života. Marná a neúčelná léčba není v zájmu pacienta, nemůže mu 

pomoci a zatěžuje jej zbytečným strádáním či rizikem komplikací.   

e) Nezahajování léčby – léčebný postup, který nemůže zastavit postup choroby, navrátit 

zdraví nebo odvrátit smrt pacienta, není indikován a není proto zahajován. Takový 

postup by byl léčbou marnou či neúčelnou. Nepřijetí pacienta v konečné fázi jeho 

onemocnění na pracoviště intenzivní medicíny, kdy již nelze zastavit postup choroby, 

navrátit zdraví či odvrátit smrt, patří mezi opatření nezahajování léčby.    

f) Nepokračování léčby – při nemožnosti zastavit postup choroby, navrátit zdraví nebo 

odvrátit smrt, není ve stávající marné a neúčelné léčbě pokračováno a tato léčba je 

ukončena (např. vysazení farmakologické podpory oběhu, ukončení hemodialýzy, 

ukončení ventilační podpory).   

g) Eutanázie – usmrcení člověka ze soucitu jinou osobou než pacientem samým, a to na 

jeho vlastní žádost.  Právní systém České republiky pojem eutanázie nezná. Uvedené 

jednání by bylo hodnoceno jako trestný čin a je nepřípustné. Nepřípustná a trestná je 

také pomoc k sebevraždě.   

  

čl. 4 

Základní východiska pro postup při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu 

paliativní u pacientů terminálně nemocných 

  

a) Život člověka je konečný.   

b) Každý pacient má právo na náležitou, odbornou úroveň zdravotní péče.   

c) Všeobecně přijatým cílem intenzivní péče je vždy zachování života a zdraví pacienta, 

odstranění vyvolávající příčiny zhoršení zdravotního stavu a poskytování postupů 

orgánové podpory či náhrady u nemocných se zvratným (nebo předpokládaným 

zvratným) orgánovým selháním, tj. „udržovat život, ale nikoliv prodlužovat umírání“. V 

případě, kdy nelze tyto cíle naplnit, je nutné poskytnout pacientovi péči, která vyloučí 

bolest, dyskomfort a strádání, umožní zachování lidské důstojnosti a uspokojování 

fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.   

d) Jakékoliv rozhodování v průběhu poskytované zdravotní péče musí být v souladu s 

existujícími právními předpisy a musí být založeno na odborném a kvalifikovaném 

posouzení zdravotního stavu pacienta, musí bezvýhradně respektovat základní etické 

principy medicíny, především lidský život jako nejvyšší hodnotu a právo na sebeurčení 

nemocných a uchování jejich lidské důstojnosti.   

e) Jakýkoliv diagnostický nebo léčebný postup musí být pečlivě a odpovědně posuzován 

poměrem reálného klinického přínosu a míry možného rizika komplikací, bolesti, 

dyskomfortu a strádání, které zvolený postup pacientovi v aktuální klinické situaci 

přináší. Použití postupu, kde rizika a komplikace s ním spojené, nejsou vyváženy jeho 

přínosem pro pacienta, je v rozporu s etickými principy medicíny. Vždy je nutné brát 
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zřetel na předchozí názor pacienta, pokud je dostupný a je nepochybné, že jde o dříve 

vyslovené přání příslušného pacienta (viz. článek 9 Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně).   

f) Jakýkoliv léčebný postup, při němž není odůvodněný předpoklad jeho příznivého účinku 

na zdravotní stav pacienta nebo pro záchranu života a kde rizika komplikací, bolesti, 

dyskomfortu a strádání převažují nad reálným klinickým přínosem zvoleného postupu, 

je nutno považovat za léčbu, která není „ku prospěchu a v nejlepším zájmu pacienta“ a 

lze ji označit jako tzv. marnou a neúčelnou léčbu. Dosažení dočasné korekce hodnoty 

některé z fyziologických funkcí či jejich dílčích parametrů bez ovlivnění celkového 

průběhu onemocnění a možnosti záchrany života, nemůže být při zvažování poměru 

přínosu a rizika považováno za příznivý účinek zvoleného léčebného postupu.  Léčba, 

která se jeví jako marná a neúčelná, nemá být indikována a prováděna.     

g) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby neznamená omezení pacienta 

na jeho právech, ale naopak je sledován zájem pacienta tak, aby nedošlo k porušení 

základních medicínských a etických principů včetně nechtěného nedůstojného 

prodlužování umírání. Smrt, která je výsledkem přirozeného průběhu onemocnění, 

nemůže být považována za nepříznivý výsledek zdravotní péče.   

h) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby u pacientů v terminálním stádiu 

neléčitelného onemocnění a/nebo s ireverzibilní poruchou integrity orgánových funkcí, 

kteří nereagují na použité léčebné postupy, je v souladu s etickými principy medicíny a 

existujícími právními předpisy České republiky.  

i) Z hlediska medicínského, právního a etického není rozdíl mezi nezahájením nebo 

nepokračováním daného léčebného postupu.   

j) Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby jsou při správném odborném 

posouzení postupy, které nelze zaměňovat za eutanázii či ublížení na zdraví.  

  

čl. 5 

Základní principy pro postup při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu 

paliativní u pacientů terminálně nemocných 

  

a) Přijetí pacienta na pracoviště intenzivní péče by mělo být podloženo předpokládaným 

přínosem poskytované péče, která mu má být na daném oddělení poskytnuta.  

b) Stanovení rozsahu poskytované léčby musí být založeno na odborném a kvalifikovaném 

posouzení zdravotního stavu pacienta.  

c) Zahájení nebo pokračování jakéhokoliv léčebného postupu, který není odborně 

odůvodněný, kde neexistuje racionální předpoklad jeho příznivého účinku na celkový 

průběh onemocnění a kde rizika komplikací, strádání, útrap a bolesti převažují nad 

reálným klinickým přínosem zvoleného postupu, je v rozporu s etickými principy 

medicíny a Chartou práv umírajících. Neexistuje povinnost zahajovat marnou a 

neúčelnou léčbu nebo v ní pokračovat, pokud je probíhající léčba odůvodněně za 

takovou označena.   

d) Zabezpečení fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb pacienta, 

odstranění pocitů bolesti, strádání a utrpení s respektováním lidské důstojnosti jsou 

základní priority paliativní péče.    
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Čl. 6 

Doporučení pro klinickou praxi 

  

a) Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujícího zdravotnického týmu. 

b) Kdykoliv je to možné, pacientovo přání musí být zahrnuto do rozhodování o zahájení 

paliativní péče.   

c) Rodina či blízcí pacienta by měli být náležitě informováni, pokud pacient neurčil jinak, 

nejlépe ve formě strukturovaného rozhovoru. Delegování odpovědnosti na rodinu či 

blízké za přijaté rozhodnutí o zahájení paliativní péče není přípustné.  

d) Do rozhodování o zahájení paliativní péče by měli být zahrnuti všichni členové (lékaři i 

nelékařský zdravotnický personál) ošetřujícího zdravotnického týmu (tzv. 

„sharedapproach to end-of-life decision making“ model).     

e) Za závěrečné rozhodnutí o zahájení nebo nezahájení paliativní péče nese odpovědnost 

vedoucí lékař příslušného pracoviště nebo jím určený lékař. V době ústavní 

pohotovostní služby nese odpovědnost za rozhodnutí o zahájení nebo nezahájení 

paliativní péče lékař, který je odpovědný za konkrétní úsek v rámci výkonu ústavní 

pohotovostní služby a za lékařskou péči o příslušného pacienta.  

f) Zahájení paliativní péče a rozhodnutí o nezahájení či nepokračování marné a neúčelné 

léčby musí být vždy uvedeno ve zdravotnické dokumentaci. Zápis do zdravotnické 

dokumentace před zahájením paliativní péče, by měl obsahovat odborné posouzení 

zdravotního stavu a medicínské zdůvodnění rozhodnutí o zahájení paliativní péče.  

g) Cíle intenzivní péče, přínos a rizika plánovaných i probíhajících jednotlivých 

diagnostických a léčebných postupů by měly být v pravidelných intervalech 

přehodnocovány a zvažovány (minimálně jednou za 24 hodin). Jakékoliv již přijaté 

rozhodnutí, může být v odůvodněných případech změněno   

h) Prioritou paliativní péče je odstranění bolesti, dyskomfortu a strádání.   

i) Přítomnost rodiny či blízkých pacienta by měla být vždy umožněna, pokud ji pacient 

neodmítl.   

  

čl. 7  

Účinnost 

  

Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 20.2.2010 a 

nabývá účinnosti dne 4.3.2010 
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Příloha číslo 9: Návrh zákona o důstojné smrti z roku 2016 

 
Poslanecký návrh 

ZÁKON 

ze dne ……….. 2016, 

o důstojné smrti 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 

(1) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení života osoby (pacienta) na její 

vlastní žádost s vědomou, odbornou pomocí jiné osoby za podmínek stanovených tímto 

zákonem.  

(2) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž úmyslné ukončení života osoby 

(pacienta) na její vlastní žádost jinou osobou, pokud není možné použít postup dle odst. 1.  

 

§ 2 

(1) Důstojné smrti může být dle tohoto zákona nápomocen, případně ji vyvolat pouze lékař, a 

to za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími předpisy.  

(2) Lékař, který je nápomocen důstojné smrti nebo ji vyvolá, není odpovědný za tento skutek 

podle předpisů trestního práva, pokud splní podmínky tohoto zákona a prováděcích předpisů a 

postupuje v souladu s postupy v nich stanovenými.  

(3) Žádný lékař však nemůže být k nápomoci důstojné smrti či k jejímu vyvolání nucen.  

(4) Pokud to stav pacienta dovoluje, použije se přednostně před vyvoláním důstojné smrti 

pomoc k ní.  

 

§ 3 

O důstojnou smrt může pacient žádat předem pro případ, že by v budoucnu nebyl schopen 

vyjádřit svoji vůli.  

Žádost pacienta 

 

§ 4 

(1) V době vyhotovení žádosti o důstojnou smrt musí být pacient plně způsobilý k právním 

úkonům a musí být plně při vědomí. Žádost musí být vyhotovena písemně a musí z ní být nade 

vší pochybnost zřejmé, že pacient dobrovolně a po náležitém zvážení žádá o důstojnou smrt. 

Pacient musí žádost vlastnoručně sepsat, datovat a podepsat; podpis pacienta musí být úředně 

ověřen.  

(2) Pokud pacient nemůže číst nebo psát, nebo je nevidomý, může svoji žádost o důstojnou 

smrt učinit před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být hlasitě přečtena a 

přítomnými svědky podepsána. Přitom pacient musí před svědky potvrdit, že listina obsahuje 

jeho žádost o důstojnou smrt. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek; pisatel však nesmí 

být zároveň předčitatelem.  

(3) V listině podle odst. 2 musí být uvedeno, že pacient nemůže číst nebo psát, kdo listinu 

napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem pacient potvrdil, že listina obsahuje jeho žádost 

o důstojnou smrt. Listinu musí svědci podepsat.  
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(4) Osoby neslyšící, které nemohou číst nebo psát, mohou projevit žádost o důstojnou smrt 

před třemi současně přítomnými svědky, ovládajícími znakovou řeč, a to v listině, která musí 

být tlumočena do znakové řeči.  

(5) V listině podle odst. 4 musí být uvedeno, že pacient nemůže číst nebo psát, kdo listinu 

napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem pacient potvrdil, že listina obsahuje jeho žádost 

o důstojnou smrt. Obsah listiny podle odst. 4 musí být po jejím sepsání přetlumočen do 

znakové řeči; i toto musí být v listině uvedeno. Listinu musí svědci podepsat.  

(6) Svědky žádostí o důstojnou smrt uvedených v tomto paragrafu mohou být pouze osoby, 

které jsou plně způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, 

němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které by mohly mít na 

smrti pacienta jakýkoli materiální zájem.  

 

§ 5 

Žádost o důstojnou smrt může pacient vzít kdykoliv zpět.  

 

§ 6 

Žádost o důstojnou smrt se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta. V případě jejího 

zpětvzetí je žádost ze zdravotnické dokumentace okamžitě vyňata a zničena.  

 

§ 7 

(1) K důstojné smrti lze na základě jeho žádosti dopomoci nebo ji vyvolat pouze u pacienta, 

který je v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu trvalého 

utrpení fyzického nebo psychického, které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a 

nevyléčitelné nemoci.  

(2) K důstojné smrti nelze dopomoci nebo ji vyvolat u osoby pouze na základě stáří nebo 

bezmocnosti.  

(3) K důstojné smrti nelze dopomoci nebo ji vyvolat dříve než 4 týdny od vyhotovení žádosti 

pacientem.  

 

Postup lékaře 

§8 

Pokud pacient požádá o pomoc k důstojné smrti či o její vyvolání, musí být před samotnou 

pomocí nebo vyvoláním důstojné smrti současně splněny následující podmínky:  

a) ošetřující lékař musí podrobně seznámit pacienta s jeho zdravotním stavem, předpokládanou 

délkou jeho života, možnými léčebnými postupy a utišující léčbou včetně jejích účinků  

b) ošetřující lékař musí prodiskutovat s pacientem jeho žádost o důstojnou smrt a musí nabýt 

přesvědčení, že vzhledem ke všem okolnostem neexistuje žádné jiné rozumné řešení situace 

pacienta a že žádost pacienta je zcela dobrovolná  

c) ošetřující lékař musí s pacientem vést o jeho žádosti o důstojnou smrt nejméně tři časově 

přiměřeně oddělené rozhovory, aby se ujistil o trvání fyzického nebo psychického utrpení 

pacienta a o jeho opakované vůli.  
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§ 9 

(1) Před pomocí k důstojné smrti nebo jejím vyvoláním musí ošetřující lékař konzultovat 

jiného lékaře, kterého zevrubně informuje o zdravotním stavu pacienta. Tento lékař musí být 

nezávislý ve vztahu k pacientovi i ošetřujícímu lékaři a musí splňovat další podmínky 

stanovené prováděcím předpisem. Konzultovaný lékař přezkoumá lékařské záznamy a vyšetří 

pacienta. Konzultovaný lékař vypracuje o svých zjištěních zprávu, se kterou musí ošetřující 

lékař seznámit pacienta.  

(2) Pokud pacienta pravidelně ošetřuje lékařský tým, ošetřující lékař musí pacientovu žádost o 

důstojnou smrt konzultovat i se členy tohoto lékařského týmu. Výsledky těchto konzultací je 

nutno zachytit v písemné formě. Členové ošetřujícího lékařského týmu musejí tento dokument 

podepsat.  

(3) Pokud některý z konzultovaných lékařů vyjádří pochybnost o odůvodněnosti vyvolání 

důstojné smrti, je ošetřující lékař povinen konzultovat postupem dle odst.1 dalšího lékaře.  

(4) Při splnění podmínek tohoto ustanovení ošetřující lékař postupuje dále podle § 12.  

Postup lékaře v případě žádosti učiněné předem  

 

§ 10 

Důstojnou smrt lze za podmínek tohoto zákona vyvolat i u pacienta, který o důstojnou smrt 

požádal způsobem stanoveným tímto zákonem předem.  

 

§ 11 

(1) Pokud pacient požádal o vyvolání důstojné smrti předem, musí být před samotným 

vyvoláním důstojné smrti současně splněny následující podmínky:  

a) pacient trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí;  

b) pacient se nachází ve stavu nezměnitelného bezvědomí;  

c) zdravotní stav pacienta je s ohledem na stav lékařské vědy v té době nevratný;  

d) ošetřující lékař musí konzultovat jiného lékaře, kterého zevrubně informuje o zdravotním 

stavu pacienta. Tento lékař musí být nezávislý ve vztahu k pacientovi i ošetřujícímu lékaři a 

musí splňovat další podmínky stanovené prováděcím předpisem. Konzultovaný lékař 

přezkoumá lékařské záznamy, vyšetří pacienta a sdělí, zda podle jeho názoru jsou splněny 

podmínky písm. a) až c).  

(2) Pokud pacienta pravidelně ošetřuje lékařský tým, ošetřující lékař musí pacientovu žádost o 

důstojnou smrt konzultovat i se členy tohoto lékařského týmu. Výsledky těchto konzultací je 

nutno zachytit v písemné formě. Členové ošetřujícího lékařského týmu musejí tento dokument 

podepsat.  

(3) Pokud některý z konzultovaných lékařů vyjádří pochybnost o odůvodněnosti vyvolání 

důstojné smrti, je ošetřující lékař povinen konzultovat postupem dle písm. d) dalšího lékaře.  

(4) Při splnění podmínek tohoto ustanovení ošetřující lékař postupuje dále podle § 12.  

 

§ 12 

Lékařské postupy pro pomoc k důstojné smrti a pro její vyvolání stanoví ministerstvo 

vyhláškou.  
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§ 13 

Lékař, který byl nápomocen k důstojné smrti nebo ji vyvolal, musí vyplnit formulář sestavený 

ministerstvem a doručit jej ministerstvu do pěti pracovních dnů od vyvolání nebo pomoci k 

důstojné smrti. Ve formuláři musí být uvedeno pohlaví, místo a datum narození pacienta; 

datum, místo a hodina úmrtí; povaha utrpení, které bylo trvalé; zda byl pacient v 

nezměnitelném bezvědomí; důvody, které vedly k přesvědčení, že vzhledem ke všem 

okolnostem neexistovalo žádné jiné rozumné řešení situace pacienta a že žádost pacienta byla 

zcela dobrovolná; datum sepsání žádosti o důstojnou smrt; data a výsledky konzultací s jinými 

lékaři, případně se členy ošetřujícího lékařského týmu.  

 

§ 14 

Ministerstvo formulář uvedený v § 13 nejpozději do 3 pracovních dnů postoupí komisi zřízené 

při úřadu veřejného ochránce práv a složené lékařů, právníků a expertů na oblast důstojné 

smrti, která na základě údajů ve formuláři přezkoumá, zda byly v daném případě splněny 

podmínky tohoto zákona. V případě pochybností si komise může vyžádat od ošetřujícího 

lékaře údaje ze zdravotní dokumentace pacienta vztahující se k vyvolání důstojné smrti, 

zejména zprávy z veškerých konzultací, které byly učiněny v rámci postupu stanoveného tímto 

zákonem. Ošetřující lékař má povinnost vyžádanou dokumentaci komisi poskytnout. 

  

§ 15 

Komise vydává ke každému případu do dvou měsíců od doručení formuláře rozhodnutí o tom, 

zda byly splněny podmínky tohoto zákona. Na rozhodování komise se přiměřeně použijí 

ustanovení správního řádu.  

 

§ 16 

Pokud komise dospěje v rozhodnutí k názoru, že při pomoci k důstojné smrti nebo při jejím 

vyvolání nebyly splněny podmínky stanovené tímto zákonem, postoupí případ místně 

příslušnému státnímu zástupci.  

 

§ 17 

Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.  

 

§ 18 

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí v 

souvislosti s činností v komisi. Tím není dotčena povinnost uvedená v § 16. Rovněž 

ustanovení zvláštních zákonů o zproštění mlčenlivosti touto zásadou nejsou dotčena. Členové 

komise rovněž důsledně dbají ochrany osobních údajů.  
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§ 19 

Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem bližší podmínky, které musí splňovat lékař 

konzultovaný v souvislosti se žádostí o důstojnou smrt, sestaví formulář uvedený v § 13 tohoto 

zákona a určí početní zastoupení odborníků v komisi podle § 14 tohoto zákona.  

 

§ 20 

Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁKONA O DŮSTOJNÉ SMRTI  

Obecná část  

Cíl návrhu  

Návrh zákona o důstojné smrti se snaží vyřešit mnohdy neúnosnou situaci pacienta, který trpí 

vážnou chorobou, případně se rovněž nachází ve stavu nezměnitelného bezvědomí, a jeho 

zdravotní stav vyvolává trvalé fyzické nebo psychické utrpení. I když český právní řád nijak 

nepostihuje spáchání sebevraždy, zdá se, že důstojnější pro řešení shora zmíněných situací by 

bylo zakotvení podrobně upravené a kontrolovatelné možnosti ukončit život člověka 

(nacházejícího se ve vážném a neřešitelném zdravotním stavu) na základě jeho dobrovolného 

rozhodnutí.  

K této možnosti již přikročilo nemálo států, za všechny jmenujme například Nizozemí, Belgii 

či Oregon. Další státy důstojnou smrt neřeší jako takovou zvláštní právní úpravou, její 

vyvolání však za určitých podmínek nepostihují podle předpisů trestního práva, které by se 

jinak v dané situaci uplatnily.  

Pro účely české právní úpravy byl zvolen koncept, který na první místo klade možnost, aby 

pacientovi, který se nachází ve zmíněném stavu trvalého fyzického nebo psychického utrpení, 

byla poskytnuta součinnost, resp. pomoc k tomu, aby si mohl důstojnou smrt vyvolat za 

odborné asistence sám. Teprve na druhém místě, pro osoby, které se nacházejí kromě jiného ve 

stavu nezměnitelného bezvědomí a o důstojnou smrt požádaly předem, stanoví návrh zákona 

eventualitu vyvolání důstojné smrti lékařem samotným. Tento koncept neklade dle názoru 

autorů takovou zátěž na lékaře, neboť ti se v rámci prvně zmiňované varianty nebudou přímo 

podílet na usmrcení pacienta, nýbrž mu k důstojné smrti poskytnou pouze svoji odbornou 

součinnost. Pouze u pacienta, který neučinil svoji žádost předem, resp. není ve stavu 

nezměnitelného bezvědomí a zároveň není schopen si důstojnou smrt vyvolat sám, zákon 

ponechává možnost vyvolat důstojnou smrt i tehdy, kdy by v úvahu jinak přicházela pouze 

pomoc k důstojné smrti.  

Dopad návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí  

Navrhovaný zákon nemá žádný odpad na rozpočet obcí, krajů a státní.  

Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR  

Navrhovaný zákon není v rozporu ústavním pořádkem ČR, neodporuje mezinárodním 

smlouvám, kterými je ČR vázána.  

Soulad s právem Evropských společenství  

Navrhovaný zákon není v rozporu s evropským právem.  

Zhodnocení dalších dopadů  

Navrhovaný zákon nemá dopad na ochranu životního prostředí a jeho ochranu, nezasahuje do 

ochrany soukromí a osobních údajů, nemá dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen, nevytváří 

korupční rizika.  
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Zvláštní část  
K §1  

Návrh zákona v § 1 obsahuje definici důstojné smrti, resp. odděluje pomoc k důstojné smrti 

(asistovaná sebevražda) a její aktivní vyvolání (eutanázie). Základní variantou je přitom pomoc 

k důstojné smrti samotným pacientem (od.1), teprve a pouze pokud není možné využít tento 

postup, přichází na řadu vyvolání důstojné smrti jinou osobou (od. 2).  

 

K § 2  

Zákon zde vyjímá lékaře, který dopomůže k důstojné smrti nebo ji vyvolá, z působnosti 

trestních předpisů, a to pouze za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky zákona. Zákon 

rovněž svěřuje pomoc k důstojné smrti nebo její vyvolání pouze lékaři, zároveň však stanoví, 

že k pomoci k důstojné smrti nebo jejímu vyvolání nemůže být žádný lékař nucen. Je tak 

ponecháno vždy na konkrétní osobě, zda svoji součinnost v daném případě poskytne či nikoliv.  

Toto ustanovení zdůrazňuje pravidlo, že základním způsobem, jímž nastane důstojná smrt je 

pouze pomoc k ní. Teprve v případech, kdy to není objektivně možné, zákon umožňuje přímo 

důstojnou smrt vyvolat.  

 

K § 3  

 

Toto ustanovení zákona obsahuje možnost, aby pacient o důstojnou smrt požádal předem, tj. v 

době, kdy důvod k vyvolání důstojné smrti zatím neexistuje. Situaci, kdy by však důvod k 

důstojné smrti v budoucnu nastal, pacient může řešit předem, sestavením příslušné žádosti.  

 

K § 4  

Tento paragraf návrhu zákona o důstojné smrti obsahuje podrobnou úpravu žádosti pacienta. V 

této souvislosti bylo využito úpravy občanského zákoníku vztahující se na vyhotovení žádosti. 

Vzhledem k tomu, že zmíněná úprava občanského zákoníku poměrně zevrubně řeší nejrůznější 

případy, kdy je fyzická osoba při vyhotovování příslušného právního úkonu určitým způsobem 

znevýhodněná, tj. je například nevidomá, nemůže číst nebo psát, byla ustanovení občanského 

zákoníku použita i na žádost o důstojnou smrt, neboť je v souvislosti s ní do značné míry 

pravděpodobné, že žádost bude vyhotovovat právě fyzická osoba zdravotně určitým způsobem 

postižená.  

 

K § 5  

V tomto případě se jedná o poměrně běžné ustanovení, výslovně stanovující možnost pacienta 

se svojí žádostí o důstojnou smrt libovolně nakládat, což zahrnuje i případné zpětvzetí žádosti.  

 

K § 6  

K tomu, aby bylo možné prokázat, že pacient žádost o důstojnou smrt skutečně sestavil, návrh 

zákona stanoví, že žádost se vždy zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta, případně je 

z ní po jejím zpětvzetí okamžitě vyňata a zničena.  

 

K § 7  

Toto ustanovení návrhu zákona poněkud omezuje pomoc k důstojné smrti nebo její vyvolání. 

Předně z možnosti takto ukončit lidský život vyjímá osoby staré nebo bezmocné, které jinak 

nesplňují podmínky předpokládané tímto zákonem. Dále potom přesně definuje stav pacienta, 

u něhož je možné důstojnou smrt vyvolat či k ní dopomoci. Konečně zákon pamatuje i na to, 

že vzhledem ke stanoveným procedurám je nutný určitý čas, a proto určuje, že k důstojné smrti 

nelze dopomoci nebo ji vyvolat dříve než 4 týdny od vyhotovení žádosti. 8  
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K § 8  

Zákon zde stanoví podmínky, jejichž současné splnění je nutnou podmínkou pro pomoc k 

důstojné smrti nebo její vyvolání.  

 

K § 9  

Aby bylo zabezpečeno co možná nejobjektivnější posouzení konkrétní situace, je třeba dle 

tohoto ustanovení zákona konzultovat dalšího lékaře, který splňuje podmínky stanovené 

prováděcím předpisem (konkrétně nezávislost je v tomto kontextu chápána i jako nutnost 

nepracovat na témže pracovišti jako ošetřující lékař pacienta) a který ke každému konkrétnímu 

pacientovi poskytne svoje stanovisko. Pokud pacienta pravidelně ošetřuje lékařský tým, musejí 

být v souvislosti s důstojnou smrtí konzultováni i členové tohoto lékařského týmu. Pro případ, 

že by některý z konzultovaných lékařů vyjádřit o důstojné smrti pacienta pochyby, zákon 

stanoví, že musí být konzultován další lékař.  

 

K § 10  

Toto ustanovení vzhledem ke svému systematickému zařazení znovu opakuje zásadu, podle 

níž lze důstojnou smrt u pacienta vyvolat i na základě žádosti učiněné předem. Jelikož další 

úprava operuje již výhradně s podmínkou nezměnitelného bezvědomí, není již v této části 

návrhu zákona obsažena možnost k důstojné smrti pouze pomoci.  

 

K § 11  

Paragraf 11, podobně jako paragraf 8 a 9 upravuje postup lékařů, který musí předcházet 

vyvolání důstojné smrti u pacienta, který žádost o důstojnou smrt učinil dopředu a který se 

tudíž v dané situace nachází ve stavu, kdy již není schopen o sobě rozhodovat.  

 

K § 12  

Vzhledem k vysoké odbornosti lékařských postupů byla konkrétní procedura vyvolání a 

pomoci k důstojné smrti ponechána na odborně zpracovaném prováděcím předpise.  

 

K § 13  

K tomu, aby bylo možné tuto citlivou záležitost podrobit patřičné kontrole, je stanoveno, že po 

pomoci k důstojné smrti nebo jejím vyvolání je lékař, který k důstojné smrti dopomohl nebo ji 

vyvolal, povinen vyplnit formulář a zároveň se určuje, jaké údaje musí formulář obsahovat.  

 

K § 14  

K přezkoumání postupu při pomoci k důstojné smrti nebo jejím vyvolání, resp. dodržení 

podmínek navrhovaného zákona zřídí ministerstvo komisi, která na základě údajů uvedených 

ve formuláři rozhodne, zda při pomoci k důstojné smrti nebo jejím vyvolání v konkrétním 

případě byly či nebyly splněny podmínky tohoto zákona. Tato komise by měla být složena z 

lékařů, právníků a odborníků na oblast důstojné smrti, tj. například psychologů aj. a měla by 

fungovat v rámci úřadu veřejného ochránce práv.  

 

K § 15  

Výsledkem rozhodování komise je rozhodnutí, jež je komise povinna vydat do dvou měsíců od 

doručení formuláře. Je tak zajištěna jistota lékaře, že při vyvolávání nebo pomoci k důstojné 

smrti dodržel veškeré podmínky stanovené tímto zákonem.  



 xxvii 

K § 16  

Zde se jedná o odlišení pomoci (vyvolání) důstojné smrti za podmínek stanovených návrhem 

zákona, které je vyjmuto z působnosti trestních předpisů, od potenciálního spáchání trestného 

činu při nedodržení podmínek zákona.  

 

K § 17  

Technicko – organizační ustanovení, které pouze klade důraz na důležitost přijímání 

rozhodnutí komise, tudíž pro její usnášeníschopnost stanovuje podmínku účasti alespoň dvou 

třetin jejích členů.  

 

K § 18  

Vzhledem k citlivosti záležitosti, jakou důstojná smrt jistě je, a k ochraně osobních údajů zde 

zákon výslovně na členy komise klade povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.  

 

K § 19  

Jde o zmocňovací ustanovení, které se vztahuje na případy, u nichž návrh zákona počítá s 

prováděcím předpisem.  

 

K § 20  

Návrh nevyžaduje legisvakanční lhůtu, proto je účinnost předkládaného zákona navrhována 

tak, aby nastala dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.  
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V Praze dne 26.5.2016  

Skupina poslanců  

ZLATUŠKA Jiří, v.r.  

VONDRÁČER Radek, v.r.  

ZELIENKOVÁ Kristýna, v.r.  

ADAM Petr, v.r.  

ČIHÁK Pavel, v.r.  

ADAM Vojtěch, v.r. 
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Příloha číslo 10: Ošetřovatelský standard IKEM „Péče o zemřelé tělo a pozůstalost“ 

 

 

 

Institut klinické  
a experimentální medicíny 

 
OŠETŘOVATELSKÝ STANDARD  

Péče o specifické 
skupiny pacientů 

SO D/6 

 

 

NÁZEV:             Péče o zemřelé tělo a o pozůstalost 

 PLATÍ od: 1. 2. 2018 
 

 RUŠÍ se verze 12         
 z 1. 2. 2016                 

VYPRACOVAL 
 

Mgr. Stanislava Fatorová 
 

KONTROLA 
1x ročně 

Rada pro rozvoj  
ošetřovatelské péče 

SCHVÁLIL 
 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA 

 

Místo použití 

Lůžková oddělení a operační sály Institutu klinické a experimentální medicíny 

 

Cíl (V – výsledek) 

1. Zemřelý bude ošetřen s úctou ke skončenému životu a s ohledem na jeho 
náboženské vyznání a přání. 

2. Veškerá dokumentace bude řádně vyplněna. 

 

Pomůcky (S – struktura) 

1. Rukavice 

2. Ústenka 

3. Ochranný oděv (zástěra) 

4. Desinfekční prostředek (např. 0,5% Persteril) 

5. Obvaz 

6. Nůžky 

7. Igelitový pytel na věci  

8. Komprese z gázy 

9. Štítek k identifikaci zemřelého 

10. Odsávačka a odsávací katétry 

11. Věci na osobní hygienu 
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Provedení (P – proces) 

1. po konstatování smrti lékařem, dokumentujeme červeně hodinu a minutu úmrtí 
v ošetřovatelské dokumentaci. 

2. pokud to stavební uspořádání oddělení dovoluje, tělo převezeme do vyčleněné 
místnosti pro zemřelé, pokud pacient zemřel na operačním sále, tělo je převezeno 
na určeného místo v rámci operačního traktu. V místnosti musí být chladno, pokud 
je topení, musí být vypnuto! 

3. A) v případě odeslání těla na Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM 
postupujeme následovně: zalepíme vstupy po kanylaci, případný močový katétr 
ponecháme. Redony a centrální žilní katétry necháme v těle zemřelého a 
uzavřeme jejich vývody, protože v krátké době po smrti dochází ještě ke krvácení 
z vpichů a muselo by se provádět stavění krvácení!!! 

B) v případě odeslání těla na Pracoviště soudního lékařství postupujeme 
následovně: zalepíme vstupy po kanylaci, vyndáme redony a centrální žilní 
katétry. 

4. dále provedeme hygienickou očistu těla. 

5. jakékoliv rány (např. operační) překryjeme obvazovým materiálem, aby 
nedocházelo k prosakování sekretu z ran. 

6. odstraníme umělý chrup a sundáme šperky (v případě, že nelze vyndat 
zubní protézu nebo sundat prsten či náušnice, nahlásíme tuto skutečnost lékaři, 
který toto uvede v Listu o prohlídce zemřelého a v Dekurzu). 

7. neodstraňujeme zubní protézu z drahých kovů (v tomto případě lékař 
uvede v Listu o prohlídce zemřelého počet zubů s bílým nebo žlutým kovem). 

8. podvážeme bradu. 

9. označíme tělo (hrudník a dolní končetinu) štítkem, kde vyplníme: 

• oddělení (pracoviště) 

• narození (rodné číslo) 

• jméno, příjmení 

• datum a čas úmrtí 

• podpis zdravotní sestry 

• pokud informujeme příbuzné, zaškrtneme „Uvědomění o úmrtí příbuzným“ 

10. identifikační náramek z těla pacienta nesundáváme! 

11. tělo zemřelého položíme na prostěradlo, do dalšího prostěradla tělo důkladně 
zabalíme a prostěradlo zavážeme na uzel nad hlavou a na nohách (z důvodu 
snadné manipulace s tělem při transportu). Prostěradlo přelepíme náplastí (v 
nohou zemřelého) s údaji o pacientovi a oddělením, kde pacient zemřel. 
V případě infekce MRSA, HIV a hepatitidami všech typů, tuto informaci také 
napíšeme na náplast a nalepíme jí na prostěradlo. Na operačním sále používáme 
vak na zemřelé (na operačním sále KKCH zabalíme tělo pouze do prostěradel). 

12. tělo nesmí být odvezeno na Pracoviště klinické a transplantační patologie nebo 
soudní patologii dřív než za 2 hodiny po stanovení smrti. 

13. veškerý použitý materiál z těla zemřelého (buničitá vata, obvazy, mul) dáme do 

červených pytlů na infekční odpad. 
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Vyrozumění příbuzných o úmrtí provádí lékař buď osobně, nebo prohlížející lékař oznámí 
úmrtí pacienta telefonicky osobám, které jsou uvedeny ve formuláři F60a IKEM Souhlas 
s hospitalizací a poskytnutím informací. Tuto skutečnost (datum, čas a jména osob, 
kterým informaci sdělil) zaznamená prohlížející lékař písemně do dokumentace 
zemřelého. 

V případě, že pacient takovou osobu ve formuláři F60a IKEM Souhlas s hospitalizací a 
poskytnutím informací neuvedl, informaci sděluje lékař osobám blízkým (přímý příbuzný 
v řadě přímé, rodiče, sourozenec/i a manžel/ka).  

   
14. pokud nejsou kontakty na příbuzné a do 96 hod. od úmrtí se rodina nepřihlásí, 

oznámíme tuto skutečnost na Pracoviště klinické a transplantační patologie – 
provolba IKEM 8899 nebo tel. +420 733553523 pan Novotný. Toto pracoviště 
kontaktuje sociální pracovnici IKEM k vyřízení potřebného (sociální pohřby, 
cizinci, atd.).  

15. po dvou hodinách od konstatování smrti zajistíme odvoz těla na Pracoviště 
klinické a transplantační patologie, odvoz zemřelého zajišťují sanitáři IKEM. 

16. po odvozu těla zajistíme dezinfekci lůžka a lůžkovin, veškerý použitý materiál 
z těla zemřelého považujeme za materiál infekční. 

17. pokud pacient zemřel na infekční onemocnění, oznámíme tuto skutečnost na 
Pracoviště klinické a transplantační patologie (PAP) - provolba 8899 nebo                            
tel. +420 733553523 a prádlo vložíme do červeného pytle. 

Perioperační sestry provádí tyto body: 

• 4, 29, 30, 31, 32, 33 

Anesteziologické sestry provádí tyto body: 

• 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 28 

 

Pozůstalost a cennosti 

18. všechny osobní věci, peněžní částky, cenné věci nebo osobní doklady, které i 
přes poučení nebyly dány do úschovy, převezme službu konající sestra za 
přítomnosti druhé osoby.  

19. věci shromáždíme a zapíšeme průpisem do formuláře F69 IKEM Dokladu o 
úschově osobních věcí nemocného resp. F10 IKEM Doklad o výdeji 
osobních věcí pacienta (KAR) resp. F55 IKEM Doklad o úschově věcí v šatně 
(KKCH) 

• šperky (u šperků napsat např. barvu kovu - žlutý, bílý, délku řetízků, barvu 
kamenů) 

• čísla osobních dokladů 

• přesný finanční obnos (vypsat i slovně)   

• klíče (počet klíčů na svazku) 

• osobní věci (u hodinek, radia, mobilního telefonu a jiných hodnotných věcí 
napíšeme jejich značku) – necháme podepsat svědkem.                  

• zubní protézu, pokud ji lze vyjmout, zařadíme do pozůstalosti. 
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20. pozůstalost do 3.000,- Kč předáme s kompletním soupisem vrchní či staniční 
sestře, která zajistí uložení pozůstalosti v trezoru příslušného oddělení, pokud 
není přítomná ani staniční, ani vrchní sestra, pozůstalost uloží na bezpečné místo 
sestra, která má právě službu  

21. ostatní cennosti a věci v hodnotě nad 3.000,- Kč vrchní nebo staniční sestra 
předá na právní oddělení IKEM. 

22. u zemřelých bez příbuzných také vrchní nebo staniční sestra předá všechny 
cennosti a věci do depozita IKEM (občanský průkaz a karta pojišťovny se 
odesílají příslušné matrice na Praze 4 s průvodním dopisem). 

23. Staniční nebo vrchní sestra postupuje podle bodu 14. u zemřelých, kteří: 

• již neměli možnost komunikovat a nemají u sebe doklad totožnosti, 

• nemají příbuzné nebo o nich personál neví, protože nestihli nebo nemohli 
příbuzné nahlásit, 

 

Výdej pozůstalosti příbuzným (viz OS 303 IKEM Způsob vypořádání majetku po 
zemřelém pacientovi) 

24. nejbližším rodinným příslušníkům proti podpisu a číslu občanského průkazu 
předáme osobní věci denní potřeby: ošacení, obuv, hodinky běžných značek 
apod., osobní doklady, peněžní částky a cenné věci nepřesahující částku 3000,- 
Kč, platební a kreditní karty, mobilní telefony, klíče (od auta, bytu apod.) - při 
sepisování pozůstalosti je nutné uvádět u těchto movitých věcí počet klíčů ve 
svazku. Ostatní cennosti a věci nad 3.000,- Kč řešíme, viz výše uvedený bod 21. 

25. Pokud si nejbližší příbuzní nepřevezmou věci po zemřelém, nechtějí nebo 
nemůžou vypravit pohřeb z důvodu např. finanční tísně, informujeme sociálně 
zdravotnického pracovníka l. 2547 nebo 2636. 

26. Do formuláře F69 IKEM Doklad o úschově osobních věcí nemocného resp. 
F10 IKEM Doklad o výdeji osobních věcí pacienta (KAR) resp. F55 IKEM 
Doklad o úschově věcí v šatně (KKCH) 

• jméno, příjmení a adresa přebírajících 

• příbuzenský vztah 

• číslo OP přebírajícího 

• podpis přebírajícího 

• podpis a razítko předávající sestry nebo hůlkovým písmem 

• jméno a podpis svědka (dle zvyklosti oddělení) 

• datum a hodina předání 

27. pozůstalým předáme: 

• přílohu č. 1 Pokyny pro pozůstalé 

• originál vyplněného F69 IKEM Doklad o úschově osobních věcí 
nemocného resp. F10 IKEM Doklad o výdeji osobních věcí pacienta 
(KAR) resp. F55 IKEM Doklad o úschově věcí v šatně (KKCH)  

• pozůstalost (věci pacienta)  

• List o prohlídce zemřelého, část B2 – Osoba zajišťující pohřbení 
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POZOR! Pozůstalost může být předána pouze nejbližším příbuzným zemřelého: manžel – 

manželka, partner-partnerka (je-li uveden v OP) děti, rodiče, sourozenci. Druhovi či 

družce nelze pozůstalost předat (dáno zákonem). Při sporných situacích týkající se 

otázky, zda pozůstalost vydat či nikoliv, je nutné kontaktovat právní oddělení IKEM. 

Pozůstalost se vždy předá na oddělení, kde pacient zemřel. V případě, že pacient byl 

akutně přijat k operačnímu výkonu bez příjmu na oddělení a zemřel na operačním sále, 

jsou jeho věci předány na příslušné pooperační oddělení (KAR nebo KARIP).  

Sestra zajistí, aby byly zkompletovány veškeré osobní věci zemřelého a následně 

připraveny k předání pozůstalým. 

 

Náležitosti zdravotnické dokumentace: 

28. připravíme a vyplníme zdravotnickou dokumentaci, do denního záznamu (JIP, 

ARO), do hodnocení ošetřovatelské péče (standardní oddělení) nebo do 

anesteziologického záznamu zapíšeme: 

• přesný čas úmrtí zemřelého - exitus letalis s přesným časem úmrtí 

(červeně)  

• řádně vypíšeme dekurz (TK, P, převazy…) 

29. ukončíme pojišťovnu (vykážeme ATB, krevní deriváty, popř. KPCR), dle zvyklostí 

oddělení. 

30.  pokud pacient zemře na operačním sále, napíšeme do operační knihy „mors in 

tabula“ + hodinu a minutu úmrtí. 

31. 1x operační vložka (pokud proběhla u pacienta operace nebo revize) 

32. Při řádném vyplnění ukončující zprávy lékařem v NIS jsou vytištěny všechny 
potřebné dokumenty : 

 List o prohlídce zemřelého  

a. Část A, list 1 – prohlídka: ÚZIS ČR, kopie do zdravotnické dokumentace, 
odchází s tělem na PAP  

b. Část A, list 2 – pitva: ÚZIS ČR, kopie do zdravotnické dokumentace, 
odchází s tělem na PAP  

c. Část B1 – matriční úřad (odchází s tělem na PAP)  

d. Část B2, list 1 – prohlídka: osobě zajišťující pohřbení 

e. Část B2, list 2 pitva: osobě zajišťující pohřbení 

f. Část B3, list 1- prohlídka: provozovateli pohřební služby (odchází s tělem 
na PAP) 

g. Část B3, list 2 – pitva: provozovateli pohřební služby (odchází s tělem na 
PAP) 
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Pokud není požadovaná pitva:  

a. 2x Část A, list 1 – prohlídka 

b. Část B1 – matriční úřad 

c. Část B2, list 1 – prohlídka 

d. Část B3, list 1- prohlídka 

 

33. 2x Ukončující zpráva (ZLATOKOP) – 1x se zakládá do zdravotnické 
dokumentace a 1x odchází s tělem na PAP.  

34. 1x Kopie žádosti o sociální pohřeb (v případě potřeby).  

Pacientův chorobopis se vrací na oddělení, ze kterého přišel. Náležitosti spojené s dárci 
orgánů (resp. tělem) se řeší v OS 305 Stanovení postupů při darování odběrech a 
transplantací tkání a orgánů, příloha č. 2. 

 

POZOR! Dokumentace musí být opatřena čitelným podpisem lékařů a razítkem 
oddělení!!! 
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Příloha č. 1            

                  

 

 

Pokyny pro pozůstalé 
 

      

     Vážení pozůstalí, k  naší velké lítosti zemřel v  naší nemocnici Vám 
blízký člověk. K  zajištění nezbytných úkonů spojených s  pohřbem si 
Vám dovolujeme podat následující informace.  

     Pohřeb můžete  objednat v jakémkoliv pohřebním ústavu. Pohřební 
ústav se na základě Vaší objednávky postará o převoz těla a podá 
Vám další informace týkající se pohřbu (např. o kremačních 
obřadech, pohřbech do země, církevních obřadech, rozptylech, 
uložení uren, smutečních oznámeních, věncích, kyt icích  atd.).  

     Pohřební služba také odešle příslušné dokumenty na matriku dle místa úmrtí 
(Praha 4) a matrika poté zašle na adresu objednavatele pohřbu úmrtní list. 

 

     Při objednávání pohřbu budete potřebovat: 

1. Občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici). 

2. Vhodné oblečení pro zesnulého. 

3. Občanský průkaz objednavatele pohřbu. 

4. List o prohlídce zemřelého, část B2 – osoba zajišťující pohřbení. 

      

        V případě jakékoliv informace nebo dotazu volejte nonstop službu Pracoviště 
klinické a transplantační patologie tel. +420 733553523. 
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Příloha číslo 11: Finální verze standardizovaného dotazníku  
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