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informace

VáÏení pfiátelé a kolegové, 

v loÀském roce jsem mûl moÏnost nav‰tívit centrum moderní hospicové péãe - St. Christopher’s hospice v Lond˘nû-
-Sydenhamu. 

Samotn˘ pobyt byl pro mû vrcholem jedné Ïivotní etapy, jak˘msi zhodnocením smyslu mého souãasného pracovního zamû-
fiení a v˘znamnou inspirací do budoucna. 

Dostal jsem moÏnost poznat, jakou obrovskou silou disponuje hnutí, kterého jsme v paliativní medicínû souãástí a nebylo
moÏné si nev‰imnout úcty, kterou na kaÏdém mém kroku po anglick˘ch hospicech poÏívala Ïena, jeÏ stála u jejich zrodu Dame
Cicely Saunders.

O to více mnû stejnû jako jistû mnoho dal‰ích lidí, zapálen˘ch po celém svûtû pro paliativní péãi, oslovila zpráva od pfiátel ze
Sydenhamu, kterou jsem v pátek 15. 7. 2005 na‰el ráno v poãítaãi. Byla velmi krátká a fiíkala, Ïe paní Cicely Saunders, lékafi-
ka, graduovaná zdravotní sestra i sociální pracovnice, nositelka fiady ocenûní, vyznamenání a mezinárodních cen, ale pfiede-
v‰ím zakladatelka moderního hospicového hnutí, zemfiela ve sv˘ch 87 letech na lÛÏku zafiízení, v jehoÏ zrodu a rozvoji byla
ústfiední osobou - St. Christopher’s hospice v Lond˘nû-Sydenhamu.
Dame Cicely Saunders si získala úctu, obdiv i mezinárodní vûhlas pro svÛj pfiíspûvek v péãi o zmírnûní utrpení umírajících.
Stovky hospicÛ v Británii a více jak 95 dal‰ích zemích byly inspirovány hospicem St. Christopher’s v Sydenhamu, kter˘ zalo-
Ïila v roce 1967.

St. Christopher’s hospice se pokusil z její iniciativy poprvé realizovat paliativní péãi pro terminálnû nemocné centralizova-
nou na pacienta, kombinující emocionální, spirituální a sociální podporu se specializovanou lékafisko-sesterskou péãí. Tato pra-
xe byla jiÏ mnohokráte kopírována a rozvíjena. Souãasn˘ St. Christopher’s hospice poskytuje péãi více jak 2000 pacientÛm
a jejich rodinám roãnû a vy‰kolením více jak 60000 profesionálÛ ovlivnil standart péãe o umírající napfiíã cel˘m svûtem.

Plánování umístûní a financování hospice v Lond˘nû-Sydenhamu trvalo roky. Zde Cecily Saunders vyzkou‰ela v‰echny své
pfiedstavy o moÏnostech kombinace kvalitní lékafiské péãe s podporou pacientÛ a jejich rodin v domácím prostfiedí, ãímÏ mûni-
la existující pohled na péãi o umírající v praxi. Bûhem boje o finanãní i odborné zázemí této péãe se Cecily Saunders ukázala
b˘t zdatn˘m vedoucím lékafiem, témûfi geniálním fundraiserem, houÏevnat˘m správcem a celosvûtov˘m zastáncem hospicové
my‰lenky. Bylo zfiejmé, Ïe dosáhla toho, co si dala za cíl.

Její vliv na my‰lení zdravotníkÛ v péãi o umírající se nejvíce projevil tehdy, kdyÏ anglická Královská lékafiská spo-
leãnost uznala paliativní medicínu za samostatn˘ lékafisk˘ obor. KdyÏ byla v roce 2002 zahájena ãinnost Nadace Ceci-
ly Saunders, její reputace pfiivedla nejv˘znamnûj‰í specialisty Severní Ameriky a Austrálie k úãasti v mezinárodním
vûdeckém poradním v˘boru. Cíle nadace jsou, promítnout v˘zkum evidence based medicine do v‰ech aspektÛ palia-
tivní medicíny a péãe o umírající, s dÛrazem na multiprofesionální spolupráci a propojení klinické i v˘zkumné práce.

Pfiijmûte prosím tento ãlánek jako mal˘ hold její památce.
Ladislav Kabelka




