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• keì si spomeniete na maliãkosti, ktoré ma pote‰ia, keì si spomeniete aj na mojich blízkych,

• keì sa zaujímate o moju minulosÈ a dokáÏete hovoriÈ o mojej budúcnosti,

• keì sa nesústredíte na moje nálady, ale na mÀa ako na osobu,

• keì poãujem svoju rodinu, ako pekne o Vás hovorí a raduje sa, Ïe sme spolu,

• keì sa dokáÏete smiaÈ a byÈ ‰Èastní uprostred va‰ej ÈaÏkej práce.

„Vtedy sa cítim vo va‰ich rukách bezpeãn˘ a nadobúdam istotu, Ïe zvládnem aj okamih smrti,keì ku mne príde.“

Diskomfort umírajících a moÏnosti duchovní sluÏby.
Prokop J. M.
III. LF UK Praha, DLBsH Rajhrad

„Duch muÏe sná‰í nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?“ — Pfiísloví 18,14

V prÛbûhu léãby a péãe o pacienty, ktefií umírají na onemocnûní, které je dlouhodobû poutá na nemocniãní lÛÏko, se pro nemoc-

né otevírá moÏnost pro hlub‰í vnímání nemoci a v‰ech doprovodn˘ch komplikací. Právû onen „voln˘“ ãas dává pacientÛ prostor,

jeÏ pfii neustálém zápolení o uzdravení, nemûli. Díky tomu je umoÏnûno o pacientÛv komfort dbát ve zv˘‰ené mífie i oblastech,

které nemohly b˘t postihnuty v prÛbûhu akutní péãe v nemocnici. Tento ãas vûnuje pacient i mimo jiné pfiem˘‰lení nad sebou,

o tom, jaká je jeho situace, co proÏívá, co bude následovat. My‰lenky se vracejí, pfiehrávají se mu v mysli rozhovory, které vedl

s lékafii a sestrami. Mnohdy dochází k tomu, Ïe jsou ty to rozhovory desinterpretovány. Pacient tak zaãíná díky potlaãení tûles-

n˘ch symptomÛ jako jsou zejména bolest, závratû, zvracení, komplikace trávícího traktu atd. pociÈovat bolesti duchovního rázu

– strach z toho, co bude a jak „to“ bude vypadat; úzkost z reakcí rodiny; odmítání toho, Ïe musí zemfiít; nudu. Tyto, a mnoho

jin˘ch pocitÛ, v sobû nese pacient, kter˘ Ïije pfii vûdomí blízkosti smrti. Ze samotné podstaty na‰eho lidství, které je zaloÏeno na

lásce ãlovûka k ãlovûku a obûti, plyne snaha pomoci ãlovûku pfii zvládání tûchto posledních chvil Ïivota.

Pfiíãiny diskomfortu umírajícího pacienta z hlediska starosti o jeho psychicko-spirituální oblast mohou b˘t rozliãné. Nelze

pfiesnû vést mezi nimi jasnou hranici, protoÏe ãlovûk je vÏdy bytostí komplexní a hledat diference v dÛvodech jeho proÏívání lze

jen ãistû teoreticky. Základní otázka péãe o terminální pacienty (i z hlediska duchovní sluÏby) je: Co skuteãnû umírající ãlovûk

chce? Pfii orientaãním prÛzkumu, kter˘ je provádûn v rámci diplomové práce O‰etfiovatelská péãe v souvislosti s potfiebami umí-

rajících Bc. Magdalénou Pavlovou (ZSF JU), se objevují zajímavé v˘sledky. Pacient hledá pfiedev‰ím lidskost! Pfiehnaná „ste-

rilnost“ vztahÛ vÛãi umírajícím není chápána pozitivnû, zároveÀ touÏí po pozornosti, pfiítomnosti, úãasti a projevu lidského citu

ze strany zdravotníkÛ. To jsou vûci, které se dají jen velice tûÏko nauãit a zdravotník k nim musí b˘t systematicky veden, ale

i k nim osobnû dorÛst. Splnûní této základní podmínky lidskosti mÛÏe v˘raznû usnadnit komunikaci o psycho-spirituálním dis-

komfortu pacienta. Pacient se cítí b˘t pfiijat˘ a snadnûji se otevírá se sv˘mi „bolestmi“, které jsou podloÏené skuteãnou v˘povû-

dí pacienta, nikoliv pouze domnûnkou zdravotníkÛ. Duchovní sluÏba je v tomto kontextu povolaná ke tfiem základním oblastem

úkolÛ v péãi o terminálnû nemocné pacienty: má slouÏit v existenciálních, spirituálních a náboÏensk˘ch oblastech trpícím a tûm,

kdo o nû peãují. Toto je základní vymezení duchovní sluÏby podle Evropsk˘ch standardÛ pro kaplanství ve zdravotnictví (2002).

To, Ïe duchovní sluÏba má b˘t prospû‰ná i zdravotníkÛm, ktefií v nelehk˘ch podmínkách vykonávají velmi fyzicky i psychicky

namáhanou práci, ponechme stranou a soustfieìme se na ony tfii oblasti péãe – existenciální, spirituální a náboÏenskou. Jak˘ dis-

komfort mÛÏe pociÈovat pacient a jak na nûj reagují samotní zdravotníci nebo pracovníci duchovní sluÏby?

Existenciální potíÏe – existenciální otázky pacienta jsou primárnû tázáním po smyslu nemoci, utrpení a smrti. TáÏe se po pfií-

ãinû svého onemocnûní – proã zrovna on; ãím to zavinil; nemoc je nespravedlnost, protoÏe nikdy nikomu neublíÏil; atd. Také hle-

dá vysvûtlení utrpení, které mnohdy pro nûj nemá Ïádn˘ smysl a tudíÏ jej neakceptuje. âasto se objevuje strach ze smrti – ãlo-

vûk nechce zemfiít, nepfiijal smrt jako souãást Ïivota, snaÏí se jí za kaÏdou cenu vyhnout. âasto je touto my‰lenkou tak paralyzo-

ván, Ïe prakticky nemá moÏnost proÏívat jiné události svého souãasného Ïivota, myslí jen na smrt. Role duchovní sluÏby se zde

roz‰ifiuje na v‰echny pacienty, aÈ jsou nebo nejsou tzv. „vûfiící“. Hlavní úkol je v naslouchání a v akceptaci (pfiijetí) ãlovûka, kte-

r˘ je zmaten˘ ve své souãasné situaci – dát mu pocítit, Ïe je nûkdo, kdo chce sly‰et jeho stesky, pochybnosti, strachy. V aktivní

rovinû intervence se snaÏí pacienta vést k pochopení a pfiijetí stávající situace a pomáhá mu vyrovnávat se s nov˘m prostfiedím

jak vnûj‰ím (nemocnice a její reÏim), tak i s rozkladem dosavadních pfiedstav a cílÛ Ïivota. Zdaleka se v‰ak tento cíl nedafií dosa-

hovat u kaÏdého pacienta. Hlavní podmínkou je, Ïe pacient musí sám chtít zmûnit své duchovní nastavení a pohled na svÛj Ïivot,

coÏ je ãasto nepfiekonatelná pfiekáÏka.

Spirituální diskomfort – je velice tûÏké definovat, co v‰echno mÛÏe b˘t spirituálním diskomfortem. Pochopitelnû se spiritu-

ální oblast pfiekr˘vá s existenciální a náboÏenskou. Prakticky se snaÏím zafiadit do této kategorie pocity a proÏitky spojené s trans-

cendentnem kaÏdého jedince. Spiritualita jako neuvûdomûlá i uvûdomûlá sloÏka lidskosti hledá nejen vnitfiní kontinuitu v podo-

bû dÛvodÛ/pfiíãin a následkÛ – kauzality a smyslu, ale i navázání ãlovûka na pfiesaÏnost (transcendenci) pouhé pozemské exi-

stence. Konkrétní otázky pacienta: co bude „po tom“; ãím jsem komu ublíÏil (i sobû) a jak to mohu napravit, kdyÏ jiÏ prakticky

nemohu nic udûlat; cítí se b˘t ukfiivdûn˘/nûkdo mi ublíÏil a já mu nechci odpustit; atd. Úkol duchovní sluÏby je jasn˘. Cílem je,

aby byl ãlovûk smífien˘ sám se sebou a se svûtem. Je tfieba podnítit v ãlovûk touhu po tomto usmífiení, protoÏe je to jedin˘ zpÛ-
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sob, jak získat do své du‰e klid. Je to klid (vnitfiní vyrovnanost), kter˘ je podkladem pro tzv. dobré umírání. Metody práce volí

kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ se úãastní duchovní sluÏby, individuálnû. Jsou odvislé od ‰kolení, duchovního Ïivota a osobnosti jedince.

NáboÏenské pfiekáÏky – vyskytují se u pacientÛ, ktefií praktikují konkrétní náboÏenství a nebo k nûmu hledají cestu. Vût‰inou

jsou to problémy pramenící z nesprávného pochopení nauky jednotliv˘ch náboÏensk˘ch smûrÛ, pfiípadnû z poru‰ení vnitfiních

pravidel a norem daného náboÏenství. Konkrétní otázky – mohu dosáhnout spásy, kdyÏ jsem rozveden˘ a Ïiji v druhém manÏel-

ství; jak se pfiipravit na svátost smífiení, kdyÏ jsem jiÏ léta nepraktikoval; není pokrytectví vracet se k Bohu ve chvílích krize, kdyÏ

jsem jej cel˘ Ïivot „nepotfieboval“ atd. Duchovní sluÏba v tomto pfiípadû zasahuje do náboÏensk˘ch otázek jednotliv˘ch deno-

minací. Je tfieba peãlivû rozli‰ovat mezi náboÏenstvími a drÏet se tradice, kterou pacient vyznává. Cílem není pfiesvûdãování na

„jinou víru“, ale zaãlenûní se do pacientovy náboÏenské pfiedstavy, prohlubovat ji a v ní s ním spolupracovat. Velkou roli hraje

náboÏenská edukace – vysvûtlování rituálÛ, pfiíprava na nû, atd. (v‰e je ãasovû závislé na v˘voji onemocnûní). Finální podobou

je zprostfiedkování náboÏensk˘ch úkonÛ od duchovních vlastního náboÏenství. Podle povahy náboÏenského úkonu vûfiící trvá

a nebo netrvá na duchovním vlastní náboÏenské obce. VÏdy to záleÏí na domluvû s pacientem pfiípadnû s pfiíbuzn˘m, jestliÏe paci-

ent není schopen se vyjádfiit.

Duchovní sluÏba v nemocnici, zejména u umírajících pacientÛ, je nutnou souãástí komplexní onkologické péãe. Nelze si pfied-

stavit kvalitní dlouhodobou léãbu bez spirituálního rozmûru. PacientÛm pomáhá na nûkolika úrovních psycho-spirituálního vyrov-

návání, tím usnadÀuje a za‰tiÈuje proces umírání. Neopomenutelné je i odstraÀování nûkter˘ch diskomfortÛ somatické léãby. Nel-

ze v‰ak oãekávat, Ïe by kaÏd˘ pacient prostfiednictvím této sluÏby dosáhl smífieného úmrtí.

Lze standardizovat postupy v péãi o umírajícího pacienta?
Beránková B., Bedûrková I., VaÀásek J.
Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Pardubice

Úvod
Zamyslet se nad problémem umírání znamená zamyslet se nad tak dÛleÏit˘mi vlastnostmi jako je etika, lidství, dÛstojnost

i individuální kvalita kaÏdého ãlovûka. Proto by úkolem zdravotnického pracovníka mûla b˘t spolupráce s nemocn˘m v zápasu

s jeho chorobou.

Lidé v tûÏkém úskalí choroby vystfiídají typické zpÛsoby chování. Ale i Ti, kdo jsou jim nablízku, proÏívají podobné pocity

a také se i podobnû chovají.

SloÏité a pfiedev‰ím psychicky vysoce nároãné jsou setkání s nemocn˘mi v terminálních fázích choroby a jen ten, kdo z nás

zdravotníkÛ dokáÏe pomoci v tomto tûÏkém období podpofií pacienta v jeho sloÏitém boji a bytí, jen ten, kdo nebude kolem nûj

pospíchat, je profesionálem.

Charakteristika terminálních fází nemoci

A/ Období prae finem
Jde o ãasovû neomezené období od stanovení základní diagnózy, která v‰ak ãlovûka ohroÏuje na Ïivotû. V této dobû se set-

káváme buì se v‰emi, nebo jen s nûkter˘mi fázemi nemoci. Av‰ak v tomto údobí je nejpodstatnûj‰í pfiedcházet smrti psychické

a sociální pfied smrtí biologickou.

Standardní navrÏené postupy:

1)Podporovat ãleny rodiny a blízké, aby nezanedbávali dosud existující vztahy

2)Naslouchat nemocnému

3)Registrovat a akceptovat vyjádfiené emoce a de‰ifrovat jeho sdûlení

4)Povzbuzovat nemocného a podporovat jeho nadûji

5)B˘t autentiãtí a empatiãtí

6)Vést neru‰en˘ a nedirektivní rozhovor

7)Povzbuzovat nemocného pfii vyjadfiování lítosti, beznadûje

8)UmoÏnit kontinuálnû náv‰tûvy blízk˘ch i pfiátel

9)Zprostfiedkovat kontakt s duchovním na pfiání klienta

10)DodrÏovat Kodex práv pacienta

B/ Období in finem
V tomto období jde o stav, kdy hovofiíme pfiedev‰ím o tzv. bezprostfiedním umírání, t˘kající se celého okolí, nejen nemocné-

ho. Jak˘msi standardem by mûlo b˘t zprostfiedkování pfiítomnosti pfiíbuzn˘ch u lÛÏka ãasto i trvale. Je tfieba umoÏnit nemocné-

mu zbavit se strachu, osamûlosti, deprese, udrÏovat sebedÛvûru, sebeúctu i dÛstojnost a pfiedev‰ím pak zabezpeãovat fyzickou

i psychickou pohodu.
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